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Manoel Wenceslau Leite de Barros
(Cuiabá MT 1916 - Campo Grande MS
2014). Poeta. Concentrado-se em temas e
situações cotidianas, procura surpreender
o leitor com linguagem simples e, ao
mesmo tempo, insólita. Principalmente
nos livros publicados a partir dos anos
1960, sua escrita busca expandir os
limites da língua, reunindo elementos
triviais e semanticamente incompatíveis
em construções que recusam a sintática
convencional.
Um de seus temas recorrentes é a infância.
Campo Grande, Mato Grosso do Sul - MS, Brasil

Agora, leia estas frases/versos isolados de algumas obras de Manoel de Barros.

“Penso que só com a desarrumação sintática se
consegue atingir o criançamento do idioma”.
Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
pessoa4029/manoel-de-barros Acesso em 02 jan. 020

“Porque eu não sou da informática:eu
sou da invencionática.”
BARROS, Manoel de. As Infâncias de Manoel de Barros.
Editora Planeta, 2008, p.45.

O mesmo autor tem uma obra intitulada:
Aprendimentos

Você já tinha lido ou ouvido falar em CRIANÇAMENTO,
INVENCIONÁTICA ou APRENDIMENTO?
Certamente, fora das obras de Manoel de Barros, é difícil...

Essas palavras foram criadas pelo autor. Por meio delas, ele
expressa, de forma inusitada e inédita, suas ideias. Pelo
contexto, o leitor/ouvinte consegue perceber seus significados.

Manoel de Barros criou muitas palavras além dessas. A esse
fenômeno de criação dá-se o nome de NEOLOGISMO.

Mestre em neologismos, João Guimarães Rosa criou, entre tantas
palavras: NONADA, CIRCUNTRISTEZA, ENXADACHIM.

Agora, leia este texto.
Brother, a Ana procurou no site e encontrou uma promoção
de pizza, naquele shopping fashion. Delete as outras
opções que pesquisamos, pois vamos todos para lá, fazer o
happy hour e assistir ao futebol. Ok?

Certamente você já ouviu ou até usou algumas dessas palavras
que estão em destaque no texto. Elas são chamadas de
ESTRANGEIRISMOS e estão muito presentes no nosso dia a
dia. Muitas são utilizadas há tanto tempo que nem nos damos
conta de que não são da nossa língua.
Alguns ESTRANGEIRISMOS foram “aportuguesados” e outros
mantêm a forma do idioma de origem. Mas todos circulam por
aí...

Leia este trecho do livro Gramática essencial.
É fácil notar que os processos de formação das palavras
constituem uma parte útil e criativa dos estudos de língua
portuguesa. Afinal, fornecem-nos novas palavras, capazes de
dar nome a novos elementos da nossa realidade.
NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática essencial. São Paulo: Scipione,
1997, p. 71

Antes de vermos os processos de formação das palavras, vale recordar
alguns conceitos:
yy PALAVRA PRIMITIVA: é a básica. Dá origem a outras palavras.
yy PALAVRA DERIVADA: é formada a partir de uma primitiva, com o
acréscimo de prefixos ou sufixos ao radical da primitiva.

Ex.:
PODER  PODEROSO  EMPODERAR

yy PALAVRA SIMPLES: presença de um único radical. Ex.: urbanização
(-ização é sufixo)
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yy PALAVRA COMPOSTA: possui mais de um radical em sua composição. Ex.:
urbanólogo (urbano + logo –> que estuda)

Ele está infeliz.
DERIVAÇÃO PREFIXAL
(acréscimo de prefixo à
palavra primitiva)
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Ela está sozinha.
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DERIVAÇÃO SUFIXAL
(acréscimo de sufixo à
palavra primitiva)

O bolo deve esfriar para
comermos.
DERIVAÇÃO
PARASSINTÉTICA
(acréscimo de prefixo e de
sufixo à palavra primitiva
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Precisa de ajuda?
DERIVAÇÃO REGRESSIVA
(palavra primitiva perde um de
seus elementos: ajuda, subst. –>
deriva de ajudar, verbo)

Como é difícil receber
um não!
DERIVAÇÃO IMPRÓPRIA
(mudança de classe gramatical
da palavra primitiva: a palavra
“não”, isoladamente, é advérbio.
Neste contexto, é substantivo.)

1. Observe estes textos e reflita...

©Shutterstock/Bbernard

©Shutterstock/Master1305

yy Os sufixos aumentativos e diminutivos indicam sempre as dimensões físicas
daquilo a que se referem?

Disse que faria uma
festinha e acabou fazendo
um festão!

Aquela “mulherzinha”
me tira do sério!!!

Sobre NEOLOGISMOS
Acesse a este link e leia o poema DATAS, de Murilo Mendes, e o poema
NEOLOGISMO, de Manuel Bandeira:
https://www.cin.ufpe.br/~ammlf/anterior/index_arquivos/Page502.htm

