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RESUMO: Este trabalho surge do questionamento sobre o porquê de se ter na língua portuguesa tantos
afixos com sentido de aumento, a exemplo de -ão, -aço, -ada, -aria, -eiro (a), -udo, -ento e -oso. Estamos
diante de diferentes sufixos que podem ser adjungidos a uma mesma base e cujos produtos não
compartilham, na maioria das vezes, da mesma interpretação, como em ‘cabelão’, ‘cabelada’, ‘cabeleira’,
‘cabeludo’, ‘piolhão, piolhaço’, ‘piolhento’, ‘piolhada’, ‘piolhudo’ etc. Alguns afixos passaram a imprimir o
sentido de aumento mesmo quando a língua já dispunha de outros formativos para esse fim. Este artigo
objetiva observar a inflexão aumentativa adquirida por eles ao longo da história e mostrar que, a partir da
constatação da afinidade semântica entre esses sufixos, é possível observar a relação semântica de aumento
existente entre eles no processo de formação de palavras e defender que, de acordo com os princípios de Poder
da Força Expressiva Maximizado e do Princípio de Não Sinonímia de Goldberg (1995), essas formas
não são sinônimas e surgiram para atender as necessidades comunicativas dos falantes, fato que explicaria a
mudança que os dotou da capacidade de atualizar essa noção de aumento numa mesma base, ora com
especificidades semânticas, ora com diferenças pragmáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Construções aumentativas, abordagem histórica, Gramática das Construções.
INTRODUÇÃO

N

este artigo, a justificativa para focarmos o fenômeno encontra respaldo em
Rio-Torto (1998, p. 235), que questiona o fato de -eiro(a) passar a
exprimir o sentido de aumento quando a Língua já dispunha de outros
sufixos para esse fim. Nas palavras da autora: “Que razões explicam a inflexão na
semântica de -eir- nos seus primórdios tão centrada na formação de nomes concretos (...)
quando a língua já dispõe de tantos e tão expressivos sufixos de intensificação e de
codificação da (inter)subjetividade?” Observamos que a adjunção de um afixo a uma base
não restringe a adjunção de outro, o que em princípio, contraria o Princípio do Bloqueio,
de Aronoff (1976), segundo o qual um processo morfológico não se aplica quando já
existe, no léxico, uma forma que cumpre aquela função/designação na língua. Buscamos
explicar esse fato, tomando por base os pressupostos da Linguística Cognitiva (doravante
LC), mais precisamente da Gramática das Construções, que nos oferece ferramentas
necessárias para justificar que formas concorrentes e coocorrentes, como ‘cabelão’,
‘cabelaço’, ‘cabeludo’, ‘cabeleira’, ‘cabelada’, encontram respaldo, principalmente, no
Princípio do Poder da Força Expressiva Maximizado de Goldberg (1995), que leva em
conta as necessidades comunicativas dos falantes, assim como pelo Princípio de Não
Sinonímia, da mesma autora, que afirma que uma diferença na forma acarreta diferença de
ordem semântica ou pragmática.
Com base na constatação de que há afinidade semântica entre esses vários afixos,
objetivamos analisar a relação semântica de ‘aumento’ existente entre eles no processo de
formação de palavras e aplicar os Princípios do Poder da Força Expressiva Maximizado e

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

de Não Sinonímia de Goldberg (1995). Os deverbais estão contemplados pela pesquisa,
mas a exemplo dos agentivos, são alocados num ponto mais afastado na rede
construcional, por se ligarem ao centro prototípico por meio de um sublink e por
pertencerem também
bém à outra construção (agentiva). Também incluímos na análise o
conceito de MCI de tamanho e a integração conceptual de aumento desses formativos.
Após a análise, mostramos que esses afixos contribuem de forma rica com a descrição dos
processos de formação
o de palavras e ampliação do léxico. A formalização da construção de
cada um será feita com base em Goldberg (1995) e no modelo de Langacker (2009), que
representa os processos morfológicos por meio de esquemas gerais (simbólicos).
Importante se faz frisar que o conceito de aumentativo utilizado nesta pesquisa está
baseado no conceito de Rosa (1982). A autora concebe o grau aumentativo como:
Uma categoria que expressa relação existente entre um significado considerado
normal e outro(s) considerado(s)
considerado(s) acima, abaixo, ou no mesmo nível numa escala
de intensidade (muito...pouco) ou de dimensão (pequeno...grande), incluindo os
valores pejorativos e afetivos. (ROSA, 1982, p.14)

Podemos acrescentar na escala os conceitos ‘mais’ e ‘menos’, ‘maior’
‘maior’ e ‘menor’; além
de ‘muito’ e ‘pouco’; ‘grande ‘ e ‘pequeno’. Pontuamos que a este Trabalho somente
interessa o valor aumentativo expresso pelos sufixos mencionados, pois sabemos que o
acréscimo desse tipo de afixo a uma base não é a única forma de exprimir
exp
o grau
aumentativo, o mesmo também pode ocorrer por meio da prefixação. Os prefixos mais
utilizados para este fim são macro-, mega-, super-, ultra-,, como em ‘megafeliz’, ‘supermãe’,
‘macrotexto’, ‘ultracansada’. Também se pode utilizar a forma analítica
analítica com os adjetivos
‘grande’, ‘enorme’ e ‘muito’; antepostos ou pospostos ao substantivo (Comprei um sofá
enorme),
), e advérbios de intensidade para a gradação de adjetivos como ‘muito’, ‘mais’ e ’tão’,
conforme se vê em ‘Ele é muito alto’. Entre outros mecanismos,
anismos, identificamos a repetição
de termos (Ela chegou linda, linda),
linda), comparações breves (Esse assunto está claro como água) e
expressões (Ele é podre de rico),
rico), entre outros. Uma abordagem mais detalhada sobre a
manifestação do grau em português se encontra
encon em Gonçalves (2011).
Analisamos os formativos, observando a sua entrada na língua e seu significado nos
dias atuais. Para tanto, utilizamos, como fontes de informações diacrônicas, compêndios
com
de
gramática histórica como de SAID ALI (1966),
(1966) manuais de filologia e linguística portuguesa
p
e dicionários etimológicos e dicionários morfológico.
morfológico Também consultamos as bases de
dados de www.copusdoportugues.org,
www.copusdoportugues.org, organizados por Michael Ferreira e Mike David,
envolvendo
do fontes documentais desde
desd o século XIII até o século XX.
O artigo apresenta em sua primeira seção o arcabouço teórico que embasa a
pesquisa. Na segunda seção
eção fizemos uma rica análise das construções de aumentativo e na
conclusão trazemos uma reflexão e a comprovação da contribuição desses sufixos na
descrição do processo de formação de palavra.
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1. DO ARCABOUÇO TEÓRICO
O modelo da Gramática das Construções, doravante GC, desenvolveu-se
desenvolveu
na
década de 70 com dois trabalhos importantes: um artigo de Fillmore (1979) sobre
‘idiomatismo’ e um trabalho de Lakoff (1977) que afirma não haver distinção discreta entre
léxico e sintaxe.
xe. Nesse modelo teórico, a diferença entre léxico e sintaxe está na
complexidade interna e também na extensão. Para Goldberg (1995), há compartilhamento
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básico entre esses tipos de construções e há casos, como verbo-partículaverbo
-combinação, que
confundem o limite
imite entre léxico e sintaxe. Outra noção rejeitada pela GC é a divisão entre
semântica e pragmática.
Na década de 80, vários trabalhos surgiram e um que merece destaque é o de Lakoff
(1987), que formulou o conceito de ‘redes construcionais’ a partir
partir do conceito de ‘rede
polissêmica’. Contudo, para a presente pesquisa, damos maior atenção ao trabalho de
Goldberg (1995). A adoção desse aporte teórico se justifica pelo fato de que, segundo
Goldberg (1995), a construção é considerada a unidade básica
básica da língua e contém nível de
análise e instâncias de veiculação de informação. Goldberg (1995) define ‘construção’ da
seguinte maneira:
C é uma construção se e somente se C é um par forma-significado
forma significado <Fi, Si>, de tal forma que
nenhum aspecto de Fi ou de Si seja estritamente previsível a partir de partes componentes de C
ou a partir de outras construções previamente estabelecidas.
estabelecidas. (GOLDBERG, 1995, p. 4)1.

Nessa mesma visão, Ruiz de Mendoza (2001) pontua que ao formular a gramática de
uma língua não se pode reduzi-la
reduzi a uma lista de associação forma-sentido
sentido como sugerem
vários estudos com foco na Gramática das Construções. Ainda segundo o autor, deve-se
deve
introduzir ao conceito de construção o potencial de uso ou especialização funcional do
elemento formal, o que equivale examinar a sua capacidade de instanciação dos parâmetros
parâm
conceptuais da construção.
Goldberg (1995) defende dois princípios relevantes no que se refere ao
perfilamento construcional:
•
•

Princípio de coerência semântica: somente papéis
papéis que são semanticamente
compatíveis podem ser fundidos;
Princípio da correspondência: cada papel participante que é lexicalmente perfilado e
formalmente expresso precisa se fundir com o papel argumental perfilado da
construção.
Goldberg exemplifica
fica com a construção bitransitiva do inglês:
SEM

CAUSE RECEIVE
CAUSE-RECEIVE

R: instance/
Means

R
PRED.

< AGENT

REC

PAT>

<

>

Figura 4 – Construção bitransitiva - Fonte: Goldberg (1995, p. 50).
Syn.

V

SUBJ.

OBJ1

OBJ2

1

Nossa tradução para: C is a CONSTRUCTION iff def C is a form-meaning pair <Fi, Si>, such that some
aspect de Fi or some aspect of Si is not strictly predictable from C’s component parts or from other
previously established constructions.
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A semântica associada com a construção é CAUSE-RECEIVE
CAUSE RECEIVE <AGENT PAT
REC> (agente, paciente e recipiente). PRED é uma variável preenchida quando um verbo
particular é integrado na construção (a semântica do verbo vem representada por Pred
(predicador)). Os símbolos < > indicam os papéis participantes do verbo instanciado.
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Quadro 1 de construção bitransitiva (GODBERG, 1995)
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Segundo
do Goldberg, alguns papéis só podem se fundir com o papel de agente. Por exemplo,
“kick” (chutar) só funde com o papel de agente por causa do princípio da coerência
semântica, já o papel de ‘kicked’ é uma instância de papel paciente, mas nunca de papel
recipiente.
ipiente. Quando um verbo instancia a construção, há uma fusão de papéis (participantes
e argumentais).
A abordagem construcional é vantajosa nesse sentido, pois dá conta das diferentes
configurações verbais (tese defendida por Goldberg) e não é necessário
necessário creditar somente
aos verbos os diferentes tipos de argumentos que eles podem selecionar. É mais
econômico atribuir os diferentes significados verbais às construções que eles instanciam.
Nesses termos, a fusão entre papéis precisa ser prevista pela construção.
construção. Em outras
palavras, para que um item lexical possa aparecer concretamente na construção, ele deve ter
um papel predito no perfilamento construcional. No entanto, é possível haver um papel
previsto na construção e esse não apresentar um correspondente formal. Há quatro razões
distintas para que esse fato ocorra (cf. GOLDBERG, 1995, p. 56 et seq.).
seq São elas: o
‘sombreamento’, que é o caso de se ter um papel participante “posto nas sombras”, ou seja,
ele existe, mas não aparece concretamente na construção.
construção. É o caso do papel de recipiente
da ação na seguinte sentença:
(01) As correspondências foram entregues.
O elemento correspondente ao agente, àquele que entrega as correspondências
poderia aparecer na sentença, mas não aparece, é posto à sombra.
A segunda razão para um papel previsto na construção não se materializar na
construção é o caso do ‘corte’, exemplificado abaixo:
(02) Maria levou um empurrão!
Em (02)) o papel argumental do ‘agente’ da ação não aparece. Maria levou um
empurrão de alguém
guém e esse alguém não aparece na sentença.
A terceira razão para um argumento não aparecer é o caso que Goldberg chama de
‘absorção de papel’. Segundo a autora esse fenômeno ocorre em construções reflexivas,
quando um papel participante é absorvido
absorvido por outro e se fundem em um só papel
argumental. Consequentemente esses papéis serão instanciados por meio de um único
termo (sintático).
intático). Observe o exemplo (03)
(03 abaixo:
(03) Anna arrumou rapidamente!
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No exemplo em (03),
), o termo ‘Anna’ acumula
acumula os papéis de agente e recipiente, uma
vez que o pronome reflexivo não se materializou na construção. Essa omissão do pronome
é comum em alguns dialetos do português do Brasil.
A quarta razão é chamada por Goldberg de ‘complemento nulo’. Ocorre
Ocor de duas
maneiras: a) quando o papel não expresso recebe uma interpretação indefinida, nesse caso,
a identidade do referente é irrelevante e b) quando a identidade do referente é recuperável
através do contexto da sentença e, por esse motivo, é considerado
considerado definido.
definid Observemos
os exemplos em (04) – referente indefinido e em (05)
(05 – referente definido:
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(04) Flávio come e bebe demais!
(05) O botafogo ganhou.
Passemos, agora, à descrição dos Princípios cognitivos de organização linguística
que serão muito utilizadoss na descrição dos dados.
A relação entre as construções
Acerca da relação entre as construções, Goldberg (1995, p.67-100)
p.67 100) afirma que as
construções se relacionam a partir de elos de herança (inheritance
(
links).
De acordo com Goldberg:
O repertório de construções não é um conjunto não-estruturado.
não estruturado. Há generalizações sistemáticas
através das construções... Defende-se
Defende se que as construções formam uma rede e são ligadas por
relações de herança, as quais motivam muitas de suas propriedades de construção
cons
particular.
(GOLDBERG, 1995, p.67).

Princípio de Motivação Maximizada: [The
[The Principle of Maximized Motivation] “Se a
construção A está relacionada à construção B sintaticamente,
sintaticamente, então o sistema
da construção A está motivado na medida em que ela está relacionada à
construção B semanticamente”. (Cf. Haiman, 1985; Lakoff, 1987).

II-

Princípio de Não Sinonímia: [The
[
Principli of No synonymy]] “Se duas construções
são sintaticamente distintas,
distintas, elas precisam ser semântica ou pragmaticamente
distintas. Aspectos pragmáticos das construções envolvem partículas de
estrutura de informação, incluindo tópico e foco, e adicionalmente aspectos
estilísticos da construção tal como registro”.
Corolário
io A: Se duas construções são sintaticamente distintas e
S(emanticamente) sinônimas então elas não podem ser P(ragmaticamente)P(ragmaticamente)
sinônimas.

III-

IV-

Corolário B: Se duas construções são sintaticamente distintas e P-sinônimas,
P
então elas não podem ser S-sinônimas.
S
Princípio da Força de Expressão Maximizada [The
[The Principle Maximized of
Maximized Expressive Power]:
Power]: O inventário de construções é maximizado a
propósito comunicativo.
Princípio de Economia Maximizada: [The
[The Principle of Maxixized Economy]:
Economy O
número de construções
construções distintas é minimizado tanto quanto possível, dado o
princípio III.
Cadernos do NEMP,
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Uma construção decorre de outra herdando características específicas. As relações
entre elas são regidas por alguns princípios que estão devidamente explicitados abaixo.
Embora Goldberg faça uso do termo
termo “sintaticamente” na descrição desses princípios e o
nosso trabalho tenha como foco a morfologia, entendemos que eles possam ser utilizados,
pois o termo sintaxe é abrangente e a mesma é definida como uma parte da gramática que,
entre outras coisas, estudaa a combinação de palavras e de elementos funcionais (tempo,
concordância, afixos, etc.).
Observemos os Princípios:

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

Se por um lado, diferenças nas formas implicam diferença no significado (ou
pragmática), como afirmado no Princípio de Não Sinonímia. Convergentemente, diferenças
difere
no significado ou na pragmática devem resultar numa diferença na forma em concordância
com o Princípio da Força Expressiva Maximizada.
Propriedade geral da herança
Uma relação de herança entre duas construções, C1 e C2, tal que C2 é herança de C1, é
representada como se segue, de acordo com Goldberg (1995, p.73).
C1

C2 herança de C1
C1 domina C2

C2

C1 motiva C2
I link de herança

Quadro 2:: Relação de herança

A informação herdada é representada em itálico. A informação partilhada aparece
escrita em negrito. Os links podem ser de vários tipos, com vários subtipos cada. Goldberg
(1995) cita alguns tipos de heranças e determina que são quatro os principais tipos de links
de herança: links por polissemia, links por extensão metafórica, links por subparte e links
por instanciação.
anciação. Os elos são devidamente descritos a seguir:
1)
Por polissemia:
polissemia
captura a natureza da relação semântica entre o sentido particular de uma
construção e as extensões desse sentido. As especificações são herdadas de uma
construção dominante. Cada extensão constitui minimamente uma construção
diferente, motivada pelo sentido
sentido central. A relação semântica é capturada por Ip2
(Instância por polissemia) – link particular e toda informação a respeito da
especificação morfológica é herdada do sentido central. Goldberg (1995)
exemplifica com a construção de movimento causado (sentido central – ‘X causa Y
receber Z’):
A) Joe deu uma bola para Sally. (Joe gave Sally the ball.)
A autora fornece vários exemplos de links por polissemia, citemos um:
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(‘X pretende causar Y receber Z’)
B) Joe assou um bolo para Bob. (Joe baked a Bob a cake).

2

‘p’ é símbolo para o termo ‘polissemia’.
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SEM INTEND CAUSE-RECEIVE
CAUSE

< AGENT

REC

PAT>

Precondition
PRED.
<

Syn.

V

>

SUBJ.

OBJ1

OBJ2

Quadro 3 - Link por polissemia - Fonte: Goldberg (1995)

Noção importante a ser comentada sobre a polissemia é que a construção é
tipicamente associada a uma família de sentidos relacionados. “As várias possibilidades de
sentido precisam ser listadas” (GOLDBERG, 1995, p. 34).
2)

Um outro tipo de herança é a extensão por subparte

O link por subparte diz respeito à construção que é uma subparte de outra
construção e existe independentemente dela. Goldberg exemplifica com a construção de
movimento intransitivo que seria uma subparte da construção
construção de movimento causado.
Observemos o exemplo da autora:
SEM CAUSA-MOVE
MOVE
PRED.
Syn.

< CAUSA

TEMA

ALVO>

<

>

V
SUBJ.Ligação por
OBJ
Construção
de movimento

OBL

Construção de movimento
intransitivo
Ligação por subparte
SEM

Syn

MOVE

< TEMA

PRED.

<

V

ALVO

>
>

SUBJ

OBL
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O que se pode observar é que, na ligação por subparte, uma construção
corresponde a um pedaço de outra, constituindo uma porção independente da construção
de que se origina. Na morfologia, alguns exemplos de construções de aumentativo podem
ilustrar esse tipo de link de herança. Veremos mais a respeito na seção que trata da análise
dos dados.
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Quadro 4 – Link por subparte - Fonte: Goldberg (1995)
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3)

Por extensão metafórica (Im) links

A metáfora, seguindo as ideias de Lakoff e Johnson (1980), não é uma mera figura
de linguagem; é um processo cognitivo
cognitivo imbuído na linguagem e no pensamento. Trata-se
Trata
de “um mecanismo para compreender e expressar situações complexas servindo-se
servindo
de
conceitos mais básicos e conhecidos” (CUENCA & HILFERTY, 1999, p. 98). Segundo
Cuenca & Hilferty (op.cit.),
.), a metáfora se configura pela projeção de conceitos de um
domínio conceptual (domínio origem) a outro domínio conceptual (domínio fonte). Essa
projeção se dá de forma parcial devido a sua natureza, pois sempre ocorre entre dois
domínios conceptuais diferentes.
rentes. As construções gramaticais também são expressões de
domínio cognitivo e podem se relacionar via metáfora. Nesse caso, duas construções se
encontram relacionadas por um mapeamento metafórico. O link de extensão metafórica é
posicionado entre elas.
Observemos exemplos de Goldberg (1995):
SEM CAUSA-MOVE
MOVE
PRED.
Syn.

V

causa

alvo

tema>

<

>
SUBJ.

OBLpp

OBJ

Joe chutou a garrafa no quintal(GOLDBERG,1995)

Construção resultativa

Im: mudança de estado – mudança de local
Joe chutou a namorada para escanteio

SEM CAUSA-BECOME
BECOME
PRED.
Syn.

V

< agt.

result-goal

pat.>

<

>
SUBJ.

OBJ

OBL

Quadro 5– Link de herança por metáfora – Fonte Goldberg (1995, p.88)
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4)

Link por instanciação:
instanciação

Acontece
contece quando uma construção é um caso especial de outra construção,
ou seja, um link de instância ocorre entre construções se uma construção é uma
versão mais plenamente especificada do que a outra. Um item lexical particular que
somente aparece em uma construção
construção particular é instância dessa construção.
Goldberg (1995) exemplifica esse tipo de link com o seguinte exemplo de
construção resultativa:
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“Chris drove Pat mad/bonkers/ bananas/crazy/over the edge”. (Chris levou Pat
à….)
SEM CAUSA-BECOME
BECOME
PRED.
Syn.

V

< agt.

SEM CAUSA-BECOME
BECOME

>
OBL(pp/adj

OBJ

link por instanciação
< agt.

result-goal

drive..

< driver

‘crazy’

V

SUBJ.

3
Temos nesse caso um uso específico do verbo ‘drive’
‘
.

Syn.

pat.>

<
SUBJ.

Drive ‘crazy’
Drive-

result-goal

OBL

pat. >
>
OBJ

Quadro 6 - Link por instanciação - Fonte Goldberg,1995, p. 80

O MCI de tamanho
O mesmo tipo geral de ligação pode ser aplicado para capturar links de herança na
morfologia e podem ser utilizados para formalizar as acepções dos sufixos de
aumentativos.
Analisemos o MCI de tamanho:
tamanho

3

‘Drive’: <My
My mother is driving me to the airport > “levar de carro”.. passa a “levar à loucura” ‘Chris
levou Pat à loucura’.
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Os MCIs estão em constante interação. Dentre os vários constructos teóricos,
refletimos sobre os espaços mentais, já conceituados neste trabalho. Essas reflexões
reflexõe nos
fazem entender que o aumentativo é uma categoria complexa e seus diversos significados
estão ligados metonimicamente, na maioria das vezes, e também metaforicamente ao
sentido central de grandeza física.
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a) os objetos variam de tamanho e essa mudança varia desde dimensões muito pequenas a
muito grandes;
b) um objeto pequeno costuma ser mais controlável que um grande;
c) um objeto de tamanho pequeno costuma ser menos prejudicial que um grande.
Como extensões do modelo, podemos ter, de forma resumida:
d) objetos pequenos são controlados e por isso podem ser percebidos como agradáveis;
agradáve
e) objetos pequenos são pouco importantes e depreciáveis e por esse motivo podem ser
percebidos como desagradáveis;
f) objetos grandes são pouco controláveis e podem causar sensação de desproporção e
serem, por isso, percebidos como não agradáveis;
g) objetos grandes são importantes, majestosos e podem ser percebidos como agradáveis.

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

Ruiz de Mendoza (op.
op. cit.),
cit. ao analisar
lisar o MCI de tamanho, considera como centrais
os valores afetivos e pejorativos e nossa pesquisa se serve de uma gama muito maior de
afixos e consequentemente de valores. O autor dá ênfase ao diminutivo e nossa descrição
não incluirá esse grau e, por isso
isso mesmo, nossa análise se identifica pouco com a do autor;
também há o fato de o autor trabalhar com dados de uma língua diferente – o espanhol.

2. AS CONSTRUÇÕES DE AUMENTATIVO
Os conceitos pertencentes a esse aporte teórico (Linguística Cognitiva, mais
precisamente à Gramática das Construções) corroboram esta pesquisa sobre os afixos com
acepção de ‘aumento’, aqui considerados como uma categoria que expressa uma relação
existentee entre um significado considerado normal e outro considerado acima numa escala
(de dimensão, intensidade e quantidade, incluindo valores pragmáticos). As acepções que
tais afixos veiculam se concretizam em formas gramaticais diferentes e essa diferença na
forma levará a uma diferença no perfilamento, que é resultado da atividade cognitiva
ativada pelo item linguístico.
Como afirma Langacker (1987), um mesmo significado pode se concretizar em
diferentes formas gramaticais de acordo com a forma que se construa ou perfile. Os itens
lexicais ‘cabeção’, ‘cabeçudo’, ‘cabeleira’ e ‘cabelada’, por exemplo, apresentam diferença na
forma; logo, cada forma deve ativar frames diferentes, o que justificará uma diferença
semântica ou pragmática. Seguindo essa
essa visão, ‘cabelada’, por exemplo, é uma instanciação
do esquema de formação de substantivos denominais em -ada no Português ([[Xs] ada]s ),
assim como ‘azulada’; porém, ‘cabelada’ é instância de uma construção diferente: [[base]s +
Suf.Aumentativo]s
(BG
G + OE) (base graduável + operador escalar). Em ‘azulada’, o sufixo
-ada não é um ‘operador escalar’, pois não possui a acepção de aumento, acúmulo ou
coleção. O afixo -ada materializa, em ‘azulada’, uma nuance de cor (que se assemelha a) e a
base, neste caso, ‘azul’, é o nome da cor. De acordo com a teoria construcional
goldbergiana, podemos afirmar que os sentidos do item lexical e da construção interagem e
por isso ‘cabelada’ pode figurar numa construção de aumento, pois há compatibilidade
semântica entre
re eles (construção e item lexical).
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Com base em Goldberg (1995) propomos um esquema construcional genérico de
aumentativo bem como os links entre as diversas construções (a prototípica e as
periféricas). Tal proposta é considerada uma relevante contribuição do nosso trabalho que
também visa analisar os diferentes participantes dessas construções.
Segundo Goldberg (1995, p.20), “as construções, por elas mesmas, portam
significado” e, nessa perspectiva, podemos assumir que o fato de a construção
construçã ser dotada
de significado vai contribuir para que a construção de aumento restrinja o item lexical que
não tenha essa acepção, pelos motivos já explicitados acima. O Princípio de Coerência
Semântica (GOLDBERG, 1995, p.50) justifica o bloqueio do item linguístico
lin
na
construção de aumento, pois este Princípio defende a ideia de que somente papéis4
compatíveis podem ser fundidos; portanto, palavras com o sufixo -ada
significando
4

Embora a autora utilize o termo papel referenciando a noção de papel temático, para adequar sua
descrição à morfologia, estamos empregando o termo de modo bastante genérico: algo como função ou
valor.
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nuances de cor não podem se fundir com o significado de aumento que a construção
possui. A construção coopera com o sentido do nome e vice-versa.
vice versa. Nas palavras da autora
1
2
(p.50), “Dois papéis r e r são semanticamente compatíveis se r1 puder ser construído
como uma instância de r2, ou r2 puder ser construído como instância de r1”. Nesse caso, a
semântica, juntamente com sua contraparte formal, precisa ser reconhecida como
construção. Portanto, não é somente o sufixo que evoca o significado e uma
u prova desse
fato é que se o sufixo -ão,, por exemplo, for acrescido a uma base como ‘aldeia’, gerando
‘aldeão’, o produto não será de aumento, mas indicará origem (adjetivo denominal) e esse
-ão tem origem em -anu,, diferentemente do formativo -ão aumentativo,
tivo, o que se torna
visível pelo não aproveitamento do glide /j/. Obviamente, a expressão linguística aldeião,
com o glide,, usada em referência a uma aldeia de tamanho superior às consideradas como
padrão, compatibiliza-se
se com a construção de aumento. Por
Por sua vez, um item linguístico
como ‘anão’ é bloqueado por esta mesma construção, dado o Princípio da Coerência
semântica, já que a base não é reconhecida e o significado da palavra não é composicional.
Não há em ‘anão’ o reconhecimento de uma semântica de aumento. Nos termos de Bybee
(2010), o item não é analisável, ou seja, não constitui unidade complexa.
E quando se trata de itens lexicais de mesma base, mas com sufixos diferentes e que
figuram na mesma construção (de aumento) como ‘cabeleira’ e ‘cabelada’? Percebemos que
o bloqueio não impede a formação de diferentes formas a partir da mesma base justamente
por não estarmos diante de sinônimos. E o caso de ‘socãozaço’? Os sufixos aumentativos
concorrentes -ão e -aço,, coocorrentes nesta forma, teriam
teriam que função? A de especializar
especializ a
semântica do nome? Observemos alguns exemplos com as formas aumentativas antes de
passarmos para os esquemas construcionais e seus links.. Em ‘buracão’, ‘buraqueira’ e
‘buracada’, o frame semântico que cada item linguístico
linguístico ativa gera uma diferença no
perfilamento? Primeiramente vamos ao conceito da base, que é igual em todos os itens.
De acordo com Houaiss (2009):
‘Buraco’ é: 1. cavidade ou depressão natural ou artificial num corpo ou numa superfície 1.1
espaço vazio no interior de um corpo sólido, comunicando ou não com o exterior 1.2 cova,
toca...
Vejamos um exemplo de ‘buraco’, ilustrado na figura abaixo:
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Passemos agora para a forma no aumentativo: ‘buracão’:
(a) ‘buracão’: grande buraco
O frame de ‘buracão’ não incluirá qualquer exemplar de buraco, apenas o que
apresentar um tamanho acima do ‘normal’ numa escala. Observemos a imagem que
exemplifica
xemplifica o item linguístico:
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Figura 1:: ‘buraco’ (disponível em tonigumauskas.wordpress.com – acessado em 25/05/2014)
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Figura 2:: ‘buracão’: disponível em www.google.br/imagem/buracão

Como podemos observar, a imagem nos remete a um conceito de ‘buraco’ bem
grande e é importante observar
ervar que se trata de apenas ‘um’ buraco. Em outras palavras,
temos o aumento apenas de tamanho e não de quantidade. O afixo -ão
ão, nesse caso, vai
modificar o substantivo ‘buraco’, restringindo-o
restringindo o a uma categoria de ‘buraco’. Esse papel
individualizador é o mesmo exercido pelo adjetivo ‘grande’ em ‘buraco grande’, por
exemplo. Buraco grande ou ‘buracão’ são subcategorias de ‘buraco’. Cavalcante (2007),
fazendo referência a Turner (1998), afirma que o adjetivo atribui ou retira características,
pertencendo ao domínio do pensamento, enquanto o substantivo pertence ao domínio do
mover-se
se no espaço. Nos termos de Langacker (2009), adjetivo é uma categoria gramatical
que perfila uma relação atemporal entre um atributo e uma entidade. ‘Buracão’ perfila a
relação entre
re o MARCO (foco secundário) ‘grande’ representado pelo formativo (-ão),
(
caracterizado pelo tamanho do objeto, e o TRAJETOR (participante mais proeminente,
foco primário) ‘buraco’. Said Ali (1964, p.54-55)
p.54 55) admite que a posposição de um
“qualificativo apropriado”
riado” constitui um processo alternativo à sufixação avaliativa e
estabelece claramente um paralelo entre a modificação sintática e a modificação
morfológica, muito embora não consideremos que haja perfeita sinonímia entre as
“alternativas” aludidas pelo autor:
a
Mesa pequena → mesinha
Jardim pequeno → jardinzinho
Da mesma forma que:
Mesa grande → mesão / mesona
Buraco grande → buracão
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Como podemos observar, o sufixo aumentativo -ão é agregado (entre outras
categorias) a nomes que perfilam um objeto concreto e é considerado o prototípico de sua
categoria. O adjetivo descreve seu trajetor assim como o afixo. Em ‘buracão’, o nome
perfila uma coisa e o sufixo uma relação não processual cujo trajetor é uma entidade física
que existe no espaço e pode ter saliência horizontal ou, nesse caso, mais precisamente,
vertical.
rtical. Dimensão é, afinal, um conceito que pode ser apreendido pela visão e, desse
modo, ancora-se
se numa base imagética.
Vejamos, agora, o conceito de quantidade. Observemos os exemplos que seguem:
(b) ‘buraqueira’ (1899): profusão de buracos, 1.1 terreno com muitos buracos, de superfície
acidentada, irregular; buracada, buracama, buraqueiro.
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Figura 3:: Buraqueira5

Nesse exemplo, temos o aumento do número de buracos; o foco não é mais o
tamanho (dimensão física)
sica) e sim a quantidade. Muitos buracos têm como consequência
buraqueira, fenômeno que resulta do excesso de buracos e é visto como algo negativo. De
acordo com Botelho (2004), a característica de excesso afasta os laços de familiaridade do
centro prototípico de -eiro, que é a formação agentiva. Outra característica se destaca além
do excesso: a negatividade do fenômeno. O agente da ação é substituído pela força do
fenômeno que pode ter como agente ‘a chuva’, por exemplo. “O fenômeno é uma
operação cognitiva
va particular denominada multiplexização. Essa operação permite cópia do
referente originalmente individual para vários outros pontos de espaço”, de acordo com
Ferrari (2011). O ‘buraco’ (antes singular) se multiplica e é encontrado em vários pontos do
espaço
aço (na estrada). Houve um aumento de ‘buraco’, mas em termos de número, conforme
explica o fenômeno da multiplexização.
© ‘buracada’: 1 sequência de buracos, 2 mesmo que buraqueira

Figura 4:: buracada6

O foco em ‘buracada’ também é a quantidade de buracos. Embora observemos a
mesma acepção nos dois afixos (-eiro
(
e -ada)) quando agregados à base ‘buraco’, inclusive
confirmada pela obra lexicográfica utilizada na pesquisa, temos diferença no uso e tal
diferença
ça vem ao encontro do Princípio de Poder Maximizado (Princípio pouco adotado
em Linguística, segundo Goldberg, mas que roga um papel muito importante no que diz
respeito ao estudo das relações entre as construções, como é o nosso): uma diferença de
ordem semântica
emântica ou pragmática resulta numa diferença na forma. É interessante observar
que a diferença não é de ordem semântica, o que dificulta, nesse caso, a defesa de que não
se trata de formas sinônimas. Há, porém, uma diferença de ordem pragmática, motivo pelo
pe
qual o item não foi bloqueado.

6

Buracada em V. N. de Gaia (Publicado em 2009-08-19 por DANIEL SILVA)
SILVA (Disponível em
www.jn.pt)
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(Buraqueira causa prejuízos...disponível em www.pimente.blog.br – No bairro de São Judas
Tadeu-Itabuna)
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Analisando todos os usos de ‘buracada’, a que tivemos acesso, podemos afirmar
que se encontram num registro mais informal e com uma noção de totalidade. A forma
apresenta um teor mais enfático (guardando a ideia de afetamento,, acepção que deu
origem ao afixo), o que pode ser justificado também com a afirmativa de Sandmann (1991)
de que objetivos semânticos, pragmáticos e estilísticos podem levar à criação de formas
concorrentes. Dessa maneira, podemos interpretar que palavras
palavras como ‘buraqueira’ e
‘buracada’ apresentam diferenças que poderão ser vistas, consequentemente, no uso. Ainda
segundo esse Princípio (Não Sinonímia), de acordo com (GOLDBERG, 1995, p.67):
“Aspectos pragmáticos das construções envolvem partículas de estrutura
estrutura de informação,
incluindo tópico e foco, e adicionalmente aspectos estilísticos da construção tal como
registro”. Falaremos mais desse Princípio ao longo da seção. O item ‘buracada’ é utilizado
num registro mais informal e ‘buraqueira’ num registro menos
m
informal.
Observando os dados, em Português, ratificamos que os afixos de aumentativo
servem a vários propósitos e os diferentes usos refletem os diferentes fins pretendidos pelo
falante. Relembrando que, na construção, temos o pareamento de forma e significado
sign
(semântico e pragmático), propomos abaixo uma formalização da construção de aumento
em Português do Brasil, considerada como uma contribuição relevante deste trabalho:
Sem:

< BG

OE >
R: semântica do Nome / aumento

Form:.
m:. S./Adj./Adv.

Afixo aum.

Quadro 7: Formalização da Construção de Aumentativo

O polo semântico da construção (Sem) é composto de uma BG (base graduável) e
um OE (operador escalar). O polo formal (Form) pode se manifestar sintática ou
morfologicamente. Morfologicamente temos como BG, neste trabalho, um substantivo,
adjetivo ou advérbio e como OE os sufixos aumentativos (todos abordados na pesquisa).
R: semântica do nome que pode ser de aumento de ‘tamanho’ (dimensão - grandeza física sentido central), de intensidade e quantidade (via links de herança) e de valores pragmáticos,
metonímicos ou metafóricos (via links de herança).
Com base nesse modelo de construção mais geral, podemos formar uma rede
construcional de aumento conforme a relação de herança encontrada entre as construções.
Mas, analisemos, por ora, um dos esquemas dessa construção de aumento. Assim, a
construção [[N]+[Suf. Aum.]]
[N¹] onde N (base
(base graduável) e N¹ (resultado da junção
dessa base com o operador escalar) formam uma unidade esquemática que pode ser
depreendida de ocorrências similares. O N (nome) é esquema construcional que serve para
classificar unidades de conteúdo (livro, mar...) e significado de denominação de entidades.
O produto vai denominar entidades com tamanho aumentado. Vejamos algumas
formações que são instâncias dessa construção.
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(5)) Ele me disse que nesta rua há um buracão. Cuidado!
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Sem. AUMENTO
R
R
Pred

< nome + -ão (aum.. de tamanho físico) >
<

>

Esquema abstrato
aumentativo.
FormQuadro12:
substantivo
base da
+ construção de
afixo
Quadro 8

Em ‘buracão’,, temos uma instanciação do esquema construcional [[N]+[Suf.
Aum.]], em que o sufixo -ão aumenta o tamanho de X (buraco). Trata-se
se do uso prototípico
do afixo, cuja função central é incidir aumento de tamanho diretamente num objeto
pertencente ao domínio espacial e que
que tenha como característica o fato de ser ‘concreto’ e
‘singular’. Vejamos outro exemplo da construção de aumentativo:
(6) Encontramos uma buraqueira na estrada. Foi difícil passar.
Sem. Quan. AUMENTO < nome + aum. de quantidade/ >
R

Pred

<

>

Quadro13:
Esquema da construção herdada
eiro
Form.
substantivo
base com+-eiro

suf
sufixo

Quadro 9

Em ‘buraqueira’, vemos que -eiro (a) indica aumento de quantidade de X (‘buraco’).
Nesse caso, ainda que ‘buraqueira’ pertença ao domínio espacial e que a incidência do
aumento seja diretamente sobre o objeto, temos uma instanciação de um sentido menos
central, pois passamos a ter um aumento
aumento de quantidade (noção plural) que antes era de
tamanho e singular. As formas ‘buracão’ e ‘buraqueira’ não podem ser construídas com
base na metáfora MAIS é MELHOR e MAIOR é MELHOR, pois se referem a algo
negativo (‘buracão’ é uma barreira física e ‘buraqueira’
‘buraqueira’ é um fenômeno negativo). Nesses
casos, as metáforas não são arbitrárias, mas devem ser vistas levando em consideração
outros domínios como o de “Controle” e o de “custo-benefício”.
“custo benefício”. O MCI de tamanho é
mesclado com os MCIs de controle e de custo-benefício
custo
efício e nos faz interpretar os
exemplares da seguinte forma:
 BURACÃO / BURAQUEIRA: indica uma barreira física e o controle que
uma pessoa tem sobre uma entidade ou um conjunto de entidades aumenta
ou diminui de acordo com a presença ou ausência, respectivamente,
respecti
de
barreiras físicas entre a pessoa e essa entidade ou conjunto de entidades.
Nesse sentido, a quantidade ou tamanho podem ser entendidos como
impedimento ou barreira física.

A integração desses MCIs nos leva a interpretar as formas da seguinte maneira:
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 Um estado de coisas prejudicial a uma entidade querida não é desejável.
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Também pelo MCI de custo benefício:

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

 Objetos grandes são pouco controláveis e podem causar sensação de
desproporção e serem, por isso, percebidos como não agradáveis.
Assim como podemos desdobrar o modelo para aumento de quantidade e interpretar que:
 Uma grande quantidade de objetos (pouco controláveis/ prejudiciais) pode
causar uma sensação de barreira e, por isso, ser percebida como não agradável.
nterpretação não se terá com a forma ‘cabelão’, por exemplo. Nesse caso,
A mesma interpretação
teremos outra forma de integração do MCI de tamanho. Vejamos:
(7) Nossa! Que cabelão lindo ela tem!!!!!!
 ‘CABELÃO’: os objetos grandes são importantes, majestosos e podem ser
percebidos
idos como agradáveis.
 Uma grande quantidade de objetos (controláveis e não prejudiciais) pode ser
percebida como agradável.
Observemos outro caso de construção de aumentativo:
(8)) Você já leu a história do menino narigudo?

Figura 5: Narigudo. Disponível em www.google.com.br/imagem

‘Narigudo’ é um exemplo de aumento de tamanho incidindo sobre o objeto, mas
fazendo uma referência ao possuidor. Nesse caso, podemos encontrar no esquema
es
construcional com -udo um padrão metonímico de parte-todo,
parte todo, incluindo uma semântica de
posse. Temos como foco o objeto (‘nariz’), que é o foreground (figura ou foco principal), e,
em segundo plano, o possuidor, que é o background (fundo ou foco secundário).
secun
O
possuidor é o escopo máximo para a parte do corpo que é o foco (o nariz).
Em itens como ‘boazuda’ e ‘sortuda’, por se tratarem de uma adjunção do afixo a
uma base abstrata ou qualidade (domínio não-básico),
não básico), não teremos a mesma imagem, pois
p
saímos de um domínio básico espacial, concreto, para um domínio não básico de qualidade
ou noção abstrata. Nas formas ‘sortuda’ e ‘boazuda’, o afixo passou por um processo de
mudança semântica justificada pelo fenômeno da subjetificação.
[[X]S udo]adj
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[[X]Adj udo]adj

O que possui X em tamanho Narigudo, orelhudo,
aumentado
/
característica Peituda
aumentada
Loiruda, boazuda
Quadro 10:
10 Esquema construcional X-udo

Links de heranças das construções de aumentativo
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A categoria central de aumento de tamanho (dimensiva – grandeza física / singular
/ com o aumento incidindo diretamente no objeto) motiva a rede de construções, como
veremos ao longo desta seção. Seguindo o modelo
modelo de Goldberg (1995), apesar de seu foco
ser a sintaxe e o nosso a morfologia, é possível postular algo semelhante para explicar a
relação de herança envolvendo as formas com os sufixos contemplados neste trabalho.
Conforme Goldberg (1995), no que diz respeito ao Princípio de Não Sinonímia e
ao Princípio de Força Expressiva Maximizada (uma diferença na semântica ou na
Pragmática resultará numa diferença na forma, pois o inventário de construções é
maximizado a propósito
ito comunicativo); dessa forma, a distinção na forma motivará a
diferença no perfilamento ativado pelo item lexical.
Observemos o quadro abaixo com os esquemas das construções de aumentativo
correspondentes aos sentidos central e periféricos:
Semântica/ Pragmática
X de maior dimensão (tamanho)

Estrutura formal
[[X]s ão]s
[[X]adj ão]adj
[[X]s-aço]s
[[X]s aria]s
[[X]s udo]adj
[[X]s -ento]adj
[[X]adj ão]adj
[[X]adj aço]adj
[[X]adv-ão/-aço] adv
[[X]s
eiro/ada/]s
[[X]adj udo]adj
[[X]n + -oso]adj
[[X]n ento]adj
[[X]s -ão]s
[[X]s eiro]s
[[X]s ada]s
[[X]s aria]s
[[X]s -ão]s
[[X]s aço]s
[[X]adj ão]adj
[[X]s ão]s
[[X]s ão]s

O que possui X em tamanho
aumentado (central) / que possui
X em grande quantidade
X de maior intensidade
característica intensificada

/

X em maior quantidade

Maior apreciação/
(valoração)

excelência

Maior depreciação/ desprezo
Maior afetividade
Maior tamanho/ denominar

Exemplos
cachorrão, narigão
altão, gordão
piolhaço
peitaria
narigudo, orelhudo,
peituda
dinheirento, piolhento
felizão, espertalhão
felizaço, ricaço,
cedão, cedaço
mentirada, barulheira
loiruda, boazuda
espirituoso, gorduroso.
gordurento, lamacento
Dinheirão, pozão
buraqueira,
buracada, cabelada
gritaria, prataria
carrão, pernão, bundão
partidaça (o), jogaço
golaço, vidaço
pobretão, lentão
Marcão, filhão, paizão
Brizolão, Feirão

Ademais, achamos oportuno separar os esquemas resultantes de processos de
metáfora e metonímia.
nímia. Eles são herdados por motivação metafórica ou metonímica e serão
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Também atestamos os tipos de candidatos que podem figurar em cada esquema
construcional. Optamos por apresentar os esquemas por meio de quadros para melhor
melho
visualização do todo e suas possíveis interpretações. Ressaltamos que esses esquemas
fazem parte de um esquema geral, como já informado anteriormente: [BG + OE] .
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Quadro 11:: Esquemas de construções de aumentativo (sentidos centrais e periféricos).

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

devidamente exemplificados na seção que trata da análise do link de herança motivado por
essas projeções; antes, vejamos um pouco sobre esses processos cognitivos tão presentes
na linguagem
uagem e pensamento cotidiano.
Esquema construcional
[[X]s -ão]s
[[X]v ão]s/adj
agentivo
[[X]s udo]adj
[[X]s oso] adj
[[X]s ão]s
[[X]adj -ão]s
[[X]v ão/aço]s
[[X]s ada]s
[[X]s udo]adj

Semântica / Pragmática
METÁFORA

METONÍMIA

Exemplos
cebolão, orelhão, tijolão
cagão
abelhudo, topetudo
fogoso
empadão
frescão, quentão
buzinaço, panelaço
fornada
olhudo, linguarudo

Quadro 12:: Esquemas construcionais envolvendo processos metafóricos e metonímicos.

De acordo com a LC, a metáfora e a metonímia são fenômenos conceptuais. A
metáfora, por exemplo, é um mecanismo de conceptualização de um domínio de
experiência em termos de outro. Desse modo, é possível identificar um domínio-fonte
domínio
e
um domínio-alvo.
Em ‘abelhudo’ temos no domínio origem um animal (frame de animais) que possui a
característica de ser inconveniente e pousar em qualquer lugar, e no domínio alvo temos
um ser que possui a característica de ser inconveniente e se meter em qualquer lugar ou
assunto sem ser chamado. ‘Abelhudo’ é aquele que se comporta como a abelha: com
indiscrição e intromissão.
Já a metonímia envolve apenas um domínio conceptual. Há a “ativação mental de um
subdomínio pouco saliente por referência a outro mais saliente” (SILVA, 2006, p. 135).
Nos termos de Langacker (1984), zona ativa (ZA) e ponto de referência (PR).
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Segundo Goldberg (1995, p.67), as relações de herança motivam muito as
propriedades da construção particular.
particular. Toda a informação a respeito da especificação
morfológica é herdada do sentido central e cada extensão constitui minimamente uma
construção diferente, motivada pelo sentido prototípico, ou seja, as construções herdadas
são as extensões do protótipo. Vejamos
Vejamos o padrão de herança por polissemia.
O Ip –link entre o sentido central e o sentido herdado por polissemia está relacionado
com o sentido de aumento e, como afirma Goldberg, cada extensão constitui uma outra
construção. O aumento relacionado com
com o sentido central afeta o próprio referente e é
visto de forma mais concreta e singular. Já o aumento que se observa no link de herança
nem sempre incide diretamente no referente e, muitas vezes, é visto de forma mais abstrata
e plural. O valor semântico
o muda de aumento de tamanho para aumento de quantidade e
intensidade.
Analisemos que candidatos instanciam esse tipo de construção através dos exemplos
a seguir:
dinheir
(9)) Ele ganhou um dinheirão.
Cadernos do NEMP,
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(10) Notamos a dinheirada
ada que você ganhou sem esforço.
Sem.
R

AUMENTO

< nome

Pred

Form.

+ aum.. de tamanho físico >

<

substantivo

>
base

+

sufixo

Ip: quantidade/intensidade aumentada
Sem. Quan. AUMENTO < nome + aum. de quantidade/int.>
/int.>
R

Pred

<

>

18: Relação de herança
Form. Quadro
substantivo
base +por polissemia
sufixos
Quadro 13

Analisando o par ‘dinheirão’ e ‘dinheirada’
‘Dinheirão’(s/d) e ‘dinheirada’ (s. XIII) são duas construções análogas. ‘Dinheirão’
(tanto se refere ao tamanho quanto à quantidade) e ‘dinheirada’
‘
faz referência a uma
grande quantidade de dinheiro. Os sufixos envolvidos são distintos, logo, as formas são
diferentes, o que implica diferença na semântica ou na pragmática, mas a relação com o
sentido central é a mesma (aumento). Porém, essa relação de aumento não é a mesma no
que refere a esses dois afixos. No par ‘dinheirão’ e ‘dinheirada’, ‘dinheirão’
irão’ focaliza uma
quantidade maior de dinheiro em termos de valor (abstrato, portanto), enquanto
‘dinheirada’ faz referência a uma grande quantidade física de dinheiro (muitas notas, no
sentido concreto do termo). As duas palavras não são sinônimas, pois diferem em termos
de sentido ‘concreto’ e ‘abstrato’ e, algumas vezes, de sentido de singular e plural. No que
diz respeito ao sentido singular ou plural, as 53 realizações de ‘dinheirão’ na base de dados
do Corpus do Português, todas fazem referência ao sentido
sentido plural, ou seja, trata-se
trata de alta
quantidade de dinheiro.
O sentido concreto está embasado no esquema de imagem espacial, ao passo que a
forma que indica valor (conceito abstrato), não. Exemplos como ‘dinheirada’, assim como
‘buraqueira’ e ‘buracada’, remetem-nos
remetem nos ao conceito de ‘multiplexidade’. Com base no MCI
de tamanho, podemos analisar as duas formas como positivas, pois está de acordo com a
ideia de que:
 Uma grande quantidade de objetos (controláveis e não prejudiciais) pode ser
percebida
ebida como agradável e o controle que uma pessoa tem sobre uma
entidade ou um conjunto de entidades aumenta de acordo com a ausência de
barreiras físicas entre a pessoa e essa entidade ou conjunto de entidades.
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Observemos a imagem de dinheirada extraída do Google:

Cadernos do NEMP,
NEMP n. 7, v. 1, 2016, p. 25-56.
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-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

Figura 6: Imagem de ‘dinheirada’.

Como podemos ver, há diferença no frame que cada forma ativa. Tal fato ratifica a
ideia de não-sinonímia
sinonímia defendida na pesquisa e o Princípio da Força Expressiva
Maximizada.
Os afixos que podem figurar na construção que resulta do link de herança por
polissemia estão representados no quadro abaixo.
[[X]s ão]s
[[X]s eiro]s
[[X]s ada]s
[[X]s aria]s

X em maior quantidade

dinheirão, pozão, loução, trabalhão
buraqueira, cabeleira
buracada, cabelada
gritaria, prataria,

Quadro 14:: Esquemas formais que figuram na construção herdeira por polissemia.

Quando -eiro e -ada aparecem adjungidos a uma mesma base, nem sempre temos a
mesma explicação para o não bloqueio das formas. A diferença nas formas ‘buraqueira’ e
‘buracada’
cada’ foi explicada nesta seção.
seção Em relação ao par ‘cabeleira’ e ‘cabelada’, o
dicionário Houaiss e vários
os outros utilizados na pesquisa (incluindo os dicionários on line7)
não trazem a forma ‘cabelada’. Em Corpus do Português,, encontramos 511 resultados para o
termo ‘cabeleira’ e com o mesmo sentido do dicionário: “conjunto de cabelos da cabeça,
quando longos
os e bastos...” e nenhuma realização para ‘cabelada’. Mas, a partir de uma
pesquisa mais minuciosa no Google,, encontramos algumas ocorrências do termo ‘cabelada’:
2 ocorrências para o sentido “bater com o cabelo”, 1 para cabelo emaranhado e 4
ocorrências para
ara excesso de cabelo em partes íntimas ou barba (ou seja, fora da cabeça).
Entretanto, em conversas informais, ‘cabelada’ foi encontrada com bastante frequência e,
em todos os casos, o sentido era ‘excesso de cabelo’ fora da cabeça (no pescoço, nas costas,
costas
no chão). Esse fato nos permite defender que há uma diferença no uso dessas formas, pois
o foco da atenção é o mesmo, mas o “fullscope”
“
e o “onstage region”,
”, nos termos de Langacker
(2009), mudam, ou seja, a região observada (o local) é distinta. Houve, portanto, uma
mudança de frame ativado pela forma;
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Observemos o quadro abaixo que representa o elo de herança por polissemia:

7

Os dicionários Michaëllis e Aurélio foram consultados através dos seguintes endereços eletrônicos:
Michaëlis (www.michaelis.uol.com.br
www.michaelis.uol.com.br ) e www.dicionarioaurelio.com.. Também utilizamos o dicionário
informal disponível em: www.dicionarioinformal.com.br.
www.dicionarioinformal.com.br
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Sem.

AUMENTO < nome

R

Pred

Form.

substantivo

+ aum.. de tamanho físico >

<

>
base

+

sufixo

Ip: intensidade aumentada
Sem. Int. AUMENTO <nome/Adj. + aum.de intensidade.>
R
Form.

Pred

<

Substantivo

>
base

+

sufixo

Quadro 15:: Esquema da construção polissêmica de intensidade.

Os afixos –ento e –oso são igualmente intensivos?
Esses sufixos -ento e -oso têm como função principal formar adjetivos a partir de
substantivos. Segundo Pharies (2002), raramente o afixo -oso se agrega a outro tipo de base.
Apenas um dado do nosso corpus pode ser considerado como exceção, é o caso de
‘belicoso’ que tem por base um adjetivo. Nem
Nem todos os autores concordam que este sufixo
tenha um sentido de ‘intensidade’, a exemplo de Bechara (2002) e Basilio (2006). Nós
concordamos com Pharies (2002), que insere a abundância entre
entre seus outros
out
significados.
Entendemos
ntendemos que nem sempre o afixo -oso materializa um sentido de aumento; fato que o
coloca no extremo da periferia em relação ao centro
cent prototípico. Já o afixo -ento pode ser
agregado a mesma base e ter, porém, uma conotação diferente. É o caso de ‘Luxento’, por
exemplo, que veicula o sentido de “dado a fazer luxo” e encontramos na forma de output
um sentido pejorativo. É comum os adjetivos formados com o formativo
-oso terem uma interpretação mais neutra se comparados com -ento,, que, segundo Pharies
(2002), é formador de adjetivos pejorativos.
Um par que confirma a pejoratividade de -ento em relação a -oso
oso é ‘gorduroso’ /
‘gordurento’. Embora sejam tratados como sinônimos em dicionários on line, na obra
lexicográfica,
a, Houaiss (2009), ‘gordurento’ aparece com o significado de “sujo de
gordura”, já ‘gorduroso’ é “relativo à gordura”. Portanto, há diferença semântica entre eles:
no primeiro caso, (des)qualifica-se
(des)qualifica se algo provido de gordura. No segundo, o que está em
jogo é a quantidade de gordura aparente, o que impacta bem mais a impressão sobre
excesso de gordura envolvido na iguaria. Em ‘gorduroso’, a gordura é algo inerente.
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Observemos o quadro com os sufixos que podem figurar nesse tipo de esquema.

Cadernos do NEMP,
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[[X]adj ão]adj
[[X]adj aço]adj
[[X]adv ão/aço] adv
[[X]s eiro / ada]s
[[X]s oso / ento]adj
[[X]s/adj udo] adj

X de maior intensidade

Felizão, espertalhão
Felizaço, ricaço,
Cedão, cedaço
Barulheira, barulhada
Luxuoso/luxento
Sortudo/ boazuda

Quadro 16:: Esquemas formais da construção herdada com sentido de intensidade

Link por polissemia em construções que indicam VALORAÇÃO
Podemos inserir nesse caso as construções X-ão
X e X-aço,, em que os sufixos não
atualizam um aumento de tamanho, de intensidade ou quantidade, mas uma valoração.
Nesse contexto, o afixo veicula uma avaliação positiva ou negativa a respeito de algo ou
alguém e por extensão pode veicular afeto, por exemplo. Observemos algumas
instanciações desse tipo:
(11) Comprei um carrão!!!
carrão!!! O Novo Honda Fit é muito confortável além de lindo!
(12) Viu o golaço que Neimar fez?!!!!!!!
Sem.

AUMENTO <

R

Pred

nome

<

Form.

substantivo

Sem.

AUMENTO <

R

ão

Form.

SUFIXO

+ aum. de tamanho>
>

baseIp aumento
+
desufixo
valor

nome

+

Aum.de valoração>
>

<

>
base

+

sufixo

Quadro 17:: Esquema de construção herdada com sentido de valoração
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Com base no conceito de ‘herança’, podemos afirmar que a acepção de simpatia,
apreço e valoração (sentimentos
sentimentos elevados a um grau maior dentro de uma escala) são
instanciações da construção de aumentativo. Os pares ‘carrão’ e ‘golaço’ são instâncias
desse tipo de esquema construcional, veiculando sentido de aumento de apreciação, ‘valor’,
‘importância’.
No campo pragmático relacionado ao aumento, a gradação acumula valores como
afeto (recurso utilizado para expressar emoção), julgamento (recurso utilizado para julgar o
caráter) e apreciação (recurso utilizado para atribuir valor às coisas), todos
todos relacionados à
função atitudinal dos elementos morfológicos (GONÇALVES, 2005). Através desses
recursos, o emissor exprime sua impressão (nesse caso, positiva) a respeito de algo ou
alguém. Os afixos aumentativos -ão e -aço não são os únicos que instanciam uma
Cadernos do NEMP,
NEMP n. 7, v. 1, 2016, p. 25-56.
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construção com essa acepção, pois o afixo diminutivo também se presta a esse fim (RUIZ
DE MEDONÇA, 2000).
Na grande maioria das vezes, é a base que vai indicar se a valoração será positiva ou
negativa. Obviamente, bases negativas levarão a interpretações mais negativas, como é o
caso de ‘pobretão’ e ‘lentão’. Em outras, é o MCI da base que levará a formas meliorativas
ou pejorativas. Tal é o caso, em nossa cultura, de ‘bundão’8: ter essa parte do corpo
avantajada é sinal de apreciação. O mesmo
mesmo não acontece, por exemplo, com ‘barrigão’ ou
‘narigão’, já que ter essas partes do corpo acima do normal é visto como algo negativo.
Com base no MCI de tamanho podemos ter as seguintes interpretações:
 Objetos grandes são pouco controláveis e podem causar sensação de desproporção
e serem, por isso, percebidos como não agradáveis (g);
 Objetos grandes são importantes, majestosos e podem ser percebidos como
agradáveis (h).
‘Bundão’ é visto de acordo com o modelo (h) e ‘narigão’ está de acordo com o
modelo (g).
[[X]s ão]s
[[X]s aço]s
[[X]adj ão]adj
[[X]s ão]s

Maior Apreciação/
(valoração)

excelência carrão, pernão, bundão
partidaça (o), jogaço
golaço, vidaço
Maior Depreciação/ desprezo
pobretão, lentão
Maior Afetividade
Marcão, filhão, paizão
Quadro 18:
18 Esquema formal da construção valorativa.

Link de herança por subparte
Observemos que o link de herança por subparte diz respeito à construção que é
uma subparte de outra construção e existe independentemente desta. Esse padrão de
herança pode ser visto nas construções X + aumentativo conforme exemplos abaixo:
(13) Ele foi para o Rio de frescão.
frescão (ônibus)
(14) O panelaço chamou a atenção de todos.

8

A forma lexicalizada de ‘bundão’ é vista como depreciativa por fazer referência a alguém visto como
‘otário’, ‘fracassado’, etc.
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A relação de subparte é vista como uma relação metonímica. Como já afirmamos
anteriormente, herança é qualquer característica semântica ou formal presente na
construção básica que passa à construção decorrente. Dessa forma, afirmamos que, nos
casoss acima, o sentido na construção herdada por subparte não está relacionado à parte
formal e sim à semântica que o termo evoca. ‘Panelaço’ em (14)) não é uma panela
supergrande, mas denomina um tipo de manifestação popular coletiva de protesto que
tem as panelas
elas (em grande quantidade) como utensílios utilizados pelos manifestantes para
fazer um grande ruído. E ‘frescão’
frescão’ em (13)) não é ‘alguém muito fresco, mas denomina um
tipo de ônibus luxuoso, dotado de ar condicionado.
condicionado. Observemos as figuras (7 e 8) que
ilustram
tram os exemplos (13) e (14),
(14 respectivamente:

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

Figura (7):): Frescão. Disponível em: www.gooogle.com/imagem/

Figura (8):): Panelaço. Disponível em www.google.com/imagem

Nos exemplos de herança por subparte, a forma de base serve como ponto de
referência e a forma de output é a zona ativa, nos termos de Langacker (1987), e,
e tanto a
forma de base quanto a sufixada nos remetem a um mesmo domínio.
O termo ‘calçadão’ faz referência a “uma calçada de grande largura e extensão,
geralmente com elementos paisagísticos” (HOUIAISS, 2009). A palavra foi criada a partir
de uma
ma motivação metonímica. A ‘calçada’ é o ponto de referência e o ‘calçadão’, a zona
ativa, ou seja, ‘calçadão’ foi criado tendo como base o conceito de ‘calçada’ e as duas
entidades estão no mesmo domínio.

Figura 9: calçadã
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Vejamos o esquema das construções e o quadro com os afixos que figuram nesse
tipo de construção:
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Sem.

AUMENTO < nome

R

Pred

Form.

substantivo

+ -ão (aum.. de tamanho) >

<

Sem. (x)s AUMENTO <

>
base

Is denominar algo/aumento
+
afixo

nome + -ão, -aço (aum. (x)sMet
sMet >

Quadro
da construção por subparte
Pred 24: Esquema
<

R
Form.

substantivo

base

>

+ sufixo

Quadro 19

Esquemas formais da construção de herança por subparte.
[[X]s ão]s
[[X]adj ão]s
[[X]v ão/ aço] s
[[X]s ada]s
[[X]s udo]adj
[[X]s oso] adj

METONÍMIA

calçadão
frescão, quentão
buzinaço, panelaço
braçada, fornada
olhudo, linguarudo
fogoso

Quadro 20:
20 Afixos que figuram nesses esquemas construcionais.

Link por
or extensão metafórica (Im) links.
Nesse caso, duas construções se encontram relacionadas por um mapeamento
metafórico. O link de extensão metafórica é posicionado entre elas. Esse tipo de link torna
explícita a natureza do mapeamento.
mapeame
Vejamos exemplo com o afixo aumentativo –ão.
1) X-ão em que -ão atualiza um sentido
o metafórico, mas se observa no produto um
resquício da noção de aumento.
(15)) Já encontrou um orelhão para que possamos telefonar?

Figura 10: orelhão

Figura 11 : Orelhão

Cadernos do NEMP,
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), o (Im) link de herança é criado a partir de uma motivação
No exemplo (15),
metafórica. Comparemos as figuras selecionadas abaixo:

Um estudo sobre os afixos que figuram na construção de aumentativo:
-ão. -ada, -aço, -aria, -ento, eiro, -oso, -udo

Na primeira imagem, figura (10), ‘orelhão’ faz referência a uma parte do corpo
(orelhas), só que com grandes proporções e o sufixo tem seu sentido prototípico de
aumento de tamanho (concreto / singular). Já na segunda imagem, figura (11), ‘orelhão’
representa
nta um objeto cujo nome foi criado a partir da semelhança física com a parte do
corpo que é utilizada para nos comunicarmos (ouvir) através do aparelho telefônico.
telefônico A
representação abaixo formaliza o tipo de link envolvido nesses casos:
Sem.

AUMENTO
NTO <

R

Pred

Form.

substantivo

nome

+ aum. de tamanho>

<

>
base

Sem. (x)s, m AUMENTO <

+
sufixo
Im aumento (abstrato)
nome +

aum. de (x)s,m/met
met>

R
Pred
<
>
Quadro 26: Esquema da construção de herança por metáfora.
Form.

substantivo

base

+

sufixo

Quadro 21

Nos diagramas acima, (x) é o nome aumentado / valorado,
ado, resultado de uma
metonímia ou metáfora ou ainda de uma metaftonímia.
O quadro abaixo apresenta o esquema da construção herdada por esse processo.
[[X]s ão]s
[[X]v ão] s/adj

METÁFORA

cebolão, orelhão, tijolão
cagão

Agentivo
abelhudo, topetudo
[[X]s udo]adj
Quadro 22:: Esquema formal da construção herdada por motivação metafórica.

Link por instanciação:
instanciação
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uando uma construção é um caso especial de outra construção há um link de
Quando
herança por instanciação. É o que ocorre com o afixo -ão que passa a figurar em nome ou
sobrenome para nomear local, como ‘Machadão’ (estádio do time América de Natal),
‘Arrudão’ (estádio do time Santa Cruz do Recife), Engenhão (estádio do Botafogo),
‘Brizolão’9 (nome de estabelecimento escolar de grande dimensão), ‘Carvalhão’ (nome de
estabelecimento comercial que trabalha com veículos enormes que servem para rebocar
carros). Esses casos indicam um uso especial da construção de aumento de importância e o
objeto nomeado possui grandes dimensões.

9

‘Brizolão’ tem por base ‘Brizola’, nome do então Governador do Estado do Rio de Janeiro que foi mentor
desse tipo de escola.
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[[X]s ão]s

Maior tamanho / importância

Brizolão, Feirão,
Carvalhão

Quadro 23:: Esquema formal da relação de herança por instanciação

Não é à toa que esse tipo de construção é utilizado
utilizado para denominar nomes comerciais
(oniônimos), como ‘Hamburgão Lanches’ (Columbandê, São Gonçalo), ‘Atacadão das
Malhas’ (Duque de Caxias) e ‘Sucão do Xande’ (Cabo Frio).Observemos
Observemos o exemplo em 12.

Figura 12 - Brizolão

Link por herança múltipla:
múltipla Os deverbais
Um caso pouco explorado por Goldberg (1995) é o de herança múltipla. Podemos
exemplificar esse link através dos deverbais que correspondem à nominalização de um
conceito verbal que tem como característica comprimir o conteúdo
conteúdo conceptual, de modo
que todo o ocorrido seja reduzido a uma só imagem. ‘Brigão’ tem sua origem no verbo
‘brigar’, que ativa uma cena em que duas pessoas se agridem, em geral, fisicamente. A
nominalização nos remete a uma pessoa que gosta de brigar ou
ou que é dada a essa ação que
o verbo exprime, porém com certa frequência. Por esse motivo, ‘brigão’ é considerado um
agentivo pertencente à classe dos “frequentativos” (ROSA, 1982). A intensidade é
atualizada pelo aspecto iterativo que o afixo imprime no tema
tema verbal e essa iteratividade
corresponde à pluralidade (multiplicidade) das situações eventivas. O frame do verbo ‘brigar’
é composto do agente e do resultado da ação, a briga. Portanto, ‘brigão’ foi criado
metonimicamente a partir do mesmo frame ativado
o pelo verbo. O afixo amalgama essas
duas funções, agentividade e intensidade, já que o frame ativado pelo verbo sem o afixo não
prevê essa frequência. É a frequência da ação que denota a repetição da imagem. Dessa
forma, o agentivo ‘brigão’ ativa o frame com múltiplas imagens.
Observemos o quadro abaixo omde encontramos os esquemas em que figuram os
deverbais.
Intensidade + agentividade babão, pidão,
p
respondão,
Iteratividade: o que produz/ faz
X repetidas vezes.

[[X]v ão]s

Resultado
de
ação
intensidade no ato

+ puxão, empurrão

[[X]v ão]s

Instrumento utilizado na ação

esfregão, podão

Quadro 24: Os esquemas formais da mesclagem (herança múltipla).

No que diz respeito aos deverbais, podemos pensar no modelo de herança múltipla.
O conceito é mais bem explicado em Fauconnier (1997), quando o autor trabalha a noção
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de mesclagem. Goldberg afirma que considera casos de herança múltipla instâncias
instânc que
mostram ser motivadas por duas construções diferentes (cf. GOLBERG, 1995, p. 100),
como é o caso dos deverbais no nosso entendimento.
Vejamos um exemplo de herança múltipla, pensado por nós, com base em
Goldberg (1995):
Construção de aumentativo
Ii

babão

Ii

Construção de agentivo
Ii

babão

Ii

Quadro 25: Esquema de herança múltipla

‘Babão’ tanto pode instanciar uma construção agentiva como também aumentativa.
O afixo amalgama os sentidos ‘agentivo’ (aquele que) e ‘aumentativo’ (muito). A forma de
output é resultado dessa mescla. Desse modo, temos uma base verbal + um afixo que
amalgama ‘agentividade e intensidade’ (X faz/produz Y intensamente).. Há no frame que a
forma verbal ‘babar’ ativa um agente (aquele que baba / babão) e a baba (produto da ação)
que aparece em grande quantidade, devido ao fato de a ação ser iterativa. É importante
ressaltar que esse tipo de deverbal possui a característica de multiplexidade, porém no
tempo, ao passo ‘buraqueira’ exemplifica esse fenômeno no espaço.
Os deverbais
bais que nomeiam o resultado de uma ação como ‘empurrão’, ‘encontrão’,
‘puxão’, apresentam em seus frames um agente, que não é focalizado, e o ‘resultado da ação’
que constitui na ‘figura’. Já os que nomeiam um instrumento, como ‘esfregão’ e ‘podão’
têm em seus frames um agente (fundo) e o instrumento utilizado por ele na realização de sua
atividade constitui o foco (o centro da observação).
A agentividade se estabelece em termos de relação semântico-pragmática
semântico pragmática de figura e
fundo. Quando o foco é o agente, estamos diante daa construção agentiva. Se o foco for o
resultado da ação ou o recipiente utilizado na atividade,
atividade, o agente é o fundo. Na frase
exemplificada na figura (13),
), a palavra ‘babão’ se encontra lexicalizada e tem o significado
de “bajulador” no sentido
ntido de ser ‘alguém que puxa o saco de outras pessoas por interesse’.

Página

52

Figura 13
CONCLUSÃO
O conceito de grau aumentativo com o qual trabalhamos nesta pesquisa nos
permitiu defender que existe uma construção básica de aumento e outras herdadas ligadas
à construção central via link por polissemia, instanciação, metáfora e metonímia e que
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todas as instâncias de aumento formam uma rede construcional. Dito de outra maneira,
afirmamos que os afixos com acepção de aumentativo podem instanciar tipos diferentes
de construções, adquirindo, desse modo, diferentes valores semântico-pragmáticos
semântico pragmáticos e que
qu
os diferentes sentidos dos afixos são decorrentes do significado da própria construção.
Pontuamos também que os afixos adjungidos a uma mesma base possuem diferença
na semântica ou na pragmática. Os vários usos têm respaldo no Princípio da Força
For
Expressiva Maximizado (GOLDBERG, 1995) e os que possuem o mesmo valor
semântico não são bloqueados dado a esse mesmo Princípio e ao fato de se localizarem em
diferentes pontos da Escala pragmática, instaurando, dessa forma, diferença no grau de
informatividade.
O fenômeno da subjetificação é fortemente observado em muitas formações com esses
sufixos e segundo Langacker (1990), esse fenômeno está ligado à mudança do objetivo
para o subjetivo; do semântico para o pragmático, assim como, do sentido concreto
co
para
um sentido mais abstrato como comprovamos através dos dados.
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