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RESUMO: Este trabalho se vale da Morfologia Construcional (BOOIJ, 2005, 2007), baseada,
por sua vez, na Gramática de Construções (GOLBERG, 1995; LANGACKER, 1987), para
analisar os constituintes -ex,
ex, -ol e -il a partir de usos retirados da rede social Twitter. Para -ex,
nota-se que a sufixação
ação passa inicialmente por uma designação de produtos, relacionando
relacionando-se a
algo comprado ou comprável.. Quanto a -il e -ol, esses emergem comumente para dar a noção de
fármaco que os formativos carregam consigo; por analogia, em casos como hipocrisil e semancol,
dois sentidos opostos são observados: como a substância responsável ou como seu antídoto.
PALAVRAS-CHAVE: Morfologia Construcional
Construcional; Gramática de Construções; Neoconstituintes;
Neoconstituintes Neologismo.
INTRODUÇÃO
o quesito da formação das palavras, o mais comum é que a atenção seja dirigida
às muito bem consolidadas, havendo pouco espaço para processos morfológicos
aplicados a termos muito usados em contextos ditos coloquiais e deixados de
lado até mesmo do dicionário, ainda que sejam produtivos. A propost
propostad a
Morfologia Construcional apresentada a seguir, idealizada por Geert Booij, com
fundamento em estudos como os de Adele Goldberg, mostra
mostra-se
se imensamente útil para descrever
tendências na língua que, embora resultem em novidades não dicionarizadas, seguem os mesmos
preceitos das já aceitas há mais anos. Nesse sentido, observaremos sufixos -il, -ol e -ex,
recorrentes em diversas variedades e registros da língua, mas que, para este trabalho, foram
extraídos da rede social Twitter. Assim,possibilita-se uma melhor
lhor compreensão analítica de novos
formativos, e como se inserem na criação de palavras.

N

1. DEFINIÇÕES INICIAIS
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Para iniciarmos uma aproximação entre a Morfologia e a linha Construcionista, um
sucinto comentário acerca de seu predecessor se faz necessário. De início, devemos apontar que
Fillmore, Kay e O’Connor (1988) aproveitam o estudo de idiomatismos, estruturas que tendem
ao léxico da língua, podendo desviando de padrões sintático-semânticos generalizáveis, para dar
um dos passos iniciais no que viria a se tornar Gramática de Construções. Antes de desafiar o
modelo atomístico, no entanto, fazem importantes distinções desse formato de construção, que
tanto nos chama a atenção e motiva maiores estudos do ‘apêndice’ das regras internalizadas por
um falante. Buscando uma descrição mais abrangente de tudo que estaria à disposição do usuário
da língua para que a manipule, certos arranjos trazem um sentido possivelmente inesperado fora
de um dado contexto,
texto, seguindo ou não padrões sintáticos do restante do sistema1. Tais
peculiaridades exigem, em certa medida, conhecimentos biossociais e pragmáticos específicos, o
que pode passar inclusive por concepções dos falantes. Para os que aprendem como língua
Locuções como “tirar onda” e “pagar mico”, a despeito de seguirem o padrão oracional mais comum (verbo-objeto
direto), invocam uma leitura figurativa no mais das vezes. No entanto, há, por exemplo, os tipos“pagar de [NP]” ou
“dar uma de [XP]”, em que a sintaxe não é a canônica do verbo em questão.
1

Cadernos do NEMP, n. 12, v. 1, 2021, p. 29-37
37.

Um olhar da morfologia construcional sobre os sufixos -ex,
ex, -il e -ol
adicional, admite-se
se que os aspectos puramente linguísticos poderiam se mostrar insuficientes
para uso e compreensão adequados das ditas construções excepcionais, embora frequentes.
As chamadas expressões idiomáticas não poderiam ser olhadas como fenômenos
secundários ou dignos de um apêndice, mas que, embora formassem microssistemas, são tão
produtivas que demandam exames mais cuidadososs e, acima de tudo, um modelo que
comportasse sua descrição também. Nesse cenário, oss autores apontam que está ao alcance do
falante não apenas saber como dizer, mas igualmente o que significa e se é algo convencional.
Para dar conta desses fenômenos considerados mais particulares, mas igualmente dos regulares, a
Gramática de Construções sugere uma compreensão a partir do par
pareamento de forma e
significado. Assim, Goldberg (1995, 2006) propõe que as construções sejam aplicadas à Estrutura
Argumental, possibilitando maior generalização do modelo.

2. O QUE É UMA CONSTRUÇÃO?
Variadas são as correntes dentro da Gramática de Construções, mas quanto ao objeto
central, que lhe dá nome, uma noção inicial pode ser compreendida como de consenso. Em
síntese, trata-se
se de um pareamento de forma e significado, o que é trazido na obra de Goldberg
(1995), que se referia, sobretudo, a uma definição no âmbito da vertente Cognitivista (Cognitive
(
Construction Grammar - CCG
CCG). Boas (2013) nos informa que o fundamento da CCG, que é
comungado entre todas as variedades construcionistas, é que um modelo linguístico precisa estar
apto a representar todo tipo de conhecimento que um falante tem sobre sua língua.
Paralelamente,, o autor aponta que construções gramaticais constituem os blocos queedificam a
linguagem. Naturalmente, nisso há uma oposição ao modelo chomskyano de conceptualização
das competências
cias do falante, posto que as construções não ultrapassam muito o estatuto de
artefatos taxonômicos, para fins meramente descritivos. Segundo essa visão, sua finalidade se
esgotaria aí, sem que houvesse importância teórica ou potencial explicativo da capac
capacidade
humana de produzir linguagem. Citando uma obra mais recente de Goldberg, assinala
assinala-se o
seguinte:
Qualquer padrão linguístico é reconhecido como construção contanto que algum
aspecto de sua forma e função não seja estritamente previsível a partir de seus
componentes, ou de outras construções reconhecidas como existentes. Adicionalmente,
padrões são armazenados como construções mesmo se forem plenamente previsíveis,
desde que ocorram com frequência suficiente [tradução nossa]. (Goldberg,
(
2006, p. 5)
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Boas (2013) indica a figura I acima para sinalizar que a forma de uma construção pode ser
atrelada a diferentes espécies de informação linguisticamente relevante, seja ela semântica,
sintática, morfológica ou sintática. Observando o aspecto formal, vemos que se liga ao de
significado por meio da correspondência simbólica. Ainda parafraseando o autor, dev
devemos
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Figura I: construção, forma, correspondência simbólica e significado convencionalizado
Fonte: (CROFT, 2001, p.18)
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compreender o termo ‘significado’ como tod
todoss os aspectos possíveis suscetíveis de associação à
função de uma construção. Fatores de ordem pragmática terão impacto sobre o comportamento
sintático dos elementos em combinação, implicando a possibilidade de não se explicitarem certos
argumentos que usualmente fariam parte da construção (BOAS, ibid.). Podemos pensar em
certos usos que se tornaram bastante frequentes nos últimos tempos, em virtude da pandemia e
das
as necessárias relações remotas: ‘o professor X é daqui da UFRJ’ – o deslocamento dêitico
facilmente incluios participantes de um evento de fala no mesmo plano, ainda que
geograficamente distante de todos.
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3. MORFOLOGIZANDO A CONSTRUÇÃO
Graças ao embasamento apresentado anteriormente, permite
permite-se
se ver como a Morfologia
pode se beneficiar dos princípios da Gramática de Construções. Booij (20
(2007) compreende que o
mesmo que se aplica no nível do sintagma pode ser transferido ao
o da palavra, o que se ilustra por
meio da construção [[X]N-hood]
hood]N, que denota “qualidade semanticamente correspondente ao
substantivo X”.
Assume-se
se que o componente semântico (SEM) é formado pela informação semântica,
mas também pragmática. Como resultado, não há fronteiras rígidas entre o conhecimento
linguístico e o enciclopédico, tampouco da gramática e do léxico, assim como se discute no
âmbito da gramática de construções (BOOIJ, 2005, 2010; TAVARES DA SILVA, 2019). No que
diz respeito aos esquemas morfológicos, Simões Neto e Soledade (2015) destacam que a proposta
almeja fundamentar
ntar a existência de palavras complexas, que têm a relação de forma e significado
explicada em vez de reduzida à arbitrariedade pura e simples. De fato, Booij (2007) indica que,
além da dita motivação, o formato faz emergir uma fórmula generalizável que no
nos permite
produzir outros substantivos. Três níveis de esquematicidade das construções morfológicas são
possíveis sob o modelo: (i) primeiramente, o tipo aberto inclui apenas elementos formais
intercambiáveis, o que pode ser representado por [[X]NY]N, em que qualquer substantivo poderá
figurar como cabeça, à esquerda, seguido de base e produzindo um substantivo por meio da
combinação. A seguir, temos a (ii) parcialmente fixa, que consiste em porções fixas e cambiáveis,
conforme a sequência [[X]N--ada]N, em que se produz ‘palhaçada’ a partir de ‘palhaço’,
‘palhaço’ ‘bananada’
a partir de ‘banana’, entre outros Finalmente, a (iii) fixa é constituída exclusivamente de
elementos inalteráveis, como ‘sol’
‘sol’, ou mesmo ‘aguaceiro’,, em que os elementos já foram
preenchidos:[[aguaN][ceiro]]N.(TAVARES DA SILVA, 2019).
Ademais, convém apontar que Booij (2007) indica haver 3 diferentes abordagens para
cuidar da polissemia na formação de palavras. A opção mais radical, segundo o autor, é a dos
morfologistas separacionistas, que argume
argumentam
ntam que não há sistematicidade no pareamento de
forma e significado na morfologia, o que justificaria a separação de cada um dos segmentos em
módulos distintos da gramática. O autor entende que essa opinião é contrária à missão do
linguista de identificar a regularidade ou sistematicidade dos mecanismos das línguas, razão pela
qual essa hipótese deve ser rejeitada. A seguir, o autor menciona dois consectários de se admitir a
sistematicidade: monossemia e polissemia. Um padrão morfológico recebe, por meio dda
monossemia, um significado mais amplo e, portanto, impreciso. Ele assevera que isso poderia se
aplicar aos verbos resultantes de conversão de substantivos (coisa > coisificar). A visão
monossêmica, no entanto, carece da possibilidade de se atribuírem interpretações diferentes,
como alega o autor. Isso porque certos substantivos formados pelo mesmo processo citado
incluem agentes inanimados ou não humanos, como ‘computador’ ou a ‘calculadora’, por
exemplo. Vê-se,
se, portanto, a necessidade de se acrescent
acrescentar
ar mais de um viés ao significado contido
no constituinte, o que, nesse caso, Booij entende que se faça por intermédio da metáfora da
personificação desses objetos, que assumem um papel animado diante das funções que
desempenham (ou desempenhamos por meio deles). Por vezes, a metaforização do agente não é
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tão eficaz para descrever o processo embutido com o morfema em questão, como no caso ddo
exemplo holandês trazido pelo autor:
autor:veger (escova) – o que pode ser comparado a ‘lixeira’. Não
haveria a mesma relação
o de um ente inanimado que cumpre um papel ativo perante o lixo
armazenado. Ele preconiza que, nesse caso, pode ser que haja uma relação metonímica nos
substantivos deverbais formados por -er, quando não agentivos.
Adiante, ao desenvolver o ponto da polis
polissemia,
semia, o teórico oferece como exemplo o sufixo
-er do holandês, que também se encontra no alemãoe no inglês (respectivamente: Bakk
Bakk-er, Bäcker, bak-er,
er, para padeiro). O constituinte é produtivo não somente para agentes animados (que
correspondem à paráfrasee ‘aquele que faz X’–[[X]Neiro]N, em português),
ortuguês), incluindo também
agentes inanimados,lama >lamaceiro, atolar > atoleiro (quando se confere conotação de local ou
contêiner, mas em que ainda se pode argumentar uma certa agentividade a outro ente que entre
em contato com esse item, e.g, um carro estaria sujeito a atolar em um atoleiro. O autor também
cita a possibilidade de se referir a um instrumento (faca>faqueiro; sal>saleiro; o que nem sempre
se revela verdadeiro, ocorrendo certos casos de opacidade, como em isqueiro, que atualmente
não descreve um instrumento relativo a iscas). Parece
Parece-nos
nos que em português a relação é mais
preservada com -or,
or, como em amolador, acendedor, apontador, extintor.. O mesmo podemos realizar,
feitas as devidas adaptações, com vocábu
vocábulos
los estrangeiros: shake>shakeira, Cocktail> coquetel >
coqueteleira. Nessas hipóteses, há maior conservação do conteúdo semântico relativo ao
instrumento.
4. CASOS DO PORTUGUÊS: -EX, -IL E -OL

O Sufixo -ex

Figura II: Semântica do sufixo -ex.
ex. Fonte: STVAN, 2006
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Observando inicialmente o sufixo -ex,
ex, temos que ter em mente que muitas palavras do
português assim terminadas são de origem latina (como duplex, triplexe látex)
látex e se acomodaram na
língua há mais tempo. De acordo com Sebba (1986) e Stvan (2006), que buscam um olhar
dirigido principalmente às denominações de produtos, o elemento parece ter se popularizado
entre 1970 e 1990 nos Estados Unidos, possivelmente por conta das raras palavras de origem
latina terminadas em -ex
ex presentes na língua inglesa.Tal aspecto suscita o classicismo e entidades
greco-romanas
romanas na percepção dos falantes, agregando valor à marca. Apesar dessa concepção
geral, distintos sentidos são atribuídos a partir de variados gêneros de artigos do mercado, que, à
medida que se consolidam entre o
oss consumidores, geram noções para o afixo oriundas das
funcionalidades, como se depreende da tabela abaixo (figura II):
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No caso brasileiro, certos nomes de marcas com esse formato tiveram mais sucesso e
acabaram sofrendo em certo grau a generificação em seu emprego cotidiano (cf. Pyrex~pirex,
perfex, durex, duralex) (CLANKIE, 1999, 2013). Especula
Especula-se
se que, no sentir dos falantes, a junção
do afixo -ex
ex não sinaliza nada mais do que “X é um produto comercial”, o que pode receber um
acréscimo no caso dos usos genéricos: “X é um produto comercial qualquer que desempenha
função relativa”. Podemos citar Durex, Pyrex e Rolex, que foram de tal forma sedimentadas na
língua que as duas primeiras passaram a funcionar como sinônimos do gênero de produto:
tomam-nas,
nas, por meio de uma metonímia, como termo geral para fita adesiva e vasilhame de vidro que
resiste a altas temperaturas,, respectivamente. Com base nessas noções permeadas entre os falantes
pelos nomes, identificamos neologismos como [pra] frentex,, resultante da aglutinação de frente e o
sufixo -ex.. Seu significado sinaliza liberalidade quanto aos costumes, como quando um indivíduo
demonstra ter pouco ou nenhum preconceito
preconceito,, o que está associado a um pensamento
pensa
progressista.. Isso se constrói pela da metáfora orientacional FUTURO é para FRENTE, situando
o sujeito em um estágio mais avançado no progresso linear dos eventos (LAKOFF, 1980).
O mesmo processo morfológico produz Marinex, bundex, coxex e peitex,
peitex com nuances de
sentido aplicáveis. Marinex é uma espécie de produto, constituindo o nome de um registro
marcário. Seu setor de mercado é o mesmo da provável inspiração Pyrex, cumprindo função
muito semelhante: a de nomear vasilhames vendidos pelo fabricante.
e. O mesmo já não pode ser
dito de nomes referentes a partes do corpo humano, mencionados acima. Pesquisas na rede
social Twitter exibem usos semelhantes para as combinações [bunda + ex] e [peito + ex], que
designam acessórios que são ou funcionam como pró
próteses
teses (de silicone ou externas) aplicadas às
regiões do corpo em referência, com intuito estético. Por outro lado, no que diz respeito a coxex,
desdobra-se
se em (i) gênero alimentício que se assemelha ao formato de coxa de frango, ou (ii)
brasileirismo que descreve
escreve indivíduo reacionário a mudanças sociais, de posição política
conservadora (coxinha em ambos os casos).

Os Sufixos il e -ol
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Para os sufixos -ilil e -ol,
ol, seguimos com a tendência de nomear produtos à venda, no
entanto, agora com a especificidade farmacológica atribuída a esses formativos. Isso se deve ao
grande número de compostos químicos assim finalizados, conforme nomenclaturas da química.
Em álcool, etanol, enol,, por exemplo, mantém
mantém-se
se o padrão para elaborar tipos diferentes de
substâncias (em que álcool guardar relação de hiperonímia com os demais). De modo geral, evoca
evocase nos meios não especializados uma denominação de uso medicamento
dicamento ou, ao menos, de uma
substância química. Examinando remédio populares como Doril2, ou mesmo o adoçante Adocyl,
vemos o aproveitamento de raízes conhecidas ((dor e doce)) juntas ao afixo em questão a fim de
produzir uma associação instantânea na men
mente
te do consumidor. Lógica parecida é verificada com
hipocrisil3, egocentril e demagogil, cunhados para simbolizar combate à hipocrisia, ao egocentrismo e à
demagogia. Nos resultados das buscas, o primeiro listado foi o mais produtivo, tanto na
formulação tomar X e ter X quanto em equiparações a um locativo, por meio da reanálise de -il
para que simplesmente se aproxime foneticamente com o segmento final de Brasil, o que se vê na
figura III. Cogita-se,
se, então, que o país, onde se alega haver muita hipocrisia, deveria ter o nome
alterado para hipocrisil.

2 Cuja propaganda contendo o slogan “Tomou Doril, a dor sumiu” foi tão bem sucedida que hoje encontramos
diversos registros da construção tomar doril com o sentido de sumir.
3 Supõe-se
se que de criação do artista plástico Rage, responsável também por egocentril,
egocentril conforme disponível em
https://globoplay.globo.com/v/6227733/ (acesso em 11 mar.2022). Segundo o próprio autor, chama-se
chama
atenção
para o uso imediato e excessivo de remédios pelos brasileiros.
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Figura III: Fonte: autor.

No que tange ao constituinte -ol, destacam-se semancol, setocole besteirol. A partir de se mancar
e se tocar, somados à base sufixal, obtém
obtém-se
se uma solução para a falta de autopercepção de um
comportamento excessivo ou inadequado. Diversas vezes notamos o uso acompanhado de chá de
X,, implicando um possível uso fitoterápico, atenuando a artific
artificialidade
ialidade costumeira dos produtos
farmacológicos terminando em -ol. Para tanto, confira-se a figura IV:

Figura IV: Fonte: autor.

Finalmente, ainda podemos citar besteirol,, que Flávio Marinho (2004)4 insere inicialmente
como gênero teatral dedicado a esquetes escrachadas e reputadas simplórias pela crítica,
associadas, portanto, a uma grande quantidade de besteira
besteira, além de soar como um remédio, por
ser de difícil consumo. Diferente dos outros termos, aqui não houve nem há a possibilidade de
formulação do lexema exatamente na qualidade de um fármaco5, haja vista que não cura nem traz
melhoria ao organismo ou ao usuário. Reteve
Reteve-se
se somente o caráter da indisposição que pode
envolver medicar-se,
se, seja pelo mau sabor, seja pela aplicação dolorosa.

MARINHO, Flávio. Besteirol - a História de um Movimento Teatral Carioca.. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.

5 Os

usos não admitem # tomar um besteirol
besteirol.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela análise dos dados, notamos que hipocrisil vem dotado de 3 usos, que podem resultar
em significados distintos. (i) remédio para combater a hipocrisia – sufixo -il
- parar se assemelhar à
semântica do medicamento ((o analgésico Doril elimina a dor); (ii)substituição para o nome do

Iuri De Oliveira Sizo NASCIMENTO
país (Brasil), imputando-lhe
lhe o epíteto ‘país da hipocrisia’(iii) a própria qualidade rechaçada da
hipocrisia (não o seu antídoto).
De forma semelhante, há que se falar de semancol,, que desperta algumas interpretações que
vão em sentidos opostos. (i)(ter a) capacidade de autopercepção de um comportamento
inadequado (v. mancar-se
se de algo, dar
dar-se
se conta de um erro, geralmente interrompendo
interrompend a conduta)
ou obtenção dela por meio do consumo subentendido do remédio; (ii)tomar (chá de) semancol (a
habilidade é conferida ainda a partir de uma suposta substância.
Constata-se,
se, portanto, a necessidade comunicativa de se aludir a um produto ou algo qque
soe como, para lhe atribuir alguma característica mais genérica ou coincidente com outros de sua
classe. Imersos no infindável e variado mercado de consumo, não seria razoável assumir que a
constante exposição a nomes que vemos nas prateleiras das lojas não nos faria designar não só
coisas, mas também sensações e condutas com base nos rótulos mercadológicos. No caso de -ex,
embora haja diversas possibilidades de interpretação na sua origem comercial estadunidense, a
realidade brasileira admite explicação mais ampla; a acepção de produto pela sua artificialidade
(manufatura humana, não natural) ou possivelmente a noção de inovação trazida por um objeto
de mercado – frentex, rapidex – o que podemos apenas especular. Alternativamente, no caso de
outros manufaturados,
aturados, quando se originam pela via química e pertencem ao reino dos fármacos,
já bastante inseridos na sociedade brasileira, revela
revela-se
se rotineiro o uso de nomes relativos a tais
substâncias. Juntar -ol e -ilil a nomes que não são efetivamente medicamentos, mas que assim se
conceptualizam, indica uma vontade discursiva de se traçar o paralelo, seja em razão de uma
sociedade altamente ligada a medicamentos, seja pela simples necessidade de se descrever (com
ajuda de metáforas, como sempre) um comportamento a ser solucionado ou resolvido. Afinal,
não raro se opera a metáfora PROBLEMA é DOENÇA, o que pressupõe que remédio é a
solução. Não há como cindir de maneira rígida e incomunicável o campo da nomeação das
coisas, sejam
ejam eles de mercado, de remédios, de senti
sentimentos,
mentos, estão inevitavelmente interligados
nas nossas cognições. Sua fusão é reflexo de sua inserção em nossas vidas.
A respeito do aporte teórico, de maneira mais ampla, não há como dissociar esta corrente
de outros autores voltados para a Linguística Co
Cognitiva,
gnitiva, como Langacker (1987), e Adele
Goldberg (2006), importantes teóricos da perspectiva da Gramática de Construções. Nessa toada,
suas contribuições teóricas se relacionam às possibilidades analíticas advindas do cognitivismo,
porém aplicadas também aao
o interior das palavras, o que permite examinar associações
metonímicas entre unidades de significado, por exemplo. Graças a isso, obras como A Semântica
dos Sufixos Denominais (TAVARES DA SILVA, 2021) são produzidas, em que se analisam
processos conceptuais
is entre unidades morfológicas, além, é claro, de futuros estudos acerca dos
sufixos aludidos acima.
REFERÊNCIAS
ALVES, I. M. Neologismo: Criação Lexical
Lexical. São Paulo: Editora Ática, 1994.
BOAS, H. C. Cognitive Construction Grammar
Grammar. In: HOFFMANN, T. e TROUSDALE, G. The
Oxford handbook of Construction Grammar
Grammar.. New York: Oxford University Press, 2013.

Página

35

BOOIJ, G. Compounding and derivation: evidence for construction Morphology.In:
DRESSLER, W. et al. (Ed.). Morphology and its demarcations.. Amsterdam:John Benjamin’s
Publishing Company, 2005.
BOOIJ, G. Construction Morphology and the Lexicon. In: MONTERMINI
MONTERMINI, F.; BOYÉ, G.;
HATHOUT, N. (eds.). Selected proceedings of the 5th Décembrettes
Décembrettes: Morphology in Toulouse.
Toulouse Somerville:
Cascadilla Press, 2007. P. 34
34-44.
Cadernos do NEMP, n. 12, v. 1, 2021, p. 29-37
37.

Um olhar da morfologia construcional sobre os sufixos -ex,
ex, -il e -ol
BOOIJ, G. Construction Morphology. In: Language and linguistics compass,, Wiley Online Library,
2010.
BOOIJ, G. Construction Morphology. In: HIPPISLEY, A.; STUMP, G. T. (Orgs.). The
Cambridge Handbook of Morphology
Morphology.. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. p. 424-448.
424
BOOIJ, G. Construction Morphology and the Lexicon. In: BOOIJ, G; MONTERMINI, F.
Construction
ruction Morphology and the Parallel Architecture of Grammar, 2016.
CLANKIE, S. Genericization: A Theory of Semantic Broadening in the Marketplace. In: Northern
Review, 2000.
CLANKIE, S. An overview of genericization in Linguistics. In: Proceedings of the Second International
Conference on Onomastics ‘Name and Naming’: Onomastics in Contemporary Public Space
Space, Editura Mega,
Editura Argonaut, Cluj‐Napoca.
Napoca. 2013.
CROFT, W. Syntactic and semantic structure: the anatomy of a construction
construction. In: CROFT, W.
Radical Construction
onstruction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective
Perspective.. Nova Iorque: Oxford
University Press, 2001. P. 18
18-25.
FILLMORE, C., KAY, P. e O’CONNOR, M. C. Regularity and idiomaticity in grammatical
constructions: The case of let alone.In: Language. 1988. p. 501-538.
GOLDBERG, A. A Construction Grammar Approach to Argument Structure (Cognitive Theory of
Language and Culture Series),, Chicago: The University of Chicago Press, Chicago. 1995.
GOLDBERG, A. Constructions at work: The Nature of Generalization in Language
anguage. New York: Oxford
University Press, 2006.
LAKOFF, G.Women, Fire
ire and Dangerous Things:: what categories reveal about the mind.
mind Chicago: The
University of Chicago Press, 1987
LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press,
1980.
LANGACKER, R. Foundations of cognitive grammar
grammar:: Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
SILVA, J. C. T. da. A abordagem construcional nos estudos da morfologia do português: o
modelo booijiano em terras brasílicas. In: Macabéa – Revista Eletrônica do Netlli, Crato, v. 8., n.
2., 2019, p. 109-135.
SIMÕES NETO, N. A., SOLEDADE, J. Um enfoque da Morfologia Construcional sobre as
construções X-ário
ário no português arcaico. PONTOS DE INTERROGAÇÃO
NTERROGAÇÃO (ONLINE), v. 5, p.
143-171, 2015.

Página

36

STVAN, L.S. The contingent meaning of
of–ex brand names in English. In: Corpora, Vol. 1. No. 2,
2006, p. 217-250.

Cadernos do NEMP, n. 12, v. 1, 2021, p. 29-37
37.

Iuri De Oliveira Sizo NASCIMENTO

A CONSTRUCTION MORPHOLOGY PERSPECTIVE ON EX, -IL, AND -OL
OL SUFFIXES IN BRAZILIAN PORTUGUESE
Abstract: This paper draws on Construction Morphology ((BOOIJ, 2005, 2007),
2007 which is based
on Construction Grammar ((GOLBERG, 1995; LANGACKER, 1987),
), to analyze -ex, -ol, and -il
constituents in Brazilian Portuguese considering examples taken from the social media Twitter.
For -ex,
ex, the suffix initially conveys a product-like
like notion, designating something that is either
purchasable or has been purchased
purchased. As for -il and -ol, they usually emerge to add the semantics of
pharmaceutical drugs; the analogy implied in cases such as hipocrisil and semancol branches in
opposite directions: it could either cause the undesirable effect or cure it.
Keywords: Construction Morphology; Construction Grammar; Neoconstituents; Neologisms.
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