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RESUMO

A língua é uma estrutura maleável que apresenta variações e está sempre em constantes mudanças, as quais podem ocorrer no léxico, na sintaxe e na semântica. Mas, para que

haja mudança, é necessário haver variação e esta dura um longo período dentro da comunidade linguística até que se estabilize. O presente trabalho visa mostrar mudanças

ocorridas, especificamente, no léxico, evidenciando o valor semântico que diminutivos e aumentativos adquirem em determinados textos e contextos, permeados pela

intencionalidade do discurso. Neste estudo, queremos identificar e analisar que graus de força ilocucionária estão presentes nos morfemas característicos do diminutivo e do

aumentativo dentro dos gêneros textuais selecionados. O objetivo desta pesquisa é descrever o papel destes morfemas e caracterizar a intencionalidade discursiva em que se

inserem. Nessa arena discursiva, o sufixo acrescenta ao vocábulo valores afetivos, pejorativos e enfáticos dentre outros acréscimos semânticos, de acordo com a

intencionalidade do texto. Alterando, assim, a ideia primeira da dimensão. A pesquisa está embasada nos pressupostos teóricos de Mattoso Câmara Jr. (2013), Assis Rocha

(2008), Basilio (1987) e Sandmann (1993), sendo de ordem qualitativa. Esses teóricos discorrem sobre o tema variação e flexão, visto que o grau não apresenta mais o caráter de

representação de tamanho, uma vez que pode inferir uma derivação. O procedimento metodológico consiste no levantamento das marcas linguísticas presentes nos textos

selecionados para analises, visto que os morfemas em estudo são portadores de noção semântica. Os morfemas estão sendo analisados em termos do conteúdo semântico por

eles expressos, revelando a influência do sujeito falante sobre a língua e seus usos. Os resultados parciais destacam, nos textos selecionados, que esses morfemas já

codificados denunciam o grau de comprometimento do autor com relação às proposições enunciadas, ou seja, há um tom avaliativo presente no discurso.
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