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ANEXOS  
 

O espírito continuava insatisfeito; 

A alma andava inquieta; 

O coração não se sentia saciado. 

(Hermann Hesse)



Introdução 

 

 

Nesta parte do trabalho, procura-se oferecer ao leitor os aspectos mais detalhados que 

envolveram a pesquisa como um todo. Assim, o Anexo I  refere-se diretamente ao capítulo 

quatro da dissertação e descreve o corpora utilizado do galego, do português lusitano e do 

português brasileiro, do século XIX e do século XX, para uma verificação das ocorrências de 

palavras formadas com o sufixo -ista, bem como apresentar as classificações semânticas 

dessas ocorrências. 

Já o Anexo II refere-se diretamente ao capítulo cinco da dissertação e descreve o 

corpora do galego e do português utilizado para elaborar-se as classificações propostas e 

discutidas no capítulo. 

O Anexo III evidencia o uso de uma formação com o sufixo –ista em um texto da 

língua portuguesa, exemplificando que a noção semântica oferecida pelo uso em contexto das 

formações pode ser diferente das acepções fornecidas pelos dicionários. 

O Anexo IV é um glossário dos termos galegos encontrados ao longo deste trabalho 

procurando apenas auxiliar o leitor em uma tradução simples para o português, às vezes 

também associada a uma explicação do termo e seu uso. 
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ANEXO I 

 CORPORA USADO NO CAPÍTULO 4 
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Ocorrências do sufixo –ista em corpora  

Inicialmente, para fazer o estudo das ocorrências de formações com o sufixo -ista, 

foi feito um levantamento de textos do século XIX e XX: do português de Portugal, do 

Brasil e do galego. Dos textos recolhidos foram extraídas todas as palavras formadas por 

meio do processo de sufixação através do elemento -ista, obtendo-se para cada período, 

uma lista de palavras; que são os dados pertinentes usados no estudo das formações com o 

sufixo em corpora. Para cada período e língua, foram usadas por volta de trinta e cinco 

obras, dividas nos gêneros: prosa, poesia e teatro. Para o século XX colocou-se a título de 

ilustração uma única publicação de jornal, para a constatação da presença de formações 

com -ista na prosa jornalística representativa de cada local: Galicia Hoxe de Santiago de 

Compostela, como representante do galego; O Correio da Manhã de Lisboa, como 

representante do português lusitano e O Estado de São Paulo como representante do 

português brasileiro. Assim, foram listadas as ocorrências das palavras formadas com o 

sufixo –ista, nos séculos XIX e XX, na Galiza, em Portugal e no Brasil, de acordo com o 

gênero da obra e tais ocorrências foram comparadas. 

Foi feita também  uma classificação semântica das ocorrências encontradas em cada 

período para cada língua e, ainda, uma classificação semântica das ocorrências para cada 

gênero da escrita. Usou-se a classificação semântica dividida em cinco grandes grupos:  

1. ocupação ou profissão: agentes profissionais ou ocupacionais, por exemplo: 

maquinista; 

2. adesão mental: indivíduos adeptos de doutrinas ou sistemas, por exemplo: budista;   

3. qualidade característica: qualificativos, por exemplo: pancista; 

4. pertinência a grupos: indivíduos pertencentes a grupos, por exemplo: reservista;  

5. outros, por exemplo: Batista.  

 

Convém lembrar que a classificação aqui usada restringe-se apenas à semântica da palavra 

no contexto em que aparece e nem sempre à semântica dada por dicionários, tampouco à 

semântica do sufixo. 
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Ocorrências dos sufixos –ista em corpora galego  

Pertencentes ao século XIX, foram analisadas trinta e cinco obras galegas do gênero 

da prosa, poesia e teatro: Fábulas i epigramas (1892) e Mouxenas (1896) de Amador 

Montenegro; A casamenteira (1849) de Antonio Bieito Fandiño; O niño de pombas (1890), A 

tecedeira de Bonaval (1895) e O castelo de Pambre (1895) de Antonio López Ferreiro; 

Cousas d’aldea (1891) de Aureliano Pereira; Queixume dos pinos (1886) de Eduardo Pondal; 

Follatos – poesías gallegas (1891) de Filomena Dato Muruais; A leiteira (1886) e Poesías 

varias (1888) de Francisco Añón; A fonte do xuramento (1882) de Francisco María de la 

Iglesia; ¡Lendas de horrores! A torre de Peito Beudelo (1890), Entre dous mundos (1892), A 

mitra de ferro ardente (1894) e ¡Filla...! (1894) de Galo Salinas; Aires d’a miña terra (1880) 

e Divino sainete (1888) de Manuel Curros Enríquez; Non mais emigración (1885) e A festa de 

Tacón (1885) de Manuel Lugrís Freire; Cantigueiro popular (1867) e Majina, ou a filla 

espúrea – Conto gallego-castellano de miña abó (1880) de Marcial Valladares; O tio Farruco 

(1823) de Pedro Boado Sánchez; Cousas e cousas (1885), Aturuxos (1898) e ¡Non mais 

emigración! (obra de teatro, 1886) de Ramón Armada Teixeiro; Cantares gallegos (1863), 

Follas novas (1880) e Conto gallego de Rosalía de Castro; Saudades gallegas (1880) de 

Valentín Lamas Carvajal; Cousas d’as mulleres e outras poesías (1890), Pasaxeiras (1898), A 

cruz de salgueiro (1899) e O chufón (1899) de Xesús Rodríguez López; A Galicia (1861) de 

Xoán Manuel Pintos. 

Das trinta e cinco obras galegas pertencentes ao século XIX analisadas: A 

casamenteira (1849) de Antonio Bieito Fandiño, A Galicia (1861) de Xoán Manuel Pintos, 

Conto gallego de Rosalía de Castro, Majina, ou a filla espúrea – Conto gallego-castellano de 

miña abó (1880) de Marcial Valladares, Queixume dos pinos (1886) de Eduardo Pondal, A 

leiteira (1886) e Poesías varias (1888) de Francisco Añón, ¡Filla...! (1894) de Galo Salinas 

não apresentaram formações com o sufixo –ista. Entretanto, entre as oito obras de prosa 

(ensaios e narrativas) analisadas, como em Cantigueiro popular (1867), de Marcial 

Valladares, foram encontradas: periodista, novelista, rexionalista, protagonista, outimista, 

costumista, folklorista; no ensaio Non mais emigración (1885), de Manuel Lugrís Freire, 

encontrou-se: protagonista; em A festa de Tacón (1885), de Manuel Lugrís Freire, encontrou-
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se: artista; em Cousas e cousas (1885), de Ramón Armada Teixeiro, foram encontradas: 

cronista, caixista, periodista; O niño de pombas (1890), de Antonio López Ferreiro, 

encontrou-se: avanxelista; A tecedeira de Bonaval (1895), de Antonio López Ferreiro, foram 

encontradas: tradicionalista, artista, bromista, comentarista, quintanista, organista, 

avanxelista1 e evanxelista; em O castelo de Pambre (1895), de Antonio López Ferreiro, foram 

encontradas: enriquista, tallista; em A cruz de salgueiro (1899), de Xesús Rodríguez López, 

foram encontradas: publicista, modista, pianista, artista, tallista, especialista, pancista. 

Dentre as treze obras poéticas analisadas, em Cantares gallegos (1863), de Rosalía de Castro, 

encontrou-se: purista; em Follas novas (1880), de Rosalía de Castro, foram encontradas: 

artista, personalista; em Saudades gallegas (1880), de Valentín Lamas Carvajal, encontrou-

se: artista; em Aires d’a miña terra (1880), de Manuel Curros Enríquez, foram encontradas: 

evanxelista, prologuista, carlista, lexitimista, realista; em Divino sainete (1888), de Manuel 

Curros Enríquez, foram encontradas: artista, carlista; em Cousas d’as mulleres e outras 

poesías (1890), de Xesús Rodríguez López, foram encontradas: egoista, ramista; em Follatos 

– poesías gallegas (1891), de Filomena Dato Muruais, encontrou-se a palavra: artista; em 

Cousas d’aldea (1891), de Aureliano Pereira, encontrou-se: artista; em Fábulas i epigramas 

(1892), de Amador Montenegro, encontraram-se: pianista, carlista, Boutista2; em ¡Lendas de 

horrores! A mitra de ferro ardente (1894), de Galo Salinas, encontraram-se: rigurista, 

alquemista, rexionalista; em Mouxenas (1896), de Amador Montenegro, foram encontradas: 

humanista, protagonista, tradicionalista, prologuista, lingüista, articulista, artista; em 

Aturuxos (1898), de Ramón Armada Teixeiro, encontrou-se: contratista; em Pasaxeiras 

(1898), de Xesús Rodríguez López, encontrou-se: rexionalista. Já dentre as seis obras de 

teatro analisadas: em O tio Farruco (1823), de Pedro Boado Sánchez, encontrou-se: 

canonistas; em A fonte do xuramento (1882), de Francisco María de la Iglesia, encontrou-se 

funcionista; em ¡Non mais emigración! (1886), de Ramón Armada Teixeiro, encontraram-se: 

artista, protagonista, moralista, estadista, publicista, periodista, novelista; em A torre de 

Peito Beudelo (1890), de Galo Salinas, encontrou-se: sobristas; em Entre dous mundos 

(1892), de Galo Salinas, foram encontradas: egoista, altruista, rexionalista, separatista; em O 

chufón (1899), de Xesús Rodríguez López, encontrou-se: ramista. 

Pertencentes ao século XX, foram analisadas trinta e seis obras galegas abrangendo o 
                                                
1 Variação ortográfica de evanxelista. 
2 Variação ortográfica de Bautista. 
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gênero da prosa, poesia e teatro: A meritória cortesia de Edón Cigalia (1996) e A bandeira 

(1997) de Alfonso Alvarez Cáccamo; Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista 

en dous tempos (sin literatura) que puído andar nos romances cegos (1927) de Antón Vilar 

Ponte; Como calquera outro dia (1962), Desfeita (1980) e Cara a Times Square (1980) de 

Camilo Gonsar; A xustiza dun muiñeiro – se sei ... non volvo a casa (1938) e O ferreiro de 

Satán – taberna sin dono (1941) de Daniel Varela Buxán; Cantarenas (1981) de Florencio 

Delgado Gurrianán; ¡Ai, que sería de nós sen os obreiros! (1996) de Gustavo Pernas Cora; O 

feche indefinido (1990) e Un servicio policial (trancedencia nun acto) (1992) de Joel 

R.Gómez; O asento (1986) de Jenaro Marinas del Valle; Aproximación Lingüística á fala de 

Vincios (Val Miñor) (1986) de José Henrique Costas González; As sete chagas (2002) de Lóis 

Diéguez; O galo (1928) de Luís Amado Carballo; Poemas (1982) de Manuel Alvarez 

Torneiro; Auto do Entroido (1995) de Manuel Lourenzo González; Ken keirades – contiños 

da terra (1931), de Manuel García Barros; Os arquivos do trasno (1926), A fiestra valdeira 

(1927) e Antre a terra e o ceo – Prosas de mocedade (1927) de Rafael Dieste; O cazador de 

libros (1997) de Ramiro Fonte; O fidalgo e a noite (1979) de Ramón Otero Pedrayo; Discurso 

político e discurso poético na literatura galega moderna (1989) de Ricardo Carvallo Calero; 

Xornalismo Irmandiño (1923) e Castelao en seu tempo (1984) de Roberto Blanco Torres; 

Cidade Virtual (2002) de Salvador García-Bodaño; Vieiro de señardade (1987) de Tomás 

Barros;  As chaves das noces (1988) de Xabier P. Docampo; Donosiña, drama en tres autos 

(1920) de Xaime Quintanilla; Do nacionalismo literário a unha literatura nacional (1994) de 

Xoán González Millán; Foumán (1987) de Xosé Cid Cabido; Arnoia, Arnoia (1985) e 

Resposta ao discurso lido pólo ilustrísimo Señor don Manuel María Fernández Teixeiro no 

acto da súa recepción da RAG (2003) de Xosé Luís Méndez Ferrín; A sombra da memoria 

(1999) de Xosé Vázquez Pintor.  

Das trinta e seis obras galegas pertencentes ao século XX analisadas, nas seis obras de 

poesia: em O galo (1928), de Luís Amado Carballo, encontraram-se: concertista, violinista, 

soista, realista, oitocentista; em Cantarenas (1981), de Florencio Delgado Gurrianán, 

encontrou-se: sinfonista; em Poemas (1982), de Manuel Alvarez Torneiro, encontrou-se: 

renacentista; em Vieiro de señardade (1987), de Tomás Barros, encontraram-se: intimista, 

artista; em O cazador de libros (1997), de Ramiro Fonte, foram encontradas: modernista, 

trapecista, artista, videoartista, nihilista, surrealista, funambulista, xornalista, vangardista, 
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optimista, sonetista, anarquista, coleccionista, trotskista, protagonista, marxista, 

impresionista, tomista, exseminarista, seminarista, cabalista, duelista, polemista; em Cidade 

Virtual (2002), de Salvador García-Bodaño, encontrou-se: progresista. Nas dez obras de 

teatro: em Donosiña, drama en tres autos (1920), de Xaime Quintanilla, encontrou-se: 

espiritista; em Nouturnio de medo e morte, bárbara anécdota realista em dous tempos (sin 

literatura) que puído andar nos romances cegos (1927), de Antón Vilar Ponte, encontraram-

se: realista, auga-fortista; em A xustiza dun muiñeiro – se sei ... non volvo a casa (1938), de 

Daniel Varela Buxán, encontrou-se: burlista; em O ferreiro de Satán – taberna sin dono 

(1941), de Daniel Varela Buxán, foram encontradas: acordeonista, pesimista, galeguista, 

espiritista, mourista; em O fidalgo e a noite (1979), de Ramón Otero Pedrayo, encontrou-se: 

desportista; em O asento (1986), de Jenaro Marinas del Valle, encontraram-se: noroestista, 

suroestista; em Um servicio policial (trancedencia nun acto) (1992), de Joel R.Gómez, 

encontraram-se: turista, paternalista; em Auto do Entroido (1995), de Manuel Lourenzo 

González, foram encontradas: soista, machista, contrabandista; em ¡Ai, que sería de nós sen 

os obreiros! (1996), de Gustavo Pernas Cora, encontrou-se: artista; em A sombra da memoria 

(1999), de Xosé Vázquez Pintor, foram encontradas: protagonista, taxista. Nas vinte obras de 

prosa: no ensaio Xornalismo Irmandiño (1923), de Roberto Blanco Torres, foram 

encontradas: progresista, nazonalista, materialista; em Os arquivos do trasno (1926), Rafael 

Dieste, encontraram-se: maquinista, contrabandista; em A fiestra valdeira (1927), de Rafael 

Dieste, encontraram-se: artista, retratista; em Antre a terra e o ceo – Prosas de mocedade 

(1927), Rafael Dieste, foram encontradas: economista, urbanista, ruralista, polemista, 

quietista, galeguista, contista, unanimista, seminarista, artista, utilitarista, aicionista, 

subxetivista, nacionalista, comunista, novelista, mecanicista dialoguista, periodista, 

malhumorista, humorista, xornalista, revoltista, alquimista, agonista, individualista, 

especialista, parrandista, evolucionista, folklorista, nirvanista, impresionista, localista, 

estilista, analista, porvirista, fatalista, razonalista, rentista, redentorista, retrousista, 

simplista; em Ken keirades – contiños da terra (1931), de Manuel García Barros, 

encontraram-se: caixista, contabandista, protagonista, orellista, fubolista; no romance Como 

calquera outro dia (1962), de Camilo Gonsar, foram encontradas: protagonista, anarquista, 

laborista, nacionalista, comunista, sensacionalista, oculista, oficinista, turista, motorista, 

racionalista, artista, ciclista, realista, pesimista, idealista, narcisista, masoquista, 

individualista, optimista, vocalista, stalinista, pianista, existencialista, guionista, 
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ascensorista; em Desfeita (1980), de Camilo Gonsar, foram encontradas: taxista, periodista, 

artista, campista, optimista, nacionalsocialista, modernista, surrealista, guitarrista, 

falanxista, comunista, ultraesquerdista, ultracomunista; em Cara a Times Square (1980), de 

Camilo Gonsar, foram encontradas: artista, turista, sudista, optimista, periodista, xornalista, 

racista, anticastrista, maquinista, ciclista, anarquista, coprotagonista, bromista; no ensaio 

Castelao em seu tempo (1984), de Roberto Blanco Torres, foram encontradas: guitarrista, 

humorista, caricaturista, galeguista, artista, precapitalista, capitalista, agrarista, 

progresista, mutualista, redencionista, anarquista, antiforista, propagandista, egoista, 

facendista, librecambista, cooperativista, nacionalista, estadista, editorialista, socialista, 

autonomista, centralista; em Arnoia, Arnoia (1985), de Xosé Luís Méndez Ferrín, encontrou-

se: militarista; em Aproximación Lingüística á fala de Vincios (Val Miñor) (1986), de José 

Henrique Costas González, encontraram-se: contratista, artista; em Foumán (1987), de Xosé 

Cid Cabido, foram encontradas: especialista, escravista, fascista, xansenista, dentista, 

socialista, proxectista, rentista, expansionista, guionista, impresionista, prosocialista, 

organicista, psicanalista, seminarista; no romance infanto-juvenil As chaves das noces 

(1988), de Xabier P. Docampo, foram encontradas: motociclista, automobilista, protagonista, 

simplista, xornalista, guionista, taxista, comisionista; no ensaio Discurso político e discurso 

poético na literatura galega moderna (1989), de Ricardo Carvallo Calero, foram encontradas: 

prosista, franquista, especialista, idealista, ebanista, artista, preciosista, absolutista, 

progresista, prerrafaelista, miniaturista, neotrovadorista, existencialista, nacionalista, 

imaxinista, criacionista, colectivista; no conto O feche indefinido (1990), de Joel R. Gómez, 

encontrou-se a palavra progresista; no ensaio Do nacionalismo literário a unha literatura 

nacional (1994), de Xoán González Millán, encontraram-se: nacionalista, galeguista, 

esencialista; no conto A meritória cortesia de Edón Cigalia (1996), de Alfonso Alvarez 

Cáccamo, encontrou-se: pianista; no conto A bandeira (1997), de Alfonso Alvarez Cáccamo, 

foram encontradas: fascista, falanxista, marxista; no conto As sete chagas (2002), de Lóis 

Diéguez, foram encontradas: especialista, turista, xornalista; em Resposta ao discurso lido 

pólo ilustrísimo Señor don Manuel María Fernández Teixeiro no acto da súa recepción da 

RAG (2003), de Xosé Luís Mendes Ferrín, encontraram-se: cronista, nacionalista, 

renacentista, clasicista, surrealista, protagonista, imaxinista, manierista, existencialista, 

galeguista, antifacista, imperialista. 
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A título de ilustração, tomou-se também como corpus o jornal Galicia Hoxe, 

publicado em Santiago de Compostela no dia 26 de junho de 2006 (segunda-feira) e foram 

encontradas, no caderno internacional: reservista; no caderno Opinión: progresista, 

franquista, antifranquista, españolista, comentarista, nacionalista, xornalista, conformista, 

sexista, terrorista, zapaterista, socialista; no caderno vivir hoxe: ecoloxista, turista, 

especialista, cooperativista, deportista; no de política: nacionalista, socialista, terrorista, 

pneuvista (PNV), pluralista, federalista, separatista, ultraintegrista; no de tecnoloxia: 

xornalista; em uma propaganda: mundialista, accionista; no caderno de deportes: 

protagonista, futbolista, centrocampista, finalista, deportivista, ciclista, semifinalista, tenista; 

no caderno de clasificados: transportista; no caderno de cultura: especialista, turista, 

fotoxornalista, fotoperiodista, galeguista; no caderno de comunicación: xornalista, 

nacionalista, taxista, partidista, finalista, elitista, futbolista, comentarista, analista. 

Em resumo, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora galego do 

século XIX, divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: artista, bromista, caixista, comentarista, costumista, cronista, enriquista, 

especialista, evanxelista, folklorista, modista, novelista, outimista, pancista, periodista, 

pianista, protagonista, publicista, quintanista, rexionalista, tallista, tradicionalista. 

Totalizando vinte e duas (22) ocorrências. 

2. Na poesia: alquemista, articulista, artista, Bautista, carlista, contratista, egoista, 

evanxelista, humanista, lexitimista, lingüista, personalista, pianista, prologuista, 

protagonista, purista, ramista, realista, rexionalista, rigurista, tradicionalista. Totalizando 

vinte e uma (21) ocorrências. 

3. No teatro: altruista, artista, canonista, egoista, estadista, funcionista, moralista, 

novelista, periodista, protagonista, publicista, ramista, rexionalista, separatista, sobrista. 

Totalizando quinze (15) ocorrências. 

Já, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora galego do século XX, 

divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: absolutista, accionista, agonista, agrarista, alquimista, analista, 

anarquista, anticastrista, antifacista, antiforista, artista, ascensorista, automobilista, 

autonomista, bromista, caixista, campista, capitalista, caricaturista, centralista, ciclista, 
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clasicista, colectivista, comisionista, comunista, contista, contrabandista, contratista, 

cooperativista, coprotagonista, criacionista, cronista, dentista, dialoguista, ebanista, 

economista, editorialista, egoista, escravista, esencialista, especialista, estadista, estilista, 

evolucionista, existencialista, expansionista, facendista, falanxista, fascista, fatalista, 

folklorista, franquista, fubolista, galeguista, guionista, guitarrista, humorista, idealista, 

imaxinista, imperialista, impresionista, individualista, laborista, librecambista, localista, 

malhumorista, manierista, maquinista, marxista, masoquista, materialista, mecanicista, 

militarista, miniaturista, modernista, motociclista, motorista, mutualista, nacionalista, 

nacionalsocialista, narcisista, neotrovadorista, nirvanista, novelista, oculista, oficinista, 

optimista, orellista, organicista, parrandista, periodista, pesimista, pianista, polemista, 

porvirista, precapitalista, preciosista, prerrafaelista, progresista, propagandista, 

prosocialista, prosista, protagonista, proxectista, psicanalista, quietista, racionalista, racista, 

realista, redencionista, redentorista, renacentista, rentista, retratista, retrousista, revoltista, 

ruralista, seminarista, sensacionalista, simplista, socialista, stalinista, subxetivista, sudista, 

surrealista, taxista, turista, ultracomunista, ultraesquerdista, unanimista, urbanista, 

utilitarista, vocalista, xansenista, xornalista. Totalizando cento e trinta e cinco (135) 

ocorrências. 

2. Na poesia: anarquista, artista, cabalista, coleccionista, concertista, duelista, 

exseminarista, funambulista, impresionista, intimista, marxista, modernista, nihilista, 

oitocentista, optimista, polemista, progresista, protagonista, realista, renacentista, 

seminarista, sinfonista, soista, sonetista, surrealista, tomista, trapecista, trotskista, 

vangardista, videoartista, violinista, xornalista. Totalizando trinta e duas (32) ocorrências. 

3. No teatro: acordeonista, artista, auga-fortista, burlista, contrabandista, 

desportista, espiritista, galeguista, machista, mourista, noroestista, paternalista, pesimista, 

protagonista, realista, soista, suroestista, taxista, turista. Totalizando dezenove (19) 

ocorrências. 

4. Na edição de jornal: accionista, analista, antifranquista, ciclista, centrocampista, 

comentarista, conformista, cooperativista, deportista, deportivista, ecoloxista, elitista, 

españolista, especialista, federalista, finalista, fotoperiodista, fotoxornalista, franquista, 

futbolista, galeguista, mundialista, nacionalista, partidista, pluralista, pneuvista, progresista, 

protagonista, reservista, semifinalista, separatista, sexista, socialista, taxista, tenista, 
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terrorista, transportista, turista, ultraintegrista, xornalista, zapaterista. Totalizando quarenta 

e uma (41) ocorrências. 

 Assim, no total, foram encontradas quarenta e cinco (45) palavras com o sufixo –ista 

em corpora galego do século XIX: alquemista, altruista, articulista, artista, Bautista, 

bromista, caixista, canonistas, carlista, comentarista, contratista, costumista, cronista, 

egoista, enriquista, especialista, estadista, evanxelista, folklorista, funcionista, humanista, 

lexitimista, lingüista, modista, moralista, novelista, organista, outimista, pancista, periodista, 

personalista, pianista, prologuista, protagonista, publicista, purista, quintanista, ramista, 

realista, rexionalista, rigurista, sobristas, separatista, tallista,  tradicionalista. 

E, foram encontradas cento e oitenta e seis (186) palavras com o sufixo –ista em 

corpora galego do século XX: absolutista, accionista (aicionista), alquimista, agonista, 

agrarista, analista, anarquista, anticastrista, antifacista, antiforista, antifranquista,  artista, 

ascensorista, auga-fortista, automobilista, autonomista, bromista, burlista, cabalista, 

caixista, campista, capitalista, caricaturista, centralista, centrocampista, ciclista, clasicista, 

coleccionista, colectivista, comentarista, comisionista, comunista, conformista, contista, 

contrabandista, contratista, cooperativista, coprotagonista, criacionista, cronista, dentista, 

deportista, deportivista, dialoguista, duelista, ebanista, ecoloxista, economista, editorialista, 

egoista, elitista, escravista, esencialista, españolista, especialista, espiritista, estadista, 

estilista, evolucionista, existencialista, expansionista, exseminarista, facendista, falanxista, 

fascista, fatalista, federalista, finalista, folklorista, fotoperiodista, fotoxornalista, franquista, 

fubolista, funambulista, galeguista, guionista, guitarrista, humorista, idealista, imaxinista, 

imperialista, impresionista, individualista, intimista, laborista, librecambista, localista, 

materialista, malhumorista, machista, manierista, maquinista, masoquista, marxista, 

mecanicista, militarista, miniaturista, modernista, motociclista, motorista, mourista, 

mundialista, mutualista, nacionalista, nacionalsocialista, narcisista, neotrovadorista, 

nihilista, nirvanista, noroestista, novelista, oculista, oficinista, oitocentista, optimista, 

orellista, organicista, parrandista, paternalista, partidista, periodista, pesimista, pianista, 

pluralista, pneuvista, polemista, porvirista, preciosista, precapitalista, prerrafaelista, 

progresista, propagandista, prosista, prosocialista, protagonista, proxectista, psicanalista, 

quietista, racista, razonalista, realista, redencionista, redentorista, renacentista, rentista, 

reservista, retratista, retrousista, revoltista, ruralista, semifinalista, seminarista, 
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sensacionalista, separatista, sexista, simplista, sinfonista, socialista, soista, sonetista, 

stalinista, subxetivista, sudista, suroestista, surrealista, taxista, tenista, terrorista, tomista, 

transportista, trapecista, trotskista, turista, ultracomunista, ultraesquerdista, ultraintegrista, 

unamista, urbanista, utilitarista, vangardista, videoartista, violinista, vocalista, xansenista, 

xornalista, zapaterista.  

Desse modo, em quantidades totais, foram encontradas quarenta e cinco (45) palavras 

formadas com –ista  em corpora galego do século XIX e  cento e oitenta e seis (186) palavras 

em corpora do século XX.  

Fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora galego do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alquemista, articulista, artista, caixista, 

comentarista, contratista, cronista, especialista, estadista, evanxelista, folclorista, 

funcionista, lingüista, modista, novelista, organista, periodista, pianista, prologuista, 

protagonista, publicista, ramista, tallista. Totalizando vinte e três (23) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: carlista, costumista, humanista, lexitimista, moralista, 

personalista, rexionalista, separatista, tradicionalista. Totalizando nove (9) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: altruista, bromista, canonista, egoista, 

enriquista, outimista, pancista, purista, realista, rigurista, sobrista. Totalizando onze (11) 

ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: quintanista. Totalizando uma única ocorrência. 

5. Na classe “outros”: Bautista3. Totalizando uma única ocorrência. 

Analogamente, na classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora galego do século XX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: accionista (aicionista), alquimista, agonista, 

analista, artista, ascensorista, auga-fortista, automobilista, cabalista, caixista, campista, 

caricaturista, centrocampista, ciclista, coleccionista, comentarista, comisionista, contista, 

contrabandista, contratista, coprotagonista, cronista, dentista, deportista, dialoguista, 

duelista, ebanista, ecoloxista, economista, editorialista, especialista, espiritista, estadista, 

                                                
3  Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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estilista, facendista, folklorista, fotoperiodista, fotoxornalista, fubolista, funambulista, 

galeguista, guionista, guitarrista, humorista, librecambista, malhumorista, maquinista, 

miniaturista, motociclista, motorista, novelista, oculista, oficinista, oitocentista, periodista, 

pianista, porvirista, prosista, protagonista, proxectista, psicanalista, rentista, retratista, 

retrousista, sinfonista, soista, sonetista, taxista, tenista, terrorista, transportista, trapecista, 

turista, videoartista, violinista, vocalista, xornalista. Totalizando setenta e sete (77) 

ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: absolutista, agrarista, anarquista, anticastrista, 

antifacista, antiforista, antifranquista, autonomista, capitalista, centralista, clasicista, 

colectivista, comunista, cooperativista, criacionista, escravista, esencialista, españolista, 

evolucionista, existencialista, expansionista, fascista, federalista, franquista, galeguista, 

imperialista, impresionista, intimista, localista, materialista, manierista, marxista, 

mecanicista, militarista, modernista, mourista, nacionalista, neotrovadorista, nihilista, 

nirvanista, noroestista, organicista, partidista, pluralista, precapitalista, prerrafaelista, 

progresista, prosocialista, racista, razonalista, redencionista, redentorista, renacentista, 

ruralista, sensacionalista, separatista, sexista, socialista, stalinista, sudista, suroestista, 

surrealista, tomista, trotskista, ultracomunista, ultraesquerdista, ultraintegrista, unamista, 

urbanista, vanguardista, xansenista, zapaterista. Totalizando setenta e duas (72) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bromista, burlista, conformista, egoista, 

elitista, fatalista, idealista, imaxinista, individualista, machista, masoquista, narcisista, 

optimista, orellista, parrandista, paternalista, pesimista, polemista, preciosista, 

propagandista, quietista, realista, revoltista, simplista, subxetivista, utilitarista. Totalizando 

vinte e seis (26) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: deportivista, ex-seminarista, falanxista, 

finalista, laborista, mundialista, mutualista, nacionalsocialista, pneuvista, semifinalista, 

seminarista, reservista. Totalizando doze (12) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Nenhuma ocorrência foi encontrada. 

 

Aproveitou-se a oportunidade para também fazer-se uma classificação semântica das 

palavras encontradas com o sufixo –ista de acordo com o gênero da escrita. Assim, na 
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classificação semântica das formações com o sufixo –ista encontradas em corpora galego no 

gênero da prosa do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: artista, caixista, comentarista, cronista, 

especialista, evanxelista, folklorista, modista, novelista, periodista, pianista, protagonista, 

publicista, tallista. Totalizando quatorze (14) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: costumista, rexionalista, tradicionalista. Totalizando 

três (3) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bromista, enriquista, outimista, pancista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: quintanista. Totalizando uma única ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência foi registrada. 

Do mesmo modo, na classificação semântica das formações com o sufixo –ista 

encontradas em corpora galego no gênero da prosa do século XX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: accionista, agonista, alquimista, analista, 

artista, ascensorista, automobilista, caixista, campista, caricaturista, ciclista, comisionista, 

contista, contrabandista, contratista, coprotagonista, cronista, dentista, dialoguista, ebanista, 

economista, editorialista, facendista, folklorista, fubolista, galeguista, guionista, guitarrista, 

humorista, librecambista, malhumorista, maquinista, miniaturista, motociclista, motorista, 

novelista, oculista, oficinista, periodista, pianista, porvirista, prosista, protagonista, 

proxectista, psicanalista, rentista, retratista, retrousista, taxista, turista, urbanista, vocalista, 

xornalista. Totalizando cinqüenta e três (53) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: absolutista, agrarista, anarquista, anticastrista, 

antifacista, antiforista, autonomista, capitalista, centralista, clasicista, colectivista, 

comunista, cooperativista, criacionista, escravista, esencialista, especialista, estadista, 

estilista, evolucionista, existencialista, expansionista, fascista, franquista, galeguista, 

imperialista, impresionista, localista, manierista, marxista, materialista, mecanicista, 

militarista, modernista, nacionalista, neotrovadorista, nirvanista, organicista, precapitalista, 

prerrafaelista, progresista, prosocialista, racionalista, racista, redencionista, redentorista, 

renacentista, ruralista, sensacionalista, socialista, stalinista, sudista, surrealista. Totalizando 
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cinqüenta e três (53) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bromista, egoista, fatalista, idealista, 

imaxinista, individualista, masoquista, narcisista, optimista, orellista, parrandista, pesimista, 

polemista, preciosista, propagandista, quietista, realista, revoltista, simplista, subxetivista, 

utilitarista, ultracomunista, ultraesquerdista, unanimista, xansenista. Totalizando vinte e 

cinco (25) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: falanxista, laborista, mutualista, 

nacionalsocialista, seminarista. Totalizando cinco (5) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência foi registrada. 

 

  Analogamente, na classificação semântica das formações com o sufixo –ista 

encontradas em corpora galego no gênero da poesia do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alquemista, articulista, artista, contratista, 

evanxelista, lingüista, pianista, prologuista, protagonista, ramista. Totalizando dez (10) 

ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: carlista, humanista, lexitimista, personalista, 

rexionalista, tradicionalista. Totalizando seis (6) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: egoista, purista, realista, rigurista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

5. Na classe “outros”: Bautista4. Totalizando uma única ocorrência.        

  Do mesmo modo, obteve-se a seguinte classificação semântica das formações com o 

sufixo –ista, em corpora galego, no gênero da poesia do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: artista, cabalista, coleccionista, concertista, 

duelista, funambulista, oitocentista, protagonista, sinfonista, soista, sonetista, trapecista, 

videoartista, violinista, xornalista. Totalizando quinze (15) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anarquista, impresionista, intimista, marxista, 
                                                
4  Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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modernista, nihilista, progresista, renacentista, surrealista, tomista, trotskista, vangardista. 

Totalizando doze (12) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: optimista, polemista, realista. Totalizando 

três (3) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: exseminarista, seminarista. Totalizando duas 

(2) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

 

Analogamente, na classificação semântica das formações com o sufixo –ista 

encontradas em corpora galego no gênero do teatro do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: artista, estadista, funcionista, novelista, 

periodista, protagonista, publicista, ramista. Totalizando oito (8) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: moralista, rexionalista, separatista. Totalizando três 

(3) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: altruista, canonista, egoista, sobrista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

Do mesmo modo, obteve-se a seguinte classificação semântica das formações com o 

sufixo –ista em corpora galego no gênero do teatro do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acordeonista, artista, auga-fortista, 

contrabandista, desportista, espiritista, protagonista, taxista, turista, soista. Totalizando dez 

(10) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: galeguista, mourista, noroestista, suroestista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: burlista, machista, paternalista, pesimista, 

realista. Totalizando cinco (5) ocorrências. 
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4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

   

Do mesmo modo, obteve-se a seguinte classificação semântica das formações com o 

sufixo –ista em corpora galego na edição de jornal do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: accionista, analista, centrocampista, ciclista, 

comentarista, deportista, ecoloxista, especialista, fotoperiodista, fotoxornalista, futbolista, 

protagonista, taxista, tenista, terrorista, transportista, turista, xornalista. Totalizando dezoito 

(18) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: antifranquista, cooperativista, españolista, federalista, 

franquista, galeguista, nacionalista, partidista, pluralista, progresista, separatista, socialista, 

sexista, ultraintegrista, zapaterista. Totalizando quinze (15) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: conformista, elitista. Totalizando duas (2) 

ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: deportivista, finalista, mundialista, pneuvista, 

reservista, semifinalista. Totalizando seis (6) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

 

 

Ocorrências do sufixo –ista no português europeu 

Pertencentes ao século XIX, foram analisadas trinta e quatro obras portuguesas do 

gênero da prosa, poesia e teatro: de Alexandre Herculano: O bispo negro (1830), Arras por 

foro de Espanha (1834), Eurico, o presbítero (1844) e sua obra poética; de Almeida Garret: 

D. Filipa de Vilhena (1840), Frei Luís de Sousa (1843), Viagens na minha terra (1846), O 

arco de Sant’Ana (1845) e Folhas caídas (1853); de Antero de Quental: Sonetos completos 

(1886) e Antologia; de Camilo Castelo Branco: Purgatório e paraíso (1857), O Morgado de 

Fafe em Lisboa (1861), Amor de perdição (1861), O último acto (1862) e sua obra poética; 

Queda de Camilo Pessanha; Poesias completas de Cesário Verde; de Eça de Queiroz: Cartas 
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d’amor – o efêmero feminino, O crime do padre Amaro (1874),  São Cristovão (1875), Alves 

& cia (1878), O Primo Basílio (1880), A relíquia (1887) e sua antologia de contos: 

Singularidades de uma rapariga loura, Um poeta lírico, No moinho, Civilização, O tesouro, 

Frei Genebro, Adão e Eva no paraíso, A aia, O defunto, José Matias, A perfeição, O suave 

milagre; A Mantilha de Renda (1880) de Fernando Caldeira; de Guerra Junqueiro: A pátria 

(1890) e A benção da locomotiva; de Júlio Dinis: O casamento da Condessa de Amieira 

(1856), Último baile do Sr. Cunha (1857), As duas cartas (1857), Um rei popular (1858) e As 

pupilas do senhor Reitor (1866); A Morgadinha de Valflor (1869) de Pinheiro Chagas. 

Das trinta e quatro obras portuguesas pertencentes ao século XIX analisadas, em 

quatorze obras de prosa: em Amor de perdição (1861), de Camilo Castelo Branco, 

encontraram-se: flautista, intriguista, enciclopedista, organista, romancista, novelista, lojista; 

em As pupilas do senhor Reitor (1866), de Júlio Dinis, encontraram-se: repentista, artista, 

cronista; em Viagens na minha terra (1846), de Almeida Garret, foram encontradas: 

antagonista, materialista, economista, moralista, cronista, Batista, espiritualista, romancista, 

realista, refranista, artista, progressista, quinhentista, protagonista, novelista; em O arco de 

Sant’Ana (1845), de Almeida Garret, encontraram-se: realista, setembrista, cronista, Batista, 

evangelista, purista, dramatista, artista, legalista; de Alexandre Herculano: em O bispo 

negro (1830), encontraram-se: farsista, oposicionista, cronista; em Arras por foro de 

Espanha (1834), encontraram-se: fisionomista, cronista; em Eurico, o presbítero (1844), 

encontrou-se: romancista, salmista, artista, exorcista; de Eça de Queiroz: em Cartas d’amor 

– o efêmero feminino, foram encontradas: aguarelista, artista, cronista; em O crime do padre 

Amaro (1874), foram encontradas: miguelista, absolutista, Batista, jornalista, realista, 

naturalista, seminarista, pianista, organista, protagonista, lojista, latinista, artista, estilista, 

tradicionalista, egoísta, alquimista, racionalista, capitalista, trocista, corista, modista, 

rigorista, ritualista, moralista, comunista, socialista, capelista, localista, estadista, 

imperialista, fadista, cronista; em São Cristovão (1875), encontrou-se: arquivista; em Alves 

& cia (1878), encontrou-se: modista; em O Primo Basílio (1880), encontraram-se: localista, 

vitalista, egoísta, estilista, paulista, fisiologista, dentista, alquimista, capelista, miguelista, 

materialista, fadista, artista, chupista, modista, folhetinista, jornalista; em A relíquia (1887), 

encontraram-se: moralista, naturalista, lazarista, Batista, harpista, formalista, evangelista, 

perfumista, idealista, cambista, jurista, latinista, reliquista. Nos contos de Eça de Queiroz: 
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Singularidades de uma rapariga loura, Um poeta lírico, No moinho, Civilização, O tesouro, 

Frei Genebro, Adão e Eva no paraíso, A aia, O defunto, José Matias, A perfeição, O suave 

milagre, foram encontradas: realista, idealista, latinista, modista, romancista, artista, 

cronista, pessimista, economista, autocopista, electricista, meteorologista, bucolista, 

moralista, droguista, cambista, simplista, paleontologista, purista, espiritualista, florista. 

Dentre as oito obras de poesia consultadas, na obra poética de Alexandre Herculano e 

de Camilo Castelo Branco, nada foi encontrado. Em Folhas caídas (1853), de Almeida 

Garret, encontrou-se: artista; na obra de Antero de Quental, em Sonetos completos (1886), 

nada foi encontrado, mas em sua Antologia encontraram-se: egoísta, alquimista, psalmista, 

evangelista. Em Poesias completas, de Cesário Verde, encontraram-se: jornalista, artista, 

colorista, economista, dentista, lojista, florista, corista, paisagista. Em A benção da 

locomotiva, de Guerra Junqueiro, encontrou-se: maquinista. Em Queda, de Camilo Pessanha, 

encontrou-se: egoísta. 

 Dentre as doze obras de teatro consultadas, na obra de Almeida Garret, em D. Filipa 

de Vilhena (1840) encontraram-se: artista, egoísta; em Frei Luís de Sousa (1843), 

encontraram-se: artista, cronista, sebastinista, romancista. Na obra de Júlio Dinis, em O 

casamento da Condessa de Amieira (1856), encontraram-se: jornalista, artista; em Último 

baile do Sr. Cunha (1857) encontrou-se: egoísta; em As duas cartas (1857) encontraram-se: 

capitalista, artista; em Um rei popular (1858), encontrou-se: cronista. Na obra de Camilo 

Castelo Branco, em Purgatório e paraíso (1857), encontrou-se: capitalista; em O Morgado de 

Fafe em Lisboa (1861) e O último acto (1862) nada foi encontrado. Na obra de Pinheiro 

Chagas, em A Morgadinha de Valflor (1869), encontrou-se: artista. Em A Mantilha de Renda 

(1880), de Fernando Caldeira, nada foi encontrado. Na obra de Guerra Junqueiro, em A pátria 

(1890), foram encontradas: cronista, moralista, fatalista, materialista, positivista, estadista, 

fisiologista, idealista, particularista, egoísta, artista, evangelista.  

 Pertencentes ao século XX, também foram analisadas trinta e quatro obras portuguesas 

do gênero da prosa, poesia e teatro: O inventário de Alexandre O’Neil; Diarréia de Álvaro 

Seiça Neves; Pedra filosofal de António Gedeão; Romance de Dubrovnik de David Mourão 

Ferreira; de Eça de Queiroz: A ilustre casa de Ramires (1900) e A cidade e as serras (1901); 

de Fernando Pessoa: A espantosa realidade das cousas, Dois excertos de odes, Primeiro 

Fausto, Obras poéticas e Fernando Pessoa por ele mesmo (1935); Livro das mágoas (1919) 
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de Florbela Espanca; Adão e Eva (1921) de Jaime Cortesão; A tábua ocre de Núbia (ou o 

significado da vida) (1998) de João Guisan Seixas; Os primeiros passos do romantismo – o 

toucador de Garret (1999) de Joaquim Matos; de José Saramago: Que farei com este livro? 

(1979), A noite (1979), A segunda vida de Francisco de Assis (1987) e In nomine Dei (1993); 

Obra poética (Poetas em fronteiras, Senhor Editor, Saxopoesia) de José Valgode; de Júlio 

Dantas: A ceia dos Cardeais (1902) e D. Beltrão Figueroa (1902); A guerra santa (1966) de 

Luís de Sttau Monteiro; A confissão de Lúcio e Juvenília dramática (1907) de Mário de Sá-

Carneiro; Um comentário crítico (2000) de Marta Alexandre; A literatura portuguesa do 

século XIX (1944) de Moniz Barreto; de Ramada Curto: Os redentores da Ilíria (1916), O 

caso do dia (1926) e Demónio (1928); de Urbano Tavares Rodrigues: Teixeira Gomes e a 

reação antinaturalista (1960) e As torres milenárias (1968); Estudos sobre José Saramago 

(1998) de vários autores inclusive o próprio Saramago; Onde a terra acaba: colectânea de 

contos portugueses de vários autores: Alexandre Andrade, Diana Almeida, João Aguiar, Jorge 

Vaz de Carvalho, Luísa Costa Gomes, Onésimo Teotónio Almeida, Rui Zink, Rute Beirante, 

Urbano Tavares Rodrigues. 

 Das trinta e quatro obras portuguesas pertencentes ao século XX analisadas, nas 

dezoito obras de prosa consultadas: em A ilustre casa de Ramires (1900), de Eça de Queiroz, 

foram encontradas: genealogista, corista, guitarrista, arquivista, africanista, artista, 

regionalista, cavaleirista, moralista, lojista, herbanista, fisiologista, economista; em A cidade 

e as serras (1901), de Eça de Queiroz, foram encontradas: economista, neopessimista, artista, 

feminista, espiritista, simbolista, espiritualista, alfarrabista, clubista, electricista, idealista, 

acionista, moralista, anarquista, optimista, pessimista, budista, bucolista, schopenhauserista, 

sofista, miguelista, Batista, socialista, sebastianista, romancista; em Fernando Pessoa por ele 

mesmo (1935), foram encontradas: nacionalista, anticomunista, anti-socialista, latinista, 

helenista, arquivista, materialista, idealista; em A confissão de Lúcio, de Mário de Sá-

Carneiro, encontraram-se: artista, jornalista, pensionista, pianista, novelista; em A literatura 

portuguesa do século XIX (1944), de Moniz Barreto, encontraram-se: artista, simplista, 

idealista, moralista, publicista, realista, duelista, dinamista, protagonista, romancista, 

naturalista, epicurista, neokantista; em Teixeira Gomes e a reação antinaturalista (1960), de 

Urbano Tavares Rodrigues, encontraram-se: antinaturalista, modista, trocista, turista, 

urbanista, corista, especialista, capitalista, racionalista, motorista, saudosista, artista, 
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cambista, nacionalista, automobilista, golpista, socialista, calculista, analista, jornalista, 

imperialista, comunista; em A torre da Luz, de Urbano Tavares Rodrigues, encontraram-se: 

maquinista, moralista; no ensaio Os primeiros passos do romantismo – o toucador de Garret 

(1999), de Joaquim Matos, encontraram-se: jornalista, Batista, estadista, papelista, cronista, 

economista, moralista, novelista; em Um comentário crítico (2000), de Marta Alexandre, 

encontraram-se: Baptista, normativista; em Estudos sobre José Saramago (1998), de vários 

autores inclusive o próprio Saramago, foram encontradas: comunista, artista, especialista, ex-

jornalista, salzarista, jornalista, machista, pessimista, romancista, quinhentista, fadista, 

motorista, protagonista, novelista, sensacionalista, futebolista, cravista, Batista, cronista, 

retratista, finalista, marxista, colonialista, estalinista, fascista, esquerdista; em Alguns 

quartos de hotel em Itália, de Alexandre Andrade, encontraram-se: recepcionista, solista, 

carteirista, halterofilista; em Tinha chegado o circo, de Diana Almeida, encontrou-se: 

trapezista; em O princípio da compaixão, de João Aguiar, encontrou-se: confucionista; em 

Efélides, de Jorge Vaz de Carvalho, encontrou-se: coleccionista; em A cama de pregos, de 

Luísa Costa Gomes, encontraram-se: naturalista, seminarista, violinista, automobilista; em 

Em casa com o cinto de segurança apertado, de Onésimo Teotónio Almeida, foram 

encontradas: taxista, optimista, telefonista, estadista, turista, imperialista; em Amanhã 

chegam as águas, de Rui Zink, encontrou-se: cientista; em Claramente, de Rute Beirante, 

encontraram-se: artista, meteorologista, jornalista. 

Das obras de poesia consultadas, pode-se constatar que na obra de Fernando Pessoa: 

em Obras poéticas, Mensagem e O guardador de rebanhos, nada foi encontrado, mas em A 

espantosa realidade das cousas, Dois excertos de odes, Primeiro Fausto encontraram-se: 

materialista, budista, sintoísta, panteísta; em Livro das mágoas (1919), de Florbela Espanca, 

encontrou-se: artista; em Pedra filosofal, de António Gedeão, encontraram-se: alquimista, 

quinhentista; em O inventário, de Alexandre O’Neil, encontraram-se: organista, congressista; 

em Romance de Dubrovnik, de David Mourão Ferreira, encontrou-se: turista; em Diarréia, de 

Álvaro Seiça Neves encontrou-se: pianista; Na obra de José Valgode: Poetas em fronteiras, 

Senhor Editor, Saxopoesia, foram encontradas: anarquista, cientista, cronista, jornalista, 

congressista, saxosambista5. 

Das treze obras de teatro consultadas, pode-se constatar que em o Marinheiro de 

                                                
5 quem toca saxofone com arranjos de sambas. 
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Fernando Pessoa, nada foi encontrado. Na obra de Júlio Dantas, em A ceia dos Cardeais 

(1902), também nada foi encontrado; em D. Beltrão Figueroa (1902), encontraram-se: 

violinista, artista, duelista, rabequista. Na obra de Jaime Cortesão, em Adão e Eva (1921), 

encontraram-se: capitalista, artista. Na obra de Ramada Curto, em Os redentores da Ilíria 

(1916), encontraram-se: ironista, latinista, dinamitista, reservista; em O caso do dia (1926), 

foram encontradas: artista, accionista, feminista, modista; em Demónio (1928) foram 

encontradas: artista, nacionalista. Na obra de Mário de Sá Carneiro, em Juvenília dramática 

(1907), foram encontradas: artista, egoísta, materialista. Na obra de Luís de Sttau Monteiro, 

em A guerra santa (1966), encontraram-se: fascista, comunista, oitocentista, antinaturalista, 

anti-fascista. Na obra de Urbano Tavares Rodrigues, em As torres milenárias (1968), 

encontraram-se: cientista, socialista. Na obra de José Saramago, em Que farei com este livro? 

(1979), encontrou-se: cronista; em A noite (1979), encontraram-se: linotipista, jornalista, 

fascista, especialista; em A segunda vida de Francisco de Assis (1987), encontrou-se: 

arquivista; em In nomine Dei (1993), foram encontradas: anabaptista, propagandista. Em A 

tábua ocre de Núbia (ou o significado da vida) (1998), de João Guisan Seixas, foram 

encontradas: corista, protagonista, especialista, comentarista, conferencista, telegrafista, 

maoísta, camionista, congressista. 

A título de ilustração, tomou-se também como corpus o jornal O correio da manhã, de 

24 de julho de 2006, editado em Lisboa, no qual foram encontradas, na capa: sportinguista6, 

estilista; no caderno opinião: marxista, comunista, jornalista; no caderno desportos: ciclista, 

sportinguista, portista7, benfiquista8, futebolista, mundialista, anti-benfiquista, pensionista, 

Baptista, fundamentalista, neopotista, jornalista, radista, realista, recordista, especialista, 

terrorista; no caderno policiais e ladrões: massagista, chantagista, correntista, jornalista, 

terrorista, violinista, independentista, acordeonista, cientista, motorista, electricista, 

bombista9, economista, Batista, legista, progressista, camionista, especialista, anticapitalista; 

no caderno actualidade: banhista, carteirista, turista, clarinetista, solista; no caderno correio 

do leitor: jornalista, socialista, ciclista, automobilista, terceiro-mundista; no caderno 

Portugal: motorista, banhista, moralista, Batista, sindicalista; no caderno internacional: 

                                                
6 Membro da torcida ou do Sporting Club. 
7 Membro da torcida ou do clube de futebol do Porto. 
8 Membro da torcida ou do clube de futebol de Benfica. 
9 Mesmo que “bombeiro”, em português do Brasil. 
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terrorista, cientista, especialista, estadista, terceiro-mundista, jornalista, legista, motorista, 

sensacionalista; no caderno política: reformista, marxista, socialista, especialista, comunista, 

bloquista; no caderno economia: analista, cientista; no caderno educação: jurista, centrista, 

especialista, optimista; no caderno tv & media: humorista, generalista, jornalista, artista, 

cientista, protagonista, futebolista, especialista, oftalmologista, motorista, estilista, fascista, 

salazarista, benfiquista, violoncelista, anti-fascista, guionista; nos classificados: motorista, 

electricista, telefonista. 

Em resumo, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora português do 

século XIX, divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: absolutista, aguarelista, alquimista, antagonista, arquivista, artista, 

autocopista, Batista, bucolista, cambista, capelista, capitalista, chupista, corista, comunista, 

cronista, dentista, dramatista, droguista, economista, egoísta, electricista, enciclopedista, 

espiritualista, estadista, estilista, evangelista, exorcista, fadista, farsista, fisiologista, 

fisionomista, flautista, florista, folhetinista, formalista, harpista, idealista, imperialista, 

intriguista, jornalista, jurista, latinista, lazarista, legalista, localista, lojista, materialista, 

meteorologista, miguelista, modista, moralista, naturalista, novelista, oposicionista, 

organista, paleontologista, paulista, perfumista, pessimista, pianista, protagonista, 

progressista, purista, quinhentista, racionalista, realista, refranista, reliquista, repentista, 

rigorista, ritualista, romancista, salmista, seminarista, setembrista, simplista, socialista, 

tradicionalista, trocista, vitalista. Totalizando oitenta e uma (81) ocorrências. 

2. Na poesia: alquimista, artista, colorista, corista, dentista, economista, egoísta, 

evangelista, florista, jornalista, lojista, maquinista, paisagista, psalmista. Totalizando 

quatorze (14) ocorrências. 

3. No teatro: artista, capitalista, cronista, egoísta, estadista, evangelista, fatalista, 

fisiologista, idealista, jornalista, materialista, moralista, particularista, positivista, 

romancista, sebastianista. Totalizando dezesseis (16) ocorrências. 

Já, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora português do século XX, 

divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: acionista, africanista, alfarrabista, analista, anarquista, anticomunista, 

antinaturalista, anti-socialista, arquivista, artista, automobilista, Batista, bucolista, budista, 
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calculista, cambista, carteirista, capitalista, cavaleirista, cientista, clubista, coleccionista, 

colonialista, comunista, confucionista, corista, cravista, cronista, dinamista, duelista, 

economista, electricista, epicurista, especialista, espiritista, espiritualista, esquerdista 

estadista, estalinista, ex-jornalista, fadista, fascista, feminista, finalista, fisiologista, 

futebolista, genealogista, golpista, guitarrista, halterofilista, helenista, herbanista, idealista, 

imperialista, jornalista, latinista, lojista, machista, maquinista, marxista, materialista, 

meteorologista, miguelista, modista, moralista, motorista, nacionalista, naturalista, 

neokantista, neopessimista, normativista, novelista, onanista, optimista, papelista, 

pensionista, pessimista, pianista, protagonista, publicista, quinhentista, racionalista, realista, 

recepcionista, regionalista, retratista, romancista, salazarista, saudosista, schopenhauserista, 

sebastianista, seminarista, sensacionalista, simbolista, simplista, socialista, sofista, solista, 

taxista, telefonista, trapezista, trocista, turista, urbanista, violinista. Totalizando cento e 

cinco (105) ocorrências. 

2. Na poesia: alquimista, anarquista, artista, budista, cientista, congressista, cronista, 

jornalista, materialista, organista, panteísta, pianista, quinhentista, saxosambista, sintoísta, 

turista. Totalizando dezesseis (16) ocorrências. 

3. No teatro: accionista, anabaptista, anti-fascista, antinaturalista, arquivista, artista, 

camionista, capitalista, cientista, comentarista, comunista, conferencista, congressista, 

corista, cronista, dinamitista, duelista, egoísta, especialista, ironista, fascista, feminista, 

jornalista, latinista, linotipista, maoísta, materialista, modista, nacionalista, oitocentista, 

propagandista, protagonista, rabequista, reservista, socialista, telegrafista, violinista. 

Totalizando trinta e sete (37) ocorrências. 

4. Na edição de jornal: acordeonista, analista, anti-benfiquista, anticapitalista, anti-

fascista, artista, automobilista, banhista, Baptista, benfiquista, bloquista, bombista, 

camionista, carteirista, centrista, chantagista, ciclista, cientista, clarinetista, comunista, 

correntista, economista, electricista, especialista, estadista, estilista, fascista, 

fundamentalista, futebolista, generalista, guionista, humorista, independentista, jornalista, 

jurista, legista, marxista, massagista, moralista, motorista, mundialista, neopotista, 

oftalmologista, optimista, pensionista, portista, progressista, protagonista, radista, realista, 

recordista, reformista, salazarista, sensacionalista, sindicalista, socialista, solista, 

spontinguista, telefonista, terceiro-mundista, terrorista, turista, violinista, violoncelista. 
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Totalizando sessenta e quatro (64) ocorrências. 

Assim, no total, foram encontradas oitenta e oito (88) palavras com o sufixo –ista em 

corpora português do século XIX: absolutista, aguarelista, alquimista, antagonista, 

arquivista, artista, autocopista, Batista, bucolista, cambista, capelista, capitalista, chupista, 

colorista, corista, comunista, cronista, dentista, dramatista, droguista, economista, egoísta, 

electricista, enciclopedista, espiritualista, estadista, estilista, evangelista, exorcista, fadista, 

farsista, fatalista, fisiologista, fisionomista, flautista, florista, folhetinista, formalista, 

harpista, idealista, imperialista, intriguista, jornalista, jurista, latinista, lazarista, legalista, 

localista, lojista, maquinista, materialista, meteorologista, miguelista, modista, moralista, 

naturalista, novelista, oposicionista, organista, paisagista, paleontologista, particularista, 

paulista, perfumista, pessimista, pianista, positivista, protagonista, progressista, purista, 

quinhentista, racionalista, realista, refranista, reliquista, repentista, rigorista, ritualista, 

romancista, salmista, sebastianista, seminarista, setembrista, simplista, socialista, 

tradicionalista, trocista, vitalista. 

E, foram encontradas cento e sessenta (160) formações com o sufixo –ista em corpora 

português do século XX: acionista, acordeonista, africanista, alfarrabista, alquimista, 

anabaptista, analista, anarquista, anti-benfiquista, anticapitalista, anticomunista, anti-

fascista, antinaturalista, anti-socialista, arquivista, artista, automobilista, banhista, Batista, 

benfiquista, bloquista, bombista, bucolista, budista, calculista, cambista, camionista, 

carteirista, capitalista, cavaleirista, centrista, chantagista, ciclista, cientista, clarinetista, 

clubista, coleccionista, colonialista, comentarista, comunista, conferencista, confucionista, 

congressista, corista, correntista, cravista, cronista, dinamista, dinamitista, duelista, 

economista, electricista, egoísta, epicurista, especialista, espiritista, espiritualista, 

esquerdista, estadista, estalinista, estilista, ex-jornalista, fadista, fascista, feminista, finalista, 

fisiologista, fundamentalista, futebolista, genealogista, generalista, golpista, guionista,  

guitarrista, halterofilista, helenista, herbanista, humorista, idealista, imperialista, 

independentista, ironista, jornalista, jurista, latinista, legista, linotipista, lojista, machista, 

maoísta, maquinista, marxista, massagista, materialista, meteorologista, miguelista, modista, 

moralista, motorista, mundialista, nacionalista, naturalista, neokantista, neopessimista, 

neopotista, normativista, novelista, oftalmologista, oitocentista, onanista, optimista, 

organista, papelista, panteísta, pensionista, pessimista, pianista, portista, progressista, 
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propagandista, protagonista, publicista, quinhentista, rabequista, racionalista, radista,  

realista, recepcionista, recordista, reformista, regionalista, reservista, retratista, romancista, 

salazarista, saudosista, saxosambista, schopenhauserista, sebastianista, seminarista, 

sensacionalista, simbolista, simplista, sindicalista, sintoísta, socialista, sofista, solista, 

sportinguista, taxista, telefonista, telegrafista, terceiro-mundista, terrorista, trapezista, 

trocista, turista, urbanista, violinista, violoncelista. 

 

Fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora português do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: aquarelista, alquimista, antagonista, 

arquivista, artista, autocopista, cambista, capelista, capitalista, colorista, corista, cronista, 

dentista, dramatista, droguista, economista, electricista, estadista, estilista, evangelista, 

exorcista, fadista, fisiologista, fisionomista, flautista, florista, folhetinista, harpista, 

jornalista, jurista, latinista, legalista, lojista, maquinista, meteorologista, modista, 

naturalista, novelista, organista, paisagista, paleontologista, perfumista, pianista, 

protagonista, quinhentista, refranista, repentista, romancista, salmista. Totalizando quarenta 

e nove (49) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: absolutista, capitalista, comunista, enciclopedista, 

formalista, imperialista, localista, miguelista, oposicionista, positivista, progressista, purista, 

racionalista, sebastianista, setembrista, socialista, vitalista. Totalizando dezessete (17) 

ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bucolista, chupista, egoísta, espiritualista, 

farsista, fatalista, idealista, intriguista, lazarista, materialista, moralista, particularista, 

pessimista, realista, rigorista, ritualista, simplista, tradicionalista, trocista. Totalizando 

dezenove (19) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: corista, paulista, seminarista. Totalizando três 

(3) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista10, reliquista. Totalizando duas (2) ocorrências. 

                                                
10  Nos contextos em que a palavra foi encontrada designa o nome ou sobrenome de pessoa. 
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Analogamente, na classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora português do século XX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, acordeonista, africanista, 

alfarrabista, alquimista, analista, arquivista, artista, automobilista, banhista, bombista, 

cambista, camionista, carteirista, chantagista, ciclista, cientista, clarinetista, coleccionista, 

comentarista, conferencista, congressista, corista, cravista, cronista, dinamitista, duelista, 

economista, electricista, especialista, espiritista, estadista, estilista, ex-jornalista, fadista, 

fisiologista, futebolista, genealogista, generalista, golpista, guionista, guitarrista, 

halterofilista, helenista, herbanista, humorista, jornalista, jurista, latinista, legista, 

linotipista, lojista, maquinista, massagista, meteorologista, modista, motorista, normativista, 

novelista, oftalmologista, oitocentista, organista, papelista, pianista, protagonista, publicista, 

quinhentista, rabequista, radista, recepcionista, retratista, romancista, saxosambista, solista, 

taxista, telefonista, telegrafista, terrorista, trapezista, turista, urbanista, violinista, 

violoncelista. Totalizando oitenta e três (83) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anabaptista, anarquista, anticapitalista, 

anticomunista, anti-fascista, antinaturalista, anti-socialista, budista, capitalista, centrista, 

colonialista, comunista, confucionista, epicurista, esquerdista, estalinista, fascista, feminista, 

fundamentalista, imperalista, independentista, machista, maoísta, marxista, miguelista, 

nacionalista, naturalista, neokantista, neopessimista, neopotista, panteísta, progressista, 

racionalista, reformista, regionalista, salazarista, schopenhauserista, sebastianista, 

simbolista, sintoísta, socialista, sofista. Totalizando quarenta e duas (42) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bucolista, calculista, cavaleirista, 

dinamista, egoísta, espiritualista, idealista, ironista, materialista, moralista, optimista, 

pessimista, propagandista, realista, saudosista, sensacionalista, simplista. Totalizando 

dezessete (17) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: anti-benfiquista, benfiquista, bloquista, 

clubista, congressista, corista, finalista, mundialista, portista, recordista, reservista, 

seminarista, sindicalista, sportinguista, terceiro-mundista. Totalizando quinze (15) 

ocorrências. 
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5. Na classe “outros”: Batista11, correntista, onanista, pensionista. Totalizando 

quatro (4) ocorrências. 

 

Fazendo-se a classificação semântica em cada gênero da escrita, para as palavras 

formadas com o sufixo –ista encontradas em corpora português, obteve-se no gênero da 

prosa do século XIX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: aguarelista, alquimista, antagonista, 

arquivista, artista, autocopista, cambista, capelista, capitalista, corista, cronista, dentista, 

dramatista, droguista, economista, electricista, estadista, estilista, evangelista, exorcista, 

fadista, fisiologista, fisionomista, flautista, florista, folhetinista, formalista, harpista, 

jornalista, jurista, latinista, legalista, lojista, meteorologista, modista, naturalista, novelista, 

organista, paleontologista, perfumista, pianista, protagonista, quinhentista, refranista, 

repentista, romancista, salmista. Totalizando quarenta e sete (47) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: absolutista, capitalista, comunista, enciclopedista, 

imperialista, localista, miguelista, oposicionista, progressista, purista, racionalista, 

setembrista, socialista, vitalista. Totalizando quatorze (14) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bucolista, chupista, egoísta, espiritualista, 

farsista, idealista, intriguista, lazarista, materialista, moralista, pessimista, realista, rigorista, 

ritualista, simplista, tradicionalista, trocista. Totalizando dezessete (17) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: corista, paulista, seminarista. Totalizando três 

(3) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista12, reliquista. Totalizando duas (2) ocorrências. 

Do mesmo modo, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica 

no gênero da prosa do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, africanista, alfarrabista, analista, 

arquivista, artista, automobilista, cambista, carteirista, cientista, coleccionista, corista, 

cravista, cronista, duelista, economista, electricista, especialista, espiritista, estadista, ex-

                                                
11  Nos contextos em que a palavra foi encontrada designa o nome ou sobrenome de pessoa. 
12  Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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jornalista, fadista, fisiologista, futebolista, genealogista, golpista, guitarrista, halterofilista, 

helenista, herbanista, jornalista, latinista, lojista, maquinista, meteorologista, modista, 

motorista, normativista, novelista, papelista, pianista, protagonista, publicista, quinhentista, 

recepcionista, retratista, romancista, solista, taxista, telefonista, trapezista, turista, urbanista, 

violinista. Totalizando cinqüenta e quatro (54) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anarquista, anticomunista, antinaturalista, anti-

socialista, budista, capitalista, colonialista, comunista, confucionista, epicurista, esquerdista, 

estalinista, fascista, feminista, imperialista, machista, marxista, miguelista, nacionalista, 

naturalista, neokantista, neopessimista, racionalista, regionalista, salazarista, 

schopenhauserista, sebastianista, simbolista, socialista, sofista. Totalizando trinta (30) 

ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: bucolista, calculista, cavaleirista, 

dinamista, espiritualista, idealista, materialista, moralista, optimista, pessimista, realista, 

saudosista, sensacionalista, simplista. Totalizando quatorze (14) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: clubista, corista, finalista, seminarista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista13, onanista, pensionista. Totalizando três (3) 

ocorrências. 

 

Analogamente, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica 

no gênero da poesia do século XIX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alquimista, artista, colorista, corista, dentista, 

economista, evangelista, florista, jornalista, lojista, maquinista, paisagista, psalmista. 

Totalizando treze (13) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: nenhuma ocorrência. 

3. Na classe “qualidade característica”: egoísta. Totalizando uma única ocorrência. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

                                                
13  Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

E, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica no gênero da 

poesia do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alquimista, artista, cientista, cronista, 

jornalista, organista, pianista, quinhentista, saxosambista, turista. Totalizando dez (10) 

ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anarquista, budista, panteísta, sintoísta. Totalizando 

quatro (4) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: materialista. Totalizando uma única 

ocorrência. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: congressista. Totalizando uma única 

ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

 

Analogamente, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica 

no gênero do teatro do século XIX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: artista, capitalista, cronista, estadista, 

evangelista, fisiologista, jornalista, romancista. Totalizando vinte e três (8) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: positivista, sebastianista. Totalizando duas (2) 

ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: egoísta, fatalista, idealista, materialista, 

moralista, particularista. Totalizando seis (6) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

E, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica no gênero do 

teatro do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: accionista, arquivista, artista, camionista, 
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cientista, comentarista, conferencista, corista, cronista, dinamitista, duelista, especialista, 

jornalista, latinista, linotipista, maoísta, modista, oitocentista, propagandista, protagonista, 

rabequista, telegrafista, violinista. Totalizando vinte e três (23) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anabaptista, anti-fascista, antinaturalista, capitalista, 

comunista, fascista, feminista, nacionalista, socialista. Totalizando nove (9) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: egoísta, ironista, materialista. Totalizando 

três (3) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: congressista, reservista. Totalizando duas (2) 

ocorrências. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

Analogamente, obteve-se, em corpora português, a seguinte classificação semântica 

na edição de jornal do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acordeonista, analista, artista, automobilista, 

banhista, bombista, camionista, carteirista, chantagista, ciclista, cientista, clarinetista, 

economista, electricista, especialista, estadista, estilista, futebolista, generalista, guionista, 

humorista, jornalista, jurista, legista, massagista, motorista, oftalmologista, protagonista, 

radista, solista, telefonista, terrorista, turista, violinista, violoncelista. Totalizando trinta e 

cinco (35) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: anticapitalista, anti-fascista, centrista, comunista, 

fascista, fundamentalista, independentista, marxista, neopotista, progressista, reformista,  

salazarista, socialista. Totalizando treze (13) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: moralista, optimista, realista, 

sensacionalista. Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: anti-benfiquista, benfiquista, bloquista, 

mundialista, portista, recordista, sindicalista, sportinguista, terceiro-mundista. Totalizando 

nove (9) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Baptista, correntista, pensionista. Totalizando três (3) 

ocorrências.  
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Ocorrências do sufixo –ista no português brasileiro 

Pertencentes ao século XIX, foram analisadas trinta e cinco obras brasileiras do gênero 

da prosa, poesia e teatro: A normalista (1893) de Adolfo Caminha; Lira dos vinte anos (1848) 

de Álvares de Azevedo; de Artur de Azevedo: O califa da rua do sabão, Nova viagem à lua, 

Os noivos, A princesa dos cajueiros e O Rio de Janeiro em 1877; Espumas flutuantes de 

Castro Alves; de Cruz e Souza: Broquéis, O livro derradeiro e Últimos sonetos; Ondas e 

outros poemas (1899) de Euclides da Cunha; O tipo do brasileiro de França Júnior; de José de 

Alencar: Senhora (1875), O guarani (1857), O gaúcho (1870), Guerra dos mascates (1873) e 

seu teatro: Asas de anjo, O demônio Familiar, O crédito, Verso e reverso e O que é 

casamento?; de Machado de Assis: Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880), Dom 

Casmurro (1889), A mão e a luva (1874), Casa velha (1889), Iaiá Garcia (1878), e seu teatro: 

Desencantos (1860-1870) e Quase ministro (1862); Quem casa, quer casa de Martins Pena; 

de Olavo Bilac: Panóplias, O caçador de esmeraldas (1813) e A tarde (1818); Flor de Sangue 

(1897) de Valentim Magalhães; Inocência (1872) de Visconde de Taunay. 

Das trinta e cinco obras brasileiras pertencentes ao século XIX analisadas, em doze 

obras de prosa: nas de José de Alencar: em Senhora (1875), encontraram-se: colorista, 

fumista, perfumista, noticiarista, jornalista, materialista, otimista, moralista, cambista, 

pianista, realista, artista, nortista, tabaquista, fisiologista, valsista, capitalista, modista; em 

O guarani (1857), foram encontradas: artista, paulista, bandeirista, Batista; em O gaúcho 

(1870), foram encontradas: continentalista, jornalista, artista, monarquista, progressista, 

cronista, apologista, noticiarista; em Guerra dos mascates (1873), encontraram-se: 

governista, oposicionista, publicista, evangelista, apologista, estadista, jornalista, cronista, 

trovista, espiritista, naturalista, versista, fisiologista, partidista, copista, faquista, realista, 

Batista, antagonista, rigorista. De Machado de Assis: em Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1880), foram encontradas: naturalista, polemista, valsista, alfarrabista, latinista, jansenista, 

moralista, oposicionista, alienista, capitalista; em Memórias Dom Casmurro (1889), 

encontraram-se: paulista, satanista, seminarista, ex-seminarista, artista, jornalista, Batista, 

canonista, latinista; em A mão e a luva (1874), encontrou-se: romancista; em Casa velha 

(1889), encontraram-se: idealista, camarista; em Iaiá Garcia (1878), encontraram-se: 

praxista, comunista, pessimista, pianista. Em A normalista (1893), de Adolfo Caminha, 
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foram encontradas: normalista, quintanista, jornalista, pedagogista, Batista, lojista, 

governista, excursionista, liceísta, propagandista, sulista, folhetinista, artista, verrinista, 

articulista, criticista, naturalista, romancista, paulista, capitalista, apartista, protagonista, 

realista, oposicionista; em Flor de Sangue (1897), de Valentim Magalhães, encontraram-se: 

equilibrista, naturalista, simbolista, idealista, moralista, farsista, sofista, romancista, 

valsista, veranista, especialista, artista, corista, modista, fatalista, camarista, paulista, 

epicurista, abolicionista, jornalista, psicologista, cronista; em Inocência (1872), de Visconde 

de Taunay, foram encontradas: antagonista, fatalista, geralista, fadista, naturalista, 

romancista, zoologista, sertanista. 

 Das nove obras de poesia, analisadas: em Espumas flutuantes, de Castro Alves, 

encontraram-se: artista, alquimista, realista; em Lira dos vinte anos (1848), de Álvares de 

Azevedo: Batista, idealista, camarista, cronista; nas obras de Olavo Bilac, em Panóplias, O 

caçador de esmeraldas (1813), A tarde (1818): artista, sertanista, violinista; em Ondas e 

outros poemas (1899), de Euclides da Cunha, encontrou-se: purista; na obra de Cruz e Souza: 

em Broquéis: budista, artista, sentimentalista; em O livro derradeiro, foram encontradas: 

artista, transformista, fantasista; em Últimos sonetos: artista, pessimista.  

 Das quatorze obras de teatro, na obra de José de Alencar: em Asas de anjo, 

encontraram-se: modista, cambista, artista, moralista, jornalista, exclusivistas, capitalista; 

em O demônio Familiar encontraram-se: capitalista, apologista, moralista, modista, 

cambista, lojista, artista, tabaquista; em O crédito foram encontradas: capitalista, modista, 

economista, apologista; em Verso e reverso: capitalista, cambista, acionista, folhetinista, 

artista, modista, governista; em O que é casamento encontrou-se: paulista; na obra de 

Machado de Assis: em Desencantos (1860-1870), encontraram-se: ministerialista, governista, 

artista; em Quase ministro (1862) encontraram-se: pianista, harpista, flautista, artista, 

violinista; na obra de Artur de Azevedo, em O califa da rua do sabão, encontraram-se: 

modista, abolicionista, ex-modista, artista; em Nova viagem à lua: aderecista, naturalista; em 

Os noivos, foram encontradas: artista, socialista, progressista; em A princesa dos cajueiros, 

encontrou-se: monarquista; em O Rio de Janeiro em 1877, encontraram-se: dentista, 

acionista, artista; na obra de França Júnior, em O tipo do brasileiro: estadista, pomadista, na 

obra de Martins Pena, Quem casa, quer casa, encontraram-se: artista, rabequista. 
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Pertencentes ao século XX, foram analisadas trinta e seis obras brasileiras do gênero 

da prosa, poesia e teatro: O dialeto caipira (1920) de Amadeu Amaral; Cultura e opulência 

do Brasil (1922) de André João Antonil; Brasil S.A (1996) de Antônio Ermírio de Moraes; 

Auto da Compadecida (1955) de Ariano Suassuna; Eu e outras poesias (1912) de Augusto 

dos Anjos; Bomba de Carlos Drummond de Andrade; A luta (2001) de Carmem Dolores; 

Calabar: o elogio da traição (1975) de Chico Buarque de Holanda; A conquista (1900) e O 

turbilhão (1906) de Coelho Netto; O pagador de promessas (1959) de Dias Gomes; 

Anomalias (1999) de Fred Matos; de Gianfrancesco Guarnieri: Eles não usam black-tie 

(1955), A semente (1961), Grito parado no ar (1973) e Ponto de partida (1976); O Brasil 

anedótico (1927) de Humberto de Campos; Morte e vida Severina (1955) de João Cabral de 

Melo Neto; Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908) de Machado de Assis; a Obra 

poética de Manuel Bandeira (Auto-retrato, Poética e Trem de ferro); A meditação sobre o 

Tietê (1945) de Mário de Andrade; a Obra poética de Menotti Del Picchia (Juca Mulato e 

Máscaras); de Millôr Fernandes: Pigmaleoa (1955), É... (1977), A história é uma história e o 

homem é o único animal que ri (1976), Duas tábuas e uma paixão (1982) e sua obra poética 

(Gato ao crepúsculo, Poesia escapista, Predestinação); a obra poética de Murilo Mendes 

(Canção do exílio, Noite carioca, O fósforo e O utopista); Carrilhões (1917) de Murilo 

Araújo; Toda a nudez será castigada (1965) de Nelson Rodrigues; A alma encantadora das 

ruas (1909) e A profissão de Jacques Pedreira (1913) de Paulo Barreto (João do Rio); 

Reencarnação (2002) de Reinaldo de Andrade; O complô que elegeu Tancredo (1985) prosa 

jornalística organizada por Ricado Noblat; Estudos sobre Machado de Assis de vários autores, 

entre eles Lúcia Miguel Pereira, Manuel Bandeira, Afrânio Coutinho e Massaud Moisés.  

Dentre as trinta e seis obras brasileiras pertencentes ao século XX analisadas, nas doze 

obras de prosa: em A conquista (1900), de Coelho Netto, encontraram-se: artista, romancista, 

jornalista, desenhista, moralista, cambista, esgrimista, antropologista, anabatista, 

anatomista, abolicionista, paulista, protagonista, pessimista, nativista, noticiarista, 

naturalista, marmorista, escravagista, nortista, banhista, oportunista, Batista, folhetinista, 

propagandista, polemista, oposicionista; em Esaú e Jacó (1904), de Machado de Assis: 

lojista, capitalista, enxadrista, miguelista, Batista, artista, monarquista, paulista, evangelista, 

progressista, jornalista, jurista, socialista, publicista, idealista, veranista, marmorista; em O 

turbilhão (1906), de Coelho Netto: panagirista, jornalista, artista, plantonista, ciclista, 
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quintanista, banhista, maquinista, alquimista, sinfonista, feminista, florista, equilibrista, 

cambista; em Memorial de Aires (1908), de Machado de Assis: Batista, propagandista, 

jornalista, pianista, paulista, enxadrista, artista; em A alma encantadora das ruas (1909), de 

Paulo Barreto (João do Rio): cançonetista, socialista, oposicionista, humorista, positivista, 

artista, vigarista, selista, rufista, monarquista, criminalista, alfarrabista, Batista, 

propagandista, reclamista, ocultista, idealista, materialista, moralista, iluminista, niilista, 

anarquista, flautista, guitarrista, epicurista, rabequista, renanista, simbolista, apologista, 

ironista, capitalista, jornalista, florista, punguista, oposicionista, chicanista, repentista, 

transformista, cientista, acionista, trocista, paulista; em A profissão de Jacques Pedreira 

(1913), de Paulo Barreto (João do Rio): jornalista, artista, modista, fatalista, maquinista, 

especialista, motorista, corista, cronista, vegetarista, monarquista, equilibrista, jurista, 

romancista, estadista, propagandista, situacionista, oposicionista, positivista, paulista, 

telefonista, pensionista, caricaturista, noticiarista, prestamista, fatalista; em O dialeto 

caipira (1920), de Amadeu Amaral: paulista, quinhentista, seiscentista, novelista, 

vocabularista, modista, artista, caçuísta, realista, etimologista, contrabandista, nortista, 

cavaquista, folclorista, dicionarista, Batista, lojista; em Cultura e opulência do Brasil (1922), 

de André João Antonil: paulista, setecentista, cronista, tratadista, apologista, rapezista, 

dicionarista, analista, seicentista, noticiarista, moralista, Batista; em O Brasil anedótico 

(1927), de Humberto de Campos: positivista, estadista, artista, maiorista, monarquista, 

romancista, Batista, propagandista, abolicionista, moralista, fabulista, governista, jornalista, 

paulista, violinista, cronista, conferencista, publicista, repentista, congressista, legalista, 

protagonista, naturalista, jurista, oportunista, progressista, camarista, oposicionista, 

analista, fatalista; em A luta (2001), de Carmem Dolores, encontrou-se: desenhista; em 

Estudos sobre Machado de Assis, de vários autores, entre eles Lúcia Miguel Pereira, Manuel 

Bandeira, Afrânio Coutinho e Massaud Moisés: romancista, contista, cronista, realista, 

alienista, positivista, determinista, protagonista, pessimista, evolucionista, cientificista, 

abolicionista, setecentista, progressista, monarquista, jansenista, liberal-capitalista, 

cientista, ficcionista, estruturalista, naturalista, criminalista, jornalista, modernista, 

humorista, universalista, artista, espiritualista, materialista, positivista, socialista, comunista, 

mecanicista, regionalista, estadista, colorista; em O complô que elegeu Tancredo (1985), 

prosa jornalística organizada por Ricado Noblat: oposicionista, jornalista, paulista, 

estrategista, terrorista, protagonista, comunista, realista, motorista, parlamentarista, 
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malufista14, pedessista15, tancredista16, presidencialista, antimalufista, peemedebista17, 

prorrogacionista, andreazzista18, esquerdista, estadista, mudancista, ex-udenista, udenista19, 

simplista, Batista, aurelianista20, otimista, triunfalista, recepcionista, cinegrafista, analista, 

oportunista, ex-malufista, pessimista, jurista, feminista, enxadrista, governista, geiselista21, 

contrabandista, revanchista, pseudoprogressista, setorista, anti-comunista, especialista, 

alarmista, extremista, golpista, diversionista, economista, sentimentalista, negativista, 

congressista, situacionista, realista, antagonista, nacionalista, artista. 

Das dez obras poéticas: em Eu e outras poesias (1912), de Augusto dos Anjos, foram 

encontradas: protista, monista22, budista, lojista, evolucionista, artista, epicurista, 

escafandrista, anatomista; em Carrilhões (1917), de Murilo Araújo: futurista, saudosista, 

banhista; em Bomba, de Carlos Drummond de Andrade, encontrou-se: tachistas; em 

Anomalias (1999), de Fred Matos: contista, artista, alpinista; nas obras de Murilo Mendes: 

Canção do exílio, Noite carioca, O fósforo, O utopista, encontraram-se: monista, cubista, 

estadista, gasista, fascista, utopista; nas obras de Millôr Fernandes: Gato ao crepúsculo, 

Poesia escapista, Predestinação, foram encontradas: banhista, escapista, escafandrista; nas 

obras de Menotti Del Picchia: Juca Mulato, Máscaras, encontraram-se: artista, paulista, 

fantasista; em A meditação sobre o Tietê (1945) de Mário de Andrade: paulista, jornalista, 

trustkista23; nas obras de Manuel Bandeira: Auto-retrato, Poética, Trem de ferro: cronista, 

purista, maquinista, foguista; em Morte e vida Severina (1955), de João Cabral de Melo Neto, 

encontraram-se: mensalista, diarista, jornalista, artista, lojista; 

Das quatorze obras de teatro, em Auto da Compadecida (1955), de Ariano Suassuna, 

nada foi encontrado. Na obra de Gianfrancesco Guarnieri, em Eles não usam black-tie (1955), 

encontraram-se: capitalista, personalista; em A semente (1961): individualista, trabalhista, 

oportunista, comunista; em Grito parado no ar (1973): financista, eletricista, inconformista, 

invencionista; em Ponto de partida (1976): oportunista. Na obra de Millôr Fernandes, em 

                                                
14 Adepto das idéias políticas de Paulo Maluf. 
15 Membro do partido político PDS. 
16 Adepto das idéias políticas de Tancredo Neves. 
17 Membro do partido político PMDB. 
18 Adepto das idéias políticas de Mário Andreazza. 
19 Membro do antigo partido político UDN. 
20 Adepto das idéias políticas de Aureliano Chaves. 
21 Adepto das idéias políticas do ex-presidente General Ernesto Geisel. 
22 Adepto das técnicas do pintor francês Claude Monet. 
23 Refere-se aos burgueses  adeptos da ideologia de Trotski, mas que jogam trust. 
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Pigmaleoa (1955) encontraram-se: nortista, nacionalista, bananista24, jornalista, Batista, 

pessimista; em É... (1977): realista, fatalista, capitalista, racista, moralista, machista; em A 

história é uma história e o homem é o único animal que ri (1976): psicanalista, humorista, 

moralista, comunista, oculista, dentista, reformista, cientista, odontologista, 

otorrinolaringologista, chovinista, capitalista, socialista, pessimista, otimista; em Duas 

tábuas e uma paixão (1982): terrorista. Na obra de Nelson Rodrigues, em Toda a nudez será 

castigada (1965), foram encontradas: fatalista, comunista, socialista, trotskista. Em O 

pagador de promessas (1959), de Dias Gomes, encontrou-se: fetichista. Em Calabar: o elogio 

da traição (1975), de Chico Buarque de Holanda, foram encontradas: renascentista, 

calvinista, futurista, imperialista. Em Brasil S.A (1996), de Antônio Ermírio de Moraes, 

foram encontradas: dinheirista, ecologista, calculista, chantagista, cinetista, fatalista, egoísta. 

Em Reencarnação (2002), de Reinaldo de Andrade, foram encontradas: progressista, 

cientista, materialista, jornalista, positivista, evangelista, Batista, reencarnacionista. 

A título de ilustração, tomou-se também como corpus o jornal O Estado de São Paulo, 

publicado em São Paulo no dia 08 de junho de 2006 (quinta-feira) e foram encontradas, na 

capa: turista, correntista; no caderno nacional: economista, especialista, jurista, hedonista, 

jornalista, nazista, ruralista, fascista, paulista, protagonista, machista, petista25, cientista, 

turista, pemedebista26, peemedebista, sandinista, socialista, congressista, pefelista27, 

governista, oposicionista, criminalista, avalista; no caderno internacional: jornalista, 

otimista, extremista, colunista, secundarista, esquerdista, sandinista, analista, governista, 

oposicionista, trabalhista; no caderno vida: jornalista, especialista, economista, 

anestesiologista, cientista; na propaganda: turista; no caderno metrópole: manobrista, 

paulista, turista, petista, pefelista, criminalista, motorista, motociclista, trabalhista, 

oftalmologista, jornalista, lojista, estilista; no caderno 2: artista, capista, jornalista, 

trombonista, tecladista, alpinista, retratista, estilista, pianista, finalista, paulista, colunista, 

estadista, egoísta, realista, baixista, cronista, ‘stylist’, futebolista, simbologista, futurista, 

vigarista, nazista, terrorista, exorcista, protagonista; no caderno paladar: jornalista, 

especialista, colunista, perfeccionista, paulista; no caderno de esportes: jornalista, otimista, 

                                                
24 Adepto da República das Bananas. 
25 Membro do  partido político PT. 
26 Variação ortográfica de peemedebista. 
27 Membro do partido político PFL. 
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petista, anti-racista, comentarista, taxista, acionista, tenista, finalista, radialista;  no caderno 

de classificados: analista, cadista28, calculista-trabalhista, dentista, desenhista, eletricista, 

orçamentista, esteticista, estoquista, cardiologista, endocrinologista, ortopedista, plantonista, 

ginecologista, modelista, motorista, projetista, recepcionista, telefonista, diarista, 

tributarista, logista29, especialista, ortodontista, massagista, manobrista, pensionista, 

estilista, vanguardista, paulista; no caderno de economia: analista, petista, correntista, 

economista, pensionista, varejista, esquerdista, colunista, nacionalista, especialista, 

endocrinologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, infectologista, pneumologista, 

ortopedista, cardiologista, neurologista, reumatologista, anestesista, dermatologista, 

ginecologista, neonatologista, acionista, paulista, jornalista, trabalhista. 

Em resumo, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora brasileiro do 

século XIX, divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: abolicionista, alfarrabista, alienista, antagonista, apartista, apologista, 

articulista, artista, bandeirista, Batista, camarista, cambista, canonista, capitalista, colorista, 

comunista, continentalista, copista, corista, criticista, cronista, epicurista, equilibrista, 

estadista, especialista, espiritista, evangelista, excursionista, ex-seminarista, fadista, faquista, 

farsista, fatalista, fisiologista, folhetinista, fumista, geralista, governista, idealista, jansenista, 

jornalista, latinista, liceísta, lojista, materialista, modista, monarquista, moralista, 

naturalista, normalista, nortista, noticiarista, oposicionista, otimista, partidista, paulista, 

pedagogista, perfumista, pessimista, pianista, polemista, praxista, progressista, 

propagandista, protagonista, psicologista, publicista, quintanista, realista, rigorista, 

romancista, satanista, seminarista, sertanista, simbolista, sofista, sulista, tabaquista, trovista, 

valsista, veranista, verrinista, versista, zoologista. Totalizando oitenta e quatro (84) 

ocorrências. 

2. Na poesia: alquimista, artista, Batista, camarista, cronista, fantasista, idealista, 

pessimista, purista, realista, sentimentalista, sertanista, transformista, violinista. Totalizando 

quatorze (14) ocorrências. 

3. No teatro: abolicionista, acionista, aderecista, apologista, artista, cambista, 

capitalista, dentista, economista, estadista, exclusivista, ex-modista, flautista, folhetinista, 

                                                
28 Quem trabalha com o software chamado CAD. 
29 Variação ortográfica de lojista. 
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governista, harpista, jornalista, lojista, ministerialista, modista, monarquista, moralista, 

naturalista, paulista, pianista, pomadista, progressista, rabequista, socialista, tabaquista, 

violinista. Totalizando trinta e uma (31) ocorrências. 

Já, as formações com o sufixo –ista encontradas em corpora brasileiro do século XX, 

divididas por gênero, foram: 

1. Na prosa: abolicionista, acionista, alarmista, alfarrabista, alienista, alquimista, 

anabatista, analista, anarquista, anatomista, andreazzista, antagonista, anti-comunista, 

antimalufista, antropologista, apologista, artista, aurelianista, banhista, Batista, caçoísta, 

camarista, cambista, cançonetista, capitalista, caricaturista, cavaquista, chicanista, ciclista, 

cientificista, cientista, cinegrafista, colorista, comunista, conferencista, congressista, 

contista, contrabandista, corista, criminalista, cronista, desenhista, determinista, 

dicionarista, diversionista, economista, enxadrista, epicurista, equilibrista, escravagista, 

esgrimista, especialista, espiritualista, esquerdista, estadista, estrategista, estruturalista, 

etimologista, evangelista, evolucionista, ex-malufista, extremista, ex-udenista, fabulista, 

fatalista, feminista, ficcionista, flautista, florista, folclorista, folhetinista, geiselista, golpista, 

governista, guitarrista, humorista, idealista, iluminista, ironista, jansenista, jornalista, 

jurista, legalista, liberal-capitalista, lojista, maiorista, malufista, maquinista, marmorista, 

materialista, mecanicista, miguelista, modernista, modista, monarquista, moralista, 

motorista, mudancista, nacionalista, nativista, naturalista, negativista, niilista, nortista, 

noticiarista, novelista, ocultista, oportunista, oposicionista, otimista, parlamentarista, 

paulista, panagirista, pedessista, peemedebista, pensionista, pessimista, plantonista, pianista, 

polemista, positivista, presidencialista, prestamista, progressista, propagandista, 

prorrogacionista, protagonista, pseudoprogressista, publicista, punguista, quinhentista, 

quintanista, rabequista, rapezista, realista, recepcionista, reclamista, regionalista, renanista, 

repentista, revanchista, romancista, rufista, seiscentista, selista, sentimentalista, setecentista, 

setorista, simbolista, simplista, sinfonista, situacionista, socialista, tancredista, telefonista, 

terrorista, transformista, tratadista, triunfalista, trocista, udenista, universalista, vegetarista, 

veranista, vigarista, violinista, vocabularista. Totalizando cento e sessenta e sete (167) 

ocorrências. 

2. Na poesia: alpinista, anatomista, artista, banhista, budista, contista, cronista, 

cubista, diarista, escafandrista, escapista, espicurista, estadista, evolucionista, fantasista, 
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fascista, foguista, futurista, gasista, jornalista, lojista, maquinista, mensalista, monista, 

paulista, protista, purista, saudosista, tachistas, trustkista, utopista. Totalizando trinta e uma 

(31) ocorrências. 

3. No teatro: bananista, Batista, calculista, calvinista, capitalista, chantagista, 

chovinista, cientista, comunista, dentista, dinheirista, ecologista, egoísta, eletricista, 

evangelista, fatalista, fetichista, financista, futurista, humorista, imperialista, inconformista, 

individualista, invencionista, jornalista, machista, materialista, moralista, nacionalista, 

nortista, oculista, odontologista, oportunista, otimista, otorrinolaringologista, personalista, 

pessimista, positivista, progressista, psicanalista, racista, realista, reencarnacionista, 

reformista, renascentista, socialista, terrorista, trabalhista, trotskista. Totalizando quarenta e 

nove (49) ocorrências. 

4. Na edição de jornal: acionista, alpinista, analista, anestesiologista, anestesista, 

anti-racista, artista, avalista, baixista, cadista, calculista-trabalhista, capista, cardiologista, 

cientista, colunista, comentarista, congressista, correntista, criminalista, cronista, dentista, 

dermatologista, desenhista, diarista, economista, egoísta, eletricista, endocrinologista, 

esquerdista, especialista, estadista, esteticista, estilista, estoquista, exorcista, extremista, 

fascista, finalista, futebolista, futurista, ginecologista, governista, hedonista, infectologista, 

jornalista, jurista, lojista, machista, manobrista, massagista, modelista, motorista, 

motociclista, nacionalista, nazista, neonatologista, neurologista, oftalmologista, 

oposicionista, orçamentista, ortodontista, ortopedista, otimista, otorrinolaringologista, 

paulista, pefelista, peemedebista, pemedebista, pensionista, perfeccionista, petista, pianista, 

plantonista, pneumologista, projetista, protagonista, radialista, realista, recepcionista, 

retratista, reumatologista, ruralista, sandinista, secundarista, simbologista, socialista, 

taxista, tecladista, telefonista, tenista, terrorista, trabalhista, tributarista, trombonista, 

turista, ‘stylist’, vanguardista, varejista, vigarista. Totalizando noventa e oito (98) 

ocorrências. 

Assim, no total, foram encontradas cento e duas (102) palavras com o sufixo –ista em 

corpora brasileiro do século XIX: abolicionista, acionista, aderecista, alfarrabista, alienista, 

alquimista, antagonista, apartista, apologista, articulista, artista, bandeirista, Batista, 

camarista, cambista, canonista, capitalista, colorista, comunista, continentalista, copista, 

corista, criticista, cronista, dentista, economista, epicurista, equilibrista, estadista, 
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especialista, espiritista, evangelista, exclusivistas, excursionista, ex-modista, ex-seminarista, 

fadista, fantasista, faquista, farsista, fatalista, fisiologista, flautista, folhetinista, fumista, 

geralista, governista, harpista, idealista, jansenista, jornalista, latinista, liceísta, lojista, 

materialista, ministerialista, modista, monarquista, moralista, naturalista, normalista, 

nortista, noticiarista, oposicionista, otimista, partidista, paulista, pedagogista, perfumista, 

pessimista, pianista, polemista, pomadista, praxista, progressista, propagandista, 

protagonista, psicologista, publicista, purista, quintanista, rabequista, realista, rigorista, 

romancista, satanista, seminarista, sentimentalista, sertanista, simbolista, socialista, sofista, 

sulista, tabaquista, transformista, trovista, valsista, veranista, verrinista, versista, violinista, 

zoologista. 

E, foram encontradas duzentos e sessenta e oito (268) palavras30 com o sufixo –ista 

em corpora brasileiro do século XX: abolicionista, acionista, alarmista, alfarrabista, 

alienista, alpinista, alquimista, anabatista, analista, anarquista, anatomista, andreazzista, 

anestesiologista, anestesista, antagonista, anti-comunista, antimalufista, anti-racista, 

antropologista, apologista, artista, aurelianista, avalista, baixista, bananista, banhista, 

Batista, budista, cadista, caçoísta, calculista, calculista-trabalhista, calvinista, camarista, 

cambista, cançonetista, capista, capitalista, cardiologista, caricaturista, cavaquista, 

chantagista, chicanista, chovinista, ciclista, cientificista, cientista, cinegrafista, colorista, 

colunista, comentarista, comunista, conferencista, congressista, contista, contrabandista, 

corista, correntista, criminalista, cronista, cubista, dentista, dermatologista, desenhista, 

determinista, diarista, dicionarista, dinheirista, diversionista, ecologista, economista, egoísta, 

eletricista, endocrinologista, enxadrista, epicurista, equilibrista, escafandrista, escapista, 

escravagista, esgrimista, especialista, espiritualista, esquerdista, estadista, esteticista, 

estilista, estoquista, estrategista, estruturalista, etimologista, evangelista, evolucionista, ex-

malufista, exorcista, extremista, ex-udenista, fabulista, fantasista, fascista, fatalista, 

feminista, fetichista, ficcionista, finalista, financista, flautista, florista, foguista, folclorista, 

folhetinista, futebolista, futurista, gasista, geiselista, ginecologista, golpista, governista, 

guitarrista, hedonista, humorista, idealista, iluminista, imperialista, inconformista, 

individualista, infectologista, invencionista, ironista, jansenista, jornalista, jurista, legalista, 

liberal-capitalista, lojista, maiorista, machista, malufista, manobrista, maquinista, 
                                                
30 Nesta lista não foi considerada a palavra:‘stylist’ encontrada no jornal O Estado de São Paulo, pois considera-
se uma ocorrência totalmente estrangeira. 
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marmorista, massagista, materialista, mecanicista, mensalista, miguelista, modelista, 

modernista, modista, monarquista, monista, moralista, motociclista, motorista, mudancista, 

nacionalista, nativista, naturalista, nazista, negativista, neonatologista, neurologista, niilista, 

nortista, noticiarista, novelista, ocultista, odontologista, oftalmologista, oportunista, 

oposicionista, orçamentista, ortodontista, ortopedista, otimista, otorrinolaringologista, 

parlamentarista, paulista, panagirista, pedessista, peemedebista, pefelista, pensionista, 

perfeccionista, personalista, pessimista, petista, pianista, plantonista, pneumologista, 

polemista, positivista, presidencialista, prestamista, progressista, projetista,  propagandista, 

prorrogacionista, protagonista, protista, pseudoprogressista, psicanalista, publicista, 

punguista, purista, quinhentista, quintanista, rabequista, racista, radialista, rapezista, 

realista, recepcionista, reclamista, reencarnacionista, reformista, regionalista, renascentista, 

renanista, repentista, revanchista, romancista, rufista, ruralista, sandinista, saudosista, 

secundarista, retratista, reumatologista, seiscentista, selista, sentimentalista, setecentista, 

setorista, simbolista, simbologista, simplista, sinfonista, situacionista, socialista, tachistas, 

tancredista, taxista, tecladista, telefonista, tenista, terrorista, trabalhista, transformista, 

tratadista, tributarista, triunfalista, trocista, trombonista, trotskista, trustkista, turista, 

udenista, universalista, utopista, vanguardista, varejista, vegetarista, veranista, vigarista, 

violinista, vocabularista . 

Fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora brasileiro do século XIX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, aderecista, alfarrabista, alienista, 

alquimista, antagonista, articulista, artista, bandeirista, camarista, cambista, canonista, 

colorista, copista, corista, cronista, dentista, economista, equilibrista, especialista, 

espiritista, estadista, evangelista, excursionista, ex-modista, fadista, fisiologista, flautista, 

folhetinista, harpista, jornalista, latinista, lojista, modista, naturalista, noticiarista, 

perfumista, pedagogista, pianista, propagandista, protagonista, psicologista, publicista, 

rabequista, romancista, sofista, transformista, trovista, valsista, veranista, versista, violinista, 

zoologista. Totalizando cinqüenta e três (53) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: abolicionista, capitalista, comunista, epicurista, 

governista, jansenista, ministerialista, monarquista, oposicionista, satanista, simbolista, 

socialista, verrinista. Totalizando treze (13) ocorrências. 
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3. Na classe “qualidade característica”: apartista, apologista, criticista, exclusivista, 

fantasista, faquista, farsista, fatalista, idealista, polemista, pomadista, materialista, 

moralista, otimista, partidista, pessimista, praxista, progressista, purista, realista, rigorista, 

sentimentalista. Totalizando vinte e duas (22) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: continentalista, ex-seminarista, geralista, 

liceísta, normalista, nortista, paulista, quintanista, seminarista, sertanista, sulista. 

Totalizando onze (11) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista31, fumista, tabaquista. Totalizando três (3) ocorrências. 

 

Da mesma maneira, fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o 

sufixo –ista encontradas em corpora brasileiro do século XX, obteve-se: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, alfarrabista, alienista, alpinista, 

alquimista, analista, anatomista, anestesiologista, anestesista, antagonista, antropologista, 

artista, avalista, baixista, banhista, cadista, calculista, calculista-trabalhista, camarista, 

cambista, cançonetista, capista, cardiologista, caricaturista, cavaquista, chantagista, ciclista, 

cientista, cinegrafista, colorista, colunista, comentarista, conferencista, congressista, 

contista, contrabandista, corista, criminalista, cronista, dentista, dermatologista, desenhista, 

diarista, dicionarista, ecologista, economista, eletricista, endocrinologista, enxadrista, 

equilibrista, escafandrista, esgrimista, especialista, estadista, esteticista, estilista, estoquista, 

estrategista, estruturalista, etimologista, evangelista, exorcista, fabulista, ficcionista, 

financista, flautista, florista, foguista, folclorista, folhetinista, futebolista, gasista, 

ginecologista, golpista, guitarrista, humorista, infectologista, jornalista, jurista, legalista, 

lojista, manobrista, maquinista, marmorista, massagista, mensalista, modelista, modista, 

motociclista, motorista, neonatologista, neurologista, noticiarista, novelista, ocultista, 

odontologista, oftalmologista, orçamentista, ortodontista, ortopedista, otorrinolaringologista, 

pianista, plantonista, pneumologista, projetista, protagonista, protista, psicanalista, 

publicista, punguista, quinhentista, rabequista, radialista, recepcionista, repentista, 

romancista, rufista, retratista, reumatologista, seiscentista, selista, setecentista, setorista, 

simbologista, sinfonista, taxista, tecladista, telefonista, tenista, terrorista, trabalhista, 

                                                
31 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

47  

transformista, tratadista, tributarista, trombonista, turista, varejista, veranista, violinista, 

vocabularista. Totalizando cento e trinta e nove (139) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: abolicionista, anabatista, anarquista, andreazzista, 

anti-comunista, antimalufista, anti-racista, aurelianista, bananista, budista, calvinista, 

capitalista, comunista, cubista, determinista, epicurista, escravagista, esquerdista, 

estruturalista, evolucionista, ex-malufista, extremista, fascista, feminista, futurista, geiselista, 

governista, hedonista, iluminista, imperialista, jansenista, liberal-capitalista, maiorista, 

machista, malufista, miguelista, modernista, monarquista, monista, mudancista, nacionalista, 

nativista, naturalista, nazista, niilista, oposicionista, parlamentarista, presidencialista, 

progressista, positivista, prorrogacionista, pseudoprogressista, purista, racista, 

reencarnacionista, reformista, regionalista, renascentista, renanista, ruralista, sandinista, 

setorista, simbolista, situacionista, socialista, tancredista, trotskista, universalista, 

vanguardista. Totalizando sessenta e nove (69) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: alarmista, apologista, caçoísta, chicanista, 

chovinista, cientificista, dinheirista, diversionista, egoísta, escapista, espiritualista, 

fantasista, fatalista, fetichista, idealista, inconformista, individualista, invencionista, ironista, 

materialista, mecanicista, moralista, negativista, oportunista, otimista, panagirista, 

perfeccionista, personalista, pessimista, polemista, prestamista, propagandista, purista, 

realista, reclamista, revanchista, saudosista, sentimentalista, simplista, tachista, triunfalista, 

trocista, trustkista, utopista, vigarista. Totalizando quarenta e sete (47) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: congressista, corista, ex-udenista, finalista, 

nortista, paulista, pedessista, peemedebista, pefelista, petista, quintanista, secundarista, 

udenista. Totalizando treze (13) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista32, correntista, pensionista, rapezista, vegetarista. 

Totalizando cinco (5) ocorrências. 

 

Fazendo-se a classificação semântica em cada gênero da escrita, para as palavras 

formadas com o sufixo –ista encontradas em corpora brasileiro, obteve-se no gênero da 

prosa do século XIX: 
                                                
32 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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1. Na classe “profissão ou ocupação”: alfarrabista, alienista, antagonista,  

articulista, artista, bandeirista, camarista, cambista, canonista, colorista, copista, corista, 

cronista, equilibrista, estadista, especialista, espiritista, evangelista, excursionista, fadista, 

fisiologista, folhetinista, jornalista, latinista, lojista, modista, naturalista, noticiarista, 

pedagogista, perfumista, pianista, propagandista, protagonista, psicologista, publicista, 

romancista, sofista, trovista, valsista, veranista, versista, zoologista. Totalizando quarenta e 

duas (42) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: abolicionista, capitalista, comunista, epicurista, 

governista, jansenista, monarquista, oposicionista, partidista, satanista, simbolista, 

verrinista. Totalizando doze (12) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: apartista, apologista, criticista, faquista, 

farsista, fatalista, idealista, materialista, moralista, polemista, otimista, pessimista, praxista, 

progressista, realista, rigorista. Totalizando dezesseis (16) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: continentalista, ex-seminarista, geralista, 

liceísta, normalista, nortista, paulista, quintanista, seminarista, sertanista, sulista. 

Totalizando onze (11) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista33, fumista, tabaquista. Totalizando três (3) ocorrências. 

E, obteve-se a classificação semântica, em corpora brasileiro, no gênero da prosa do 

século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, alfarrabista, alienista, alquimista, 

analista, anatomista, antagonista, antropologista, artista, banhista, camarista, cambista, 

cançonetista, caricaturista, cavaquista, ciclista, cientista, cinegrafista, colorista, 

conferencista, contista, contrabandista, criminalista, cronista, desenhista, dicionarista, 

economista, enxadrista, equilibrista, esgrimista, especialista, estadista, estrategista, 

etimologista, evangelista, fabulista, ficcionista, flautista, florista, folclorista, folhetinista, 

golpista, guitarrista, humorista, jornalista, jurista, legalista, lojista, maquinista, marmorista, 

modista, motorista, noticiarista, novelista, ocultista, plantonista, pianista, protagonista, 

publicista, punguista, quinhentista, rabequista, recepcionista, repentista, romancista, rufista, 

seiscentista, selista, setecentista, setorista, sinfonista, telefonista, terrorista, transformista, 

                                                
33 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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tratadista, veranista, violinista, vocabularista. Totalizando setenta e oito (78) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: abolicionista, anabatista, anarquista, andreazzista, 

anti-comunista, antimalufista, aurelianista, capitalista, comunista, determinista, epicurista, 

escravagista, esquerdista, estruturalista, evolucionista, ex-malufista, extremista, feminista, 

geiselista, governista, iluminista, jansenista, liberal-capitalista, maiorista, malufista, 

miguelista, modernista, monarquista, mudancista, nacionalista, nativista, naturalista, niilista, 

oposicionista, parlamentarista, positivista, presidencialista, progressista, prorrogacionista, 

pseudoprogressista, regionalista, renanista, simbolista, situacionista, socialista, tancredista,  

universalista. Totalizando quarenta e sete (47) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: alarmista, apologista, caçoísta, chicanista, 

cientificista, diversionista, espiritualista, fatalista, idealista, ironista, materialista, 

mecanicista, moralista, negativista, oportunista, otimista, panagirista, pessimista, polemista, 

prestamista, propagandista, realista, reclamista, revanchista, sentimentalista, simplista, 

triunfalista, trocista, vigarista. Totalizando vinte e nove (29) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: congressista, corista, ex-udenista, nortista, 

paulista, pedessista, peemedebista, quintanista, udenista. Totalizando nove (9) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: Batista34, pensionista, rapezista, vegetarista. Totalizando 

quatro (4) ocorrências. 

 

Analogamente, fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o 

sufixo –ista encontradas em corpora brasileiro, obteve-se no gênero da poesia do século 

XIX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alquimista, artista, camarista, cronista, 

sertanista, transformista, violinista. Totalizando sete (7) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: nenhuma ocorrência. 

3. Na classe “qualidade característica”: fantasista, idealista, pessimista, purista, 

realista, sentimentalista. Totalizando seis (6) ocorrências. 

                                                
34 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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4. Na classe “pertinência a grupos”: nenhuma ocorrência. 

5. Na classe “outros”: Batista35. Totalizando uma única ocorrência. 

Da mesma maneira, em corpora brasileiro, obteve-se a seguinte classificação 

semântica no gênero da poesia do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: alpinista, anatomista, artista, banhista, 

contista, cronista, diarista, escafandrista, estadista, foguista, gasista, jornalista, lojista, 

maquinista, mensalista, protista. Totalizando dezesseis (16) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: budista, cubista, epicurista, evolucionista, fascista, 

futurista, monista. Totalizando sete (7) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: escapista, fantasista, purista, saudosista, 

tachistas, trustkista, utopista. Totalizando sete (7) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: paulista. Totalizando uma única ocorrência. 

5. Na classe “outros”: nenhuma ocorrência. 

 

Fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora brasileiro, obteve-se no gênero do teatro do século XIX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, aderecista, artista, cambista, 

capitalista, dentista, economista, estadista, ex-modista, flautista, folhetinista, harpista, 

jornalista, lojista, modista, naturalista, pianista, rabequista, violinista. Totalizando dezenove 

(19) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: abolicionista, governista, ministerialista, monarquista, 

progressista, socialista. Totalizando seis (6) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: apologista, exclusivista, moralista, 

pomadista. Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: paulista. Totalizando uma única ocorrência. 

5. Na classe “outros”: tabaquista. Totalizando uma única ocorrência. 

                                                
35 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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Do mesmo modo, obteve-se a seguinte classificação semântica no gênero do teatro 

do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: chantagista, cientista, dentista, ecologista, 

eletricista, evangelista, financista, humorista, jornalista, oculista, odontologista, 

otorrinolaringologista, positivista, psicanalista, terrorista, trabalhista. Totalizando dezesseis 

(16) ocorrências. 

2. Na classe “adesão mental”: bananista, calvinista, capitalista, comunista, futurista, 

imperialista, machista, nacionalista, progressista, racista, reencarnacionista, reformista, 

renascentista, socialista, trotskista. Totalizando quinze (15) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: calculista, chovinista, dinheirista, egoísta, 

fatalista, fetichista, inconformista, individualista, invencionista, materialista, moralista, 

oportunista, otimista, personalista, pessimista, realista. Totalizando dezesseis (16) 

ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: nortista. Totalizando uma única ocorrência. 

5. Na classe “outros”: Batista36. Totalizando uma única ocorrência. 

 

Fazendo-se a classificação semântica das palavras formadas com o sufixo –ista 

encontradas em corpora brasileiro, obteve-se na edição de jornal do século XX: 

1. Na classe “profissão ou ocupação”: acionista, alpinista, analista, anestesiologista, 

anestesista, artista, avalista, baixista, cadista, calculista-trabalhista, capista, cardiologista, 

cientista, colunista, comentarista, criminalista, cronista, dentista, dermatologista, desenhista, 

diarista, economista, eletricista, endocrinologista, especialista, estadista, esteticista, estilista, 

estoquista, exorcista, futebolista, ginecologista, infectologista, jornalista, jurista, lojista, 

manobrista, massagista, modelista, motorista, motociclista, neonatologista, neurologista, 

oftalmologista, orçamentista, ortodontista, ortopedista, otorrinolaringologista, pianista, 

plantonista, pneumologista, projetista, protagonista, radialista, recepcionista, retratista, 

reumatologista, simbologista, taxista, tecladista, telefonista, tenista, terrorista, trabalhista, 

tributarista, trombonista, turista, varejista. Totalizando sessenta e oito (68) ocorrências. 

                                                
36 Nos contextos em que foi encontrado, indica o sobrenome de uma pessoa, ou de um santo. 
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2. Na classe “adesão mental”: anti-racista, esquerdista, extremista, fascista, 

futurista, governista, hedonista, machista, nacionalista, nazista, oposicionista, ruralista, 

sandinista, socialista, vanguardista. Totalizando quinze (15) ocorrências. 

3. Na classe “qualidade característica”: egoísta, otimista, perfeccionista, vigarista. 

Totalizando quatro (4) ocorrências. 

4. Na classe “pertinência a grupos”: congressista, finalista, paulista, pefelista, 

peemedebista, pemedebista, petista, realista, secundarista. Totalizando nove (9) ocorrências. 

5. Na classe “outros”: correntista, pensionista. Totalizando duas (2) ocorrências.       
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Inventário de palavras com -ista na língua galega (1083 palavras) 
 
Fontes: Tesouro Informatizado da Língua Galega (TILGA), Corpus de Referencia do Galego 

Actual (CORGA), Dicionário da Lingua Galega da Real Academia Galega, Dicionário 

Pedagóxico da Real Academia Galega, Diccionario da Lingua Galega de Freixó Cid. 

 
abandonista, abolicionista, absentista, absolutista, abstencionista, academicista, accionista, 

acordeonista, activista, actualista, acuarelista, adaptacionista, administrativista, 

adopcionista, africanista, agonista, agrarista, agronomista, aislacionista, alarmista, 

albinista, albista, alienista, almacenista, alpinista, alquimista, altruista, alxebrista, 

ambientalista, americanista, anabaptista, analista, anarco-comunista, anarcosindicalista, 

anarquista, anatomista, andalucista, andorrista, anestesista, anexionista, animalista, 

animista, antagonista, antenista, antiautonomista, anticapitalista, anticastrista, 

anticentralista, anticomunista, anticoncepcionista, anticooperativista, antiescravista, 

antifascista, antiforista, antifranquista, antigaleguista, antiimperialista, antimarxista, 

antimilitarista, antimodernista, antinacionalista, antiprogresista, antirregulamentista, 

antiterrorista, antixansenista, antropocentrista, antropoloxista, anualista, anxelista, 

aperturista, apoloxista, apriorista, arabista, aracnidoloxista, aragonesista, arbitrista, 

armamentista, arpista,  arredista, arreglista, arrendista, arribista, articulista, artista, 

ascensorista, asimilista, asociacionista, asterixista, astronomista, ateista, atlantista, atomista, 

auga-fortista, auguista, autista, autoderminista, automobilista, autonomista, autostopista, 

avalista, axiotista, azañista, baixista, bamborrista, bandoleonista, bandullista, bañista, 

barroquista, basilista,  bautista, behaviorista, belcantista, belicista, beneguista, besadista, 

ballista, bilingüista, biblista, biciclista, bimestralista, bioloxista, bioquimista, bloquista, 

BNGista, bolsista, bombista, bonapartista, brigadista, bromista, broncista, budista, 

bugallalista, bundista, burlista, cabalista, cacharrista, caciquista, cadista, caixista, 

calculista, calista, calvinista, cambista, camionista, camonista, camorrista, campista, canista, 

canonista, cantista, canzonetista, capista, capitalista, caponista, cardioloxista, caricaturista, 

carlista, carlotista, carteirista, cartesianista, cartista, casarista, castelanista, castillista, 

castrista, catalanista, catastrofista, catequista, cavaquista, cedista, ceibista, celticista, 

celtista, cenetista, centralista, centrista, centrocampista, ceramista, cerealista, cesarista, 

chabolista, chantaxista, chapista, chauvinista, cheirista, chufista, ciclista, cientificista, 
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científico-positivista, cientifista, cientista, cinecublista, cinematografista, ciprianista, 

citarista, citoxenetista, civilista, clarinetista, clasicista, clasista, clavecinista, clientelista, 

CNTista, cognitivista, colaboracionista, coleccionista, colectivista, colonialista, colorista, 

columnista, comentarista, comisionista, comparatista, compostelanista, comprista, 

comunalista, comunista, comunitarista, concepcionista, conceptista, concertista, concretista, 

conductista, conexionista, confeccionista, conferencista, conformista, confucianista, 

confusionista, congresista, conservacionista, constitucionalista, constructivista, consumista, 

contextualista, continuista, contista, contorsionista, contrabandista, contrarreformista, 

contratista, convencionalista, coñista, cooperativista, cooperativo-capitalista, copista, 

coplista, coprotagonista, corista, corporativista, corpuscularista, coruñesista, cosmopolitista, 

costumista, creacionista, criminalista, criticista, cronista, crotalista, cuántico-relativista, 

cuartanista, cubista, cultista, culturalista, culturista, cupletanguista, cupletista, dancista, 

darwinista, debussyista, deconstruccionista, deductivista, deflacionista, dentista, deportista, 

deportivista, dereitista, derrotista, desrealistas, detallista, determinista, deuteragonista, 

deuteronomista, dialoguista, diarista, diferencialista, dinamicista, dirixista, divorcista, 

documentalista, doutrinalista, droguista, dualista, duelista, ebanista, eclecticista, ecoloxista, 

economicista economista, ecumenista, editorialista, efectista, egocentrista, egoísta, 

electoralista, electricista, elitista, elohista, emerxentista, emilianista, empeñista, empirista, 

enciclopedista, endodoncista, enriquista, enterrista, entreguista, enxebrista, epigrafista, 

equilibrista, escaparatista, escapista, escravista, escriturista, escurantista, esencialista, 

esmorguista, esoterista, espadista, españolista, espartakista, especialista, espectroscopista, 

esperantista, espermatista, espermista, espiritista, espiritonovista, espiritualista, espolista, 

esquerdista, estadista, estatalista, estatista, estatutista, esteticista, estilista, estraperlista, 

estructuralista, eternalista, etimoloxista, etnolingüista, eufuista, eurocentrista, 

eurocomunista, euxenista, evanxelista, evemerista, evidencialista, evolucionista, exclusivista, 

excursionista, exhibicionista, existencialista, exitista, exorcista, expansionista, expedicionista, 

experimentalista, expresionista, expresivista, exseminarista, exteriorista, externalista, 

extremista, extrinsecista, fabulista, facendista, fachendista, factorialista, fadista, falanxista, 

falsetista, familista, fantasista, farrista, farsista, fascista, fatalista, faunista, fauvista, 

favoritista, federalista, felipesegundista, felipista, feminista, feretrista, ferrallista, ferrolista, 

fetichista, feudalista, fiancista, filatelista, finalista, fisicalista, fisicista, fisionomista, 

flamenquista, flautista, florista, folclorista, folguista, fondista, fonetista, foralista, fordista, 
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forista, formacionista, formalista, formalista-positivista, formulista, fotoperiodista, 

fotoxornalista, fraguista, franquista, frentista, freudista, frigorista, frontepopulista, frontista, 

fulanista, funambulista, funcionalista, funcionista, fundamentalista, fusionista, futbolista, 

futurista, gacetista, gaitista, galeguista, galerista, galicista, galista, garcía-prietista, 

garrochista, gaullista, gestaltista, globista, golfista, golpista, gongorista, gorrista, goticista, 

gradualista, granelista, gregorianista, gremialista, guerreirista, guerrista, guionista, 

guitarrista, hebraista, hedonista, helenista, heraldista, herborista, hexemonista, hinduista, 

hipnotista, hispanista, historicista, hitlerista, hixienista, holista, horista, humanista, 

humorista, iahvista, ianquista, iberista, idealista, iluminista, igualitarista, ilusionista, 

imaxinista, imperialista, imprentista, impresionista, inconformista, independentista, 

indeterminista, indianista, individualista, inductivista, industrialista, inflacionista, 

informalista, inmediatista, inmobilista, institucionalista, instrumentalista, instrumentista, 

integracionista, integralista, integrista, intelectualista, interaccionista, interclasista, 

interiorista, internacionalista, internalista, internista, intervencionista, intimista, 

intrapartidista, introspeccionista, intuicionista, inversionista, involucionista, inxenista, 

ironista, irracionalista, irrealista, islamista, italianista, IUista, iusnaturalista, iuspublicista, 

juerguista, kantista, krausista, laboralista, laborista, lakista, lamarckista, lampista, laquista, 

latifundista, latinista, legalista, leninista, lerrouxista, letrista, lexista, lexitimista, libelista, 

liberal-progresista, liberalista, librecambista, libretista, licorista, ligurista, lingüista, 

linotipista, liñaxista, liquidacionista, lirista, literalista, localista, lopista, luguista, lusista, 

lusitanista, machadista, machista, madeirista, maiorista, malabarista, malhumorista, 

manierista, maoista, maquetista, maquinista, maratonista, marchista, marianista, mariñista, 

marionetista, marista, marmorista, marquista, martinista, marxista, marxista-leninista, 

masaxista, masoquista, materialista, maternalista, maurista, maximalista, mecanicista, 

mecanista, mecanografista, mecano-materialista, medallista, medievalista, 

medioambientalista, mediocampista, mediopensionista, melquiadista, memorialista, 

memorista, mensualista, mentalista, mercantilista, mesianista, metalingüista, metalurxista, 

metodista, microscopista, miguelista, milanista, milenarista, militarista, mineraloxista, 

miniaturista, minifundista, minimalista, minorista, mitoloxista, mobilista, mobutista, 

modelista, moderantista, modernista, modista, mofista, monarquista, monetarista, monista, 

monologuista, monopolista, monoteista, montanista, montañista, monterista, monumentalista, 

moralista, motociclista, motorista, motoserrista, mourista, multicopista, mundialista, 
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municipalista, muñeirista, muralista, mutista, mutualista, nacional-comunista, nacionalista, 

nacionalsindicalista, nacionalsocialista, narcisista, nativista, natural-organicista, 

naturalista, naturista, nazi-feixista, nazista, negativista, nenufarista, neocapitalista, 

neocolonialista, neodarwinista, neofascista, neoimperialista, neoimpresionista, 

neopopularista, neopositivista, neorrealista, neotradicionalista, neotrovadorista, neptunista, 

neutralista, nihilista, nirvanista, nixerista, nomenclaturista, nominalista, nordista, 

normalista, novecentista, novelista, nudista, numeralista, nutricionista, obreirista, 

obrigacionista, obstruccionista, obxectivista, oculista, ocultista, oficialista, oficinista, 

oftalmoloxista, oitocentista, oligopolista, onanista, onomasticista, oportunista, oposicionista, 

optimista, optometrista, oraculista, ordenancista, ordoñista, orellista, orfeonista, organicista, 

organista, orientalista, ortofonista, ortopedista, ortoptista, otorrinolaringoloxista, ovista, 

pacifista, pactista, paisaxista, palabrista, palista, pancista, pandeiretista, paneslavista, 

panexirista, panxermanista, papelista, papista, paquista, paracaidista, paradista, 

parlamentarista, parodista, parrandista, participacionista, particularista, partidista, 

parvulista, pasadista, pasatista, pasionista, pastoralista, paternalista, patoloxista, 

patrimonialista, patrimonista, patronista, paulista, PCEista, pecista, pedagoxista, pedestrista, 

peguista, penalista, pendolista, penista, pensionista, pepista, percusionista, perfeccionista, 

perfumista, periodista, perista, perlista, peronista, personalista, pesebrista, pesimista, 

pesoeista, petardista, petrarquista, petrolista, PGista, pianista, pietista, pincelista, 

pintoresquista, piñeirista, plaxista, pleitista, plumista, pluralista, plutonista, pneuvista, 

poboacionista, polemista, politeísta, polvorista, pontevedrista, popularista, populista, 

pornoartista, porrista, porvirista, posibilista, positivista, posmodernista, postimpresionista, 

PPista, practicista, pragmatista, precapitalista, preceptista, preciosista, preformacionista, 

prerrafaelista, presentista, presidencialista, prestamista, prietista, primeiranista, 

primorriverista, priscilianista, probabilista, productivista, progresista, prohibicionista, 

prologuista, propagandista, proselitista, prosista, prosocialista, protagonista, proteccionista, 

proudhonista, proverbista, providencialista, provincialista, proxectista, prusianista, 

pseudoestalinista, pseudopacifista, PSGista, psicanalista, psicodramatista, psicoloxista, 

psicometrista, psicosomatista, PSOEista, publicista, pufista, puntillista, purista, puxilista, 

quietista, quimerista, quinarista, quintacolumnista, quintanista, quiñentista, quiromasaxista, 

racionalista, racista, radical-revolucionista, radicalista, radiofonista, radiotelefonista, 

ramista, realista, recadista, recepcionista, redencionista, redentorista, reduccionista, 
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reflaccionista, reformista, regulamentista, reintegracionista, relativista, renacentista, 

rendista, repentista, repoboacionista, reservista, retratista, retrousista, revanchista, 

revisionista, revoltista, rexeneracionista, rexionalista, rigorista, ritualista, romancista, 

romanista, romanonista, romanticista, rondallista, rosalista, rupturista, ruralista, 

sadomasoquista, salazarista, salmista, saltacionista, sandinista, sanjuanista, sanitarista, 

santiaguista, santista, sanxoanista, saquista, satanista, satirista, saudosista, savonarolista, 

saxofonista, sebastianista, secesionista, secretista, sectarista, segregacionista, seguidista, 

segundanista, seiscentista, seleccionista, semanalista, semestralista, semifinalista, 

seminarista, sensacionalista, setecentista, sentimentalista, separatista, sermonista, sexista, 

sextanista, simbolista, simplicista, simplista, sindicalista, sinfonista, sionista, snobista, 

sobrista, socialista, sociolingüista, socioloxista, socorrista, sofista, solipsista, solista, 

somatenista, sombreirista, somocista, sonambulista, sonetista, sportista, stalinista, 

subcontratista, submarinista, substancialista, subxectivista, sucursalista, sudista, sufraxista, 

superrealista, surfista, suroestista, surrealista, tabaquista, tacticista, tallista, tanguista, 

taoista, tardofranquista, taxidermista, taxista, taxonomista, taylorista, teclista, tecnicista, 

telefonista, telegrafista, teleoloxista, tenebrista, tenista, terceiranista, terceirista, 

terceiromundista, territorialista, terrorista,  tintinista, titulista, tomista, toponimista, 

totalitarista, totemista, touriñista, tractorista, tradeunionista, tradicionalista, trampista, 

transaccionista, transcendentalista, transformista, transportista, trapecista, trapisondista, 

trastamarista, tratadista, tremebundista, tremendista, tresillista, triagonista, tributarista, 

triunfalista, trompetista, trotskista, truculentista, tsarista, turista, turnista, ubiquista, 

UCDista, ucedista, ultraciclista, ultracomunista, ultradereitista, ultraesquerdista, 

ultraintegrista, ultramodernista, unanimista, uniclasista, uniformista, unionista, unitarista, 

universalista, UPGista, uranista, urbanista, utilitarista, utopista, uxetista, valencianista, 

vampirista, vangardista, vazquista, velocipedista, velocista, veranista, verbalista, verbista, 

verdista, verista, verticalista, videoartista, violagambista, violinista, virxilianista, vitalista, 

viveirista, viviseccionista, vocalista, volantista, volframista, voluntarista, voyeurista, 

vulgarista, xadrecista, xaimista, xamanista, xansenista, xenealoxista, xeneracionista, 

xeneralista, xenetista, xeomorfoloxista, xilroblista, xinecoloxista, xintoista, xornalista, 

xurista, yeista, zanfonista, zapaterista, zapatista, zootecnista, zorrillista. 
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Inventário de palavras com -ista na língua portuguesa  
(2385 palavras) 
 
Fontes: Conscienciopédia ("http://pt.conscienciopedia.ceaec.org.br/lista_de_ista"), Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, Dicionário da Porto Editora da Língua Portuguesa, Infopédia. 

 

abacista, abatista, abecedarianista, abelianista, aberturista, abiogenesista, abiogenista, 

abolicionista, abolicista, abracadabrista, abre-campista, abrilhantadista, absentista,   

absintista, absolutista, abstencionista, abstracionista, abstrusista, acacianista, acacista,  

academicista, academista, acalefologista, acanonista, acarologista, acefalista, acemista,  

acessorista, achadista, achista, acidentalista, aciolista, acionista, acmeísta, 

aconfessionalista, acontista, acordeonista, açorianista, acosmista, acratista, acrobalista, 

acromegalista, acupunturista, adagiarista, adamista, addisonista, ademonista, aderecista, 

adesionista, adesista, adesivista, adevista, adiaforista, administrativista, adocionista, 

adonista, adornista, adrianista, adulterista, adventista, aerofilatelista, aeromodelista, 

aeropioneirista, afilhadista, aforista, afotista, africanista, africanologista, afro-lusitanista, 

agiotista, agonista, agostinista, agrarianista, agravista, agropecuarista, agrostologista, 

água-fortista, água-tintista, agüista, alamista, alarmista, alaudista, albertista, 

albigensianista, alcoolista, alcoolofilista, alcoranista, alcovista, aldrabista, alegorista, 

alemanista, alentejanista, alergista, alexandrinista, alexandrista, alfabetista, alface-paulista, 

alfamista, alfarrabista, algebrista, algologista, alienigenista, alienista, aloteísta, alpinista, 

alquimista, altarista, altista, altruísta, alvitrista, amabilista, amadorista, amazonista, 

ambientalista, amenista, americanista, américo-campista, amoralista, anabatista, 

anacreontista, anaforista, anagogista, anagramatista, analista, analitista, analogista, 

anarcossindicalista, anarquista, anatista, anatomista, anatomopatologista, andinista, 

andrologista, anedotista, anestesiologista, anestesista, anexinista, anexionista, anfibologista, 

anfigurista, anfiteísta, angelista, angiologista, anglicanista, anglicista, angolista, angulista, 

animalculista, animalculovista, animalista, animatista, animista, aniquilacionista, anista, 

anomalista, antagonista, antarquista, antenista, antialcoolista, antiamericanista, 

antiautoritarista, antibelicista, anticapitalista, anticatolicista, anticeticista, anticlericalista, 

anticolonialista, anticomunista, anticonformista, anticresista, antidivorcista, antidogmatista, 

antidotista, antielitista, antiescravagista, antifascista, antifeminista, antigomobilista, 
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antigovernista, anti-hitlerista, anti-humanista, antiiberista, antiimigrantista, antiimperialista, 

antiintelectualista, antilogista, antimarxista, antimentalista, antimilitarista, antimonarquista, 

antimudancista, antinacionalista, antinazista, antinomianista, antipacifista, antipapista, 

antiparlamentarista, antiprotecionista, anti-racista, anti-revisionista, anti-sofista, 

antiterrorista, antiutopista, antiverista, antologista, antorista, antropocentrista, 

antropofagista, antropologista, antropomorfista, antropossofista, antropoteísta, anuncista, 

apanagista, apartidarista, apartista, apocaliptista, apolinarista, apologista, apostolicista, 

apotegmatista, apotropista, apriorista, aprista, aquarelista, aquarista, arabista, 

aracnologista, aramista,  arbitrarista, arbitrista, arborista, arcadista, arcaísta, arcubalista, 

arenista, arestista, argentarista, argolista, argumentista, arianista, aristocratista, 

aristofanista, aristotelista, armamentista, armazenista, armenista, arminianista, armista, 

arpista, arquicamarista, arquiteto-paisagista, arquiteturista, arquivista, arranjista, arrasista, 

arrivista, arte-finalista, articulista, artista, artropodologista, asa-nortista, asa-sulista, 

ascensionista, ascensorista, ascetista, asianista, asiaticista, ásio-lusitanista, asneirista, 

aspersionista, assentista, assimilacionista, assiriologista, assistencialista, associacionista, 

associativista, assuncionista, astrometrista, atacadista, ateísta, aticista, ativista, atlanticista, 

atomista, atomologista, atualista, audiologista, aulista, auriculista, autista, autocopista, 

automatista, automobilista, automodelista, autonomista, autoritarista, avalista, avenca-

paulista, averroísta, avicenista, azulejista, babelista, babista, babouvista, babovista, 

babuvista, bacharelista, baconista, bacteriologista, badernista, bagagista, bahaísta,  

baianista, bairrista, baixista, baladista, balancista, balconista, balista, balneologista, 

balonista, bamburrista, bandagista, bandalhista, bandeira-paulista, bandeirista, 

bandolinista, bandurrista, bangüezista, banhista, banjista, banjoísta, baquista, barganhista, 

baronista, barraconista, barraquista, barrista, barroquista, basquetebolista, batedorista, 

baterista, batista, behaviorista, beisebolista, beletrista, belicista, benfiquista, benthamista, 

berçarista, bergsonista, berkelianista, betoneirista, bibelotista, biblicista, bibliopatologista, 

bibliopegista, biblioteconomista, biblista, bicameralista, bicicletista, bidialetalista, bigotista, 

bilharista, bilingüista, bimetalista, binarista, biocenoticista, bioclimatologista, 

biocromatologista, bioecologista, biografista, biologista, biometeorologista, biometrista, 

bionicista, biotaxonomista, biotecnologista, bioterista, biotipologista, biotologista, 

bipartidarista, bizantinista, blanquista, blefista, blondelista, bloquista, boehmenista, 

bogomilianista, bolandista, bolcheviquista, bolivarista, bolsista, bombista, bonapartista, 
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borguista, borlista, bossa-novista, botanista, boulangista, bourbonista, bovarista, boxista, 

bramanista, brasilianista, brequista, brevista, bricabraquista, bridgista, brigadista, 

briologista, briozoologista, broca-paulista, brochurista, brodista, bromatologista, bronzista, 

bruitista, brutalista, brutista, bucha-dos-campistas, bucha-dos-paulistas, bucolista, budista, 

bukharinista, bulevardista, bulista, buquinista, burguesista, burilista, burlista, burnista, 

burrista, cabalista,  cabista, caboclista, caçanjista, cação-angolista, cacaulista, cachoeirista, 

caciquista, cacofonista, cacografista, caçoísta, cafezista, caga-sebista, caiserista, caixista, 

calandrista, calçadista, calculista, calemburista, calista, calotista, calvinista, camarista, 

cambista, camerista, camilianista, camilista, camionista, camonista, campista, campista, 

campista, cancanista, cancerologista, cancheadista, cancionista, cançonetista, 

candomblecista, canista, canoísta, canonista, cantarista, cantochanista, capelista, capista, 

capitalista, capitulacionista, capoeirista, caranguejo-violinista, caravagista, carbonarista, 

carcinologista, cardinalista, cardiologista, caricaturista, carioquista, carlista, carrancista, 

carreirista, cartazista, carteirista, cartelista, cartesianista, cartista, cartofilista, cartonista, 

cartunista, casanovista, casticista, castilhista, castrista, casualista, casuísta, catabatista, 

catalanista, catarista, catastrofista, catequista, cateterista, catolicista, catonista, caturrista, 

causiologista, cavaquista, celetista, celibatarista, celtista, cenarista, censualista, censuísta, 

centenarista, centralista, centrista, ceramista, cerealista, cerimonialista, cervantinista, 

cesaripapista, cesarista, cestobolista, ceticista, chaconista, chaleirista, chantagista, 

chapadista, chá-paulista, chapista, charadista, chargista, chassidista, chauvinista, chefista, 

chicanista, chorista, chufista, chulista, chumbista, chupista, churriguerista, ciberneticista, 

ciceronianista, ciclista, cicloalpinista, cientificista, cientista, cientologista, ciesiologista, 

cigarrista, cilindrista, cineclubista, cinegrafista, cinejornalista, cirurgião-dentista, citarista, 

citogeneticista, citologista, citopatologista, civilista, civista, clarinetista, clarista, classicista, 

classista, clavecinista, clericalista, clicherista, clientelista, climatologista, clubista, co-

avalista, cochista, cognitivista, colaboracionista, colagista, colbertista, colecionista, 

coleopterologista, coletivista, colonialista, colonista, coloquialista, colorista, colunista, 

comedista, comentarista, comercialista, cometologista, comissionista, comodista, 

comparatista, complexista, comportamentalista, comportamentista, comprista, computista, 

comtista, comunalista, comunista, conceicionista, conceitista, concentracionista, conceptista, 

conceptualista, concertista, conciliarista, conclavista, conclusionista, concologista, 

concordista, concretista, condicionalista, condoreirista, condutista, confeccionista, 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

62  

conferencista, confessionalista, confessionista, conformista, confucianista, confusionista, 

congregacionalista, congressista, congruísta, conguista, conjunturista, conselheirista, 

consensualista, conservacionista, conservadorista, constitucionalista, construtivista, 

consumista, contabilista, conteudista, continentalista, continentista, contingentista, 

continuísta, contista, contorcionista, contorcista, contrabaixista, contrabandista, 

contradancista, contrafagotista, contraltista, contrapontista, contra-reformista, contratista, 

contratualista, controlista, controversista, convencionalista, cooperativista, copista, 

copofonista, coquista, cordelista, corista, cornetista, coronelista, corporatista, corporativista, 

correntista, corrilhista, cosmetologista, cosmogonista, cosmologista, cosmometrista, 

costumbrista, cotista, craniologista, cravanista, cravista, crediarista, criacionista, 

criminalista, criminologista, criobiologista, crioulista, criptoanalista, criptocomunista, 

criptogamista, criptografista, criptologista, cristadelfianista, criticista, cromista, cronista, 

cronologista, cronometrista, crudivorista, cruzadista, cubista, culteranista, cultista, 

culturista, curandeirista, curista, cursilhista, cursista, curta-metragista, cuscuz-paulista, 

dadaísta, dadupantista, daimista, damianista, damista, danista, dantonista, darbista, 

darwinista, datilocopista, datiloscopista, datista, debenturista, debiquista, decabrista, 

decadentista, decadista, decatlonista, decembrista, decorista, decretalista, dedurista, 

deflacionista, defuntista, degaullista, deísta, demandista, demonista, dendrocronologista, 

dendrologista, dentista, deontologista, dermatologista, derrotista, descensionista, 

descentralista, desconstrucionista, descritivista, descuidista, desenhista, desenvolvimentista, 

desmologista, desportista, destrucionista, destrutivista, desviacionista, detalhista, 

determinista, deuteragonista, deuteronomista, devocionista, devorista, dezembrista, 

diabetologista, diabolista, diacronista, dialetista, dialetologista, dialogista, diamantista, 

diarista, dicelista, dicionarista, dicotomista, dicroscopista, dietetista, dietista, diexista, 

difusionista, diletantista, dinamista, dinamitista, diofisista, diplomatista, dipterologista, 

direitista, dirigista, discografista, discursista, disfemista, dissolucionista, distribucionalista, 

diteísta, diversionista, divisionista, divitista, divorcista, docetista, docimasista, docista, 

documentalista, documentarista, documentografista, dodecafonista, dogmatista, donatista, 

doutrinarista, dragista, dramaticista, dramatista, droguista, dromografista, dromometrista, 

drosometrista, druidista, dualista, duchista, duelista, duetista, dulcinista, duopolista, 

ebanista, eclesiasticista, ecologista, econometrista, economista, ecoterrorista, ecoturista, 

edipista, editorialista, efraimista, egipcianista, egoísta, egotista, eleitoralista, eletricista, 
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elitista, eloísta, emancipacionista, embriologista, emedebista, emenologista, emergencista, 

emeticologista, emocionalista, empedoclista, empiricista, empiriocriticista, empirista,  

empreguista, enciclopedista, encratista, endocentrista, endocrinologista, enigmista, enolista, 

enologista, ensaísta, entomologista, entradista, entreguista, entremezista, enxadrista, 

enzimologista, epicurista, epidemiologista, epifenomenalista, epifitologista, epigenesista, 

epigonista, epigrafista, epigramatista, epitafista, equilibrista, eqüilingüista, equivoquista, 

erastianista, ergonomista, erotista, escafandrista, escapista, escravagista, escravista, 

escriptologista, esdruxulista, esferista, esfragista, esgrimista, eslavista, esoterista, 

espaçomodelista, espadista, espartacista, especialista, espeleologista, esperantista, 

espiritista, espiritualista, esplonista,  esportista, esqueitista, esquematista, esquerdista, 

essaísta, estadista, estatista, estenotipista, estereotipista, esteticista, estilista, estomatologista, 

estoquista,  estrategista, estratificacionalista, estruturalista, eticista, etilista, etimologista, 

etiopista, etnofarmacologista, etnologista, etnomusicologista, etologista, eudemonista, 

eudista, eufuísta, eugenista, eurocomunista, eutiquianista, evangelista, evemerista, 

evolucionista exclusivista, excursionista, exibicionista, existencialista, ex-librista, 

exobiologista, exocentrista, exorcista, expansionista, experimentalista, expressionista, 

extrativista, extremista, fabianista, fabulista, facadista, fadista, fagotista, falangista, 

falencista, familista, fandanguista, fantasista, faquista, farmacologista, farrista, farsista, 

fascista, fatalista, faturista, fauvista, fazendista, federalista, feminista, fenelonista, 

fenologista, fenomenista, ferragista, ferromodelista, fetichista, feudalista, feudista, 

ficcionista, ficologista, fideísta, fidelista, figurativista, figurinista, figurista, filatelista, 

filelenista, filigranista, filmografista, filologista, filoneísta, filosofista, finalista, financista, 

fiscalista, fisicalista, fisicista, fisiculturista, fisiocientista, fisioculturista, fisiognomonista, 

fisiologista, fisionomista, fisiopatologista, fitologista, fitopatologista, fitossanitarista, 

fitotaxonomista, flamenguista, flautinista, flautista, flavorista, florianista, florista, foguista, 

folclorista, folguista, folhetinista, folhetista, foneticista, fonetista, fonologista, fordista, 

formalista, formista, formulista, fosforista, fosquista, fossilista, fotinianista, fotobiologista, 

fotocopista, fotogeologista, fotominiaturista, fourierista, fragmentista, francesista, franquista, 

frasista, fregista, frenologista, frentista, frescobolista, freudista, frondista, fruta-dos-

paulistas, frutista, fulista, fumacista, fumista, funambulista, funçanista, funcionalista, 

fundamentalista, fundista, fusionista, fusologista, futebolista, futevolista, futurista, 

futurologista, gabachista, gabanista, gabarrista, gagaísta, gaitista, galenista, galerista, 
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galicista, galiparlista, galista, gallista, galvanotipista, gambista, gamonista, gandhista, 

garagista, gasista, gasogenista, gastrenterologista, gaullista, gazetilhista, gazetista, 

gemologista, genealogista, genecologista, generacionista, generalista, geneticista, genetista, 

genista, geobiologista, geocentrista, geoeconomista, geomagnetista, geralista, gerativista, 

germanista, germinista, gerontologista, gestaltista, getulista, gimnosofista, ginecologista, 

glaciarista, glaciologista, globalista, glossarista, glossologista, gnomonista, golfista, 

golpista, gongorista, gorilista, goticista, governamentalista, governista, gradualista, grafista, 

grafologista, grama-paulista, gramaticista, gramatista, gravimetrista, gravurista, graxista, 

grevista, grossista, grupista, guitarrista, habitacionista, hagiografista, hagiologista, 

hahnemannista, halterofilista, handebolista, harmonista, harpista, hassidista, hebraísta, 

hedonista, hegelianista, heideggerianista, heleborista, helenista, helmintologista, 

hematologista, henoteísta, heraclitista, heraldista, herborista, hermetista, herminista, 

hermista, herpetologista, heterista, heterogenista, heteroousianista, hibridista, 

hidrobiologista, hidrodinamicista, hidrogeologista, hidrologista, hidromassagista, 

hierarquista, hierogramatista, higienista, higiologista, higrologista, hilemorfista, hilozoísta, 

himenopterologista, hinaianista, hinduísta, hinista, hipaspista, hiperbolista, hiper-realista, 

hipista, hipnoterapista, hipnotista, hipocratista, hispanista, histologista, histopatologista, 

historicista, hitlerista, holista, homerista, homoousianista, horista, horizontalista, 

hormonoterapista, horoscopista, hugoanista, humanista, humanitarista, humoralista, 

humorista, iatista, iberista, iconista, iconologista, ictiologista, idealista, idilista, ignorantista, 

igualitarista, iliberalista, iluminista, ilusionista, imaculatista, imagista, imanentista, 

imaterialista, imediatista, imigrantista, imobilista, imoralista, imortalista, imperialista, 

implantodontista, impressionista, imunematologista, imunologista, imunopatologista, inatista, 

inconformista, incursionista, independentista, indeterminista, indianista, indiferentista, 

indigenista, individualista, indo-europeísta, industrialista, infantilista, infectologista, 

inflacionista, infografista, informalista, insetologista, instrumentalista, instrumentista, 

integracionista, integralista, integrista, intelectualista, intencionista, internacionalista, 

internista, intervencionista, intimista, intolerantista, intriguista, intuicionista, intuitivista, 

invectivista, invernista, inversionista, iotacista, irenista, ironista, irracionalista, irrealista, 

irredentista, ismaelianista, ismaelista, ismailianista, isolacionista, isossista, itacista, 

jacarandá-paulista, jacobinista, jainista, janguista, janista, jansenista, japonesista, japonista, 

jardinista, jazzista, jeovista, jesuitista, jingoísta, joaquimista, joaquista, jornalista, josefista, 
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jovinianista, judaísta, judoísta, jurista, juscelinista, justicialista, juta-paulista, kantista, 

kardecista, keynesianista, kneippista, kremlinologista, laboratorista, laborista, lacerdista, 

lajista, lamaísta, lamarckista, lamartinista, lambretista, lampianista, laparoscopista, 

larachista, laringologista, latinista, latitudinarista, laxista, lazarista, lealista, lecionista, 

legalista, legista, legitimista, legumista, leiautista, leiturista, leninista, lepidopterologista, 

leprologista, letreirista, letrista, libelista, liberalista, liberista, libertista, libretista, licorista, 

limnologista, lineísta, lingüista, linhagista, linotipista, lipogramatista, liquenologista, lirista, 

literalista, literatista, litocromista, litologista, litotomista, liturgista, livre-cambista, livre-

cultista, livremetrista, lobista, localista, logocentrista, logopedista, loiolista, lojista, 

lollardista, lombo-paulista, lombrosianista, longa-metragista, luciferianista, luciferista, 

luddista, luminarista, lusista, lusitanista, lusotropicologista, luvista, macaísta, macarronista, 

macarthista, machista, macroeconomista, madista, madrigalista, mafomista, maiorista, 

malabarista, malacologista, malaquista, malariologista, malauísta, malthusianista, 

mamalogista, mamonista, mandeísta, maneirista, maniflautista, maniqueísta, manobrista, 

maoísta, maometista, maquetista, maquiavelista, maquinista, maratonista, marcionista, 

mareografista, marginalista, marinhista, marinista, marionetista, marista, maritimista, 

marmorista, marombista, marrista, martirologista, marxista, marxista-leninista, masdeísta, 

masoquista, massagista, mastologista, mastozoologista, matematista, mateologista, 

materialista, maternalista, matista, mavortista, maximalista, mecanicista, mecanista, 

mecanografista, medalhista, médico-legista, medievalista, medievista, médio-helenista, 

médio-latinista, meio-campista, meliorista, melodista, memorialista, memorista, menchevista, 

mendelista, menonista, menorista, mensalista, mensuralista, mentalista, mercantilista, mesa-

tenista, mesmerista, mesoamericanista, messianista, metabologista, metaforista, metalista, 

metalurgista, meteorobiologista, meteorologista, metodista, metodologista, metricista, 

metrologista, micetologista, micologista, microbiologista, microclimatologista, microfonista, 

microfotometrista, micrometeorologista, micropaleontologista, microscopista, miguelista, 

miiologista, milenarista, militarista, mineralogista, mineralurgista, minervista, miniaturista, 

minimalista, ministerialista, mirmecologista, miserabilista, misoneísta, missiologista, 

missivista, mitologista, mitraísta, modalista, modelista, modernista, modista, moganguista, 

molinista, molinosista, molismologista, monadista, monarquianista, monarquista, 

monenergista, monetarista, monista, monociclista, monofisista, monogamista, monogenista, 

monografista, monogramista, monologuista, monometalista, monopolista, monopsonista, 
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monoteísta, monotelista, monotipista, monroísta, montanhista, montanista, moralista, 

morfofonologista, morfologista, mormonista, mosaicista, motociclista, motorista, mudancista, 

multidialetalista, multilingüista, multirracialista, municipalista, muralista, muscologista, 

museologista, musicista, mussolinista, mutacionista, mutualista, nacionalista, namorista, não-

conformista, não-intervencionista, napoleonista, narcisista, nasserista, nativista, naturalista, 

naturista, nautimodelista, navalhista, naviomodelista, nazifascista, nazista, necrologista, 

necropsista, nefalista, nefanalista, nefrologista, negacionista, negativista, negocista, 

nematologista, neobudista, neocalvinista, neocapitalista, neocolonialista, neocomtista, 

neocomunista, neoconcretista, neoconfucianista, neocriticista, neodadaísta, neodarwinista, 

neo-expressionista, neofascista, neogongorista, neogoticista, neografista, neo-hebraísta, neo-

hegelianista, neo-imperialista, neo-impressionista, neolamarckista, neoliberalista, 

neolingüista, neologista, neomedievalista, neonatalista, neonatologista, neonaturalista, 

neonazista, neoplasticista, neopositivista, neoquinhentista, neo-realista, neo-renascentista, 

neotaoísta, neotomista, neovitalista, nepotista, neuroanatomista, neurobiologista, 

neurocientista, neuroendocrinologista, neurofarmacologista, neurofisiologista, 

neurolingüista, neurologista, neurorradiologista, neutralista, nevrologista, nietzschista, 

niilista, nobiliarista, nominalista, nomologista, normalista, normativista, noroestista, 

nortista, nosologista, noticiarista, notista, novecentista, novelista, nudista, numenista, 

numeralista, numerologista, nutricionista, obituarista, objetivista, oboísta, obrigacionista, 

obrista, obscurantista, obstrucionista, ocarinista, ocasionalista, oceanografista, oculista, 

ocultista, odontologista, oficleidista, ofiologista, ofsetista, oftalmologista, 

oftalmotorrinolaringologista, oitocentista, oligopolista, onanista, oncologista, 

onomasiologista, ontologista, operista, oportunista, oposicionista, opticista, optometrista, 

orangista, orçamentista, orfeonista, orfista, organicista, organista, orgonomista, orientalista, 

origamista, origenista, orleanista, ornamentalista, ornitologista, ortodontista, ortofonista, 

ortopedista, ossianista, osteologista, ostracista, ostracologista, otimista, 

otorrinolaringologista, outeirista, outubrista, ovarista, overloquista, ovniologista, pagodista, 

paisagista, pajonista, paleantropologista, paleobotanista, paleoecologista, paleontologista, 

paleozoologista, palinodista, palinologista, pampsiquista, pan-africanista, pan-americanista, 

pan-arabista, pancadista, pandectista, pandeirista, panegirista, panenteísta, pan-eslavista, 

panfletista, pangermanista, pan-helenista, pan-islamista, pansexualista, pantagruelista, 

panteísta, pantiteísta, pantografista, pantopolista, papelista, papirologista, papista, 
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paracelsista, paradoxista, paranista, parapentista, pára-quedista, parasitologista, 

parecerista, paredista, paremiologista, parisianista, parlamentarista, parodista, 

paroquialista, particularista, partidarista, partidista, partista, passadista, passionista, 

passista, passivista, pastelista, pastoralista, paternalista, patogenista, patologista, 

patriarcalista, patrimonialista, patrolista, patrologista, paulianista, paulista, pecuarista, 

pedagogista, pedessista, pedetista, pedodontista, pedrista, peemedebista, peessedebista, 

pefelista, peiotista, pelagianista, pemedebista, penalista, penalogista, penhorista, 

penitenciarista, penologista, pensionista, pentecostalista, pentecostista, percepcionista, 

percussionista, perfeccionista, perfumista, periodista, periodontista, permissivista, peroba-

paulista, peronista, perremista, perrepista, personalista, perspectivista, pessebista, 

pessedista, pessepista, pessimista, petaurista, petebista, petista, petrarquista, petrinista, 

petrolista, piadista, pianista, pietista, pifonista, pindarista, pinheirista, pirronista, pistonista, 

pitagorista, planctologista, planetologista, planista, plantonista, plastimodelista, pleitista, 

plenista, plotinista, plumista, pluralista, pluripartidarista, plutologista, pneumatista, 

pneumatologista, pneumologista, polemista, polifonista, polista, politeísta, politicologista, 

polquista, pomadista, pontilhista, populacionista, populista, porcionista, porrista, pós-

comunista, pós-impressionista, positivista, pós-milenarista, pós-minimalista, pós-modernista, 

pós-simbolista, postalista, potamologista, potologista, potoquista, pracista, pragmatista, 

praxiologista, praxista, pré-capitalista, precarista, preceptista, preciosista, preliminarista, 

prelista, pré-milenarista, prensista, pré-rafaelista, pré-reformista, pré-renascentista, 

presepista, presidencialista, pré-simbolista, pré-socialista, prestacionista, prestamista, 

primatologista, primeiranista, primeiro-mundista, primitivista, priscilianista, probabilista, 

problemista, processualista, proctologista, profetista, progonista, progressista, 

proibicionista, projecionista, projetista, propagandista, prosaísta, prosista, pró-socialista, 

prospectivista, protagonista, protecionista, protesista, protista, protistologista, protocolista, 

protozoologista, provençalista, providencialista, provista, psefologista, pseudocientista, 

psicanalista, psicobiologista, psicodramista, psicofarmacologista, psicofisiologista, 

psicologista, psicomotricista, psicopatologista, psiquiatrista, publicista, pufista, pugilista, 

puncionista, punguista, purga-de-paulista, purista, puseísta, putschista, quadraturista, 

quadrinista, quartanista, quartelista, quartetista, quarto-mundista, quatrocentista, 

queremista, quietista, quilombolista, quimerista, quinhentista, quinhoísta, quinhonista, 

quinta-colunista, quintanista, quintetista, quinzenalista, rabequista, rabinista,  rabulista, 
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racionalista, racista, radarista, radialista, radicalista, radioamadorista, radiobiologista, 

radiojornalista, radiologista, radiotelefonista, radiotelegrafista, rafaelista, raizista, ramista, 

rapezista, rapsodista, raquetista, rascolnista, reacionarista, realista, rebequista, reboquista, 

recadista, recepcionista, recidivista, recitalista, reclamista, recordista, redentorista, 

redistribucionista, reducionista, reencarnacionista, reflexologista, reformista, refratarista, 

regalista, regatista, regionalista, regressista, regrista, relativista, remedista, renascentista, 

rentista, reologista, repentista, representacionalista, requintista, reservista, restauracionista, 

retalhista, retoquista, retranquista, retratista, retretista, reumatologista, revanchista, 

revisionista, revolucionarista, rigorista, rinconista, ritmista, ritualista, robespierrista, roleta-

paulista, rolhista, rolista, romancista, romanista, rosacrucianista, rosa-cruzista, rosa-

paulista, roseirista, rotativista, roteirista, rousseaunianista, rubricista, rufista, ruísta, 

ruralista, sabatista, sabeísta, sabelianista, sacarologista, sacerdotalista, sacramentalista, 

sadista, sadomasoquista, saduceísta, safista, safrista, saladeirista, salazarista, salmista, 

salonista, salterista, salvacionista, samambaia-paulista, sambista, sandinista, sanfonista, 

sanitarista, sanscritista, sanscritologista, sansimonista, santista, são-bentista, são-felista, 

satanista, satirista, saudosista, saveirista, saxofonista, sax-tenorista, sebastianista, sebista, 

secessionista, secretista,  sectarista, secularista, secundarista, sedimentologista, segredista, 

segregacionista, segundanista, segundo-mundista, seiscentista, selenologista, semanticista, 

semasiologista, sematologista, semifinalista, seminarista, sensacionalista, sensacionista, 

sensista, sensualista, sentimentalista, separatista, serenatista, serendipista, serialista, 

seringalista, sertanista, sesquilingüista, setecentista, setembrista, setorista, sexista, 

sexologista, sextanista, sexualista, sezonista, sibaritista, sibilista, siderista, siderurgista, 

sidonista, sifilologista, sigilista, siglista, siglologista, sigmatista, silabista, silesianista, 

silogista, simbolista, simpatista, simplicista, simplista, sincretista, sincronista, sindicalista, 

sinecurista, sinergista, sinfonista, singenesista, sinonimista, sintaticista, sintetista, 

sintomatista, sintomatologista, sionista, sisifista, sismologista, sistematista, situacionista, 

sobrenaturalista, socialista, sociolingüista, socorrista, socratista, sofista, solecista, solfejista, 

solidarista, solidista, soliloquista, solipsista, solista, solteirista, somatista, somatologista, 

sonambulista, sonetista, sopista, sopranista, sorbonista, sorologista, sortista, sovietista, 

spencerista, spinozista, stalinista, subarquivista, subjetivista, submarinista, substancialista, 

sucursalista, sudista, sueltista, sufista, sufragista, sujeira-do-batista, sulista, sumista, 

sumulista, supermercadista, super-realista, supletivista, suprapartidarista, supra-realista, 
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suprematista, surdista, surfista, surrealista, tabacologista, tabagista, tabulista, tachista, 

tacianista, talmudista, tanatista, tanatologista, tanguista, tantrista, taoísta, targumista, 

tartufista, taxidermista, taxista, taxonomista, taylorista, teantropista, teatrista, tecladista, 

tecnicista, tecnologista, tecnonimista, teísta, telautocopista, teleferista, telefonista, 

telegrafista, telejornalista, telemetrista, teleologista, teletipista, telha-paulista, telista, 

telurista, tenebrista, tenentista, tenista, tenorista, teogonista, teologista, teorista, teosofista, 

terapeutista, terapista, teratologista, terceiranista, terceirista, terceiro-mundista, terminista, 

terreirista, terrorista, tertulianista, tetramerista, teurgista, teutonista, textualista, timpanista, 

tiquista, tisiologista, titoísta, tolerantista, tomarista, tomelista, tomista, topiquista, toquista, 

torrista, totalitarista, totemista, toxicologista, trabalhista, tracambista, tracista, trade-

unionista, tradicionalista, traducianista, tramista, transcendentalista, transformista, 

trapezista, trapista, tratadista, tratista, tratorista, traumatologista, trecentista, tremendista, 

tribalista, tributarista, triciclista, tricologista, trilingüista, tripartidarista, tritagonista, 

triteísta, triunfalista, trocadilhista, trocista, trolista, trombonista, trompetista, trompista, 

tropicalista, tropicologista, trotista, trotskista, trovista, truísta, tsarista, tubista, tupinologista, 

tupi-paulista, turfista, turista, turrista, tzarista, ubiqüista, udenista, ufanista, ufologista, 

ultraísta, ultranaturalista, ultra-realista, umbandista, unanimista, união-paulista, unicista, 

uniformitarianista, unionista, unitarista, universalista, uranista, uranologista, urbanista, 

urologista, utilitarista, utopista, utraquista, vacuísta, valdista, valentinianista, valsista, 

vampirista, vanguardista, varejista, vaticanista, vaudevilista, vedista, vegetarista, 

velocipedista, velocista, venereologista, ventanista, veranista, verbalista, verbetista, verdista, 

verista, vernaculista, verrinista, versilibrista, versista, verticalista, vestiarista, vibrafonista, 

vidracista, vigarista, vihuelista, vilegiaturista, vinagrista, vinhetista, violinista, violista, 

violoncelista, violonista, virginalista, virilista, virologista, virtualista, visagista, vitalista,  

vitimologista,  vitralista,  vitrinista,  viveirista,  vivisseccionista, vocabularista,  vocalista,  

voduísta,  volapuquista,  voleibolista, volovelista, voluntarista,  vulcanologista,  wagnerista,  

wesleyanista, wiclefista, windsurfista, xadrezista, xamanista, xerocopista, xilofonista,  

xilogravurista, xilologista,  xintoísta,  xivaísta, zarzuelista, zen-budista, zincotipista, zolaísta,  

zoologista,  zootaxonomista,  zootecnista,  zootomista, zoroastrista. 
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ANEXO III  

 FORMAÇÃO COM SUFIXO –ISTA EM CONTEXTO 
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Julio Mesquita 
(1891-1927) 
DIRETOR: 
Ruy Mesquita 

Terça-feira, 25 julho de 2006  

 METRÓPOLE 

Casal guardava 60 t de lixo  

Peso de material guardado por casal no Itaim-Bibi era tanto que o chão da casa afundou  

Shaonny Takaiama  

Depois da história da espanhola que guardava lixo em casa, casos parecidos estão vindo à 
tona. Ontem, a Subprefeitura de Pinheiros retirou quatro caminhões com 15 toneladas de 
entulho da casa dos idosos Luiz e Thereza Calli, no Itaim Bibi. Os cômodos estavam tomados 
pelo lixo e o assoalho da sala desabou. "Era tudo porcaria o que tinha aqui", reconheceu Luiz 
Calli, de 79 anos. 
 
Apesar de absurdas, histórias assim são mais comuns do que se pensa. Esses casos podem ser 
classificados como colecionismo - uma modalidade do Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
(TOC) , em que a pessoa tem compulsão por guardar objetos inúteis. "As pessoas com esse 
problema sentem-se angustiadas quando tentam se desfazer de alguma coisa", diz Kátia 
Petribú, especialista em TOC e sócia da Associação Brasileira de Psiquiatria. 
 
L.C., de 50 anos, tem o problema e é uma das raras pessoas conscientes disso. Em seu 
apartamento de três dormitórios, dois estão entulhados há 20 anos com caixas de sapatos 
vazias, móveis antigos, sacos com roupas velhas, caixas de som, livros, um abajur quebrado, 
ferros de passar e muitos outros objetos. 
 
Há cinco anos ela não recebe ninguém em seu apartamento por vergonha. "Comecei a notar 
que era um problema aos 30 anos. Hoje está impossível trazer amigos em casa." Ela chegou a 
ficar três meses sem luz até descobrir como consertar a fiação elétrica. Nem em sonho 
deixaria o eletricista ir até lá. 
 
Já o representante comercial Antônio Veneziano, de 37 anos, tem em seu quarto 10 mil discos 
de vinil, 3.500 fitas cassetes, 7 rádios, 10 caixas de som, 2 tevês, 7 caixas com papéis, revistas 
e jornais, 800 fitas de rolo, máquinas fotográficas, atabaques, violão e guitarra. 
 
Ele também espalhou seus pertences nas casas de amigos, que chama de núcleos. "Tenho o 
núcleo Guararema, o Mogi das Cruzes, o São José dos Campos, o Peruíbe e o Vila 
Monumento", enumera. "Se alguém me oferece um quartinho, acaba entrando pelo cano", 
confessa Veneziano sorrindo. 
 
Diante de tantos casos, não é fácil perceber onde fica a estreita linha que separa um simples 
colecionador de um colecionista. A psiquiatra Kátia Petribú joga luz sobre a questão. 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

72  

"Colecionar é um hábito normal. Passa a ser doença quando começa a afetar 
relacionamentos." 
 
No caso de Antônio, o efeito, digamos, colateral de seu hábito foi ter três casamentos 
desfeitos, além de uma namorada que terminou o namoro no mesmo dia em que viu suas 
tralhas - ele não se importa com o termo. 
 
Desfazer-se das quinquilharias é muito difícil para um colecionista porque ele tem a crença de 
que irá precisar dos objetos algum dia. É uma espécie de síndrome da formiguinha - acumula 
tudo por segurança. 
 
O tratamento para o colecionismo inclui antidepressivos e terapia de grupo. Se tratado 
adequadamente, o distúrbio pode chegar a níveis aceitáveis, mas ainda não há cura. É um dos 
sintomas do TOC mais difíceis de serem tratados por causa da relutância de quem tem o 
problema em assumi-lo. 
 
Muitos passam a vida inteira sem buscar ajuda, como Veneziano. Ele diz viver bem dessa 
forma. "Vou tocando minha vida com as minhas tralhinhas", diz ele, feliz da vida.  

 

(SERVIÇO) Onde procurar ajuda: 
 
ASTOC - Associação Brasileira da Síndrome de Tourette, Tiques e Transtorno Obsessivo 
Compulsivo: (11) 3541-2294; www.astoc.com.br 
 

Observação 

Nota-se, no texto anterior, que a palavra colecionista assume a noção semântica de 

doença diferindo da noção semântica da palavra colecionador. Entretanto, consultando-se o 

Dicionário Houaiss e o dicionário da Porto Editora, observa-se que a acepção dada para a 

palavra colecionista  é a mesma dada para a palavra colecionador.
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ANEXO  IV 

 GLOSSÁRIO GALEGO-PORTUGUÊS 
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 A  
Abadesa – abadessa. 

Abandonista – adepto do abandonismo: abandonar, sem luta, algo que nos pertence. 

Abolicionista – abolicionista, adepto do abolicismo: abolição de escravos. 

Abridor – abridor, instrumento usado para abrir garrafas ou latas. 

Absentista – absentista, quem está ou costuma estar ausente. 

Absolutista – absolutista, adepto do absolutismo (regime político). 

Abstencionista – abstencionista, adepto da abstenção (comportamento). 

Aburrido – chato, cansativo. 

Aburridiño – chatinho. 

Adiñeirado – quem tem muito dinheiro. 

Academicista – academicista, adepto do academicismo (corrente artística).  

Accionista – acionista, titular de ações. 

Aceite – azeite. 

Acelga – acelga. 

Acientífico – não-científico. 

Acordeonista – acordeonista, músico que toca o arcordeão. 

Activista – ativista, agitador político.  

Actriz – atriz. 

Actuación – atuação. 

Actualista – atualista, adepto do atualismo (filosofia das ciências naturais). 

Acuarelista – aquarelista, pintor que aplica a técnica de aquarela. 

Adaptacionista – darwinista, adepto do adaptacionismo (darwinismo, teoria biológica). 

Administración – administração. 

Administrativista – administrativista, especialista em direito administrativo. 

Adopcionista  – adepto do adopcionismo, doutrina religiosa espanhola séc.VIII. 

Adozar  – adoçar. 

Advocacía  – advocacia. 

Africanista – africanista: especialista em cultura africana; militar do Marrocos Espanhol. 

Agarimar – tratar com  carinho. 

Agarimo – carinho. 
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Agonista – agonista: quem se dedica a ginástica; lutador. 

Agradábel – agradável. 

Agrarista – ruralista ou agrarista, adepto do agrarismo (movimento sócio-político). 

Agronomista – forma depreciativa de agrônomo. 

Aicionista – variação ortográfica de “accionista”. 

Aislacionista – isolacionista: adepto do isolacionismo (doutrina política); comportamento 
pessoal com tendência ao isolamento. 

Alarmista – alarmista, quem costuma propagar notícias alarmantes. 

Albinista – quem sofre de albinismo. 

Albista – adepto da doutrina política de Fernando Álvarez de Toledo, Duque de Alba (1507-
1582). 

Alcólico – alcoólico. 

Alegría – alegria. 

Alemán – alemão, originário da Alemanha. 

Alfinete – alfinete. 

Alfombra – tapete. 

Algarvío – originário do Algarve. 

Alienista – alienista, médico especialista em alienação. 

Alimenticio – alimentício. 

Allada – alheira: muito alho; lingüiça feita a base de pão e alho. 

Almacén – armazém. 

Almacenista – dono de armazém; pessoa que trabalha em armazém. 

Alpinista – alpinista, quem pratica alpinismo. 

Alquemista – variação ortográfica de “alquimista”. 

Alquimista – alquimista, especialista em alquimia. 

Altruista – altruísta, quem se dedica ao bem social, filantropo (do francês altruiste). 

Alxebrista – algebrista, especialista em álgebra. 

Amábel – amável. 

Amargor – amargor. 

Ambientalista – ambientalista, ecologista, especialista em ambientalismo. 

Amedrontar – causar medo. 

Americanista – americanista, especialista em cultura e línguas americanas. 
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Anabaptista  – anabatista, adepto do anabatismo (doutrina religiosa). 

Analista – analista, especialista em análise. 

Analoxía – analogia. 

Anarco-comunista – adepto do comunismo apoiado no anarquismo (doutrina política).  

Anarcosindicalista –  anarcossindicalista, adepto do anarcossindicalismo(doutrina política). 

Anarquista – anarquista, adepto do anarquismo (doutrina política). 

Anatomista – anatomista, especialista em anatomia. 

Andalucista  –  especialista em cultura de Andalucía, adepto dos ideiais pró Andalucía. 

Andorrista – especialista em cultura de Andorra, adepto dos ideais pro Andorra. 

Anestesista – anestesista, especialista em anestesia. 

Anexionista – anexionista, adepto do anexionismo (doutrina política). 

Animalista – animalista: adepto do animalismo (ideologia fictícia político-econômica 
inventada por George Orwell em seu livro Animal Farm); quem se comporta de maneira não 
socialmente aceita, diz-se como um animal. 

Animista – animista, adepto do animismo (teoria religiosa). 

Antagonista – antagonista, adversário, opositor.  

Antenista – antenista, quem trabalha com antenas. 

Antiautonomista – contrário ao autonomismo (corrente política); contrário aos autonomistas. 

Anticapitalista – anticapitalista (regime econômico). 

Anticastrista –  contrário aos ideais políticos de Fidel Castro. 

Anticentralista – contrário ao centralismo (corrente política). 

Anticiclón – anticiclone. 

Anticomunista – anticomunista (doutrina política). 

Anticoncepcionista – contrário ao concepcionismo comportamental (baseada no 
conhecimento da realidade física por meio da sensação); contrário aos concepcionistas 
(membros da congregação religiosa da Inmaculada Concepción). 

Anticooperativista – contrário ao cooperativismo (doutrina  político-social). 

Antiescravista – antiescravagista (siatema político-social). 

Antifascista – antifascista (regime político). 

Antiforista – contrário aos foristas; contrário às idéias e práticas jurídicas e ao pensamento 
forense. 

Antifranquista – contrário ao franquismo (regime político). 

Antigaleguista – contrário aos ideais pro Galiza. 
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Antiimperialista – antiimperialista (regime político).. 

Antimarxista – antimarxista (regime político).. 

Antimilitarista – antimilitarista (regime político). 

Antimodernista – contrário ao modernismo (corrente artística). 

Antinacionalista – antinacionalista (regime político). 

Antiprogresista – contrário ao progressismo (doutrina política de esquerda). 

Antirregulamentista –  contrário à posição e comportamento dos regulamentistas. 

Antiterrorista – antiterrorista, contrário à ação terrorista. 

Antixansenista – contrário ao Yansenismo (doutrina religiosa do século XVII). 

Antón – Apelido do nome próprio Antonio, equivale à forma portuguesa Antão. 

Antropocentrista – antropocentrista, adepto do antropocentrismo (doutrina filosófica e 
religiosa). 

Antropoloxista – antropologista, especialista em antropologia. 

Anualista – quem paga contribuição anualmente. 

Anxelista – adepto da teoria platônica do espiritual (angelical) frente ao material. 

Apendicite – apendicite, tipo de doença. 

Aperturista – aberturista, adepto de aberturas políticas e/ou religiosas. 

Apolítico – não-político. 

Apoloxista – apologista, quem faz apologias. 

Aprendizaxe – aprendizagem. 

Apriorista – apriorista, adepto do apriorismo (doutrina filosófica que defende que temos 
elementos a priori independentes da experiência). 

Arabista – arabista, especialista em língua e cultura árabe. 

Aracnidoloxista – aracnologista, aracnólogo. 

Aragonesista – especialista em cultura de Aragão, adepto dos ideais pro Aragão. 

Arbitrista – arbitrista, quem chega a ações extraordinárias para obter o que deseja. 

Arboredo – arvoredo, local onde abundam as árvores. 

Arco da vella – arco-íris. 

Areal – local onde há muita areia. 

Armacén – variação ortográfica de “almacén”. 

Armacenista – variação ortográfica de “almacenista”. 

Armamentista  – armamentista, adepto do armamentismo (corrente política). 
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Armamento – armamento. 

Aromático  – aromático. 

Arpista – Harpista, músico que toca harpa. 

Arquitectura – arquitetura. 

Arredista – adepto do arredismo, comportamento de tedência ao afastamento. 

Arreglista – compositor de arranjos musicais. 

Arrendista – quem arrenda, locador. 

Arribista – arrivista, quem sobe na vida por meios rápidos e sem escrúpulos. 

Artesanato – artesanato. 

Articulista – articulista, escritor de artigos. 

Artista – artista. 

Artrite – artrite, tipo de doença.. 

Asimilista – adepto do asimilismo (corrente de assimilação: política e cultural). 

Ascensorista – ascensorista, quem conduz um elevador. 

Asneira – asneira. 

Asociacionista – associacionista, adepto do associanismo (tendência a formar associações). 

Asocial – não-social. 

Asqueroso – asqueroso, nojento. 

Asterixista – obcecado pela personagem Asterix. 

Astronomista – forma depreciativa de astrônomo. 

Atardecer – entardecer. 

Ateista – ateísta; ateu.  

Aterraxe – aterragem. 

Atlantista – atlanticista, adepto do atlanticismo (política internacional). 

Atomista – atomista, adepto do atomismo (doutrina filosófica). 

Auga – água. 

Auga-fortista – água-fortista, quem usa a técnica de água-forte. 

Augardente – aguardente. 

Auguista – agüista, quem freqüenta balneários de águas termais. 

Austríaco – austríaco, da Áustria. 

Autista – autista, quem sofre de autismo. 
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Autodeterminista – adepto do autodeterminismo(doutrina filosófica). 

Automobilista –  quem conduz um automóvel. 

Autonomista – autonomista: adepto da autonomia política; membro da Organización 
Republicana Galega Autónoma (ORGA), fundada por Santiago Casares Quiroga. 

Autostop – carona. 

Autostopista – caronista. 

Avalista – avalista, quem avalia. 

Avanxelista – variação ortográfica de “evanxelista”. 

Avda. – Abreviatura da palavra avenida. 

Axeitadamente – jeitosamente. 

Axilizar – agilizar. 

Axiotista – agiota, quem pratica agiotagem. 

Azañista – adepto dos ideais políticos de Manuel Azaña Díaz (1880-1940), Presidente da 
Segunda República Espanhola (1936-1939), pertencente ao Partido Reformista. 

Azucre – açúcar. 

Azuláceo – azulado, de cor azulada. 

 

 B  
Baboso – aquilo ou aquele que se  baba, ou que produz baba. 

Babuxa – pequena baba; garoa. 

Babuxar – garoar. 

Bailarino – bailarino. 

Baixiño – baixinho, quem é muito baixo. 

Baixista – baixista, músico que toca baixo. 

Baixote – baixinho, quem é muito baixo. 

Baldragas – fanfarrão. 

Ballista –  antiga arma romana. 

Baloncesto – bola ao cesto, basquetebol. 

Balorento – embolorado. 

Bamborrista – bamburrista, que faz bambúrrio (fortuna inesperada). 

Bandoleonista – músico que toca bandoleón. 

Bandullista – tripeiro, quem lida com tripas de animais. 
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Bañista – banhista, quem frequenta banhos públicos (piscinas, praias etc). 

Banqueta – banquinho, pequeno banco. 

Baptista – variação ortográfica de “bautista”. 

Barbacoa – churrasqueira. 

Barbado – barbado; barbudo. 

Barrigola – barriguinha, pequena barriga; quem tem uma pequena barriga. 

Barroquista – barroquista: adepto do barroquismo (tendência ao barroco, estilo muito 
carregado); quem tem mal gosto (figurado). 

Basilista –  adepto de dos ideiais políticos de agrarismo radical de Basilio Álvarez (1887-
1943), o cura de Beiro, diretor do jornal “La Zarpa” de Ourense. 

Batista – variação ortográfica de “bautista”. 

Bautista – batista; designação antroponímica. 

Behaviorista – behaviorista, adepto do behaviorismo (teoria psicológica). 

Behaviourista – variação ortográfica de “behaviorista”. 

Belcantista – quem se dedica ao “bel canto”. 

Beleza – beleza. 

Belicista – belicista: adepto do belicismo; tendência a tomar parte em conflitos armados. 

Beneguista – membro do BNG - Bloque Nacionalista Galego. 

Berce – berço. 

Besadista – adepto dos ideais políticos de Augusto González Besada (1865-1919), deputado 
galego do partido conservador (1889), Ministroda Fazenda (1903) e Ministro de Governo 
(1905).  

Bilingüista – bilingüista: lingüista especialista em duas línguas. 

Bibliotecario – bibliotecário. 

Biblista – biblista, especialista na bíblia. 

Biciclista – bicicletista, quem dirige bicicleta. 

Bigotudo –  bigodudo, quem tem um grande bigode. 

Billa – torneira, chave que controla a passagem de água. 

Bimestralista – quem paga contribuição bimestral. 

Bioloxista – biólogo, especialista em biologia 

Bioquimista –  forma depreciativa de bioquímico. 

Bizcaíño – originário de Bizcaia. 

Bloquista – membro do Bloque Nacionalista Galego - BNG. 
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BNG – Bloque Nacionalista Galego. 

BNGista ou BNGuista – membro do BNG - Bloque Nacionalista Galego. 

Bolsista –  bolsista, quem recebe bolsa. 

Bombista –  músico que toca o “bombo”; quem fabrica bombas ou as usa. 

Bonapartista – bonapartista, adepto dos ideais de Napoleão Bonaparte (1769-1821), 
Imperador da França. 

Borracheira – bebedeira. 

Boutista – variação ortográfica de “bautista”. 

Branco – branco. 

Branquexar – branquear. 

Brasileiro – brasileiro, empréstimo do português. 

Brigadista – brigadista, membro de brigadas. 

Brillante – brilhante. 

Bromista – burlista, trocista. 

Broncista –  bronzista, quem trabalha com bronze. 

Budista – budista, adepto do budismo. 

Bugallalista – adepto de dos ideiais políticos conservadores de Gabino Bugallal Araujo 
(1861-1932), Conde de Bugallal, chefe do Partido Liberal-Conservador e presidente do 
Consejo de Ministros de España. 

Bugallo –  bugalho, fruto do carvalho. 

Bundista – adepto de dos ideiais políticos de esquerda da Bund -União Operária Judaica da 
Lituânia, Polônia e Rússia; membro da Bund. 

Búnker –  abrigo de grande proteção. 

Burlista – burlista, burlador, trocista. 

Burato – buraco.  

Burrada – burrada.  

Burrico – burrinho, pequeno burro. 

 

 C  
Cabalista – cabalista, especialista em cabalah. 

Cabecear – cabecear. 

Cacharrista – vendedor de louças ordinárias (cacharros). 
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Cacholán – “cabeça de vento”. 

Caciquista – caciquista, adepto do caciquismo: influência abusiva de um “cacique” (político). 

Cadista – cadista, quem trabalha com o software CAD. 

Cafeina –  cafeína. 

Cafetaría –  bar (português brasileiro); café (português lusitano). 

Caixista – caixista, quem trabalha com a caixa de impressão nas tipografias. 

Calculista – calculista. 

Califato – região dirigida por, ou pertencente a, um califa.  

Calista – calista, pedicuro. 

Calle –  rua. 

Callista – variação ortográfica de “calista”.  

Calmante – calmente. 

Calvicie – calvície. 

Calvinista – calvinista, adepto do calvinismo: doutrina religiosa de João Calvino (1509-
1564). 

Cambista – cambista: dono de casas de câmbio; quem trabalha com câmbio. 

Camión –  caminhão. 

Camioneiro –  motorista de caminhão, caminhoneiro. 

Camionista –  motorista de caminhão, caminhoneiro. 

Camonista – camonista: quem coleciona camonianas, especialista na obra de Luís Vaz de 
Camões (1524-1580). 

Camorra –  briga, confusão violenta.  

Camorrista –  muito briguento. 

Campestre – campestre, do campo. 

Campista – campista: quem pratica camping, quem trabalha com o gado no campo, quem 
trabalha como jardineiro nos campos de jogos (futebol, beisebol, golfe). 

Canista  –  quem trabalha com canas (na agricultura ou em obras). 

Canonista – canonista, especialista em direito canônico; obcecado pelos cânones, 
principalmente eclesiásticos. 

Cansazo – cansaço. 

Cantadeira – cantadora; quem gosta de cantarolar; quem tem o hábito de cantarolar. 

Cantante – cantor. 

Cantarexar – cantarolar. 
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Cantautor  –  cantor que é ao mesmo tempo autor da canção. 

Cantista  –   forma pouco usada de cantor. 

Canzonetista  – cançonetista. 

Capelán  –  capelão. 

Capista  –  quem cria capas de livros, discos, revistas, Cds, etc. 

Capitalista  –  capitalista, adepto do capitalismo (sistema sócio-econômico). 

Capoeira  –  galinheiro. 

Capón  –  galo. 

Caponista  –  quem cria capós. 

Capós  –  galos. 

Cardioloxista  –  cardiologista, especialista em cardiologia. 

Caricaturista  – caricaturista, quem faz caricaturas. 

Carlista – carlista, adepto do carlismo, sistema político que apoiava D. Carlos de Borbón 
(1788-1855), pretendente ao trono da Espanha.. 

Carlotista – adepto da coroação da Infanta Carlota Joaquina Teresa de Borbón e Borbón 
(1775-1830) como regente da Região Rio da Prata. 

Carniceiro –  açougueiro. 

Carteirista  –  carteirista, batedor de carteiras. 

Carteiro –  carteiro. 

Cartesianismo – cartesianismo, teoria filosófica de René Descartes (1596-1650). 

Cartesianista – cartesianista, adepto do cartesianismo: teoria filosófica de René Descartes 
(1596-1650). 

Cartista –  cartista, adepto do cartismo (movimento trabalhista inglês). 

Casarista – adepto dos ideais políticos de Santiago Casares Quiroga (1884-1950), chefe do 
Partido Republicano Gallego. 

Casiña – casinha. 

Casoca – casebre. 

Castelanista –  indígena que fala castelhano, adepto do castelanismo (pró Castela). 

Castillista –  castilhista. 

Castiñeiro –  castanheira. 

Castrexo – relativo ao castro. 

Castrista – castrista, adepto do castrismo: ideologia política do estadista cubano Fidel 
Alejandro Castro Ruz (1926). 
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Catalanista –  catalanista, adepto do catalanismo (pró interesses de Catalunha). 

Catastrofista – catastrofista: adepto do catastrofismo (teoria acientífica que tenta explicar o 
surgimento de nossa era por meio de catástrofes sucessivas); comportamento de quem 
exageradamente prevê catástrofes. 

Catequista – catequista, quem catequiza. 

Catolicismo – catolicismo, doutrina religiosa. 

Cavaquista – cavaquista,  adepto das ideologias políticas de Aníbal Cavaco Silva (1939), Ex-
Primeiro Ministro de Portugal (1985-1995). 

Cedista – membro da CEDA - Confederación Española de Derechas Autónomas. 

Ceibe – livre, liberdade. 

Ceibista –  membro do partido político Galiza Ceibe - OLN. 

Celestial – celestial. 

Celibato – celibato. 

Celticista – obcecado por cultura e folclore celta.. 

Celtista – pertencente à torcida ou ao time Real Club Celta de Vigo; especialista em cultura 
celta. 

Cenetista –  membro do partido anarquista CNT - Confederación Nacional del Trabajo. 

Centeeiro – local de plantio de centeio. 

Centralista – centralista, adepto do centralismo (sistema político). 

Centrista – centrista, adepto do centrismo: política de centro (equidistante da esquerda e 
direita); membro do partido Centristas de Ourense, que posteriormente converteu-se em 
Centristas de Galicia. 

Centrocampista –  jogador de futebol que atua na posição central do campo. 

Ceramista – ceramista, quem trabalha com cerâmica. 

Cerdeira –  cerejeira. 

Cerealista – cerealista, quem produz ou comercializa cereais. 

Cesarista – cesarista, adepto do cesarismo: sistema político tirano que ocorre quando o 
sistema democrático entra em crise, tal qual ocorreu com  Caio Júlio César (100 a.C.- 44 
a.C.)em Roma. 

Chabola –  favela. 

Chabolista –  favelado, membro de chabola. 

Chaminea  –  chaminé. 

Champaña  –  champanha. 

Chantaxista –  chantagista, quem faz chatagem.  
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Chapista –  chapista, quem trabalha com chapas de aço. 

Chascarraschás – nome onomatopéico do ruído produzido por instrumentos musicais do tipo 
“reco-reco”. 

Chauvinista –  chauvinista, adepto do chauvinismo (exaltação exagerada do nacional frente 
ao estrangeiro). (comportamento) 

Cheirista –  quem tem o olfato aguçado; bisbilhoteiro. 

Choricar – choramingar. 

Chufar – fazer troça. 

Chufista –  chufista, trocista. 

Chuviñar – chuviscar. 

Chuvisqueiro – garoa intensa. 

Chuzo – espeto. 

Ciclista –  ciclista, quem pratica ciclismo. 

Cientificista –  cientificista, adepto do cientificismo (teoria filosófica); cientista em uso 
pejorativo. 

Científico-positivista –  cientista adepto do positivismo (teoria filosófica). 

Cientifista – cientificista, adepto do cientificismo: concepção filosófica positivista; tendência 
filosófica que preconiza a adoção de métodos científicos; uso excessivo de noções 
pretensamente científicas (pejorativo). 

Cientista – cientista, quem trabalha com ciência. 

Cincento – cinzento. 

Cine – forma breviada de cinema. 

Cineclubista – cineclubista, membro de cineclube. 

Cinematografista – quem trabalha na indústria artística do cinema; operador de 
cinematógrafo.  

Ciprianista – adepto dos rituais religiosos de São Cipriano (200 - 258).  

Circunlocución –  circunlóquio. 

Citarista – citarista, quem toca cítara. 

Citoxenetista – citogeneticista, especialista em citogenética. 

Civilista – civilista, especialista em direito civil. 

Clareira – clareira.  

Clarexar – clarear. 

Clarificar – clarear. 
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Clarinetista – clarinetista, quem toca clarinete. 

Clasicista – classicista, adepto do classicismo (corrente artística e intelectual). 

Clasista – quem discrimina baseado em classes sociais. 

Clavecinista – clavecinista, quem toca clavecino. 

Clientelista – clientelista, adepto do clientelismo político (sistema político). 

CNT –  Confederación Nacional del Trabajo. 

CNTista –  membro do partido anarquista CNT - Confederación Nacional del Trabajo. 

Cociñeiro –  cozinheiro. 

Cognitivista – cognitivista, adepto do cognitivismo (teoria psicológica). 

Cohabitar –  co-habitar. 

Colaboracionista – colaboracionista, adepto do colaboracionismo (colaborar com os sistemas 
de governo mais poderosos). 

Colchón –  colchão. 

Cole –  forma abreviada de colégio. 

Coleccionista – colecionador, quem coleciona. 

Colectivista – coletivista, adepto do coletivismo (doutrina político-social). 

Colexio –  colégio. 

Colibrideo –  ofídeo; ofideóide; cobra e/ou serpente. 

Colonialista – colonialista, adepto do colonialismo (sistema sócio-econômico). 

Colorista – colorista, pintor que usa a técnica do colorismo (corrente artística). 

Columnista – colunista, quem escreve colunas. 

Comedoiro – sala de jantar; refeitório. 

Comentarista – comentarista, quem comenta. 

Comisario – delegado de polícia. 

Comisionista – membro de comissões; quem recebe comissão pelo trabalho. 

Comparatista – epecialista em estudos comparados. 

Compostelanista – pertencente à torcida ou ao time Sociedad Deportiva Compostela. 

Comprista – obcecado por fazer compras. 

Comunalista – comunalista: adepto do comunalismo (ideologia político social); membro de 
comunas (hippies). 

Comunismo – comunismo, ideologia social criada pelo filósofo alemão Karl Heinrich Marx 
(1818 - 1883). 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

87  

Comunista – comunista, adepto do comunismo; membro do Partido Comunista Español 
(PCE) ou  do Partido Comunista de Liberación Nacional. 

Comunitarista –  quem trabalha em centros ou associações comunitárias. 

Concepcionista – concepcionista: adepto do concepcionismo comportamental; membro da 
congregação religiosa da Inmaculada Concepción. 

Conceptista – conceptista, adepto do conceptismo: ideologia filosófica; corrente estética do 
Siglo de Oro. 

Concertista – concertista, músico que atua um concertos. 

Concretista – concretista, adepto do concretismo (corrente artística e intelectual). 

Conductista – condutista, adepto do condutismo (teoria psicológica). 

Conexionista –  adepto do Conexionismo (teoria de aprendizagem). 

Confeccionista – confeccionista, quem é proprietário ou trabalha em confecçäo. 

Conferencista – conferencista, quem apresenta uma conferência. 

Conformista –  quem se conforma; adepto do  conformismo anglicano (religião). 

Confucianista – confucionista, adepto do confucionismo: corrente ideológica fundada por 
Confúcio, na China. 

Confusionista –  confusionista, quem provoca confusões. 

Congresista –  congressista, membro do congresso. 

Conservacionista – conservacionista, adepto do conservacionismo: corrente de manutenção 
dos sistemas vigentes políticos, religiosos, ambientais, etc. 

Constitucionalista –  constitucionalista, adepto do constitucionalismo (ideologia política 
baseada em uma constituição). 

Constructivista – construtivista, adepto do construtivismo: movimento artístico e 
arquitetônico; teoria psicologógica aplicada à educação. 

Consumista –  consumista, quem consome. 

Contextualista – adepto da teoria que evidencia a importancia dos fatores contextuais, na 
explicaçäo dos efeitos sociais, psicológicos e históricos. 

Continuista – continuísta, adepto do continuísmo (ideologia político-econômica). 

Contista –  contista, escritor de contos. 

Contorsionista – contorcionista, quem faz contorsões. 

Contrabandista – contrabandista, quem pratica o contrabando. 

Contranatural – antinatural.  

Contrarreformista – contra-reformista, adepto das idéias da contra-reforma. 

Contratista – empreiteiro, quem faz contratos de empreitada. 
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Contribuinte – contribuinte. 

Convencionalista – convencionalista, que é membro de uma convenção. 

Coñista – trocista, em geral com troças muito “pesadas”. 

Cooperativista – cooperativista: membro de uma cooperativa; adepto do cooperativismo 
(ideologia político social). 

Cooperativo-capitalista – adepto ao sistema de cooperativas apoiado no capitalismo (sistema 
sócio-econômico). 

Copista – copista, quem faz cópias. 

Copla –  poesia popular espanhola caracterizada por estrofes de quatro versos octossilábicos e 
rima assonante nos pares. 

Coplista – poeta que faz coplas. 

Coprotagonista – co-protagonista. 

Corista – corista, membro de um coro. 

Cornudo – chifrudo; quem tem grandes chifres. 

Coroceiro – artesão que faz corozas. 

Coroza – capa de palah que se usa no campo para se abrigar da chuva. 

Corporativista – corporativista, adepto do corporativismo (ideologia sócio-econômica);  
membro de uma corporação. 

Corpuscularista –  adepto da teoria (filosófica e física) de Pequenos Corpos Materiais. 

Coruñesista – adepto dos ideiais pró Corunha; membro do grupo Liga Gallega, fundado n´A 
Corunha. 

Cosmopolitista – muito cosmopolita. 

Cosmovisión –  cosmovisão, visão de mundo. 

Costumista – costumbrista, adepto do costumbrismo (corrente artística e intelectual). 

Creacionista – criacionista, adepto do criacionismo (dogma religioso). 

Crecemento – crescimento. 

Crecente – crescente. 

Crecer – crescer. 

Crenza – crença. 

Cretense – cretense, de Creta. 

Criacionista – variação ortográfica de “creacionista”. 

Críbel – acreditável, em que é possível crer. 

Criminalista – criminalista, especialista em direito criminal. 
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Cristalino – cristalino: qualidade do cristal. 

Cristiano – cristão. 

Criticista – criticista, adepto do criticismo, teoria filosófica de Immanuel Kant (1724-1804). 

Croio – seixo. 

Cronista – cronista, quem escreve crônicas. 

Crotalista – quem toca crótalos. 

Crótalos – instrumento de origem semita semelhante às castanholas. 

Cuántico-relativista – especialista em relativismo quântico. 

Cuartanista – membro do corpo discente do cuarto ano de um curso. 

Cuarto – quarto. 

Cubismo – cubismo, corrente artística do século XX. 

Cubista – cubista, adepto do cubismo (corrente artística). 

Cueiro –  fralda. 

Cullerada – colherada. 

Cultista – cultista, quem usa cultismos (expressões em latim ou grego clássico em um texto 
moderno). 

Culturalista – adepto do culturalismo (culto à cultura, corrente intelectual). 

Culturista – culturista, quem pratica o culturismo (esporte anaeróbico).  

Cuplés – canção popular caracterizada por letras satíricas e humorísticas. 

Cupletanguista – quem canta cuplés e tangos. 

Cupletista – quem faz e/ou canta cuplés, mal poeta (figurado). 

Curioso – curioso, interessante. 

Curvatura – curvatura. 

 

 D  
D. –  abreviatura da palavra Don. 

Damnificar – danificar. 

Dancista – bailarino. 

Darvinista –  variação ortográfica de “darwinista”. 

Darwinista –  darwinista, adepto do darwinismo, teoria da evolução das espécies do biólogo 
inglês Charles Robert Darwin (1809-1882). 

Debilitar –  debilitar, enfraquecer. 
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Debussyista –  músico adepto do estilo de  Claude Debussy (1862 - 1918). 

Deconstruccionista –  desconstrucionista, adepto do desconstrucionismo (teoria semântica de 
Jacques Derrida, 1930-2004, segundo aqual é impossivel um único sentido em um texto, 
posteriormente aplicada em outros âmbitos). 

Dedal – dedal. 

Deductivista – adepto do deductivismo (formular princípios gerais para deduzir normas 
particulares e individuais). 

Deflacionista –  deflacionista, quem apoia a deflação. 

Dentadura – dentadura. 

Dentario – dentário. 

Dentista – dentista, epecialista em dentes. 

Deportista –  esportista, desportista. 

Deportivista – pertencente à torcida ou ao time Real Club Deportivo de la Coruña. 

Dereitista – diretista, adepto da direita; membro da Dereita Galeguista;  membro da Unión 
Regional de Derecha. 

Derrotista – derrotista, adepto a derrotismo (tendência a propagar o desalento ou ideías 
pessimistas). 

Deseñista – desenhista. 

Desexoso – desejoso, quem está com um grande desejo. 

Desnacionalización –  desnacionalização. 

Desparrame –  esparrame. 

Desrealista –  fora da realidade, pessoa cuja atividade mental não é lógica e é delirante. 

Detallista –  detalhista, quem se preocupa demais com os detalhes. 

Determinista –  determinista, adepto do determinismo (doutrina filosófica). 

Deuteragonista – deuteragonista, personagem secundário.  

Deuteronomista – deuteronomista, um dos escritores do Deuteronômio. 

Dialoguista – dialogista, quem escreve diálogos. 

Diarista – diarista, quem recebe remuneração calculada por dia trabalhado. 

Diferencialista – adepto da ideologia de lingüística política que assume e respeita as 
diferenças entre várias línguas e/ou falares. 

Dignifica – dignificar, tornar digno. 

Dinamicista – adepto do dinamicismo (teoria filosófica na qual tudo se modifica). 

Diñeiro – dinheiro. 
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Dirixista – dirigista, adepto do dirigismo (doutrina econômica com estrita intervenção do 
Estado nas atividades de economia e mercado). 

Distensión – distensão. 

Divorcista –  divorcista, adepto da regulamentação do divórcio. 

Doazón – doação. 

Documentalista –  especialista em documentação; quem faz documentários. 

Dolorido – dolorido, que provoca a sensação de dor. 

Don – forma de tratamento; Dom. 

Dormida – dormida. 

Dormiñar – dorminhar, cochilar. 

Dormitorio – dormitório. 

Doutrinalista – doutrinarista, doutrinário, adepto do sistema de doutrinas. 

Droguista – quem trabalha em drogaria; mal pagador. 

Dualista – dualista, adepto do dualismo (sistema filosófico que se opõe ao monismo). 

Ducado – região dirigida por, ou pertencente a, um duque. 

Duelista – duelista, quem participa em duelos; especialista em duelos. 

Duradoiro –  duradouro, que dura muito tempo. 

 

 E  
Ebanista –  ebanista, quem trabalha com ébano. 

Eclecticista – eclético. 

Ecoloxista –  ecologista, especialista em ecologia. 

Economicista – especialista em análise sócio-econômica. 

Economista –  economista, especialista em economia. 

Ecumenista – ecumênico, adepto do ecumenismo (movimento com tendência a unidade 
religiosa). 

Editorialista – editorialista: autor de editoriais, quem trabalha em uma editora. 

Efectista – quem procura produzir forte efeito no ânimo 

Egocentrista – egocêntrico. 

Egoísta – egoísta. 

Electoralista – eleitoralista, eleitoreiro. 

Electricista – eletricista, quem trabalha com eletricidade. 
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Elitista – elitista, adepto do elitismo, membro de uma elite. 

Elohista – eloísta, de ou relativo a Eloim. 

Embelezar –  embelezar. 

Emerxentista –  emergencista, médico especialista em emergências. 

Emilianista – adepto das idéias do escultor Emiliano Barral (1896 – 1936) em relação à AIA 
(Associación de Intelectuales Anti-fascistas). 

Empeñista – quem se empenha muito por uma causa. 

Empirista –  empirista, quem se basea em dados experimentais, adepto do empirismo. 

Encantador – encantador. 

Enciclopedista – enciclopedista: quem trabalha na elaboração de uma enciclopédia; adepto 
do enciclopedismo (corrente seguida por escritores). 

Endodoncista – especialista em Endondocia ( ramo da odontologia). 

Enfadoño – enfadonho, chato, cansativo. 

Enfraquecer – enfraquecer. 

Enfraquecimento – enfraquecimento. 

Enraizamento – enraizamento. 

Enraizar – enraizar, criar raízes. 

Enriquecer – enriquecer. 

Enriquista – quem procura enriquecer a qualquer custo; adepto dos ideais políticos do poeta 
Manuel Curros Enríquez (1851-1908). 

Ensinamento – ensinamento. 

Ensino – ensino. 

Enterrista –  membros da Congregación de Nuestro Señor Jesus Cristo em su Entierro. 

Entreguista – quem renuncia a lutas. 

Envarnizar –  envernizar. 

Envellar –  envelhecer. 

Enxebrista –  adepto do enxebrismo (casticismo). 

Enxeñeiro –  engenheiro. 

Enxeñería –  engenharia. 

Epigrafista – epigrafista, especialista em epigrafia. 

Equilibrista – equilibrista. 

Escaleira eléctrica –  escada rolante. 
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Escaparatista –  vitrinista, quem decora vitrines. 

Escapista –  escapista, comportamento de quem se evade ou foge mentalmente da realidade. 

Escolar – escolar, da escola. 

Escoliose – escoliose, tipo de doença. 

Escorregón –  escorregão. 

Escravista – escravista, adepto da escravidão. 

Escriturista – escritor. 

Escurantista – adepto a que não se difunda a instrução nas classes populares (escurantismo). 

Escurecer – escurecer. 

Esencialista – adepto da teoria filosófica que afirma a prioridade da essência sobre a 
existência. 

Esferóide – esferóide, com forma de esfera. 

Esmorguista – quem pede esmolas. 

Esoterista – esoterista, quem pratica o exoterismo. 

Espacial – espacial. 

Espadista – delinquente que usa uma espécie de espada para arrombar as portas de acesso a 
uma residência. 

Español – espanhol, originário da Espanha.  

Españolista – adepto dos ideais pró Espanha; adepto da ideologia centralizadora da Espanha 
em detrimento das autonomias regionais. 

Espartakista – espartacista, membro do partido comunista alemão Liga de Spartakus. 

Especialista –  especialista, pessoa especializada em algo; dublé de atores. 

Espectroscopista –  quem manipula o instrumento espectroscópio. 

Esperantista – esperantista, especialista em esperanto. 

Espermatista – adepto da teoria segundo a qual o espermatozóide contém por si só o ser 
humano e o óvolo apenas contribui para o seu desenvolvimento. 

Espermista – adepto da teoria de que toda a espécie humana teria sido formada nos rins do 
primeiro homem. 

Espiritista – espírita, adepto do espiritismo (corrente religiosa). 

Espiritonovista –  adepto do espiritonovismo de Guillaume de Apollinaire (1880-1918). 

Espiritualista – espiritualista: adepto do espiritualismo (sistema filosófico contrário ao 
materialismo); quem acredita na existência de seres não materiais. 

Espolista – quem caminha na frente da cavalaria de seu senhor, quem arrenda os espólios. 
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Esquecedizo – esquecido. 

Esquerdista – esquerdista, adepto da esquerda; membro de partidos políticos de esquerda:  
Esquerda Unida, Esquerda Republicana Galega, Esquerda Nacionalista, Esquerda Galega. 

Estacazo – golpe dado com uma estaca. 

Estadista – estadista, especialista em assuntos de estado; governantes de um estado. 

Estatalista – adepto a que o Estado intervenha nas atividades privadas. 

Estatista – adepto da proeminência do Estado sobre os demais órgãos e entidades. 

Estatutista – adepto de sistema político baseado em estatutos. 

Esteticista – esteticista: adepto do esteticismo; especialista em estética. 

Estilista – estilista: escritor que se distingue pelo estilo de linguagem; profissional da moda. 

Estilístico – estilístico, com estilo. 

Estraperlista – quem pratica o comércio ilegal (estraperlo). 

Estraperlo – escândalo político durante a Segunda República Espanhola, produzido devido a 
introdução de um jogo fraudulento baseado em uma roleta elétrica da marca Straperlo 
(derivado de  Strauss e Perlowitz, nomes dos promotores). Depois desse escândalo a palavra 
tornou-se sinônimo de negócio fraudulento e, por extensão, durante o período de posguerra 
espanhola denominou o comércio ilegal de produtos que estvam sujeitos ao racionamento do 
governo franquista. (Extraído da Wikipedia:http://es.wikipedia.org/wiki/Estraperlo.) 

Estructuralista – estruturalista, adepto do estruturalismo (teoria e método científico que 
considera o conjunto de dados como uma estrutura de interrelações). 

Esvarón – escorregão. 

Eternalista – adepto da teoria na qual existe uma alma eterna. 

Etimoloxista – etimologista, etimólogo, especialista em etimologia. 

Etnolingüista – especialista em etnolingüística. 

Eufuista – eufuísta, adepto do eufuísmo (corrente literária inglesa semelhante ao barroco). 

Eurocentrista – adepto do eurocentrismo (tendência a considerar os valores europeus como 
modelos universais). 

Eurocomunista – adepto do eurocomunismo (tendência comunista distinta do comunismo 
soviético e que atua em países europeus capitalistas). 

Europeu – europeu, originário da Europa. 

Euxenista – eugenista, adepto da eugenia. 

Evanxelista –  evangelista: quem evangeliza; designação antroponímica. 

Evemerista – evemerista, adepto do evemerismo (teoria helênica segundo a qual uma pessoa 
humana de acordo com seus méritos pode ser elevada à categoria de herói ou deus). 

Evidencialista – adepto do evidencialismo (doutrina filosófico-religiosa). 
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Evolucionista – evolucionista, adepto do evolucionismo (teoria biológica). 

Exclusivista – exclusivista, quem dá atenção excessiva a uma única coisa ou pessoa, em 
detrimento dos demais. 

Excursionista – excursionista, membro de uma excursão. 

Exhibicionista – exibicionista, quem pratica o exibicionismo (mostrar os órgãos genitais). 

Existencialista – existencialista, adepto do existencialismo (teoria filosófica). 

Exitista – quem procura êxito de forma desmedida. 

Éxodo – êxodo. 

Exorcista – exorcista, quem exorcisa. 

Expansionista – expansionista, adepto do expansionismo (tendência de um país estender 
sobre outros  o domínio econômico e político). 

Expedicionista – membro de uma expedição. 

Expedir – expedir. 

Experimentalista – experimentalista, adepto do experimentalismo: corrente artística 
contemporânea; sistema que se basea em dados experimentais (empirismo). 

Expresionista – expressionista, adepto do expressionismo (corrente estética e intelectual). 

Expresivista – adepto da Teoria do Expressivismo (âmbito filosófico). 

Express – modalidade rápida de transporte. 

Exseminarista – ex-seminarista. 

Exteriorista – adepto da poesia criada com imagens do mundo exterior. 

Externalista – adepto do externalismo mental (teoria segundo a qual o indivíduo não precisa 
ter acesso imediato a todas as condições necessárias e suficientes que determinam a 
justificativa de suas crenças.). 

Extremista – extremista, adepto do extremismo (idéias extremas e exageradas). 

Extrinsecista – adepto do extrinsecismo, doutrina religiosa segundo a qual o revelado é 
concebido como algo externo ao sujeito, ao qual este é remetido pela palavra do mediador, 
sem que se produza um contato dirto e pessoal. 

 

 F  
Fabulista – fabulista, quem escreve fábulas. 

Facendista – fazendista, especialista em assuntos da Fazenda Pública. 

Facer – fazer. 

Fachendista – pessoa muito vaidosa (fachenda =vaidade). 
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Factorialista – especialista em análise factorial. 

Fadista – fadista, quem compõe fados. 

Falacia – falácia. 

Falanxista – falangista, adepto do falangismo; membro do partido Falange de las Jons. 

Faldra – saia, peça do vestuário feminino. 

Faldrón – pano com o qual se enrolam os nenês e as crianças pequenas da cintura para baixo. 

Falsetista – quem canta em falsete. 

Familista – adepto de mudanças sociais familiares; pró-família. 

Fantasista – fantasista, fantasioso, obstinado pela fantasia. 

Farrista – farrista, obstinado pela farra. 

Farsista – farsista; autor de farsas; ator que interpreta farsas. 

Fascista – fascista, adepto do fascismo (ideologia política). 

Fastidiar – aborrecer, enfezar. 

Fatalista – fatalista: adepto do fatalismo (crença em que tudo sucede por predestinação), 
conduta própria  de quem não se dispõe a  mudar o curso dos acontecimentos. 

Faunista – fauniano; especialista em fauna. 

Fauvista – fauvista, adepto do fauvismo (corrente estilística nas artes plásticas). 

Favoritista – quem dá preferência ao favor sobre o mérito. 

Febril – febril. 

Federalista – federalista, adepto do federalismo (sistema político). 

Feixista – variação ortográfica de “fascista”. 

Felipesegundista – adepto da política de Império Universal Espanhol como na época de 
Felipe II (1556-1598), incluindo um período da  União Ibérica (1580 - 1640) 

Felipista – adepto da política de Felipe González Márquez (1942), Presidente do Governo da 
Espanha (1982-1996).  

Feminista – feminista: adepto do feminismo (doutrina social); conduta própria do feminismo. 

Feretrista – fabricantes ou comerciantes de féretros (ataúde, caixão mortuário). 

Ferrallista – quem dá forma aos ferros para que sirvam às colunas e vigas de concreto. 

Ferreño – que se assemelha ao ferro. 

Ferrolista – pertencente à torcida ou ao timeRacing Club de Ferrol. 

Fetichista – fetichista, quem pratica o fetichismo (culto de fetiches). 

Feudalista – feudalista, adepto do feudalismo (sistema sócio-econômico). 
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Fervedura – fervura. 

Fiadeiro – tear ou local onde se tece. 

Fiancista – quem paga fiança ou serve de fiança, espécie de fiador que cobra pelos seus 
serviços. 

Filatelista – colecionador de selos (do grego filatelios) 

Filloa – panqueca. 

Finalista – finalista, pertencente ao grupo dos que chegam a uma prova final. 

Fisicalista – fisicalista, adepto do fisicalismo (teoria filosófica). 

Fisicista – fisicista, adepto do fisicismo (teoria filosófica baseada no materialismo). 

Fisionomista– fisionomista: especialista em fisionomia; quem guarda facilmente fisionomias. 

Flamenquista – especialista em cultura flamenca; adepto dos ideais pró cultura flamenca; 
pessoa obsecada pela cultura flamenca. 

Flautista – flautista, quem toca flauta. 

Florista – florista: quem comercializa flores, quem cultiva flores, quem fabrica flores 
artificiais. 

Folclorista – folclorista, especialista em folclore. 

Folguista – grevista, membro de um movimento de greve. 

Folklorista – variação ortográfica de “folclorista”. 

Fonda – casa de pensão, onde há refeições incluídas. 

Fondista – proprietário de fonda. 

Fonetista – fonetista, especialista em fonética. 

Foralista – adepto da soberania de territórios “forais”. Advogado especialista em  Direito de 
Foros. 

Fordista – fordista, adepto do fordismo: sistema de pordução em série, criado por Henry Ford 
(1863-1947). 

Forista – especialista em foros. 

Formacionista – adepto do formacionismo (teoria religiosa). 

Formalista – formalista: adepto do formalismo (teoria filosófica); tradicionalista. 

Formalista-positivista – adepto do formalismo positivista (formalismo apoiado no 
positivismo no âmbito filosófico). 

Formar – formar. 

Formosísimo – formosíssimo. 

Formulario – formulário.  
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Formulista – formulista, adepto do formulismo: apego às fórmulas na resolução de assuntos 
burocráticos; tendência em preferir a aparência em detrimento da essência. 

Fotoperiodista – fotojornalista. 

Fotoxornalista –  fotojornalista. 

Fracuxo –  fracote. 

Fracuxiño –  fracotinho. 

Fraguista – adepto das idéias políticas de Manuel Fraga Iribarne (1922), presidente da Xunta 
de Galicia de 1990 a 2005. 

Franquismo – franquismo, idéias do regime político instituído pelo General e Caudilho 
espanhol Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). 

Franquista – franquista, adepto das idéias do regime político instituído pelo General e 
Caudilho espanhol Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). 

Frautista – variação ortográfica de “flautista”. 

Fregadeiro – pia de cozinha. 

Fregona – esfregão (vassoura própria para limpeza pesada). 

Frentista – profissional que faz revestimentos em frentes (fachadas) de edificações; quem faz 
frente (oposição) a ideiais políticos e sociais, em geral com cunho de esquerda; membro do 
partido Frente Popular Gallega. 

Frescura – frecura, característca de fresco. 

Freudista – freudista, adepto das idéias de psicanálise de Sigismund Schlomo Freud (1856-
1939).  

Frigorista – quem trabalha na montagem ou consertor de instalações frigoríficas.  

Frontepopulista – membro do partido Fronte Popular Galega. 

Frontista – âmbito político e social de frentista, membro do partido Fronte Popular Galega. 

Frutería – quitanda. 

Fubolista – variação ortográfica de “futbolista”. 

Fulanista – quem atua políticamente em função (de interesses) de pessoas (fulano ou 
mengano) e não em  função de idéias. (pejorativo). 

Fumador – fumante, fumador, fumista, quem fuma. 

Fumante – fumante, fumador, fumista, quem fuma. 

Fumeira – chaminé. 

Fumista – fumante, fumador, fumista, quem fuma. 

Funambulista – funambulista, quem pratica funambulismo, equilibrista que anda sobre uma 
corda ou arame. 
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Funcionalista – funcionalista, adepto do funcionalismo (âmbito lingüístico; corrente 
estilística da arquitetura). 

Funcionista – quem paga uma função religiosa em obséquio de algum santo; quem participa 
em uma função religiosa. 

Fundamentalista – fundamentalista,  adepto do fundamentalismo: movimento religioso e 
político que pretende restaurar a pureza islâmica; crença religiosa baseada na interpretação 
literal da bíblia; exigência intransigente de se submeter a dogmas ou uma doutrina. 

Fusionista – fusionista, adepto da fusão de interesses, idéias ou partidos políticos. 

Fútbol – futebol. 

Futbolista –  futebolista, jogador de futebol. 

Futurista – futurista, adepto do futurismo (movimento artístico e cultural do século XX). 

Fuxidío – que tende a fugir. 

 

 G  
Gacetista – pessoa obcecada por saber ou transmitir notícias. 

Gaiteiro – músico que toca a gaita galega. 

Gaitista – gaiteiro, músico que toca a gaita galega. 

Galego – galego, originário da Galiza; 

Galeguista – quem utiliza galeguismos; adepto das idéias pró Galiza; especialista em cultura 
galega; lingüista que defende que da língua galega derivou a língua portuguesa; membro do 
Partido Galeguista. 

Galerista –  alerista, proprietário de galeria de arte. 

Galicista – galicista, que ou aquele que faz uso de ou é dado a utilizar galicismos. 

Galileu – galileu, originário da Galiléia. 

Galinácea – galinácea: nome da família das aves do tipo galinha. 

Galiña – galinha. 

Galiñeiro – galinheiro. 

Galista – criador e comerciante de galos. 

Gandeiro – relativo ao gado. 

García-prietista – adepto das idéias de Manuel García Prieto (1859 - 1938), ex-Ministro de 
Obras Públicas de Galicia e duas vezes presidente do governo espanhol. 

Gardar – guardar. 

Garrochista – pessoa que, com vara, “pica” os touros; provocador (figurado). 
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Gaullista – gaullista, adepto das idéias políticas do general francês Charles A.M.J. de Gaulle 
(1890-1970).  

Gestaltista – gestaltista, adepto do gestaltismo (teoria psicológica). 

Globista – globalista; balonista, quem pratica balonismo; quem trabalha manualmente com 
globos (bexigas) fazendo figuras para agradar o público infantil; artista de circo, em geral 
domador de animais. 

Golfista – golfista, quem joga golfe; muito folgado; dado às prostitutas. 

Golpista – golpista, quem aplica golpes. 

Gongorista –  gongorista, adepto do estilo literário de Luís de Gongora (1561-1627) século 
XVII. 

Gorrista –  quem estende a “gorra” para viver; quem vive às custas de outros (figurado). 

Gotexar – gotejar. 

Goticista – goticista: adepto do estilo gótico, especialista em estilo gótico. 

Gradualista – gradualista, adepto da gradualidade. 

Grandísimo – grandíssimo. 

Granelista – quem comercializa a granel. 

Gregorianista – especialista em canto Gregoriano; sacerdote que reza missas gregorianas; 
quem sempre se faz presente em missas gregorianas; época do Papado de Gregório XIII 
(1502-1585) que reformulou o calendário ocidental.  

Gremialista –  membro de um grêmio; quem  forma agremiações. 

Grisallo – grisalho, em tom cinza. 

Guerreirista – adepto de fazer guerra. 

Guerrista – adepto dos ideiais políticos de social-esquerda do espanhol Alfonso Guerra 
González (1940), Vice Presidente do Governo da Espanha (1982-1991), pertencente ao 
partido PSOE. 

Guionista – roteirista, quem elabora roteiros de filmes ou programas de mídia. 

Guitarrista – guitarrista, músico que toca violão ou guitarra elétrica. 

 

 H  
Habilitar – habilitar. 

Handcap – competição na qual se impõe desvantagens ou obstáculos aos melhores 
participantes no intuito de igualar todos os concorrentes. 

Hebraista –  hebraísta, especialista em língua hebraica. 

Hedonista –  hedonista, adepto do hedonismo, dutrina que proclama o prazer como o fim 
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supremo da vida. 

Helenista – helenista, especialista  na língua grega. 

Heraldista – heraldista, especialista em heráldica. 

Herborista – herborista, quem comercia ou cultiva plantas medicinais, especialista em  
plantas. 

Heroina – heroína; mulher que age heroicamente. 

Hexemonista – adepto da hegemonia (política). 

Hinduísta – hinduísta, adepto do hinduísmo (doutrina religiosa). 

Hipnotista – hipnotista, hipnotizador, quem hipnotiza. 

Hipoalérxico –  hipoalérgico. 

Hispanista –  hispanista, especialista em cultura hispânica. 

Historicista – historicista, adepto do historicismo, tendência de reduzir a realidade à condição 
histórica. 

Hitlerista – hitlerista, adepto do hitlerismo: idéias políticas de Adolf Hitler (1889-1945), 
ditador da Alemanha. 

Hixienista – sanitarista, higienista, especialista em higiene. 

Holista – holista, adepto do holismo (doutrina filosófica). 

Home –  homem; marido. 

Horista – horista, quem recebe remuneração calculada por hora de trabalho. 

Horrorizar – horrrorizar. 

Hortense – hortense, próprio da horta. 

Humanista – humanista, adepto do humanismo (movimento cultural renascentista). 

Humanizar – humanizar. 

Humorista – humorista, quem trabalha com humor. 

 

 I  
Iahvista –  javista, adepto do javismo (doutrina religiosa). 

Ianquista –  adepto dos interesses que privilegiam os EUA; pró- ianques. 

Iansenista – jansenista, adepto do jansenismo, doutrina religiosa criada pelo teólogo francês 
Jansenius (1585 -1638), bispo de Yprès. 

Iberista – iberista: adepto da união da España e Portugal; especialista em cultura dos povos 
iberos. 

Idealista – idealista: quem idealiza; quem faz representações de maneira ideal. 
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Ignorancia –  ignorância. 

Igualitarista – igualitarista, adepto do igualitarismo, tendência política que propõe a 
igualdade das classes sociais. 

Iluminista – iluminista, adepto do iluminismo (corrente cultural). 

Ilusionista – ilusionista, quem produz ilusões. 

Imaxinista – quem da asas à imaginação. 

Imperialista – imperialista, adepto do imperialismo (sistema político). 

Imprentista –  quem trabalha na imprensa, ou com a máquina de imprensa. 

Impresionismo – impressionismo, corrente artística do século XIX. 

Impresionista – impressionista, adepto do impressionismo (corrente artística). 

Inconformista – inconformista, não-conformista. 

Independentista – independentista, adepto do independentismo; membro da Asembleia da 
Mocidade Independentista; membro do Partido Galego Independente. 

Indeterminista – indeterminista, adepto do indeterminismo (teoria filosófica). 

Indianista – indianista, especialista em cultura indiana, escritor que idealiza os índios.  

Individualista – individualista: adepto do individualismo (teoria que defende os direitos do 
indivíduo frente à sociedade); tendência a agir sozinho e visando a si próprio.. 

Inductivista – quem chega a teorias e conclusões baseado apenas na observação empírica, 
adepro do inductivismo. 

Industrialista – industrialista, adepto do industrialismo (predomínio dos interesses 
industriais). 

Inflacionista – inflacionista, quem pratica a inflação. 

Informalista – informalista, adepto do informalismo (corrente de arte abstrata). 

Inimaxinábel – não-imaginável. 

Inmediatista – imediatista: adepto do imediatismo (doutrina política de esquerda); quem 
toma atitudes de imediato sem planos e sem se importar com suas conseqüencias. 

Inmobilista – imobilista: quem se opõe a mudanças. 

Insolúbel – insolúvel.  

Institucionalista – que vê a sociedade apartir das suas instituições formais, quem privilegia 
as Instituições em detrimento da sociedade. 

Instrumentalista – instrumentalista, adepto do instrumentalismo (teoria filosófica); 
especialista em música instrumental; 

Instrumentista – instrumentista, músico que toca um instrumento; auxiliar médico  
responsável por  instrumentos cirúrgicos. 
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Integracionista –  integracionista: adepto do integracionismo (doutrina filosófica), adepto da 
integração de políticas, povos e culturas distintas. 

Integralista – integralista, adepto do integralismo (doutrina política conservadora). 

Integrista –  integrista: adepto do integrismo, ideologia política de direita. 

Intelectualista –  intelectualista, muito intelectual. 

Intensivo –  intensivo. 

Interaccionista – adepto do interaccionismo (teoria segundo a qual deve-se compreender a 
sociedade por meio da comunicação e da interação de seus indivíduos). 

Interclasista – quem trabalha com as relações entre diferentes classes sociais. 

Interiorista –  quem trabalha com decoração, arquiteto de interiores. 

Internacionalista – internacionalista, adepto do internacionalismo (movimento político 
contrário ao chovinismo). 

Internalista – adepto da teoria de internalismo mental (segundo a qual  o agente cognoscitivo 
deve ter acesso imediato a todas as condições necessárias e suficientes que determinam a 
justificativa de suas crenças). 

Internetés –  internetês,  linguagem usada nas comunicações via internet. 

Internista –  internista (médico). 

Intervencionista – intervencionista, adepto de intervenções do Estado em assuntos 
internacionais ou econômicos. 

Intimista – intimista, adepto do intimismo (corrente artística). 

Intrapartidista – adepto das relações entre os partidos políticos. 

Introspeccionista – introspeccionista: quem pratica a introspecção; adepto do 
introspeccionismo (corrente da psicologia). 

Intuicionista –  intuicionista: quem age baseado na intuição; adepto do intuicionismo 
(corrente da psicologia). 

Invernía – invernia. 

Inversionista – investidor (quem investe). 

Involucionista – adepto de  uma involução sócial, política ou cultural. 

Inxenista – pessoa que tem facilidade e criatividade em  invenções. 

Ironista – ironista, quem usa muito a ironia. 

Irracionalista – irracionalista: quem é completamente irracional; adepto do irracionalismo 
(corrente filosófica). 

Irrealista –  irrealista, a quem lhe falta o realismo. 

Islamista –  islâmico, pertencente ao Islãm; adepto do integrismo islâmico. 
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Israelí – israelense, originário de Israel. 

Italianista – italianista, especialista em língua e cultura italiana. 

IU – Izquierda Unida. 

IUista – membro da IU - Izquierda Unida. 

Iusnaturalista – adepto do iusnaturalismo, direito natural. 

Iuspublicista – adepto do iuspublicismo, filosofia do direito constitucional. 

Izquierdista – variação ortográfica de “esquerdista”.  

 

 J  
Jansenista – jansenista, adepto do jansenismo, doutrina religiosa criada pelo teólogo francês 
Jansenius (1585 -1638), bispo de Yprès. 

Juerguista – farrista. 

 

 K  
Kantista – kantista, adepto do kantismo, doutrina filosófica do alemão  Immanuel Kant 
(1724-1804). 

Krausista – adepto dos ideiais filosóficos do alemão Friedrich Krause (1781 - 1832). 

 

 L  
Laboralista – especialista em direito trabalhista. 

Laborista – laborista, adepto do laborismo (doutrina sócio política). 

Labrador – lavrador, camponês. 

Lakista – adepto da tendência de poesia romântica inglesa do século XIX, que exaltava o 
“Lake District”. 

Lalín – povoado na província de Pontevedra (Galiza). 

Lalinense – gentílico da localidade de Lalín. 

Lamarckista  – lamarckista, adepto da teoria em biologia do francês Jean-Baptiste Lamarck 
(1744-1829). 

Lampista – fabricante de lustres, profissional que conserta ou coloca lustres. 

Laquista – profissional que aplica esmalte ou laca em determinada superfície. 

Laranxada – laranjada, suco de laranja. 

Latifundista – latifundiário. 
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Latinista –  latinista, especialista em latim. 

Lavadeiro –  lavanderia; tanque. 

Lavadoiro –  lavanderia; tanque. 

Lavadora – lavadora: pessoa que lava; máquina de lavar roupa. 

Lavaxe –  lavagem. 

Laxedo –  lajeado. 

Lealdade – lealdade. 

Legalista – legalista, adepto do legalismo (aplicação literal das leis). 

Legalización – legalização. 

Legalizar – legalizar. 

Leninista – leninista, adepto do leninismo: doutrina política do estadista russo Vladimir Ilich 
Ulianov, mais conhecido como Lenin (1870-1924). 

Lerrouxista – adepto dos ideiais políticos de Alejandro Lerroux García (1864-1949), 
dirigente do Partido Republicano Radical (na Catalunha) e Presidente do Governo durante a 
Segunda República. 

Letrista –  letrista, compositor de letras para músicas. 

Lexista –  legista, especialista em leis. 

Lexitimista – legitimista, adepto do princípio da legitimidade de sucessão; adepto de um 
governo que se diz legítimo. 

Libelista –  libelista, quem produz ou redige libelo. 

Liberal-progresista – adepto do liberalismo progressista (sistema político que se asemelha 
ao social liberalismo); membro de partido político com essa filosofia. 

Liberalista –liberalista, adepto do liberalismo; membro de partido político com essa filosofia. 

Libraría – livraria. 

Librecambista – livre-cambista, adepto do livre-cambismo. 

Libresco – livresco. 

Librete – livrinho, diminutivo de livro. 

Libretista – escritor de libretos. 

Libriño –  livrinho. 

Libro –  livro. 

Licorista – licorista, quem fabrica e comercializa licores. 

Liderato – liderança. 

Ligurista – especialista na cultura dos povos ligures; adepto da teoria segundo a qual o 
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idioma falado pelos ligures vincula-se ao euskera. 

Limar – limar. 

Limpadela – limpezinha. 

Lingüista – lingüista, especialista em lingüística. 

Lingüística – lingüística. 

Linotipista – linotipista, operador de máquina linotipo. 

Liñaxista – linhagista, especialista em estudo de linhagem, genealogista. 

Liquidacionista – adepto de políticas que liquidam instituições, principalmente sociais e 
partidos políticos de oposição. 

Lirista – lirista: músico que toca lira; adepto do gênero lírico. 

Listrado – listrado.  

Literalista – literalista, quem se restringe à interpretação literal dos textos. 

Localista – localista, adepto dos interesses pró-locais. 

Lopista – especialista na obra de Lope de Vega (1562-1635), poeta e dramaturgo espanhol do 
Siglo de Oro. 

Lucir –  brilhar. 

Luguista – pertencente à torcida ou ao time Club Deportivo Lugo. 

Lusista –  lusista, adepto do lusismo (lingüista). 

Lusitanista – lusitanista, adepto do lusitanismo; especialista em língua e cultura lusitana. 

 

 M  
Machadista – especialista na obra de Antonio Machado (1875 - 1939), poeta espanhol da 
Geración de 98. 

Machista – machista, quem tem conduta marcada pelo machismo; adepto do machismo. 

Madeirista – madeireiro, quem extrai e comercializa madeiras. 

Maiorista – comerciante de atacado.  

Malabarista – malabarista. 

Malhumorista – humorista que não desempenha bem a sua função, relacionado também a 
pessoa mal-humorada. 

Malicia – malícia. 

Maniaco – maníaco, tipo de doença mental e/ou comportamental. 

Manierista – maneirista, adeptodo manierismo. 
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Manchego – próprio ou originário de La Mancha. 

Maoista – maoísta, adepto da ideologia política do estadista chinês Mao Tse Tung (1893-
1976). 

Maquetista – maquetista, quem faz maquetes. 

Maquinista – maquinista, condutor da máquina do trem. 

Maratonista – maratonista, corredor de maratona. 

Marchista – músico compositor de marchas. 

Marianista – membro da Companhia de María. 

Mariñista – membro da Mariña. 

Marionetista – marionetista,  manipulador de marionetes. 

Mariscada – comida feita a base de mariscos. 

Marista – marista, membro das congregações religiosas devotadas à Maria. 

Marmolista – variação ortográfica de “marmorista”. 

Marmorista – marmorista, marmoreiro, quem trabalha com mármore. 

Marquista – quem trabalha fazendo molduras (marcos) 

Marroquino – marroquino, originário de Marrocos. 

Martelazo – golpe forte com um martelo. 

Martelo – martelo. 

Martinista – membro da ordem esotérica fundada por  Martínez de Pasqually (1727-1779) e 
Louis Claude de Saint-Martín (1743-1803). 

Marxista – marxista, adepto do marxismo, ideologia político social criada pelo filósofo 
alemão Karl Heinrich Marx (1818 - 1883). 

Marxista-leninista –  adepto do leninismo apoiado no marxismo (doutrina política). 

Masaxista – massagista, quem aplica massagens. 

Maseira – ucha de madeira no qual se deixa a massa de fazer pão a fermentar. 

Masoquista – masoquista: conduta de quem se satisfaz ao ser humilhado; quem pratica o 
masoquismo. 

Materialista – materialista, quem dá importância primordial aos interesses materiais. 

Maternalista – maternalista, conduta própria do maternalismo. 

Maurista – adepto das idéias políticas de Antonio Maura y Montaner (1853-1925), foi cinco 
vezes presidente do governo durante o reinado (1886-1931) de Alfonso XIII (1886-1941) na 
Espanha. 

Maximalista – quem maximiza a sua aspiração a qualquer custo. 
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Mecanicista – mecanicista, adepto do mecanicismo: sistema biológico; doutrina filosófica. 

Mecanista – quem trabalha mecanicamente; adepto da teoria mecanista, segundo a qual uma 
entidade é um mecanismo e os indivíduos são peças específicas para o seu devido 
funcionamento. 

Mecanografista – datilógrafo. 

Mecano-materialista –  adepto do materialismo mecanista (corrente socio econômica). 

Medalla –  medalha. 

Medallista – colecionador de medallas, candidato a receber uma medalla. 

Medievalista – medievalista, especialista na Idade Média. 

Medioambientalista – ambientalista, especialista em meio-ambiente. 

Mediocampista – meio-campista, jogador que atua na posição de meio-campo. 

Mediopensionista – quem recebe ou paga meia pensão. 

Medoño – medonho; que causa medo. 

Melquiadista – adepto das ideias políticas de Melquíades Álvarez González-Posada (1864-
1936), republicano liberal de centro direita, do Partido Reformista. Assassinado durante a 
Guerra Civil pelos de esquerda. 

Memorialista – memorialista, quem escreve memórias. 

Memorión – memória extraordinária. 

Memorista – memorista, memorialista. 

Meninxite – meningite, tipo de doença. 

Mensual –  mensal, por mês, mês a mês. 

Mensualista – quem paga contribuição mensualmente. 

Mentalista – mentalista, adepto do mentalismo (teoria filosófica). 

Mercantilista – mercantilista, adepto do mercantilismo (sistema econômico). 

Meritorio – meritório, por mérito. 

Mesianista – messianista, adepto do messianismo (corrente religiosa). 

Metalingüista – especialista em metalingüagem. 

Metalurxista – metalurgista, quem trabalha na metalurgia. 

Metodista – metodista, adepto do metodismo: doutrina religiosa; sistema de medicina. 

Microscopista – microscopista, especialista em microscopia. 

Miguelista – miguelista, adepto da política de D. Miguel de Bragança (1802-1866), rei de 
Portugal. 

Milanista –  milenarista. 
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Milenarista – milenarista, adepto do milenarismo (crença religiosa). 

Militarista – militarista, adepto do militarismo (sistema político). 

Mineraloxista – mineralogista, especialista em mineralogia. 

Miniaturista – miniaturista, quem faz miniaturas. 

Minifundista – minifundiário, proprietário de minifúndio. 

Minimalista – minimalista, adepto do minimalismo (corrente artística). 

Minorista – religioso pertencente a ordens menores; comerciante do varejo, varejista. 

Miñoto – minhoto, originário da região do Minho. 

Mirada – olhada. 

Miradoiro – mirante. 

Misérrimo – misérrimo, extremamente miserável. 

Mitoloxista – mitologista, especialista em mitologia. 

Mixiriqueiro – fofoqueiro. 

Mobilista – quem pratica o mobilismo (sistema de apicultura com mobilidade das colméias); 
adepto do mobilismo (doutrina filosófica). 

Mobutista – adepto dos ideiais políticos de Mobuto Sese Seko (1930-1997), Presidente do 
Zaire (1965-1997).  

Modelista – modelista, quem cria modelos. 

Moderantista – adepto do moderantismo (liberalismo político espanhol do século XIX). 

Modernista – modernista, adepto do Modernismo (corrente artística). 

Modista – modista. 

Modisto – forma masculina e pejorativa de modista. 

Moedeiro – porta-moedas. 

Mofista – trocista, quem tem por hábito fazer mofa de outrém. 

Monarquismo – monarquismo, sistema político baseado na monarquia. 

Monarquista – monarquista, adepto do monarquismo (sistema político). 

Monetarista – monetarista, adepto do monetarismo (sistema econômico). 

Monista – monista, adepto do  monismo (sistema filosófico que se opõe ao dualismo). 

Monologuista – monologuista, ator que monologa. 

Monopolista – monopolista, quem tem monopólio. 

Monoteísta – monoteísta, adepto do monoteísmo (doutrina religiosa). 

Montanista – montanista, adepto do montanismo (doutrina religiosa de Montano). 
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Montañista – montanhista, alpinista, quem escala montanhas. 

Monterista – quem caça nos montes. 

Monumentalista – quem utiliza proporções monumentais. 

Moralista – moralista: quem defende os valores morais; obcecado pelos valores morais; 
especialista em moral; escritor de obras de moral; sacerdote que é ordenado apenas com as 
matérias latim e moral. 

Morea – conjunto ou agrupamento de objetos. 

Moribundo – moribundo, quem está a morrer. 

Motociclista – condutor de motocicleta. 

Motorista – motoqueiro, condutor de moto. 

Motoserrista – operador de motosserra. 

Mourisco – mourisco. 

Mourista – adepto dos interesses mouros. 

Movemento – movimento. 

Muiñada – relativo ao moinho; reunião de gente no moinho. 

Muller – mulher; esposa. 

Mullerada – muitas mulheres juntas. 

Mulleraza – aumentativo de mulher. 

Mullerengo – mulherengo. 

Mullerío – muitas mulheres juntas. 

Multicopista – máquina que faz muitas cópias a vez. 

Mundialista – equipe participante de um campeonato mundial, equipe participante da Copa 
do Mundo. 

Municipalista – municipalista: especialista na realidade do Município; adepto da defesa dos 
interesses municipais. 

Muñeira – música folclórica galega. 

Muñeirista – músico que compõe muñeiras; quem tem habilidade para dançar muñeiras; 
quem gosta muito de muñeiras. 

Munxideira – ordenhadeira, máquina para ordenhar animais. 

Muralista – muralista, quem faz pinturas em murais. 

Mutista – quem sofre de mutismo seletivo, em geral crianças com timidez exagerada. 

Mutualista – mutualista, mutuário. 
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Nacarado – perolado, cor e brilho de pérola. 

Nacional-comunista –  adepto do comunismo, baseado no nacionalismo (doutrina política). 

Nacional-sindicalista – adepto do nacionalsindicalismo, ideal político e social baseado no 
falangismo e adotado pelo franquismo. 

Nacional-socialista – nazista; membro do partido de direita Nacional Socialista Galego. 

Nacionalista – nacionalista, adepto do nacionalismo; membro do Partido Galeguista 
Nacionalista; membro do Partido Nacionalista Galego; membro do Bloque Nacionalista 
Galego. 

Nacionalización – nacionalização. 

Nacionalsindicalista – adepto do nacionalsindicalismo, ideal político e social baseado no 
falangismo e adotado pelo franquismo. 

Nacionalsocialista –  membro do partido de direita Nacional Socialista Galego. 

Nadador – nadador. 

Nai – mãe.  

Naiciña – mamãe; mãezinha.  

Namoriscar – namoricar. 

Narcisista – narcisista. 

Narizón – narigão. 

Natatorio – natatório, próprio para nadar. 

Nativista – nativista, adepto do nativismo (teoria filosófica). 

Natural-organicista – adepto do natural-organicismo (doutrina médica). 

Naturalista – naturalista: especialista em ciências naturais; adepto do naturalismo (corrente 
literária do século XIX); quem considera a natureza como o primeiro princípio real. 

Naturista – naturista, adepto do naturismo (teoria que preconiza o uso de agentes naturais 
para a conservação da saúde e/ou tratamentos de doenças). 

Nazi-feixista – nazi-facista. 

Nazista – nazista, adepto do nazismo (doutrina política). 

Neboa – névoa. 

Neboeiro –  nevoeiro. 

Negativista – negativista: que faz oposição verbal ou não verbal a conselhos externos; quem 
sofre de negativismo. 
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Negrume – negrume, característico da cor negra. 

Neno – forma carinhosa para menino. 

Neniño –  forma carinhosa para menininho. 

Nenufarista – quem usa nenufarismos - palavras sonoramente agradáveis, mas que carecem 
de sentido. 

Neocapitalista – neocapitalista, adepto do neocapitalismo (doutrina sócio-econômica). 

Neocolonialista – neocolonialista, adepto do neocolonialismo (doutrina sócio-econômica). 

Neodarwinista – neodarwinista, adepto do neodarwinismo (teoria biológica). 

Neofascista – neofascista, adepto do neofascismo (doutrina política). 

Neoimperialista – neo-imperialista, adepto do neo-imperialismo (doutrina política). 

Neoimpresionista – neo-impressionista, adepto do neo-impressionismo (corrente artística). 

Neopopularista – adepto do Neopupularismo, corrente poética da generación del 27. 

Neopositivista – neopositivista, adepto do neopositivismo (movimento filosófico). 

Neorrealista – neo-realista, adepto do neo-realismo (movimento artístico e literário). 

Neotradicionalista – adepto do neotradicionalismo, corrente literária da Espanha Medieval. 

Neotrobadorista – variação ortográfica de “neotrovadorista”. 

Neotrovadorista – adepto do neotrovadorismo (corrente literária). 

Neptunista – neptunista,  adepto do neptunismo (doutrina filosófica). 

Neutralista – neutralista, tendência comportamental de se manter neutro em conflitos. 

Neveira –  geladeira. 

Nihilista – niilista, adepto do niilismo (doutrina filosófica). 

Nirvanista – adepto do Nirvana. 

Nixerista – especialista em assuntos da Nigéria. 

Nogueira – nogueira, árvore que produz nozes. 

Nomenclaturista – quem é obcecado pela nomenclatura, em detrimento do conteúdo. 

Nominalista – nominalista, adepto do nominalismo (doutrina filosófica). 

Nordista – relativo ao norte, adepto dos interesses pró- norte. 

Normalista – normalista, quem  é aluno de uma Escola Normal. 

Noroestista – adepto dos interesses do noroeste. 

Noruegués – norueguês, originário da Noruega. 

Novecentista – novecentista, especialista no século XX. 

Novela – romance. 
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Novelista – romancista, escritor de romances. 

Noxento – nojento. 

Nudista – nudista, quem pratica o nudismo. 

Nugalla – preguiça. 

Nugallao – preguiçoso. 

Numeralista – numerologista, especialista em numerologia. 

Nutricionista – nutricionista, especialista em nutrição. 

 

 Ñ  

 O  
Obreirista – trabalhista; membro do Partido Obreiro Galego. 

Obrigacionista – portador de obrigações negociáveis. 

Observancia – observância. 

Obstruccionista – quem costuma praticar o veto em assembléias deliberantes. 

Obxectivista – objetivista, tendência a valorizar o objetivo. 

Oculista – oculista (médico que cuida da vista). 

Ocultista – ocultista, praticante do ocultismo (âmbito religioso). 

Oficialista – adepto do governo oficial. 

Oficina – escritório. 

Oficinista – quem trabalha em escritórios. 

Oftalmoloxista – oftalmologista, especialista em oftalmologia. 

Oitocentista – oitocentista, especialista no século XIX. 

Oligopolista – oligopolista, quem detém oligopólio. 

Onanista – onanista, quem pratica o onanismo (masturbação). 

Onomasticista – especialista em onomástica. 

Oportunista – oportunista, conduta que consiste em aproveitar ao máximo as circunstâncias 
para obter o mairo benefício possível (sem consider princípios éticos e valores morais). 

Oposicionista – oposicionista, quem pertence aos partidos de oposição ao governo; quem faz 
oposição. 

Óptica – ótica, no sentido da ciência. 

Optimismo – otimismo: teoria filosófica; ideologia comportamental. 

Optimista – otimista: quem tende a ver sempre os aspectos mais favoráveis das situações; 
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adepto do otimismo filosófico. 

Optometrista – optometrista, especialista em optometria. 

Oraculista – profetisa. 

Ordenancista – quem cumpre e aplica com rigor a ordem. 

Ordoñista – adepto das idéias políticas de Gregorio Ordóñez (1958-1995) ex-Presidente do 
PP (Partido Popular) de Guipúzcoa, assassinado pela ETA em 1995. 

Orella – orelha. 

Orellista – quem tem o hábito de escutar à espreita; fofoqueiro, quem propaga a fofoca de 
orelha a orelha. 

Orelhudo – orelhudo. 

Orfeonista – orfeonista, músico membro de um orfeão. 

Organicista – organicista, adepto do organicismo (doutrina médica). 

Órgano – órgão (instrumento musical). 

Organista – organista, músico que toca órgão. 

Orgulloso – orgulhoso. 

Orientalista – orientalista, especialista em cultura oriental. 

Ortofonista – ortofonista, especialista em ortofonia. 

Ortopedista – médico especialista em ortopedia. 

Ortoptista – especialista no tratamento de estrabismo. 

Oscurantista – variação ortográfica de “escurantista”. 

Oscurecer – variação ortográfica de “escurecer”. 

Otimista – variação ortográfica de “optimista”. 

Otorrinolaringoloxista – otorrinolaringologista, especialista em otorrinolaringologia. 

Outimista – variação ortográfica de “optimista”. 

Ouvear – uivar. 

Ovista – ovarista, adepto do ovarismo, teoria contrária ao espermatismo e segundo a qual  o 
óvulo contém por si só o ser humano e o espermatozóide apenas contribui para o seu 
desenvolvimento 

Oxalá – interjeição proveneinte do árabe “in sha Alah”. 

 

 P  
Pacifista – pacifista, adepto da paz mundial. 
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Pactista – quem demonstra tendência a fazer pactos. 

Paisaxista – paisagista, quem se dedica ao paisagismo. 

Palabrista – quem fala demais; quem se presta a discursos. 

Palista – jogador de beisebol; quem pratica remo; quem trabalha com pala (pá) industrial ou 
mecânica. 

Palla – palha. 

Palleira – palheiro. 

Palleiro – palheiro. 

Pancista – quem tem uma grande panza, “barrigudo”; acomodado; quem só pensa em obter 
vantagens imediatas.  

Pandeireta – pandeiro. 

Pandeiretista – músico que toca a pandeireta. 

Paneslavista – pan-eslavista, adepto do do pan-eslavismo (tendência política que aspira a 
confederação dos povos de origem eslava). 

Panexirista – panegirista, quem faz panegírico. 

Panorama – panorama. 

Panxermanista – pangermanista, adepto do pangermanismo: doutrina que proclama a união 
dos povos de origem germânica; tendência política que aspira a confederação dos povos de 
origem germânica. 

Panzudo – barrigudo, quem tem uma barriga grande. 

Papeira – bócio. 

Papelista – papelista: fabricante de papel; quem arquiva papéis; quem trabalha revestindo 
com papel de parede. 

Papisa – papisa, forma feminina de “Papa”. 

Papista – papista, adepto da rigorosa obediência ao Papa. 

Paquista – adepto do comportamento de Francisco (Paco) Vázquez Vázquez (1946), ex-
dirigente do PSOE de A Corunha em Galicia, conhecido por mudar de partidos por 
conveniencia pessoal. Pejorativo. 

Paracaidista – pára-quedista, quem pratica o pára-quedismo (esporte). 

Parachutista – pára-quedista, quem pratica o pára-quedismo (esporte). 

Paradista – profissonal que trabalha em “paradas” (feiras promocionais), principalmente de 
eqüinos; esportista que faz “parada de mãos” (plantar bananeira). 

Parlamentarista – parlamentarista: adepto do parlamentarismo (sistema político); 
pertencente ao parlamento. 

Parodista – parodista, quem faz paródias. 
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Parrandista – quem pertence a uma parranda (conjunto de músicos); farrista. 

Partición – partição. 

Participacionista – adepto da participação, segundo a qual a população deve participar das 
tomadas de decisões do governo, por meio do voto e do referendum. 

Particularista – particularista: quem tem preferência exagerada pelo particular em detrimento 
do geral; quem age por conta própria. 

Partidazo – uma excelente partida de futebol, um grande jogo de futebol. 

Partidista – partidista, adepto de um partido (político); adepto da divisão em partidos. 

Párvulo – criança muito pequena, que ainda não atingiu a idade escolar. 

Parvulista – educador de crianças na primeira infância (párvulos). 

Pasadista – passadista, quem exageradamente exalta o passado. 

Pasador – trava ou fecho, geralmente instalado do lado interno das portas. 

Pasatista – adjetivo que designa a qualidade de algo para se distrair e passar o tempo, mas 
sem profundidade teórica, “leve”; quem vive se distraindo e passando o tempo com atividades 
sem profundidade teórica. 

Pasionista – passionista, membro de congregação religiosa da Pasión de Cristo. 

Paspallao – nome onomatopéico da codorna. 

Pastoralista – pastoralista, quem compõe pastorais. 

Patacal – batatal. 

Patada – chute; pontapé. 

Pataqueiro – batateiro. 

Patarra – aumentativo de pata, pata (pé) muito grande. 

Paternalista – paternalista, conduta própria do paternalismo. 

Patoloxista – patologista, especialista em patologia. 

Patrimonialista – patrimonialista, quem visa à conservação e/ou expansão do patrimônio. 

Patrimonista – quem vive de doações (espontâneas ou não) do patrimônio alheio. 

Patronista – adepto dos interesses dos empregadores (pró- patrão). 

Paulista – paulista,  natural ou habitante do Estado de São Paulo no Brasil (empréstimo do 
português brasileiro). 

PCE – Partido Comunista Español. 

PCEista ou  PCista – membro do PCE - Partido Comunista Español. 

Pecista – membro do PCE - Partido Comunista Español. 

Pechadura – fechadura. 
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Pedagoxista – pedagogista, pedagogo, especialista em pedagogia.  

Pedestrista – quem pratica pedestrianismo (modalidade esportiva). 

Pedraría – muitas pedras juntas. 

Peguista – membro do PG - Partido Galeguista. 

Peludo – peludo, quem tem muito pelo. 

Penalista – penalista, especialista em direito penal. 

Pendolista – quem tem letra muito bonita; manipulador de péndola (pena). 

Penedo – penhasco, pena (pedra) muito grande. 

Penista – penologista, especialista em penologia. 

Pensionista – pensionista, quem recebe ou paga uma pensão. 

Pepista – membro do PP - Partido Popular. 

Pequeniño – pequenino. 

Percusionista – percussionista, quem toca instrumento de percussão. 

Perdigón – macho da perdiz. 

Perfeccionista – perfeccionista, quem é obstinado em perfeição. 

Perfumista – perfumista, quem fabrica ou comercializa perfumes. 

Periodista – jornalista. 

Perista – quem vende objetos roubados. 

Perlista – quem se dedica a fazer jóias com pérolas. 

Peronista – peronista, adepto do peronismo: doutrina política do estadista argentino Juan 
Domingo Perón (1895-1974). 

Pérsico – persa, originário da Pérsia. 

Persoal – pessoal; relativo à pessoa. 

Personalista – personalista, adepto do personalismo (doutrina filosófica que representa a 
pessoa ou personalidade humana como o valor fundamental no campo ético, e a realidade 
primordial no âmbito metafísico). 

Pescozón – pescoço grande; quem tem  pescoço grande. 

Pesebrista – quem faz presépios (pesebre). 

Peseguista – membro ou adepto do PSG, Partido Socialista Galego. 

Pesimista –  pessimista, quem tende a ver sempre os aspectos mais desfavoráveis das 
situações; adepto do pessimismo filosófico. 

Pesoeista – membro do PSOE - Partido Socialista Obrero Español. 

Petardista – pessoa que engana; rouba; ou age de má fé. 
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Petrarquista – petrarquista, especialista na obra do poeta e humanista italiano Francesco 
Petrarca (1304-1374). 

Petrolista – petrolista, petroleiro, quem trabalha em refinaria de petróleo. 

Pexegueiro – pessegueiro. 

PG – Partido Galeguista. 

PGista – membro do PG - Partido Galeguista. 

Pianista – pianista, quem toca piano. 

Pietista – pietista, adepto do pietismo (movimento religioso do século XVII). 

Pincelista – pintor, quem usa bem os pincéis. 

Pintor – pintor. 

Pintoresquista – pintor adepto do pitoresco. (corrente artística) 

Piñeirista – adepto das idéias políticas de Ramón Piñeiro López (1915-1990), escritor galego 
e líder da Federación de Mocedades Galeguistas. 

Plaxista – quem faz plágios; plagiador. 

Pleitista – quem provoca pleitos ou brigas judiciais 

Plumista – plumista, quem trabalha com plumas. 

Pluralista – pluralista, adepto do pluralismo (sistema que aceita e reconhece a pluralidade de 
doutrinas e posições). 

Plutonista – plutologista, especialista em plutologia. 

Pneuvista – membro do partido político PNV - Partido Nacionalista Vasco. 

Poboacionista – quem é adepto de políticas de povoamento de locais, em geral, não 
habitados. 

Polaco – polonês, originário da Polônia. 

Polemista – polemista, quem provoca polêmicas. 

Policial – policial: relativo à policia. 

Polideportivo – ginásio poli-esportivo. 

Politeísta – politeísta, adepto do politeísmo (doutrina religiosa). 

Polvorista – especialista em máquinas ou armas de fogo. 

Pontevedrista – pertencente à torcida ou ao time Pontevedra Club de Fútbol. 

Popularista – quem tem tendência ao popular, por exemplo em forma de vida, postura 
cultural, linguagem usada. 

Populista – populista, adepto do populismo:quem chama a atenção do povo e o agrada. 

Pornoartista – artista pornô. 
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Porrista – quem usa métodos violentos para intimidar a população. 

Portátil – portátil. 

Portiña – portinha. 

Portiñola – cancela. 

Portiñolón – cancela grande. 

Portorriqueño – portorriquenho, próprio ou originário de Porto Rico. 

Porvirista – Segundo Fernández Rei (1999), palavra criada por Rafael Dieste (1899-1981) 
para designar quem prevê fatos futuros (porvir). 

Posibilista –  quem tem tendência a aproveitar para determinados fins, as possibilidades 
existentes em doutrinas, instituições ou circunstâncias; membro do partido político espanhol 
Posibilismo, fundado no final do século XIX, e sua proposta era uma evolução democrática da 
monarquia constitucional. 

Positivista – positivista: quem tem atitudes práticas; tendência a valorizar os aspectos 
materiais da realidade; adepto do positivismo (teoria filosófica). 

Posmodernista – pós-modernista, adepto do pós-modernismo (corrente artítica e intelectual). 

Postimpresionista – adepto das correntes artísticas que se seguiram ao impressionismo. 

Pouquiño – pouquinho. 

PP – Partido Popular. 

PPista – membro do PP - Partido Popular. 

Practicista – médico prático; adepto da prática em detrimento da teoria. 

Pragmatista – pragmático; adepto do pragmatismo (movimento filosófico). 

Precapitalista – pré-capitalista, anterior ao capitalismo(sistema sócio-econômico). 

Preceptista – preceptista, quem estabelece preceitos. 

Preciosista – preciosista, obcecado por preciosismos. 

Preformacionista – adepto da teoria segundo a qual a forma de um futuro ser está contida no 
DNA, ainda que este nem se apresente como embrião. 

Preguiceiro – preguiçoso. 

Prerrafaelista –  pré-rafaelista, precursor do rafaelismo (movimento artístico e intelectual). 

Presbiteriano – presbiteriano, adepto do presbiterianismo (doutrina religiosa). 

Presentista – funcionário que está presente ao trabalho mesmo doente ou em férias; quem se 
preocupa somente com o momento presente. 

Presidencialista – presidencialista, adepto do do presidencialismo (sistema político). 

Prestamista – quem empresta dinheiro a juros. 

Prexulgar – julgar previamente. 
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Prietista – adepto das idéias de Manuel García Prieto (1859 - 1938), ex-Ministro de Obras 
Públicas de Galicia e duas vezes presidente do governo espanhol. 

Primeiranista – quem pertence ao corpo discente de primeiro ano de um curso. 

Primorriverista – adepto das idéias de Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), 
militar e presidente do governo espanhol (1923-1930). 

Priscilianista – priscilianista, adepto do priscilianismo (doutrina religiosa). 

Probabilista – probabilista: adepto do probabilismo (doutrina religiosa), especialista em 
probabilidade. 

Productivista – adepto de posturas voltadas à produção.  

Profesorado– professorado. 

Progresista – progressista, adepto do progresso. 

Prohibicionista – proibicionista, quem é adepto de proibições como medidas preventivas. 

Prologuista – quem escreve prólogos. 

Promotoría – promotoria. 

Propagandista – propagandista, quem faz muita propaganda. 

Prosaico – prosaico, relativo à prosa. 

Proselitista – quem conquista adeptos. 

Prosista – prosista, escritor de prosa. 

Prosocialista – quem está a favor dos socialistas (socialismo) sistema sócio-econômico. 

Protagonista – protagonista. 

Proteccionista – protecionista, adepto do protecionismo (doutrina econômica). 

Proudhonista – adepto das idéias sociais e anarquistas de Pierre-Joseph Proudon (1809-
1865). 

Proverbista – quem é obcecado por dizer, colecionar ou estudar provérbios. 

Providencialista – providencialista, adepto do providencialismo (doutrina segundo a qual 
tudo ocorre por providência divina). 

Provincialista –  a adepto dos interesses do pró-província. 

Proxectista – projetista, quem faz projetos. 

Prusianista –  adepto dos interesses pró-Prússia. 

Pseudoestalinista – quem se diz adepto do estalinismo, mas mostra um comportamento 
incoerente  com esses ideais. 

Pseudopacifista – quem se diz adepto do pacifismo, mas mostra um comportamento 
incoerente  com esses ideais. 

PSG – Partido Socialista Galego. 
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PSGista ou PSGuista – membro do PSG - Partido Socialista Galego. 

Psicanalista – psicanalista, especialista em psicanálise. 

Psicodramatista – psicodramista, terapeuta especializado em psicodrama. 

Psicoloxista – psicologista, psicólogo, especialista em psicologia. 

Psicometrista – especialista em psicometria. 

Psicosomatista – especialista em fenômenos psicossomáticos. 

PSOE – Partido Socialista Obrero Español. 

PSOEista  ou PSOista – membro do PSOE - Partido Socialista Obrero Español. 

Pte. – abreviatura da palavra Presidente. 

Publicista – publicista: quem escreve para o público em geral; quem usa a publicidade para 
divulgar algo. 

Pufista – pufista. 

Pulgueiro – local infestado de pulgas. 

Puntillista – adepto do pontilhismo (corrente artística). 

Purista – purista. 

Puxilista – pugilista, que pratica pugilismo (modalidade esportiva). 

 

 Q  
Quietista – quietista, adepto do quietismo, quem mostra  tendência a se calar mesmo diante 
de injustiças. 

Quietude – quietude, ato ou efeito de ficar quieto. 

Quimerista – quimerista, quem costuma criar quimeras. 

Quinarista – obcecado pelo jogo “quina” da loteria. 

Quintacolumnista –  quinta-colunista, membro da quinta-coluna de um país. 

Quintanista – quintanista, quem pertence ao corpo discente do quinto ano de um curso. 

Quiñentista – quinhentista, especialista no século XVI. 

Quiromasaxista – quem aplica quiromassagem (massagem terapêutica). 

 

 R   
Rabixo – rabinho, diminutivo de rabo. 

Rabuñada – unhada, ato ou efeito de ferir usando as unhas. 

Racionalista – racionalista, adepto do racionalismo: doutrina filosófica; corrente estética da 
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arquitetura do século XX. 

Racista – racista: conduta própria do racismo (discriminação baseada na etnia); adepto do 
racismo, doutrina antropológica baseada nas diferenças étnicas dos seres humanos. 

Radical-revolucionista – partidário de fazer revoluções radicais, revolucionário radical. 

Radicalista – radicalista: quem tem atitudes radicais; adepto do radicalismo (conjunto de 
idéias e doutrinas para mudar totalmente a ordem política, científica, moral e religiosa). 

Radiofonista – radiofonista, quem opera aparelho radiofônico. 

Radiotelefonista – radiotelefonista, quem opera aparelho radiotelefônico. 

Ramaxe – ramagem. 

Ramista – quem arrecada fundos para a festa da paróquia, membro da comissão da festa 
parroquial. 

Rapacete  – menino pequeno. 

Rapaz – menino.  

Rapazote – menino pequeno. 

Rarear – tornar raro ou escasso, diminuir. 

Razonalista – variação ortográfica de “racionalista”. 

Realengo – realengo, relativo à realeza. 

Realista – realista: quem se ajusta a realidade; quem representa as coisas tal qual elas são; 
adepto do realismo: corrente artístico-literária; teoria filosófica; doutrina política espanhola 
favorável à monarquia; membro do partido político espanhol favorável à monarquia. 

Recadista – recadista, recadeiro, quem leva e traz recados. 

Recepcionista – recepcionista. 

Recepcionisto – forma masculina e pejorativa recepcionista. 

Redencionista – adepto do redencionismo, teoria segundo a qual pode-se chegar a uma nova 
sociedade abolindo-se os principios que regem as sociedades atuais.  

Redentorista – redentorista, membro da Congregação do Santísimo Redentor. 

Reduccionista – reducionista, adepto do reducionismo (teoria filosófica). 

Refacer –  refazer. 

Refinaría –  refinaria. 

Reflaccionista – adepto de uma inflação controlada. 

Reformista – reformista, adepto de reforma política, religiosa, social etc. 

Regato – reguinho, diminutivo de rego. 

Regulamentista – muito rígido, que segue a risca os regulamentos. 
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Reinado – reinado. 

Reintegracionista – reintegracionista, adepto do reintegracionismo, corrente que defende 
uma aproximação maior do galego ao português, não apenas nos âmbitos lingüísticos. 

Relativista – relativista: para quem tudo é relativo; físico especialista em relatividade; adepto 
do relativismo (teoria filosófica). 

Relicario – relicário, recipiente onde se guardam relíquias. 

Relucir – brilhar muito; destacar-se demasiadamente (sentido figurado). 

Renacentista – renacentista, adepto do Renascimento (movimento artístico e cultural). 

Renacionalización – renacionalização. 

Rendista – rentista, quem vive de rendas. 

Rentista – variação ortográfica de “rendista”. 

Repentista – que improvisa textos; repentista. 

Repoboacionista – adepto do repovoamento de localidades.  

Reservista – membro de uma reserva, em geral militar ou esportiva. 

Retratista – retratista, quem faz retratos. 

Retrousar –  fazer refrões nas poesias. 

Retrousista –  quem faz refrões nas poesias. 

Revanchista – revanchista, quem demonstra atitude de vingança. 

Revisionista – revisionista, quem faz revisões, em geral de textos; quem tem tendência a 
fazer revisões de doutrinas e/ou normas com o intuito de atualizá-las. 

Revoltista – quem provoca revoltas (com ou sem motivo), ou delas participa. 

Rexeneracionista – adepto de regenerar valores morais e sociais de um povo. 

Rexionalista – regionalista: quem tem apego aos produtos e à cultura da região; adepto do 
regionalismo (defesa dos interesses pró-regionais); membro da Asociación Rexionalista 
Galega; membro da Unión Regional de Derecha. 

Rexurdimento – ressurgimento; movimento cultural do século XIX que ocorreu na Galiza 
com o intuito de retomar o galego como língua cultural e literária. 

Ricaz – rico. 

Ricazo – muito rico. 

Rigorista – rigorista, conduta própria do rigorismo, obcecado pelo rigor moral. 

Rigurista – variação ortográfica de “rigorista”. 

Ritualista – ritualista, quem é obcecado por rituais; quem da grande importância aos rituais. 

Rodaballo – robalo, variedade de peixe. 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

124  

Rodaxe – rodagem. 

Romanceiro – romanceiro. 

Romancista – romancista: quem escrevia em língua romance; quem escreve poesia romance 
(repetição nos versos pares de uma única rima assonante e sem rima nos versos ímpares); 
quem escreve romances ou histórias de cavalarias. 

Romanista – romanista: especialista em direito romano; especialista em línguas românicas e 
suas literaturas. 

Romano – romano, originário ou próprio de Roma. 

Romanonista – adepto das idéias políticas de Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de 
Romanones (1863-1950). 

Romanticista – romântico, adepto do romantismo (corrente literária do século XIX). 

Rondallista – pessoa encarregada da ronda, quem ronda para roubar. 

Rosacea – rosácea: nome botânico da família das roseiras. 

Rosaliano – relativo à Rosalía de Castro (1837-1885), poetisa galega do final do século XIX. 

Rosalista – especialista na obra de Rosalía de Castro (1837-1885), poetisa galega do final do 
século XIX. 

Roseira – roseira (planta). 

Róseo – rosado. 

Rotatorio – rotatório. 

Rouqueño – rouco. 

Rúa – rua. 

Ruidazo – ruído muito intenso, muito forte e/ou muito alto. 

Rupturista – adepto da ruptura política. 

Ruralista – ruralista: apegado à vida e à cultura rural; quem vive das atividades rurais e 
camponesas; adepto do ruralismo (corrente sócio política). 

 

 S  
Sadomasoquista – sadomasoquista: quem pratica o sadomasoquismo; conduta de quem se 
satisfaz ao humilhar e ser humilhado. 

Salazarista – salazarista, adepto do salazarismo: idéias políticas do ditador português 
António de Oliveira Salazar (1889 -1970). 

Saleiro – saleiro, recipiente onde se coloca o sal. 

Salmista – salmista, quem compõe salmos. 

Salpicadura – ato ou efeito de salpicar. 
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Saltacionista – adepto do saltacionismo: teoria linguística defendida por Avram Noam 
Chomsky (1925), contrária ao continuismo, e que defende o surgimento da linguagem como 
uma resposta não funcional a uma reorganização interna do cérebro. 

Saltador – saltador; saltitante. 

Sandinista – sandinista, adepto do sandinismo: ideologia política do nicaragüense Augusto 
Nicolás Calderón Sandino e mais conhecido como Augusto César Sandino (1895-1934). 

Sanjuanista – quem pertence a ordem de São João de Jerusalém. 

Sanitarista – sanitarista, especialidade médica. 

Santiago de Compostela – Cidade na província da Corunha e capital da Galiza. 

Santiagueiro – gentílico da localidade de Santiago de Compostela. 

Santiaguense – gentílico da localidade de Santiago de Compostela. 

Santiagués – gentílico da localidade de Santiago de Compostela. 

Santiaguista – pertencente à ordem de Santiago de Compostela. 

Santista – santista,  natural ou habitante da cidade de Santos no Brasil (empréstimo do 
Português brasileiro). 

Sanxoanista – religioso e membro da ordem de San Xoán.  

Saquista – jogador de beisebol que atúa na posição de sacar a bola; adepto da política de 
saqueo de recursos naturais.  

Satanista – quem é muito perverso; adepto do satanismo: doutrina religiosa de Anton 
Szandor LaVey (1930-1997); quem pratica rituais ocultos considerados satânicos pela Igreja 
Católica. 

Satirista – satirista, quem escreve sátira. 

Saudita – saudita. 

Saudosista – saudosista, quem cultiva a saudade dos tempos de outrora; adepto do 
saudosismo (movimento literário português do começo do século XX). 

Savonarolista – adepto das idéias religiosas do italiano Girolamo Savonarola (1452-1498) de 
cunho protestante. 

Saxofonista – saxofonista, quem toca saxofone. 

Sebastianista – sebastianista, adepto do Sebastianismo: messianismo português baseado no 
retorno de D. Sebastião (1554-1578), rei de Portugal; quem é retrógrado. 

Secesionista – adepto da secessão de algo; adepto da secessão política e cultural da Galiza; 
adepto da secessão na guerra civil dos EUA; adepto do movimento artístico Secessão 
Vienense. 

Secretariado – secretariado. 

Secretista – secretista, segredista, segredeiro, quem gosta de segredar. 
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Secta – seita. 

Sectarista – sectarista, sectário, membro se uma secta; obcecado por um determinado ideal. 

Segregacionista – segregacionista, quem segrega, adepto da segregação. 

Seguida – tipo de dança popular. 

Seguidilla – composição métrica popular que pode constar de quatro ou sete versos.  

Seguidista – quem dança as seguidas; quem compõe seguidillas. 

Seguimento – seguimento. 

Segundanista – quem pertence ao corpo discente de segundo ano de um curso. 

Seiscentista – seiscentista, especialista no século XVII. 

Seleccionista – evolucionista, adepto do evolucionismo: doutrina filosófica; doutrina 
biológica darwinista. 

Semanalista – quem recebe remuneração calculada por semana trabalhada. 

Sementeira – local onde se plantam as sementes. 

Semestralista – quem paga contribuição semestral. 

Semifinalista – semifinalista, pertencente ao grupo dos que chegam a uma prova semifinal. 

Seminarista – seminarista, aluno de seminário. 

Sensacionalista – sensacionalista, quem promove o sensacionismo (induzir fortes emoções 
ou sensações por meios gráficos ou textos falados). 

Sentimentalista – sentimentalista, que tem uma exagerada expressão dos sentimentos. 

Señoriña – senhorita, título de uma mulher solteira. 

Señorío – região dirigida por, ou pertencente a, um senhor feudal. 

Separatista – separatista, adepto do separatismo (doutrina política). 

Sermonista – quem faz sermões. 

Setecentista – setecentista, especialista no século XVIII. 

Setemesiño – quem nasce aos sete meses de gestação. 

Sexista – sexista, conduta própria do sexismo, quem discrimina baseado no sexo. 

Sextanista – quem pertence ao corpo discente de sexto ano de um curso. 

Simbolista – simbolista: especialista em símbolos; adepto do simbolismo (movimento poético 
do final do século XIX). 

Simplicista –  simplicista, quem aplica símplices. 

Simplista – simplista, quem simplifica. 

Sindicalista – sindicalista, adepto do sindicalismo (sistema de organização da classe 
trabalhadora); membro de um sindicato. 
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Sinfonista – sinfonista, compositor de sinfonias. 

Sionista – sionista, adepto do sionismo (movimento socialista e nacionalista judaico). 

Snobista – snobista, quem é muito snob.  

Sobrista – em geral pedintes, que vivem das sobras deixadas pelos outros. Em sentido 
figurado, designa a quem tenta tirar proveito de uma situação difícil de outrem. 

Socialista – socialista, adepto do socialismo; membro do Colectivo Socialista; membro da 
Unión Socialista Gallega; membro do Partido Socialista Galego (PSG); membro do Partido 
dos Socialistas de Galicia;  membro do Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Sociolingüista – sociolingüista, especializado em sociolingüística. 

Socioloxista – sociólogo, especialista em sociologia. 

Socorrista – socorrista, especialista em primeiros socorros. 

Sofista – sofista. 

SOGAMA –  Sociedade Galega do Medio Ambiente. 

Soista – variação ortográfica de “solista”. 

Solidificar – solidificar. 

Solipsista – muito subjetivista. 

Solista – solista, quem toca só. 

Solteirón – solteirão. 

Somatén –  forças armadas que não pertencem ao exército, mas que se reunem para combater 
a ação de criminosos. 

Somatenista – quem pertence a um somatén. 

Sombreireiro – artesão que faz e comercializa chapéus. 

Sombreirista – fabricante de chapéus, adepto da manutenção de privilégios da nobreza. 

Sombreiro – chapéu. 

Sombrizo – sombroso, local com pouca luz. 

Somocista – adepto do somocismo: idéias políticas do ditador nicaragüense Anastacio 
Somoza García (1896-1956). 

Sonambulista – sonâmbulo, quem sofre de sonambulismo. 

Sonetista – sonetista, quem escreve sonetos. 

Sopeira – sopeira, recipiente onde se põe a sopa. 

Sortudo – sortudo, quem tem muita sorte. 

Sportista – esportista, quem pratica sport. 

Stalinista – estalinista, adepto do estalinismo: idéias políticas do estadista da U.R.S.S. Josef 
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Stalin (1878-1953). 

Subcontratista – quem é contratado por intermediários para executar um serviço,  
terceirizado. 

Submarinista – submarinista: tripulante de submarino, quem pratica pesca submarina. 

Substancialista – substancialista, adepto do substancialismo (teoria filosófica). 

Subxectivista – quem age com predomínio do subjetivo. 

Sucursalista – sucursalista, quem promove a abertura de sucursais; quem trabalha em uma 
sucursal (agência filial). 

Sudista – sudista, adepto dos interesses do Sul, por exemplo, na guerra de Secessão nos EUA. 

Sufraxista – sufragista, adepto do sufrágio feminino. 

Superrealista – super-realista, adepto do superrealismo. 

Surfista – surfista, quem pratica o surfe. 

Suroestista – adepto dos interesses pró-sudoeste. 

Surrealista – surrealista, adepto do surrealismo (corrente artística do começo do século XX). 

 

 T  
Tabaquista – tabaquista, tabagista, quem sofre de tabagismo. 

Tacticista – quem segue métodos, sistemas ou estratégias para conseguir algo. 

Táctil – táctil. 

Tallar – cortar; esculpir.  

Tallista – quem talla; escultor geralmente de peças em madeira, ou lapidador de pedras 
preciosas. 

Tanguista – tanguista, quem compõe tangos. 

Taoísta – taoísta, adepto do taoísmo (doutrina religiosa). 

Tardío – tardio. 

Tardofranquista – adeptos da última etapa do franquismo (teoria política). 

Taxidermista – taxidermista, especialista em taxidermia. 

Taxista – taxista, condutor de taxi. 

Taxonomista – taxonomista, especialista em em taxonomia. 

Taylorista – taylorista, adepto do taylorismo: teoria econômica do estadounidense Frederick 
Winslow Taylor (1856-1915). 

Teclista –  tecladista, quem toca teclado. 



Nilsa Areán García 

Estudo comparativo de aspectos semânticos do sufixo –ista no português e no galego. 

129  

Tecnicista – tecnicista, quem usa muito termos técnicos. 

Tele –  forma abreviada de televisão, equivale à forma tv. 

Telefonista – telefonista, operador de aparelho telefônico. 

Telefonisto – forma masculina e pejorativa de telefonista. 

Telegrafista – telegrafista, operador de telégrafo. 

Teleoloxista –  teleologista, especialista em teleologia. 

Televisión –  televisão. 

Temperanza –  temperança; qualidade de pessoa comedida. 

Tempestivo – relativo à tempestade. 

Tenebrista –  tenebrista, quem usa a técnica de pintura chamada tenebrismo. 

Tenista – tenista, quem pratica tênis. 

Terceiranista – membro do corpo discente do terceiro ano de um curso. 

Terceirista – quem recolhe o dízimo. 

Terceiromundista – membro do Terceiro Mundo. 

Terreño – terreno, relativo à terra. 

Territorialista – adepto da divisão em territórios. 

Terrorista – terrorista, quem promove atos de terror. 

Tintinista – obcecado pela personagem Tintin.  

Titulista – jornalista que faz as Manchetes; quem dá títulos a quadros, fotos, livros, filmes 
etc. 

Toliño – tolinho. 

Tomista – tomista, adepto do tomismo, doutrina religiosa do frade dominicano e teólogo 
italiano São Tomás de Aquino (1227-1274). 

Tontaría – ação caracter´sitica de um tonto; tolice. 

Toño – apelido do nome próprio Antonio, equivale à forma brasileira: Tonho. 

Toponimista – especialista em toponímia. 

Totalitarista – totalitarista, adepto do totalitarismo (regime político). 

Totemista – totemista, adepto do totemismo (sistema relligioso). 

Touriñista – adepto dos ideais políticos de Emilio Pérez Touriño (1948), e Presidente da 
Xunta Galega desde agosto de 2005. 

Toxal – tojal. 

Toxo – tojo, tipo de planta. 
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Tractorista – tratorista, condutor de  trator. 

Tradeunionista – trade-unionista, membro de uma trade-union. 

Tradicionalista – tradicionalista: adepto das normas e costumes do passado; adepto do 
tradicionalismo: doutrina filosófica; sistema político. 

Trampa – trapaça; armadilha. 

Trampista – trapaceiro, quem faz trampas. 

Transaccionista  –  transacionador, transator. 

Transcendentalista – transcendentalista, adepto do transcendentalismo (teoria filosófica). 

Transformista – transformista: ator, em geral cômico, que faz mudanças rápidas de roupas 
para representar novas e diferentes personagens em uma mesma apresentação; adepto do 
transformismo (corrente na biologia). 

Transportista –  transportador, profissional que se dedica a fazer transporte de cargas. 

Trapecista – trapezista, quem trabalha com trapézio. 

Trapisonda – intriga, confusão. 

Trapisondista – quem arma muitas intrigas (trapisondas). 

Trastamarista – membro da Casa de Trastámara (dinastia de reis que governou Castela, 
Aragão, Navarra e Nápoles de  1369 a 1504); autoritário, por analogia ao governo da Casa de 
Trastámara. 

Tratadista – tratadista, que escreve tratados. 

Tratante – quem faz qualquer tipo de negócio que lhe seja vantajoso; enrolador (no sentido 
figurado). 

Tremebundista – muito tremebundo, muito assustador. 

Tremendista – quem é obcecado por contar notícias alarmantes; toureiro que segue o 
tremendismo como estilo (mais espetáculo que seguir as regras clássicas da tourada); adepto 
do tremendismo, movimento artístico espanhol do século XX. 

Tresillista – jogador de tresillo (jogo de cartas). 

Tresillo – jogo de cartas. 

Triagonista –  terceiro ator. 

Tributarista –  advogado especialista em direito tributário. 

Triunfalista – triunfalista, quem demonstra otimismo exagerado, quem manifesta de forma 
pomposa a segurança em si próprio, atitude de superioridade sobre os outros. 

Tristeiro – muito triste. 

Tristiño – tristezinho, quem apresenta pequenos sinais de tristeza. 

Tristote –  tristezinho, quem apresenta pequenos sinais de tristeza. 
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Tristón – muito triste. 

Trobadoresco – trovadoresco. 

Troiteiro – pescador de trutas. 

Trombose – trombose, tipo de doença. 

Trompetista – trompetista, tocador de trompete. 

Trostkista –  variação ortográfica de “trotskista”. 

Trotskista – trotskista, adepto do trotskismo: ideologia política desenvolvida pelo ucraniano 
León Trotsky (1879-1940). 

Troulear – divertir-se de forma ruidos; fazer travessuras. 

Trouleo – farra; bagunça. 

Truculentista –  exageradamente truculento. 

Tsarista – tsarista, adepto do tsarismo (sistema político). 

Turista – turista, quem pratica turismo. 

Turnista – quem trabalha por turnos. 

TVG –  Televisión de Galiza. 

 

 U  
Ubiquista – adepto do ubiquismo: idéias políticas do militar guatemalteco  Jorge Ubico y 
Castañeda (1878-1946), Presidente da Guatemala de 1931 à 1934. 

UCD – Unión de Centro Democrático. 

UCDista – membro da UCD -Unión de Centro Democrático. 

Ucedista – membro da UCD -Unión de Centro Democrático. 

Ultraciclista – grande ciclista. 

Ultracomunista – ultra-comunista,  adepto às ideologias comunistas 

Ultradereitista –  extremamente adepto às ideologias de direita. 

Ultraesquerdista – extremamente adepto às ideologias de esquerda. 

Ultraintegrista – adepto da manutenção íntegra das tradições ao extremo. 

Ultramodernista – adepto do ultramodernismo,  corrente artística e literária. 

Unanimista – unanimista, adepto do unanimismo (doutrina segundo a qual a obra literária 
deve traduzir a vida, as impressões e os sentimentos dos grandes grupos humanos ). 

Uniclasista – adepto do uniclasismo, sistema social igualitário onde há uma única classe. 

Uniformista – uniformitarianista, adepto do uniformitarianismo: teoria geológica do escocês 
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Sir Charles Lyell (1797-1875). 

Unionista – unionista, adepto do unionismo, doutrina que favorece a união de partido e/ou 
nações. 

Unitarista – unitarista, adepto do unitarismo: doutrina religiosa, doutrina política. 

Universalista – universalista: quem acredita assumir atitudes universais; adepto do 
universalismo: doutrina religiosa; movimento estético uruguaio da primeira metade do século 
XX. 

UPG – Unión do Povo Galego. 

UPGista ou UPGuista – membro da UPG -Unión do Povo Galego. 

Uranista – uranista, quem pratica o uranismo (homoxessualismo). 

Urbanista – urbanista, especialista em urbanismo. 

USC – Universidade de Santiago de Compostela. 

Uterino – uterino, relativo ao útero. 

Utilitarista – utilitarista: quem valoriza exageradamente a utilidade; adepto do utilitarismo 
(doutrina filosófica). 

Utopista – utopista, adepto da utopia. 

Uxetista – quem pertence ao sindicato de classe UXT – Unión Xeral dos Taballadores. 

UXT – Unión Xeral dos Taballadores. 

 

 V  
Vacún – vacuno, relativo ao gado bovino. 

Vagabundo – vagabundo. 

Valencianista – especialista na cultura valenciana; adepto dos interesses pró-Valência. 

Vampirista – quem se parece muito com um vampiro; quem se aproveita dos demais. 

Vangardista – vanguardista, adepto de movimentos de vanguarda; membro da Vangarda 
Nazonalista Galega. 

Vanguardista –  variação ortográfica de “vangardista”. 

Varredoiro –  vassoura grande. 

Varredura –  ato ou efeito de varrer; varrição. 

Vazquista – adepto dos ideais políticos tradicionalistas de Juan Vázquez de Mella Fanjul 
(1861-1828), fundador do Partido Católico Tradicionalista (1918); adepto das idéias 
socialistas e/ou comunistas de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), escritor e membro 
do PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). 

Vellez – velhice. 
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Vellice – velhice. 

Vello – velho. 

Velocipedista – velocipedista, condutor de velocípede. 

Velocista – velocista, quem pratica velocismo (esporte). 

Ventanuxo – janelinha, pequena janela. 

Veranista – veranista, quem veraneia. 

Verbalista – verbalista: quem mostra propensão em fundamentar seu raciocínio mais em 
palavras que em conceitos; quem cultiva a memória verbal na área da educação. 

Verbista –  membro da sociedade religosa: Sociedad del Verbo Divino; poeta. 

Verdista –  membro do Partido Verde, atualmente sob o nome: Los Verdes. 

Verista – verista, adepto do verismo (movimento artístico). 

Verticalista – verticalista: apicultor que usa colmeias verticais; adepto do verticalismo. 

Vestiario – vestiário. 

Vibrátil – vibrátil, que vibra. 

Videoartista – videoartista, produtor de arquivos artísticos (filmes, peças) em video-tape. 

Vindoiro – vindouro. 

Viñedo – vinhedo. 

Violagambista – gambista, quem toca viola de gamba. 

Violinista – violinista, quem toca violino. 

Virxilianista – virginalista, quem toca virginal. 

Vitalista – vitalista, adepto do vitalismo (doutrina biológica). 

Viveirista – viveirista, quem trabalha em viveiro. 

Viviseccionista – viviseccionista, quem pratica a vivissecção. 

Vocalista – vocalista, trabalha com a voz. 

Volantista – motorista, trabalha ao volante. 

Volframio – wolfamio, tungstênio. 

Volframista – quem explora ou comercializa o volframio. 

Voluntarista – voluntarista: quem fundamenta sua previsões mais no desejo que se cumpram 
que nas possibilidades reais; adepto do voluntarismo: teoria do filósofo alemão Arthur 
Schopenhauer; doutrina teológica. 

Voyeurista – obcecado por observar pessoas em sua intimidade; voyer. 

Vulgarista – quem é vulgar; usa muitos vulgarismos. 
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 X  
Xadrecista – xadrezista, enxadrista, quem joga xadrez. 

Xaimista – adepto das idéias políticas de Xaime Illa Couto (1915), líder da Federación de 
Mocedades Galeguistas, fundador do Partido Obreiro Galego, atual membro da Academia 
das Letras Galegas. 

Xamanismo –  ocultismo turco. 

Xamanista –  quem pratica o xamanismo. 

Xan – apelido do nome próprio Xoán. 

Xansenista – jansenista, adepto das idéias religiosas de Jansenius (1585 -1638).. 

Xardinaría – jardinagem. 

Xeladeira – geladeira (forma usada pelos galegos que vivem no Brasil, Uruguai e Argentina). 

Xemido – gemido. 

Xenealoxista – genealogista, especialista em genealogia. 

Xeneracionista – generacionista, adepto do generacionismo. 

Xeneralista – generalista: quem em sua profissão domina um amplo campo de 
conhecimentos; quem tem por hábito generalizar. 

Xenetista – genetista: especialista em genética; adepto do genetismo (teoria psicológica que 
tenta explicar a conduta de um indivíduo baseada na herança genética) . 

Xeografía –  geografia. 

Xeográfíco –  geográfico. 

Xeomorfoloxista – especialista em geomorfologia. 

Xesta – planta leguminosa de flores amarelas. 

Xesteira – local onde abundam as xestas. 

Xilroblista – adepto das idéias políticas de José María Gil Robles y Quiñones (1898-1980), 
democrata cristão e político atuante durante a Segunda República espanhola. 

Xinecoloxista – ginecologista, especialista em ginecologia. 

Xintoísta – xintoísta, adepto do xintoísmo (doutrina religiosa). 

Xoán – nome próprio João. 

Xoieiro – porta-jóias. 

Xornal – jornal; diário. 

Xornalismo – jornalismo. 
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Xornalista – jornalista. 

Xudaico – judaico. 

Xulgado –  tribunal regional. 

Xurdimento – surgimento. 

Xurista – jurista, especialista em direito jurídico. 

 

 Y  
Yeísta – quem pratica yeísmo, pronúncia do castellano característica de algumas regiões. 

 

 Z  
Zanfonista – quem toca zanfonía. 

Zapatería – sapataria. 

Zapaterista – adepto das idéias políticas de José Luis Rodríguez Zapatero (1960), Presidente 
do Governo da Espanha desde 2004. 

Zapatista – adepto do zapatismo: movimento revolucionário mexicano liderado por Emiliano 
Zapata (1873-1919). 

Zocada – golpe com tamanco. 

Zoco – tamanco. 

Zootecnista – zootecnista, especialista em zootecnia. 

Zoquear – sapatera calçando tamancos. 

Zoqueiro – artesão que faz e conserta tamancos. 

Zoquiño –  tamanquinho. 

Zorrillista – adepto das idéias políticas de  Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), político 
atuante no século XIX, líder do Partido Liberal e fundador do Partido Republicano 
Progresista. 
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