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RESUMO

Ao lermos um livro, jornal ou revista, não é raro nos depararmos com um vocábulo do qual
não sabemos o significado, alguns deles parecem ser palavras ou expressões estrangeiras,
outros o são de fato, mas parecem estar contextualizados no português. Quando isso ocorre
podemos simplesmente não conhecer esta palavra e ao buscar e encontrar sua definição
aumentar o nosso próprio conhecimento, no entanto também podemos estar diante de três
fenômenos linguísticos diferentes: neologismo (surgimento de novo vocábulo na língua ou a
reutilização deste de acordo com as regras do sistema linguístico do português), empréstimo
linguístico (utilização de vocábulo de origem em outro idioma com adaptações ao idioma
receptor, no caso o português) ou estrangeirismo (utilização de vocábulo de origem em outro
idioma em sua forma original no português), mesmo que esta classificação não signifique uma
separação absoluta visto que os três são fenômenos de inovação e criação lexical englobados
todos na neologia, significando apenas fases ou etapas do processo neológico. Novos
vocábulos, palavras e expressões, passam a fazer parte do vocabulário do falante
contemporâneo do português cada vez mais rapidamente. Este trabalho tem como objetivo
descrever a ocorrência desses fenômenos na língua portuguesa e ressaltar o seu papel na
transformação do nosso idioma e na interação dos seus falantes. Tendo como metodologia a
consulta de um corpus de pesquisa formado por revistas voltadas ao público feminino, uma
vez que a língua como corpo dinâmico que é comporta facilmente os três em uma categoria
afim, busca-se descrever a ocorrência dos três fenômenos já citados, classificá-los, analisar o
seu processo de formação e sua incorporação à língua portuguesa. Além disso, também
realizaremos uma análise semântica dos vocábulos encontrados para inferir qual campo
promove maior número de inovações lexicais e, por meio destes dados, vislumbrar o ethos
que essas publicações pretendem dar aos seus leitores. Como consequência dessa investigação
esperamos deixar clara a contribuição que a ocorrência de novos vocábulos, ou aquisição de
expressões oriundas de outros idiomas, traz para o português.

Palavras-chave: neologismo; empréstimo linguístico; estrangeirismo; formação de palavras,
revistas femininas, morfologia.

ABSTRACT

When we read a book, newspaper or magazine, it is not uncommon to come across a term that
we do not know the meaning of, some of which seem to be foreign words or expressions,
others are in fact, but they seem to be contextualized in Portuguese. When this occurs, we
may simply not know this word and when searching and finding its definition, we can
increase our own knowledge, however we can also face three different linguistic phenomena:
neologism (emergence of a new vocable in the language or the reuse of it according to the
rules of the Portuguese language system), linguistic borrowing (use of a vocable of origin in
another language with adaptations to the receiving language, in this case Portuguese) or
foreignness (use of a vocable of origin in another language in its original form in Portuguese),
even though this classification does not mean absolute separation since the three are
phenomena of innovation and lexical creation all encompassed in neology, meaning only
phases or stages of the neological process New vocables, words and expressions become part
of the common and current vocabulary of the contemporary Portuguese speaker more and
more quickly. This work aims to demonstrate the occurrence of these phenomena in the
Portuguese language and delimit its role in the transformation of our language, and in the
interaction of its speakers. Having as a methodology the consultation of a corpus of research
formed by magazines aimed at the female audience, once the language as a dynamic body that
is easily behaves the three in a related category, we try to describe the occurrence of the
phenomena contained in the title (neologism , foreignism and linguistic borrowing), classify
them and analyze their formation process, their incorporation into the Portuguese language,
we will also perform a semantic analysis of the terms found to infer which field promotes a
greater number of lexical innovations, and through these data glimpse the profile of the ethos
that these publications intend to give to the readers, as a consequence of this investigation we
hope to make clear the contribution that the occurrence of new terms or acquisition of
expressions from other languages brings to Portuguese.

Keywords: neologism; linguistic loan; foreignism; word formation, women's
magazines, morphology
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo, faremos a introdução do tema de pesquisa proposto, as motivações
para a abordagem deste assunto.
Desde o surgimento da fala, estabeleceu-se a possibilidade da socialização e
transmissão de ideias e conceitos. Porém a etapa seguinte na comunicação, a escrita, leva
muito tempo até ser desenvolvida, foi preciso se estabelecer a capacidade de abstração e
facultar a esses novos símbolos, as letras, valores representativos equivalentes aos sons da fala
para que se pudesse estabelecer o sistema escrito.
É a partir dessa capacidade de representatividade do mundo nesse sistema
comunicativo que é o idioma, que conseguimos nos expressar, o que dá a língua, de acordo
com Basílio (2011), uma dupla sistemática: a da própria comunicação inerente a ela, e a de
classificação por meio do léxico.
O léxico, segundo Morato (2012), é a parte da língua responsável pelo aprendizado
constante, uma espécie de banco de dados que é alimentado desde o início da aquisição da
linguagem até o fim da vida.
Também a respeito da função do léxico, Basílio (2011), determina que ele esteja
diretamente ligado a essa dupla função da língua, sendo como uma lista de dados classificados
previamente, ou um depósito de elementos de designação que nos fornece as unidades básicas
para a formação dos enunciados na língua, categorizando os elementos que queremos
comunicar, fornecendo as unidades de designação, as palavras.
Devemos notar, porém, que o conceito de palavra não é tão simples e tem sido alvo
de muitos estudos linguísticos ao longo dos anos.
Para Biderman (1998) é a partir dela (a palavra) que as entidades da realidade podem
ser nomeadas e identificadas, revelando pela linguagem um universo significativo criado pela
denominação destas realidades.
Há quem faça uma clara distinção entre a palavra morfológica e a fonológica, como
Câmara Junior. (1975) que distingue as morfológicas quanto ao seu uso como nome
(substantivos, adjetivos e verbos) ou funcionais (preposições e conjunções) das fonológicas
que se subdividem em acentuadas, não acentuadas ou clíticos.
Um outro conceito possível de acordo com Correia e Almeida (2012) é a palavra
gráfica, que é aquela cuja sucessão de caracteres é delimitada por espaços em branco. Correia
e Almeida também demonstram que existem unidades de sentido que são maiores do que a
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forma gráfica, como as locuções e os compostos gráficos e também de tamanho inferior,
como as raízes e os afixos, denominadas também como unidades infra lexicais.
Todas estas definições mostram que o léxico é um sistema onde se encontram
registradas as palavras que são utilizadas em determinada língua, porém os autores não
definem que esse sistema seja finito ou limitado.
“O acervo lexical de todas as línguas vivas se renova” (ALVES, 2007 p.5) nesse
processo de renovação, algumas palavras deixam de ser utilizadas, caracterizando um
fenômeno conhecido como arcaísmo, enquanto outras são criadas pelos falantes de uma
comunidade linguística, que são os chamados neologismos, que serão objeto de estudo deste
trabalho.
A neologia é o fenômeno que proporciona o aumento do léxico. De acordo com
Correia (1998), a neologia é tradicionalmente entendida como denominadora de dois
conceitos distintos:
a)

a capacidade de renovação do léxico pela incorporação e criação de unidades

novas (os neologismos) de forma tanto consciente quanto inconsciente, utilizando-se de
recursos e de mecanismos de formação de palavra da língua.
b)

É entendida como o estudo (por meio de observação, registro, datação,

descrição e análise) dos neologismos que surgem na língua.
Levando-se em consideração aqui a acepção (a), temos dentro deste fenômeno
mecanismos que colaboram com o crescimento do léxico do português, como por exemplo, a
derivação e a composição, mecanismos originários do latim, de acordo com Ribeiro e Klein
(2010), além da possibilidade de herdar unidades lexicais através de empréstimos devido às
relações com outros povos e culturas.
O processo de aumento do léxico também pode se dar por processos de
produtividade e criatividade lexical.
Os processos de produtividade e criatividade lexical podem ser entendidos conforme
dispõe Correia (2003), isto é, como a capacidade inerente ao sistema linguístico de construção
de palavras por meio de processos internos e sistemáticos e a capacidade do falante de alargar
o sistema linguístico, respectivamente.
De acordo ainda com Correia (2003), o processo de criatividade lexical é apresentado
como um processo regular de construção e composição de palavras como a derivação afixal e
a composição morfológica. Essa criatividade se dá por meio de processos deformacionais de
construção e neste caso são mais visíveis em discursos humorísticos, publicitários, crônicas
políticas e literatura.
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Ainda assim, correntemente o léxico é apresentado como um grupo finito de
unidades, razão pela qual, segundo Correia e Almeida (2012), é também uma das funções para
os dicionários, visto que o registro oficial das unidades lexicais neste tipo de publicação é
uma confirmação do seu pertencimento àquele sistema linguístico.
No entanto, uma coisa permanece igual desde o surgimento da comunicação, a língua
falada sempre se mantém à frente da língua escrita, conforme Basílio (2011).
Ainda hoje em dia os dicionários estão sempre desatualizados, pois a dinâmica do
sistema comunicativo oral, que tem na interação humana seu foco e origem, confrontado com
a lentidão do registro, conceituação, reflexão de significados e impressão dos dicionários a
coloca sempre na vanguarda, direcionando os rumos da língua.
A própria dinâmica da língua faz com que não apenas a criação do neologismo seja
suficiente para a sua integração ao acervo lexical da língua, já que é a comunidade linguística
que pelo uso ou não deste novo elemento que decide sobre a integração do novo vocábulo,
segundo Alves (2007). Ainda segundo a autora, é esse um motivo pelo qual não podemos a
princípio identificar as criações lexicais que chegarão a se anexar ao código linguístico, os
demais são fatores extra linguísticos como as tendências políticas, econômicas e culturais.
De acordo com Finatto (2003), a definição de dicionários apesar de ser um objeto
importante é algo realmente limitado, representando uma tradição específica de texto. Por
isso, é necessário considerar a realização desse tipo de enunciado em textos além de
dicionários ou repertórios em geral.
Alves (2007) aponta que, se for frequentemente utilizado, o neologismo é inserido
nas obras lexicográficas, sendo considerado então, parte do sistema linguístico. Porém, muitas
vezes, os lexicógrafos tomam decisões arbitrárias, deixando unidades léxicas muito usadas
fora das edições e adicionando outras pouco difundidas.
A transição entre fala e escrita tem no ritmo do mundo atual uma forte colaboração
para o aparente distanciamento entre a percepção de registro entre fala e escrita. Muitas
novidades tecnológicas, e necessidades comunicativas ligadas às mudanças inerentes de
interações cada vez mais pungentes não podem aguardar a sacramentalização de um vocábulo
nos dicionários.
É nesse limbo entre o uso e a confirmação ou reconhecimento de existência que
encontramos os neologismos, os estrangeirismos e os empréstimos linguísticos.
Eles estão presentes na língua falada e são cada vez mais numerosos. É buscando
refletir sobre essa dinâmica da necessidade sempre presente de novos vocábulos na língua
corrente que este trabalho é feito.
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Esta pesquisa pretende contribuir para a descrição do surgimento de novos
vocábulos, ou o empréstimo de expressões oriundas de outros idiomas e a análise do seu
processo de formação, identificando novas ocorrências destes fenômenos (neologismo,
estrangeirismo e empréstimos linguísticos) na língua portuguesa, na mídia impressa voltada
ao público feminino, descrever a sua formação morfológica e explorar os seus significados e
usos.
Por meio deste estudo, queremos apontar as ocorrências de novos vocábulos, tendo
como base o corpus de pesquisa, identificando a frequência destas ocorrências, listando os
vocábulos e os submetendo a um corpus de exclusão e em caso da não ocorrência no corpus
de exclusão, identificar o significado destes novos vocábulos.
Também foi realizada a análise do processo de formação destes novos vocábulos,
apontando quais os processos e os tipos de formação neológica, estrangeirismo ou
empréstimo linguístico mais produtivos dentre as ocorrências e classifica-los de acordo com
sua morfologia. Dos vocábulos adquiridos por empréstimo e os estrangeirismos, foi realizada
também a análise quanto ao idioma de origem, e de todos os vocábulos a qual categoria
terminológica ,ou seja, a qual área de especialidade eles pertencem.
Na sequência, veremos na seção 1.1 o problema de pesquisa baseado na instabilidade
do sistema linguístico e na sua propensão à mudança. Na seção 1.2, as hipóteses levantadas de
acordo com a comparação com outros estudos e sobretudo as impressões gerais dado o recorte
definido para a pesquisa.
Na seção 1.3, mostramos o recorte feito na pesquisa, visto que a neologia já conta
com muitos estudos com vários recortes e, na seção 1.4, as justificativas que estimulam os
estudos na área de neologia, baseado na história da língua, da interação e as transformações
que são fruto direto das interações dos falantes entre um mesmo grupo e com grupos com
idiomas diversos.

1.1 Problema da Pesquisa

A língua ou idioma é um instrumento social pertencente e utilizado por um grupo de
pessoas. São essas pessoas, os falantes, que seguindo ou modificando as regras estabelecidas
têm o controle sobre a língua, onde cada um é livre dentro das possibilidades oferecidas por
ela para escolher a forma que vai utilizá-la para se expressar.
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A definição de língua segundo Saussure (2007) “É ao mesmo tempo, um produto
social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo
corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos”.
Diante disso, a pesquisa buscará identificar as novas ocorrências por meio de
neologismo, estrangeirismo e o empréstimo linguístico.
Como essa necessidade por vocábulos novos modifica e atualiza o idioma e nos
mantêm conectados a todas as possibilidades oferecidas pelas cada vez mais rápidas
inovações?
A resposta para esta pergunta é o que esperamos encontrar ao fazer a análise dos
dados com base na metodologia proposta.

1.2 Hipótese

Ao passo que o surgimento de novos vocábulos é virtualmente inevitável, temos
também a questão da língua como identidade cultural de um dado número ou grupo de
pessoas. Ela é um patrimônio, que guarda marcas históricas, geográficas, políticas, filosóficas
de cada povo.
Há quem sustente que adotar vocábulos oriundos de outro idioma, denota uma
dependência ou inferioridade do primeiro em relação ao segundo, principalmente quando já
há na língua corrente uma expressão equivalente à nova, ainda que semanticamente seja
difícil afirmar essa equivalência, pois ela depende também de várias outras referências como a
intencionalidade do emissor.
Também existe o fato de que em alguns casos, como o neologismo, não se trata de
algo vindo de outro idioma, mas sim de uma reorganização de vocábulos que originam outro
para suprir a necessidade comunicativa.
A característica volátil do idioma principalmente na forma falada é um facilitador
para a adoção destes vocábulos, porém esta é uma característica intrínseca da língua
portuguesa que ao longo da história não só incorporou estes vocábulos como também
contribuiu com outros idiomas, fazendo da língua mais um campo de intercâmbio cultural.
Nesta dissertação, procuraremos fazer uma descrição e uma comparação entre três
fenômenos que se relacionam com os estudos de criação lexical e neologia: ((i) neologismo:
Fenômeno linguístico que consiste na criação de uma expressão ou vocábulo novo, ou ainda
em uma nova atribuição semântica a uma palavra ou expressão já existente (cf. ALVES,
2007), (ii) estrangeirismo: Fenômeno pelo qual se adotam palavras e ou expressões de outros
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idiomas mantendo suas formas originais na língua portuguesa (cf. ALVES, 2007) ou (iii)
empréstimos linguísticos: também um fenômeno em que ocorre adoção de vocábulos
estrangeiros, porém estes vocábulos adotados já estão seguindo a lógica da formação lexical
da língua portuguesa, estando devidamente estabelecidos em nosso idioma (cf. CARVALHO,
2009 e ALVES, 2007).). Com isso, esperamos saber qual destes três fenômenos insere mais
vocábulos na língua portuguesa e entender os processos de formação dos vocábulos
encontrados no corpus utilizado.
Para conseguirmos descrever e analisar de forma eficaz os fenômenos citados,
elegemos um corpus de pesquisa em que temos textos voltados para áreas como moda e
beleza. Em relação a esse corpus, nos perguntamos se teremos mais estrangeirismos ou o
processo de criação lexical neológico é capaz de suplantar as necessidades técnicas ligadas a
estas áreas e formar mais vocábulos?

1.3 Delimitação

Como objetivo consequente dessa pesquisa, identificamos a contribuição do tema
para o desenvolvimento, modificação e contemporaneidade do idioma, mostrando que o
empréstimo linguístico, o neologismo e o estrangeirismo são ferramentas da criatividade
lexical na cultura do falante do português.
O estudo sobre neologismos em português já vem sendo realizado em diversas
frentes e instituições, aqui citamos o Observatório de Neologismos da Universidade de São
Paulo.
Diante disso, para ser um recorte alternativo ao realizado pelo Observatório, que já
trabalha fazendo a coleta e descrição de vocábulos neológicos encontrados em jornais e
revistas de grande circulação, como corpus de pesquisa escolhemos revistas voltadas ao
público feminino.
Sobre o porquê da relevância deste público e das publicações voltadas a ele,
apresentamos nas seções seguintes a justificativa do recorte escolhido.

1.4 Justificativa

Atualmente, cada vez mais as mudanças ocorrem mais rápido. Estas mudanças estão
muito atreladas ao nosso cotidiano e a novas ideias, conceitos e produtos que precisam de
novos vocábulos para lhes descrever.
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Essa reflexão se faz necessária para que possamos entender como a entrada de novos
vocábulos ajuda nessa compreensão de mundo em constante mudança, quais são os processos
de produção e criação lexicais, como se formam os novos vocábulos, quais são os mais
utilizados em determinados meios, no nosso caso, em publicações femininas.
De acordo com Alves (2004), os neologismos, em especial os por empréstimos,
podem ser fatores de enriquecimento da língua. Numa relação histórica de troca de influências
de origens diversas estas unidades em um recorte sincrônico podem parecer numerosas,
desaparecer ou se adaptar à língua receptora, passando desse modo do mito à realidade.
Em outro estudo, Alves (1984) afirma que o elemento neológico é parte da língua e
que a sua ratificação é dada pela aceitação da sociedade em que está inserida por meio do uso
efetivo nessa comunidade, não podendo se determinar que uma unidade lexical pode ou se
será ou não aceita nesse meio. Cumprindo-se essa condição, o elemento neológico geralmente
é incluído em um dicionário, que é o critério final pelo qual o neologismo é integrado ao
léxico de uma determinada língua.
Ao entrar em contato com povos diferentes, trocando informações, fazendo alianças,
travando guerras, estando em regiões longínquas, conhecer e experimentar novos hábitos,
produtos e fenômenos não existentes em sua terra natal, não adotar vocábulos da língua
estrangeira ou deixar de adaptar vocábulos da própria língua para acompanhar o crescimento
da percepção de mundo que esse intercâmbio causa, pode ser uma tarefa difícil. (FARACO,
2007, p.14):

Em outras palavras as línguas humanas não constituem realidades
estáticas; ao contrário, sua configuração estrutural se altera
continuamente no tempo. E é essa dinâmica que constitui o objeto de
estudo da linguística histórica.
Sendo assim, pela presença e contato com essa diversidade linguística ainda na
atualidade é que fatores como o empréstimo linguístico, acabam por desempenhar um papel
agregador na convivência desses falantes diversos com os falantes do português, trazendo
vocábulos dessas comunidades para o uso do coletivo maior, que é formado pelos lusófonos.
Podemos considerar como uma prova patente da mudança da língua, a presença dos
neologismos, ainda que essa presença seja despercebida pelo falante, segundo Santos (2016).
Atualmente, o fim das fronteiras geográficas e temporais tem sido facilitado pela
presença da internet. Segundo Branco (2011, p. 237): “As fronteiras geográficas foram
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enfraquecidas e os povos e línguas estão pelo menos aparentemente, mais próximos uns dos
outros”.
Os fatos e acontecimentos são conhecidos com cada vez mais velocidade e devido a
isso as pessoas se veem necessitadas de acumular e assimilar cada vez mais novidades e
informação e isso também afeta a língua, conforme Freitas (2008).
Para o falante, porém, este processo por ser lento e gradual não é facilmente
percebido, no entanto, a despeito dessa percepção, é o falante que é o autor não só da criação,
mas também como da aceitação e uso dos novos vocábulos.

Como não constituem dados primários, essenciais, mas sim produtos
da vida em sociedade, as instituições não são imutáveis, mas sim
suscetíveis de variar sob a pressão de necessidades diversas e a
influência de outras comunidades...
(MARTINET, 1971, p.6)

O estudo dos neologismos tem uma ligação muito forte com as modificações do
mundo exterior e com as disciplinas extralinguísticas, além de testemunhar a criatividade e a
informatividade dos lexemas o que o torna cada vez mais atraente e atual, conforme Carvalho
(2006).
Ainda segundo Carvalho (2006), o neologismo é indissociável da mudança das
tendências que têm necessidade de ser nomeadas do ponto de vista linguístico. Estando ele, o
neologismo, ligado às correntes atuais da política, economia, da cultura, da tecnologia e da
sociedade em geral, vivendo um papel, sobretudo social, “A novidade das coisas ou dos
conceitos precede a novidade dos meios de expressões” diz Boulanger (1979). Deste modo,
se assegura a continuidade da comunicação verbal entre os homens, comunicação que é a
função da língua.
Toda palavra foi, um dia, historicamente nova, isto é, só em dado momento é que
passou a fazer parte de uma comunidade linguística. A implicação do reconhecimento
intuitivo do caráter de novidade de certas palavras está no reconhecimento do estado de uma
língua. Algumas pertencem à fala, pois ainda se encontram em uma condição provisória, mas
ainda não à língua.
Por este motivo, fazer um estudo no qual se possa quantificar as ocorrências dos
neologismos, empréstimos linguísticos e estrangeirismos, em um dado corpus baseado no
português atual ajuda na reflexão sobre as modificações e os processos de criação e variação
lexical que mais tem contribuído para a renovação da língua.
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1.4.1 A classificação dos neologismos
Para poder organizar de forma mais eloquente os objetos deste estudo, faz-se
necessário definir uma classificação dos vocábulos encontrados no corpus conforme os
demais estudos sobre neologismos aqui citados anteriormente.
Neste quesito em particular, há uma dificuldade premente, visto que cada estudo
busca dentro de suas especificidades, e diante das diversas tipologias e denominações dos
fenômenos, encaixá-los em uma ou outra tipologia classificatória.
Em nossas pesquisas, tivemos contato com algumas destas classificações, como a de
Cabré (2006), que nos deu subsídios para entender sobre a classificação destes vocábulos.
Uma das afirmações da pesquisadora que justificam a nossa futura separação dos
vocábulos de acordo com uma classificação é a de que a etapa de classificação é parte
essencial para o estudo neológico, visto que isso possibilita, desde a captação destes
vocábulos nas suas fontes textuais, um estudo mais completo, baseado não apenas na sua
ocorrência, mas também na sua formação e nos processos envolvidos para a aparição/ criação
deste novo vocábulo.
No seu estudo, Cabré (2006) utiliza a classificação baseada na definição e
documentação metodológica do Projeto Observatório de Neologia (OBNEO), da
Universidade Pompeo de Fabra, em Barcelona, da qual a autora participa desde seu início.
O OBNEO classifica inicialmente os neologismos em quatro tipos:
(i)

Neologismos de forma: que se originam da mudança da forma (seja por ligação
a prefixos, ou sufixos, radicais; pela conversão sintática; formação com prefixo
ou sufixo de forma culta; por sintagmação, por acronímia, abreviação ou
variação);

(ii)

Neologismos sintáticos: que implicam na mudança de subcategoria gramatical
(gênero, por exemplo);

(iii) Neologismos Semânticos: formados por uma modificação do significado de
uma base lexical, também podendo ser formado a partir de um nome próprio
(de uma pessoa ou marca registrada).

(iv) Neologismos por Empréstimos e Empréstimos adaptados: são unidades
importadas de outro idioma. A distinção entre eles se dá pelo fato de
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empréstimos não adaptados, serem vocábulos tal qual em sua língua
originária

enquanto

os

empréstimos

adaptados

são

ortograficamente/foneticamente modificados pela língua receptora.
É neste ponto que nossas pesquisas apontam para a coincidência de definição entre a
classificação realizada por Cabré, demonstrado acima (tipos i a iv) embora com nomenclatura
diferenciada, e a classificação proposta por Alves (2007), que também faz a diferenciação
entre os tipos de neologismo, de forma especial entre os de empréstimos adaptados e não
adaptados.
Alves (2007) reconhece em seu livro a diferença entre estes dois tipos, porém os
define de maneira diferente, sendo que os neologismos por empréstimos não adaptados, se
mantém na categoria estrangeirismo, como um exemplo retirado de nosso corpus link (“a
respiração é o link entre o consciente e o inconsciente”, Claudia, Jun, 2017), pois o vocábulo
é utilizado em sua forma original, o que percebemos pelo uso da letra “k”. Por sua vez, os
neologismos por empréstimo adaptado são atribuídos a categoria empréstimo como, por
exemplo, linkar (“só que você não consegue linkar isso com a conduta do agressor”, Marie
Claire, Out. 2017) que é uma forma verbal derivada da original do idioma inglês (link) mas
adaptada à forma verbal do português com o acréscimo do sufixo –ar, fazendo com que passe
a fazer parte da primeira conjugação.
Por isso, como veremos mais adiante, é essa a justificativa para a manutenção destes
fenômenos que, embora não sejam totalmente distintos, mas possuem estágios diferenciados
dentro da criação lexical por neologia, são classificados em categorias separadas para fins de
aferição destas ocorrências no corpus selecionado.
Esses tipos aqui apresentados de classificação neológica incialmente foram tomados
como excludentes na metodologia proposta pelo OBNEO, um vocábulo seria classificado e
definido como uma categoria que não poderia, portanto, pertencer a nenhuma das outras três.
Porém, o contraste absoluto entre o neologismo da forma e do empréstimo não parecia mais
tão claro, já que os dois critérios de classificação não são mutuamente exclusivos: um
empréstimo pode advir de uma mudança semântica.
Diante disso, as tipologias e definições aqui apresentadas e que foram tomadas
inicialmente pelo projeto OBNEO ao logo do trabalho foram suplantadas pelos dados obtidos
não respondendo mais pelas classes de neologismos em toda a sua amplitude indicando que
uma classificação de neologismos por tipos só pode ser feita adequadamente se levarmos em
conta critérios de classificação diferentes, que complementam os de outros tipos. Dessa
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forma, é explícito que o tipo ao qual o neologismo deve ser correspondido deve sempre ser
aquele que corresponde ao último processo realizado.
CABRÉ 2006, p. 244 aponta que a maioria das classificações (mesmo as usadas pelo
OBNEO) são baseadas em processos de formação ela cita o estudo de SABLAYROLLES
1996-1997 p.15, que diz que embora existam outros processos que possam ser utilizados
(semânticos, funcionais ou de origem) eles não são excludentes e que ainda podem combinar
os critérios de várias listas. Com base nisso, Sablayrolles usando a base de Tournier (1985 e
1991), se propõe a projetar uma nova tipologia que visa satisfazer duas condições: a) o mais
completo possível e b) que cubra todo o conjunto dos tipos de neologismos detectados em seu
corpus de imprensa. Assim, Sablayrolles preparou sua primeira proposta publicada em 19961997.
A proposta de tipologia multivariada, sugerida por Cabré, baseada no estudo de
Sablayrolles, distingue os diferentes critérios de classificação para que estes e suas aplicações
pudessem levar a uma classificação específica. Essa integração dos critérios em uma tabela de
classificação multivariada daria a cada um deles um perfil geral onde para cada critério
haveria uma marcação de valor. E apresenta os critérios que são:

a) Variação gráfica / fonológica, nos casos em que não é uma variante ortográfica.
b) Via ou processo final pelo qual o neologismo entra em uso linguístico: criação /
formação / empréstimo.
c) Estrutura interna: simples / construída (representação)
d)Agente neológico: neologismo planejado / espontâneo.

No item (b) dessa tabela, sobre o processo final do uso linguístico do neologismo, as
características seriam anotadas conforme as instruções para cada um dos processos e tipos a
seguir, seguindo uma subnumeração indicando a categoria como em uma lista multinível . Por
exemplo, no item criação apenas a identificação de ser ou não um elemento novo. Por sua vez,
no item formação se indicam os tipos e subtipos: combinação (que pode ser morfológica
contando com os subtipos prefixação, sufixação, ou ambos nos casos em que não se pode
identificar qual destes é o último na formação, parassíntese, prefixação híbrida, composição
culta, composição patrimonial e composição híbrida; ou pode ser sintática, podendo ser
núcleo de sigla ou unidade léxica).
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Outro subtipo da formação é a mudança ou alteração1 que se divide em alteração
gramatical podendo ser esta alteração de dois subtipos: de categoria gramatical

ou de

subcategoria gramatical, redefinição (subdividida em: redução, extensão ou mudança de
significado).
Ainda como subtipos da categoria formação, temos a redução e a repetição, sendo
que esta última conta com as subcategorias: siglação, acronímia e abreviação.
E finalmente temos a categoria lexicalização. Estes itens são utilizados para análise
sendo feitos em forma de uma tabela para a classificação segundo estes critérios.
Para a classificação e organização dos empréstimos, a tabela conta com os seguintes
itens:
Origem linguística;
Proveniente de língua com mesmo alfabeto/ ou de língua com alfabetos diferentes,
neste caso sendo classificado em três subtipos: transcrição, transliteração ou misto;
Finalizando o sistema de classificação quanto à classificação dos empréstimos,
teríamos:
Empréstimo direto;
Adaptação no idioma original(sim/não);
Adaptação gráfica, fonológica ou morfológica;
Embora bem detalhado na parte metodológica o estudo não nos traz exemplos da
aplicação desta tabela, mas no intuito de uma melhor visualização desta ideia, mostramos na
próxima página uma adaptação da tabela da proposta de tipologia multivariada que consta em
Cabré 2006, p. 247-248.

1

A nomenclatura dos subtipos pode ser divergente em outros estudos visto que aqui utilizamos a tradução o mais
literal possível do estudo citado.
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Figura 1- Proposta de tipologia multivariada de Cabré
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Devemos lembrar que o trabalho de Cabré (2006) foi realizado para se comparar as
ocorrências dos fenômenos neológicos no catalão e no castelhano e comparar as ocorrências
em ambos, portanto, sua classificação e metodologia embora apresentem pistas e justificativas
preciosas para a organização dos achados em português podem não ser totalmente replicáveis
ao nosso idioma. Porém, ao fim desta seção faremos a indicação e escolha da tipologia a ser
seguida pela nossa classificação.
Nos capítulos seguintes (3.3, 3.4 e 3.5) faremos um apanhado das definições
disponíveis para os fenômenos neológicos que serão estudados.
Esta definição é importante pois, apesar de serem aqui estudados em separado, todos
estes são formas de neologismos e o estrangeirismo e o empréstimo são duas fases diferentes
de um mesmo processo, o que os diferencia é o tempo e a adaptação em nosso idioma.
Assumimos aqui portanto que embora parte de um mesmo grupo ou tipo de um mesmo
produto de criação lexical, trataremos os três (neologismo, estrangeirismo e empréstimo
linguístico) como fenômenos distintos e identificáveis de acordo com as definições
apresentadas.
Quanto à tipologia, utilizaremos para a classificação dos neologimos encontrados as
classificações:
Composição subordinativa
Composição coordenativa
Composição satírica
Composição entre bases não autônomas
Composição sintagmática
Hibridismo
Derivação prefixal
Derivação sufixal
Amálgama/blend
Truncamento
Reduplicação
Criação de palavras

Baseado no que é proposto nos trabalhos encontrados na pesquisa por Alves (2007) ,
Basílio (2004), Correia (2012), Kehdi (2003), Minussi e Nóbrega (2014), Scher (2011),
Rocha (2003) e Villalva (1995) que contam com descrições precisas e exemplificações claras
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e dos autores terem trabalhos referência neste campo de estudo. Estas tipologias estão
devidamente descritas nas seções de 4.1. a 4.6.
Para os Empréstimos Linguísticos utilizaremos as mesmas classificações tipológicas
dos neologismos e seguindo as classificações propostas por Alves (2007), Barbosa (1996),
Bloomfield (1961), Carvalho (2009), Torrano (2010), além da indicação do idioma de origem.
Quanto aos Estrangeirismos, as tipologias utilizadas serão baseadas nas propostas por
Alves (2007), Bechara (2009), Câmara Junior (2004), Castilho (2010), Ferreira (2010),
classificando os quanto a formação como base simples quando formado por vocábulo único e
sintagma(ex. team) nominal quando é formado por mais de um vocábulo formando uma
unidade de sentido (ex. training trucks) e também a indicação do idioma de origem.
Dando sequência a este trabalho teremos no capítulo 2 a metodologia empregada em
nossa pesquisa. No capítulo 3 faremos a revisão bibliográfica que colabora no embasamento
teórico deste trabalho. No capítulo 4, faremos uma descrição dos principais processos de
criação e formação lexical.
O capítulo 5 será dedicado à análise dos dados levantados na pesquisa e aos
resultados. As considerações finais serão dadas no capítulo 6, seguido pelas referências
bibliográficas no capítulo 7 e de uma cópia do corpus reproduzido no capítulo 8 como
apêndice.
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2 METODOLOGIA

Neste capítulo faremos a descrição da metodologia que foi empregada para a
constituição do corpus e posterior consulta para obtenção dos dados.
Nosso corpus foi composto por exemplares de revistas voltadas ao público feminino:
Claudia (Editora Abril) e Marie Claire (Editora Globo).
Para a revista Claudia, tomamos os seguintes exemplares: Claudia ano 56- janeiro a
dezembro de 2017; ano 57 jan a abril 2018 e Marie Claire n. ºs 310, 311, 312, 313, 314, 316,
317, 319 e 321- janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, outubro e dezembro de
2017. Eles foram digitalizados em formato OCR- Optical Character Recognition
(Reconhecimento Óptico de Caracteres), para que com o texto em formato eletrônico fosse
possível o uso do software de análise linguística AntConc.
A ferramenta em questão é na realidade um “freeware”, um software que não exige
nenhum tipo de remuneração pela sua utilização ou instalação.
Foi desenvolvido pelo professor e linguista Laurence Anthony. O programa pode ser
conseguido

diretamente

pela

página

do

seu

desenvolvedor

(https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/) e não necessita de instalação para ser
utilizado, ao clicar no link na página de download, será descarregado na máquina um arquivo
que dá acesso ao programa necessitando apenas de uma conexão com a internet para sua
utilização.
Após iniciar o uso do programa com um clique duplo no ícone que apareceu após o
download, basta navegar na aba “file” e incluir os arquivos a serem analisados, a única
ressalva é que os arquivos devem antes ser salvos no formato de texto simples, com extensão
“txt” para que o programa possa reconhece-lo e realizar as análises.
A análise semiautomática dos textos com o auxílio do software AntConc 3.5.7, se
deu por meio de sua ferramenta Word List — que permite a listagem por número decrescente
de ocorrências as palavras do texto (fig.2) — confirmou vocábulos que já haviam sido listados
durante o processo de leitura tradicional com um exemplar de cada publicação e acrescentou
outros que não haviam sido percebidos nesta etapa, ampliando a acurácia do processo.
Ademais, a análise semiautomática traz à luz fenômenos que não podem ser percebidos
ordenadamente de forma comum (Leech, 2011).
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Figura 2- Interface do software AntConc
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O uso do software é uma etapa necessária baseada na disciplina de Linguística de
Corpus, para dar suporte à metodologia, pois de acordo com Leech (2011), o princípio da
contabilização é uma importante ferramenta de análise de corpus, pois traz a luz fenômenos
que não podem ser percebidos ordenadamente de forma comum, como já dissemos.
Após a etapa de listagem, foi feito o uso da ferramenta “concordance” que permite a
análise dos vocábulos cercados por seus contextos e a verificação de seus usos na língua, bem
como a comparação desses usos com as definições dicionarizadas dos vocábulos, quando
disponíveis. Nesta etapa também foi possível excluir os vocábulos que estavam sendo
utilizados como nome de marcas, produtos e lugares. Esse passo permitiu a verificação da
variedade de usos dos vocábulos e a elaboração de definições quando necessário. (fig. 3)
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Figura 3- Ferramenta concordance do AntConc
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Na sequência, as expressões foram anotadas em uma tabela (disponibilizada como
apêndice) e realizado um cotejamento em três dicionários online, a saber: Aulete online
(http://www.aulete.com.br/), versão eletrônica do tradicional dicionário Caldas Aulete, que
conta com 200 mil verbetes acrescidos na versão online de outros 85 mil verbetes atualizados
e que continuam em constante evolução com contribuição dos usuários, de acordo com
informações

no

próprio

site.

Utilizamos

também

o

dicionário

Michaelis

(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/) fruto do trabalho ampliado após a
publicação do Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, realizado pela equipe de
lexicografia da editora responsável que resultou na versão aqui utilizada que existe apenas no
formato digital contando com aproximadamente 167 mil verbetes, 350 mil acepções, 27 mil
expressões e 47 mil exemplos e abonações. Outro dicionário utilizado por sugestão da banca
de qualificação

foi

o

Houaiss

online (https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-

3/html/index.php), que conta com mais de 230 mil verbetes, atualização permanente,
indicação de sinônimos e antônimos, origem e datação das palavras, conjugação em todos os
tempos verbais, homônimos, parônimos, gramática etc.
A escolha do corpus foi feita para ser um recorte alternativo ao trabalho que já vem
sendo desenvolvido pelo Observatório de Neologismos, levado a cabo pela Profa. Dra. Ieda
Maria Alves, da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo, que desde a década de
1980, faz o registro de neologismos nos meios de comunicação impressa, mais
especificamente jornais de grande circulação. Por isto, buscando ser uma opção que se some
ao trabalho do Observatório de Neologismos, é que foram escolhidas as publicações citadas,
de acordo com os dados fornecidos pelo mídia kit de ambas as editoras, as revistas em questão
contam com os seguintes pontos em comum:
• Periodicidade mensal;
• Tiragem entre 150 e 200 mil exemplares;
• Público marcadamente feminino;
• Faixa etária do público alvo semelhantes;
• Faixa social das leitoras semelhantes (A e B);
• Temáticas semelhantes, relevantes para a mulher contemporânea;
• Linguagem mais formal, próxima da norma padrão;

Uma vez que o público das revistas pesquisadas tem um poder aquisitivo maior, além
de ter uma autonomia quanto às decisões de compras e, por isso, novas tecnologias, produtos
e tendências são apresentadas por estas publicações, podemos sugerir que este público está
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exposto às inovações lexicais necessárias à introdução destas novidades em suas vidas e a
criações lexicais para classificar estas novidades quanto a funcionalidade e eficiência destes
novos produtos.

2.1 Definição de mulher e do papel social feminino

Neste ponto, faz-se necessária uma reflexão a respeito do que é ser mulher, algo um
tanto complexo para as pretensões deste estudo, uma vez que o cunho sociológico não é o
objetivo, mas para fins de esclarecimento alguns pontos devem ser ressaltados:

Todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente
mulher; cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada
que é a feminilidade. Será esta secretada pelos ovários? Ou estará
congelada no fundo de um céu platônico? E bastará uma saia rugeruge para fazê-la descer à terra? Embora certas mulheres se esforcem
por encarná-lo, o modelo nunca foi registrado.
(BEAUVOIR, 1970 p.7)

Como podemos notar, o feminino não é algo imparcial, mas uma figura social
construída em torno da imagem da mulher. É indispensável destacar as diferenças entre o sexo
e o gênero, visto que muitas vezes são tratados como sendo a mesma coisa, porém ambos
apresentam significados distintos.
Ainda que muitos os considerem como iguais, o sexo e o gênero são diferentes. O
sexo corresponde às particularidades fisiológicas, ao desenvolvimento biológico humano ou à
procriação. Dividindo-se entre: homens – que são dotados de gameta masculino que
produzem o esperma – e de mulheres, que possuem o gameta feminino e produzem os óvulos.

O sexo biológico, ou seja, as características anátomo-fisiológicas das
pessoas vêm determinadas, em geral, pela dotação cromossômica,
pelas estruturas gonodais e pela dotação hormonal (fetal, pós-natal e
puberal) responsáveis da estruturação genital interna e externa dos
caracteres sexuais secundários (desenvolvidos na puberdade).
(STREY et al., 2013, p.181).

Embora faça também esta distinção biológico-funcional, Quincoses, et al (2017)
admite que o sexo no qual as pessoas nascem não tem relação com suas opções sexuais,
práticas, estilo de vida, comportamento, gostos ou vontades inerentes e seus papeis
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desempenhados na sociedade, sendo assim, reconhece, que são feitas de acordo com cada um,
suas bagagens culturais e aspectos sociais.
Assim sendo, admite-se que as pessoas nascem iguais em essência, porém diferentes
quanto à fisiologia o que determina em sua maioria a distinção entre homem e mulher quanto
ao comportamento, convivência e a aceitação do gênero. Sendo que o vocábulo gênero vem
aqui oferecer um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres
e aos homens.
Segundo Scott (1995), é das relações sociais que se estabelece o gênero. Portanto,
entendemos que o gênero é social e historicamente construído, devendo ser percebido como
diferenças entre o feminino e masculino. Enquanto o sexo na sua essência se refere à
identificação fisiológica do indivíduo, o gênero abarca a construção social.
Esta ideia também é mostrada por Bourdieu (2002) que defende que a diferença
socialmente construída entre homem e mulher foi justificada pela diferença anatômica e que
estas operam a ilusão coletiva mais bem fundamentada, especialmente as diferenças que se
referem à divisão do trabalho de procriação e reprodução.
No entanto, faz-se importante o estudo do conceito de gênero visto que ele
proporciona o entendimento dos papeis sociais de homens e mulheres.
Ainda segundo Strey et al. (2013), o fato de a expectativa sobre o papel tanto do
homem quanto da mulher em culturas e épocas distintas não serem os mesmos, evidencia o
fato de a construção de gênero ser um fator social.
Assumindo que o papel social da mulher vem se modificando, sobretudo após a
década de 60, período no qual muitos direitos foram estendidos às mulheres, tendo como um
exemplo disso a inserção delas no mercado de trabalho.
As mudanças histórico-culturais também influenciam os discursos que circulam com
relação à mulher.
Como parte deste contexto, a mídia tem o seu papel na confirmação ou refutação
destes papeis. Porém, como apontado inicialmente, este não é o objetivo deste trabalho, por
isso a escolha do corpus de pesquisa não pretende estabelecer, confirmar ou refutar nenhum
tipo de estereótipo ligado ao papel feminino na atual sociedade. As publicações aqui
utilizadas foram escolhidas pela semelhança de linguagem entre elas, mas, sobretudo pela
formação do público que as leem a despeito de qualquer carga sociológica que tais
publicações possam ou não desempenhar.
No entanto, como produtos comerciais de empresas privadas que claramente
objetivam o lucro, ambas as publicações se baseiam em vários indicadores sobre o público
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feminino para justificar aos anunciantes, que juntamente com a venda, são os responsáveis
pela renda e continuação da publicação no mercado editorial.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres
são a maioria da população do Brasil, sendo 51,6% da população, dados do PNAD-C
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2017. Ainda de acordo com os
dados deste total, 18,6% estão na faixa etária entre 30 e 49 anos. Também segundo a pesquisa,
anunciada em março de 2018, em relação ao mercado de trabalho, 28,2% estão empregadas,
sendo que a média nacional do salário feminino é de cerca de R$ 1.700,00 (mil e setecentos
reais). Quanto a representatividade política, na câmara dos deputados elas eram 10,5%, 16%
no senado e 7,1% nos ministérios; sobre cargos de chefia elas ocupam 37,8% dos cargos
gerenciais no país.
Quanto aos dados indicativos sobre educação, a frequência escolar na faixa etária
entre 18 e 24 anos é de 34,1% das mulheres. Em relação à conclusão do ensino superior na
faixa etária entre 25 e 44 anos, é de 21,5% de mulheres. No total, as mulheres são maioria no
ensino superior, preenchendo 57,2% das matrículas, porém quanto à docência no ensino
superior, elas ainda são minoria com 45,5% dos professores em exercício.
Ainda na área de educação, de acordo com estudo feito pelo Observatório IberoAmericano de Ciência, Tecnologia e Sociedade (OCTS) o Brasil é o país Ibero-Americano
com a maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres (72%). Este dado é
surpreendente dado que entre os bolsistas vinculados ao CNPQ, apenas 10% são do sexo
feminino, segundo pesquisa de 2016, segundo o Gender in Global Research Landscape, da
editora médico-científica Elsevier.
O fato de os indicadores permitirem a dedução de que em muitos aspectos a
representatividade feminina precisa melhorar tendo em vista a sua proporção populacional, o
mídia kit de ambas as revistas definem aos seus possíveis anunciantes porque este público
merece ter uma publicação específica, como por exemplo, o da revista Claudia informa que
83% das decisões de consumo são tomadas pelas mulheres. Por sua vez a revista Marie Claire
diz que 83% de suas leitoras são as próprias pagadoras de suas despesas.
A revista Claudia, publicada pela Editora Abril desde outubro de 1961, surgiu como
uma proposta de trazer para as mulheres temas pertinentes ao seu universo. Desde os anos 80
a revista aborda temas que dizem respeito ao universo cotidiano feminino como trabalho,
casa, moda, cozinha e vida em família.
As edições utilizadas na presente pesquisa, contam com seções fixas com temas que
pretendem ser de interesse feminino, como comportamento, carreira e dinheiro, beleza, moda,
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além de uma seção intitulada inspiração, com histórias de mulheres que têm alguma ação de
destaque na vida das pessoas e da comunidade a que pertencem.
A revista sempre coloca uma das seções em evidência de acordo com a importância
do tema no mês de circulação, sendo então alçada ao status de capa, sendo o assunto de maior
destaque naquele mês e dando a temática para as demais reportagens. Também
frequentemente são convidadas personalidades do universo feminino para estampar estas
capas. Ao fim da descrição de ambas as publicações faremos um breve comparativo sobre as
figuras presentes nas capas de ambas as publicações.
Lançada na França, em 1937, a revista Marie Claire é distribuída em outros vinte e
seis países, sendo que no Brasil está presente desde abril de 1991, sendo publicada aqui pela
Editora Globo.
Nos números analisados em nosso estudo a revista conta com seções fixas de moda,
beleza, cultura, lifestyle e eventos. A revista conta sempre com uma capa temática e dentro
desta reportagem de destaque em cada número pode ser abordado qualquer assunto pertinente
às demais seções da revista. Há também uma seção de reportagem que também transita nas
temáticas disponíveis na revista, sempre trazendo alguma personalidade de destaque no
assunto a serem tratados, como médicos, empresários, personalidades, ainda mais se são do
sexo feminino.
A publicação também conta com o editorial, texto no qual se apresenta a questão ou
questões que serão abordadas no número da publicação do mês, mantendo também a
característica peculiar a este tipo de texto, que é ser o artigo em que se discute uma questão,
apresenta o ponto de vista do jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe. E também
seções nas quais se destacam e se apresentam os conteúdos da revista nas plataformas digitais,
que contam com mais variações e opções dentro da temática da publicação física do mês
corrente, como o MarieClaire Digital e MarieClaire News.
Por serem publicações voltadas ao público feminino, é de se esperar que suas capas
se esforcem para se conectarem com este público. Desta forma, em todos os exemplares
analisados em nosso estudo, todas as capas traziam mulheres. Ambas as publicações também
apostam na notoriedade das figuras que estampam a capa para atrair o público leitor, isso fica
claro ao notarmos que das 38 pessoas a estamparem as capas das publicações (alguns números
contavam com mais de uma pessoa na capa) 20 eram uma figura de fácil reconhecimento do
público devido a sua constante exposição midiática: atrizes(11), apresentadoras(6) e/ou
jornalistas(3). Das demais aparições, 3 eram empresárias e/ou executivas, 2 digital
influencers, também tivemos advogadas, cineastas, filósofas (1 de cada) e apenas 4 eram
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pessoas alheias ao grande público, mulheres de profissões e vida comum, longe dos holofotes
da fama. Este apelo por personalidades famosas deve se dar pelo fato de as publicações serem
apesar de tudo, um negócio que visa lucro e terem suas obrigações com os funcionários que
ajudam a realizá-las mensalmente. Por isso, quase sempre as capas têm essa função de atrair o
público que se interessam em comprá-las pelo fato da personalidade X ou Y estarem na capa
em um de seus exemplares.
No que tange ao nosso estudo, o ponto de maior atenção é a informação da
quantidade de leitoras, que atinge muito mais do que o número de assinantes divulgados em
ambas as publicações, visto que cada revista pode ser lida por muitas pessoas, o número
médio de leitoras pode chegar a 8 milhões, um número considerável de pessoas que têm
contato com os fenômenos linguísticos que serão estudados.
Também devemos lembrar que estas publicações trazem para o seu público
informações e novidades ligadas às diversas áreas que as compõem e, tratando-se de inovação
a neologia (aqui em nosso estudo especificamente o neologismo, o estrangeirismo e o
empréstimo linguístico), podem ter um papel fundamental nesta apresentação do “novo”, visto
que uma das funções destes fenômenos neológicos é a nomeação ou a apresentação de
inovações sejam tecnológicas, sociais ou profissionais.

38

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, faremos um breve resumo de outros estudos na área da criação e
inovação lexical. Na seção 3.1 trataremos da modificação da língua ao logo da história e o
papel do falante neste processo. Em 3.2 faremos um breve histórico das interações que
contribuem para a modificação da linguagem e falaremos das condições que levam o falante a
incluir novos vocábulos na língua, quais são os recursos de que ele dispõe para isso.
Em 3.3, 3.4 e 3.5 faremos uma definição dos fenômenos linguísticos alvos desta
pesquisa, neologismo, empréstimo linguístico e estrangeirismo respectivamente.
Em 3.6 veremos o papel que a globalização tem na modificação do léxico da língua
portuguesa e em 3.7 o papel que a renovação lexical, por meio da produção e criação,
desempenha dentro da área da terminologia e como ambas as áreas interagem também nesse
processo de renovação.

3.1 A língua e suas modificações

Desde que se estabeleceu a possibilidade comunicativa, cada grupo ou comunidade
humana criou seu próprio código linguístico. Pela interação de seus membros, as regras eram
transmitidas, ou seja, com o seu uso é que os falantes adquiriam a habilidade plena para se
comunicar.
Sendo assim, a língua é um instrumento social objeto de um grupo de pessoas. São
essas pessoas, que podemos chamar de falantes, que seguindo ou modificando as regras
estabelecidas exercem o controle sobre a língua, todos são livres dentro das possibilidades
oferecidas por ela para escolher a forma que vão utilizá-la para se expressar.
Seguindo como já referido, segundo Saussure (2007), língua é um produto social da
faculdade da linguagem adotado pelo coletivo de modo a permitir o exercício dessa faculdade
aos indivíduos seguindo um conjunto de convenções necessárias. Segundo o autor, “é a parte
social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificála; ela não existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros
da comunidade” (p. 22).
Podemos então estabelecer que a língua é um conjunto de normas que permitem aos
indivíduos a produção de enunciados que possibilita a transmissão dos seus pensamentos e
emoções e a compreensão deles pelos demais membros do seu grupo social. Tem um caráter
social e um sistema organizado de símbolos e marcas sonoras para a sua compreensão.
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Ao passo que o surgimento de novos vocábulos é virtualmente inevitável nos dias de
hoje, temos também a questão da língua como identidade cultural de um dado número ou
grupo de pessoas. Assim sendo, a língua é um patrimônio, que guarda marcas históricas,
geográficas, políticas, filosóficas de cada povo, segundo Bakhtin (2006).
Há quem sustente que adotar vocábulos oriundos de outro idioma, denota uma
dependência ou inferioridade do primeiro em relação ao segundo. Ainda mais quando já há no
vernáculo a possibilidade de utilizar uma expressão equivalente à nova, como por exemplo
moda e o vocábulo correspondente em inglês fashion, onde atualmente há em português o que
podemos considerar um pleonasmo moda fashion, com o intuito de diferenciar a moda como
um costume ou algo de gosto disseminado, comum das novidades criadas a cada estação pela
indústria da moda.
Também existe o fato de que em alguns casos, por exemplo, no caso do neologismo,
não se trata de algo vindo de outro idioma, mas sim de uma reorganização de vocábulos que
originam outro para suprir a necessidade comunicativa.
Atualmente, há um intenso debate, graças à profusão das formas de comunicação e
do advento da tecnologia, sobre até que ponto deve-se permitir que a língua seja moldada para
a utilização nesses novos meios de se comunicar. Isso muitas vezes passa por um crivo
xenofóbico, que é a aversão às coisas estrangeiras, atribuído aos novos vocábulos, palavras e
expressões, que não tem nenhuma culpa de passarem a fazer parte do vocabulário comum e
vigente do falante atual do português por exemplo.
É importante traçar um histórico mostrando que o próprio idioma, em nosso caso o
português, é uma transformação de um outro, o latim.
A necessidade de se refletir sobre o que é contribuição genuína e enriquecedora e
descrever os tipos em que tal ampliação do vocabulário se dá, ou seja, se essa contribuição se
dá por meio da criação de novos vocábulos, se ocorre por empréstimo e que tipo de
empréstimo e quais são as línguas em que os falantes mais buscam novos vocábulos é a linha
a ser adotada neste trabalho.
A compreensão do idioma vem do seu uso corrente, ela independe do grau de
instrução, classe social, credo ou região em que se vive. Desde o surgimento da comunicação
por meio da fala, há milhares de anos, estabeleceu-se a possibilidade da socialização e
transmissão de ideias e conceitos. Porém, a etapa seguinte na comunicação, a escrita, leva
muito tempo até ser desenvolvida, ainda que uma etapa não seja superior a outra, mas sim
fases do processo de comunicação e transmissão de conhecimento.
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Uma língua, seja ela qual for, não sobrevive intacta ao contato com outras
civilizações de idiomas diferentes. De acordo com Faraco (2007), as línguas humanas não
constituem uma realidade estática, elas têm sua configuração estrutural alterada
continuamente no tempo.
A língua ou idioma é um instrumento social pertencente e utilizado por um grupo de
pessoas. São essas pessoas, os falantes, que seguindo ou modificando as regras estabelecidas
têm o controle sobre a língua, onde cada um é livre dentro das possibilidades oferecidas pela
língua para escolher a forma que vai utilizá-la para se expressar, conforme defende Saussure
(2007).
Para justificarmos a relevância de uma pesquisa englobando o neologismo, o
estrangeirismo e o empréstimo linguístico em português, faz-se necessária uma busca por
material recente de estudo sobre estes fenômenos linguísticos.
As buscas e pesquisas foram feitas em repositórios acadêmicos, em periódicos sobre
o assunto e na biblioteca da Universidade Federal de São Paulo- Campus Guarulhos e na da
Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. A internet facilitou muito o acesso,
principalmente dos artigos, uma vez que muitos estão disponíveis não só para consulta como
para download. Todos os estudos e documentos utilizados estão citados no texto e com as
devidas informações bibliográficas na seção própria para isso.
Iniciamos pela produção acadêmica, na qual temos o trabalho de Carvalho (2014)
sobre a neologia relacionada à cultura de soja no Brasil, um compilado que prima pela
descrição, a organização e a sistematização dos vocábulos neológicos desta área de
especialidade, com base em um corpus documental reunindo dados entre os anos de 2004 e
2011.
A pesquisa de Carvalho (2014) tem muita semelhança com o pretendido em nosso
estudo, uma vez que nela a análise é realizada com base em teorias linguísticas que são
capazes de dar conta dos fenômenos, sobretudo relativos à morfologia e à semântica, unidas
aos estudos da neologia e da terminologia, muito necessários à compreensão do campo de
conhecimento terminológico. Além disso, a pesquisa descreve essencialmente os processos de
formação de neologismos na língua.
O estudo de Carvalho (2014) teve como hipótese que os constantes investimentos em
tecnologias para a produção da soja pressupunham a criação neológica para nomear estas
inovações. O que se confirmou através da pesquisa em corpus documental formado por 57
textos publicados pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
disponibilizados em seu site.
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Este corpus documental contou com vários tipos de textos como: boletins técnicos,
cartilhas, comunicados e circulares técnicas, folders, relatórios de reuniões de pesquisa de soja
e nestes relatórios ainda encontram se artigos e resumos estendidos, também havia livros
disponibilizados no site da Embrapa.
Essa pesquisa, fez uso de outra ferramenta de análise linguística o WordSmith Tools,
que tem ferramentas semelhantes as usadas no AntConc como o Word List e Concordance.
Após a submissão do corpus à ferramenta de análise, os vocábulos encontrados
foram também submetidos a um corpus de exclusão formados por dois dicionários (Houaiss
eletrônico e Aulete digital), um dicionário especializado (Dicionário agrônomo), textos
acadêmicos relacionados à cultura da soja levantados via internet na CAPES e na Revista de
Agropecuária Brasileira e também ao Google acadêmico.
A análise deste estudo mostrou que a totalidade de vocábulos neológicos ocorridos
naquele corpus eram de formação vernacular, não se registrando nenhum tipo de
estrangeirismo e este resultado tem direta relação com o postulado na hipótese levantada de
que os investimentos na área da cultura de soja trouxeram a necessidade da criação de
vocábulos que pudessem dar sentido às inovações e às necessidades desta área técnica.
Também na área de neologismos temos um estudo, que busca basicamente assinalar
as principais áreas de interface com a Ciência da Informação por meio da abordagem
terminológica de neologismos, realizado por Siqueira (2015). De caráter exploratório, este
trabalho tem como base a análise qualitativa dos neologismos selecionados em um corpus
baseado em cinco dos periódicos mais bem classificados no Qualis/CAPES na última década,
construindo um paralelo ao que será feito em nosso estudo que também tem a intenção de
analisar dos vocábulos em um corpus baseado em revistas ainda que voltadas a outro público.
Os dois estudos se assemelham também na utilização de um corpus de exclusão (Carvalho
utilizou obras lexicográficas da área e da Base de Pesquisa em Ciência da InformaçãoBRAPCI, em nosso trabalho usaremos dicionários, dicionários etimológicos e eletrônicos para
a aferição da acuidade da amostra. Além disso, ambas pesquisas se utilizam de um software
para busca e análise dos textos (Carvalho, Webcorp e nós AntConc).
A pesquisa de Siqueira (2015), ao final, traz uma lista de 53 vocábulos neológicos
que passaram pelas etapas de exclusão, formada por pesquisas em dicionários vernáculos
(Aulete), dicionários de Biblioteconomia e Arquivologia (Cunha e Cavalcanti, 2008),
dicionário de Acrônimos, siglas e vocábulos técnicos (Santos e Ribeiro, 2008) e por fim a
base de dados da BRAPCI, conforme metodologia utilizada pelo TermNeo, que utiliza
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também publicações das áreas de referência para composição do corpus de exclusão como
parte da metodologia do grupo.
Retomando a análise de dados de Siqueira (2015), do total de vocábulos encontrados
e levados até o final da análise, apenas 14 (26, 42%) são substantivos, os demais vocábulos
são vocábulos ou expressões compostas. A análise ainda mostra que 47% são neologismos de
formação sintagmática, 20% são empréstimos linguísticos, 19% neologismos semânticos e
14% neologismos de formação derivacional.
Para o estrangeirismo e o empréstimo linguístico temos uma proximidade com o
estudo feito por Maria (2017) que observa o uso de vocábulos oriundos do inglês- anglicismos
no âmbito discursivo da área de Administração de Empresas. Neste estudo, importa-nos a
proposta e a constatação da autora de que mesmo com traduções consolidadas e bem aceitas
pelos falantes brasileiros de alguns vocábulos em inglês, esses vocábulos são simplesmente
utilizados em sua forma nativa, com sentido, ortografia e, muitas vezes, pronúncia originais,
caracterizando o que podemos chamar de estrangeirismo e o empréstimo linguístico, segundo
definições de Alves (2007) e Carvalho (2009) respectivamente, para quem estrangeirismo é o
tipo de formação lexical que se dá pela adoção de palavras e ou expressões de outros idiomas
mantendo suas formas originais na língua portuguesa; e os empréstimos linguísticos, assim
como o estrangeirismo, se originam a partir da introdução de palavras estrangeiras no
português, com a diferença de que os empréstimos já estão seguindo a formação lexical do
português, como, por exemplo, layout (neste caso já constando como ocorrência vernáculaleiaute) estando devidamente estabelecido em nosso idioma e muitas vezes nem é mais
percebido como uma palavra de origem estrangeira.
O estudo de Maria (2017) corrobora nossa visão sobre estes dois fenômenos, uma
vez que suas análises demonstram que no português, para suprir necessidades comunicativas e
a interação entre seus falantes, essas palavras se tornam úteis. Seu estudo sobre a ocorrência
de empréstimos e estrangeirismos aponta vocábulos não só de origem inglesa, mas vocábulos
de qualquer origem encontraram validação no português, de um modo geral, e não somente na
área da Administração. A pesquisadora concluiu que existem razões culturais e ideológicas
em alguns momentos para a escolha de palavras, seu trabalho contribui para a constatação de
que o falante busca, antes de qualquer coisa, se certificar da informatividade de seus
enunciados no uso real da língua e, para isso, faz uso de empréstimos linguísticos quando
preciso.
Também em relação a empréstimos linguísticos destacamos dois estudos de
Hassmann, ambos de 2014, sendo um artigo intitulado, “Uso de empréstimos na tradução de
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vocábulos na área do sensoriamento remoto: uma análise baseada em corpus”, aqui
identificado como Hassmann (2014a) e sua dissertação de mestrado “A tradução de vocábulos
simples, expressões fixas e semifixas em um corpus paralelo da área de sensoriamento
remoto: uma proposta de glossário bilíngue” identificado com Hassmann (2014b).
Estes dois trabalhos, que parecem ser um a sequência do outro, trazem também a
constatação de que o empréstimo linguístico ocorre em diversas línguas, mas focam o
trabalho em objetos específicos.
O primeiro faz uma análise de um corpus paralelo para fazer a sondagem dos
vocábulos encontrados, tendo como base a abordagem dos estudos da tradução baseados em
corpus.
O segundo trabalho, como o próprio título sugere, propõe a criação de um glossário
bilíngue da área em questão (sensoriamento remoto, ligado ao campo da tecnologia) baseada
no corpus que são as publicações da área, para que auxilie o público que faz uso destas, para
produção técnico-científica.
Em Hassmann (2014a), a autora utiliza como corpus um livro da área de
sensoriamento remoto na versão original em inglês e a tradução deste mesmo livro para o
português, então compara as obras e seleciona dez vocábulos da versão traduzida que se
mantiveram na sua forma original.
Em seguida, estes vocábulos foram submetidos ao corpus de comparação composto
por periódicos da área temática para verificar se esses vocábulos são utilizados nestas formas
em textos em inglês para produção acadêmica, sendo que estes vocábulos não sofreram
variação em seu uso o que caracteriza o estrangeirismo no caso do uso em português.
Hassmann (2014b) traz uma proposta da criação de um glossário bilíngue na área de
sensoriamento remoto. A metodologia utilizada foi a de tradução baseada em um corpus
textos na língua de origem (inglês) e suas respectivas traduções.
O glossário que resultou desta análise traz resultados sobre as formações dos
estrangeirismos na língua original (no caso, inglês) e qual o seu correspondente no português,
como por exemplo: o vocábulo “infrared” que originou também “termal infrared” e “termal
infrared imagery” e que na tradução mantiveram a formação sintagmática no português:
infravermelho, infravermelho termal e imagens infravermelhas termais.
Ainda que a tradução não seja o interesse do nosso estudo, também nos chamou a
atenção o trabalho de Martins (2017) que percebeu o fato de que no Brasil, livros escritos por
autores estrangeiros estão no topo da lista de livros mais vendidos, sendo um destaque a série
de livros da britânica J.K Rowling, traduzido por Lia Wyler que se fez conhecida por suas
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escolhas de tradução quanto aos neologismos presentes na obra original em inglês. O trabalho
de Martins (2017) tece uma crítica à tradução das edições brasileiras da mencionada série com
foco nas técnicas usadas pela tradutora em relação aos neologismos criados pela autora da
série.
O autor do estudo identifica os neologismos contidos na série e os classifica
conforme o conceito de neologismo de Newmark (1988) e seu sistema de classificação.
Este sistema de classificação utilizado por Martins (2017) usa as definições de
Newmark (1988) para a identificação e classificação de neologismos, que conta com dois
tipos: itens lexicais existentes com novos significados que têm duas subcategorias (palavras e
locuções) e outra categoria que contém novas formas com outras doze subcategorias (palavras
novas, palavras derivadas, truncamento, locuções, epônimos e topônimos, palavras frasais,
empréstimos, acrônimos, pseudologismos e internacionalismos).
De acordo com estas definições o autor demonstra que encontrou 432 neologismos e
que destes, em 13% dos casos, a tradutora não se utilizou de neologismos em português para
formular os correspondentes, sendo 47% de formas novas, 40% de formas existentes. Ainda
na análise, o autor aponta que desse total, 53% são de neologismos iguais, no original e na
tradução, 25% de neologismos diferentes e 22% de empréstimos.
Retornando para o campo do neologismo, temos ainda o trabalho de Barros (2013)
que fez uma comunicação no 28º Congresso Internacional de Linguística e Filologia
Românica sobre a análise de casos de inovação lexical por empréstimo de vocábulos latinos
na história do português, tendo analisado um ‘corpus’ formado por textos jurídicos medievais
dos séculos XIII e XIV formado por versões portuguesas de textos ligados à obra jurídica e
legislativa da corte de Afonso X, o Sábio. Foi feito um levantamento de vocábulos latinos
introduzidos nos textos, num processo de tradução. Estes vocábulos, a princípio pertencentes
a um domínio concreto: o da linguagem técnica do direito, virão a integrar-se, à língua
portuguesa culta e corrente, além de pertencerem à terminologia jurídica moderna. Alguns
exemplos desses vocábulos jurídicos achados são: restitucio e accio personalis. Já no caso de
vocábulos que foram incorporados e modificados temos: legítimo e privilégio.
Ainda em busca do que já existe de material sobre neologismo, estrangeirismo e
empréstimo linguístico, incluímos aqui livros que também forneceram aporte teórico ao
presente trabalho.
Destacamos em primeiro lugar, o livro Neologismo e Criação Lexical de Ieda Maria
Alves (2007), que traz a definição do neologismo, um amplo material sobre a sua formação e
tipos de ocorrência, além de exemplos de suas ocorrências retiradas de jornais e revistas
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brasileiras ao longo dos anos de estudo na área. A autora trabalha no Observatório de
Neologismos do Português Brasileiro Contemporâneo (TermNeo) que:

tem a finalidade de coletar, analisar e difundir aspectos da neologia
geral e da neologia científica e técnica do português contemporâneo
do Brasil [...] cumpre também os objetivos de: contribuir para o
desenvolvimento da pesquisa em terminologia no que concerne a:
estudo da neologia técnico-científica; elaboração de glossários e
dicionários terminológicos; estabelecimento de critérios para a
elaboração de definições terminológicas; estabelecimento de critérios
para a elaboração de verbetes; [...] Contribuir para o desenvolvimento
da pesquisa em neologia geral no que concerne ao estudo: da
formação de unidades lexicais neológicas; dos processos de formação
mais usuais; dos elementos afixais (prefixos e sufixos) mais
produtivos; da concorrência entre estrangeirismos e elementos
vernáculos na evolução do léxico português.
(ALVES, 2019)

Ainda sobre neologismos, temos Neologia em Português, de Margaritta Correia e
Gladis Maria Barcelo de Almeida (2012) que, assim como a obra de Alves (2007), traz um
estudo completo sobre a criação neológica em português, traz as definições e tipos de
formação.
A relevância desta obra é a presença de um acervo de atividades sobre o assunto a ser
trabalhadas por professores do ensino fundamental e médio para a reflexão sobre as formas e
etapas de construção lexical. Essas atividades vão desde um jogo de palavras no estilo de ver
quem sabe mais antônimos (ex. feliz/infeliz, correto/ incorreto), atividades que brincam com o
fenômeno da prefixação e podem ser realizadas nos primeiros anos do ensino fundamental,
até a associação de palavras de raízes greco-latinas a seus significados e que são indicadas no
livro para alunos do ensino médio.
Temos também o livro Empréstimos linguísticos na língua portuguesa, de Nelly
Carvalho (2009), a autora faz também uma pertinente explanação sobre o conceito do
fenômeno linguístico e suas tipologias, formas, ocorrências.
A obra contextualiza a noção de acervo lexical, que é o mesmo que vocabulário, ou o
inventário completo dos vocábulos que constam em uma língua.
Também traz uma análise detalhada sobre a tipologia do empréstimo: a) empréstimos
homogêneos, que são pouco receptivos a este tipo de modificação, a autora cita o idioma
tcheco que é avesso às influências externas; b) empréstimos heterogêneos, que são mais
receptivos independentes dos sistemas linguísticos envolvidos, como o albanês que tem uma
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concentração tão grande de vocábulos emprestados que conta com apenas 8% de vocábulos
nativos, de acordo com a autora, ou c) empréstimos amalgamados, que são receptivos
independente dos tipos de sistemas de origem, que seria o caso das línguas latinas, dentre elas
o português. A autora também apresenta uma classificação de empréstimos quanto à sua
origem, o que ocorre quando um sistema linguístico abarca e domina o outro, como no caso
do Guarani e o Espanhol no Paraguai ou do Tupi e do Português no Brasil.
Esta classificação quanto às tipologias também é utilizada por Alves (1984) e será
utilizada em nosso estudo em seção futura.
Há ainda os empréstimos não lexicais que são compostos pela adição de fonemas e
não de vocábulos lexicais inteiros, como por exemplo –engo do germânico, ou –ego que veio
do celta.
O livro também aborda os processos e fases do empréstimo lexical, que se dão no
momento em que objetos, conceitos e situações tomados em língua estrangeira se transferem
para outra cultura, como cavalo-de-troia para definir um tipo de vírus de computador que se
dá por analogia direta com o mito que origina este nome. Em um primeiro momento, tem-se
uma resistência devido às diferenças entre os fonemas e suas transcrições, como podemos
notar em alta-costura (utilizado como decalque preferencialmente ao vocábulo original haute
couture).
A autora também faz um apanhado dos campos de aplicação para os empréstimos,
tratando da questão dos empréstimos terminológicos, da transferência de tecnologia e
terminologia, como por exemplo os advindos da popularização do uso e técnicas de imagem,
como zoom, panorâmica, enfoque e, por fim, propõe algumas reflexões sobre a adoção de
vocábulos estrangeiros na língua.
Outro título que se encontra disponível sobre o tema em questão é Estrangeirismos
na língua portuguesa, Machado (1997). Esta obra traz os estrangeirismos revisitados
(palavras, locuções ou frases, incluindo várias das tomadas ao latim) agora correntes em nossa
língua, como por exemplo: marquise e matinê, que tem a percepção de empréstimo diminuída
graças à semelhança da forma aportuguesada da forma original. O autor faz uma abordagem
na qual demonstra as ocorrências encontradas devidamente acompanhadas das indicações
sobre a sua origem direta e uma definição de seu sentido, onde pode também indicar o
correspondente em português, um trabalho similar ao de Alves (2007), no seu livro sobre
neologismos.
Estrangeirismos Guerras em torno da língua, de Faraco (2011), trata da questão da
função e presença deste fenômeno e sua contribuição para a língua portuguesa, a motivação

47

do livro recai sobre o projeto de lei n.º 1676/1999 que propunha o caráter lesivo ao patrimônio
cultural brasileiro de “todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira” e
determinava a retirada dessas expressões das fachadas, marcas e locais públicos.
A proposta recebeu muitas críticas de estudiosos da área e diante da falta de
compreensão do legislador que a propôs a respeito do porquê esse tipo de determinação ser
inócua. Na obra de Faraco (2011) estão presentes outros estudiosos que discorreram sobre os
fatos que linguisticamente levavam a proposta legislativa a um fracasso ou ineficiência
iminente. O livro se mostra muito interessante, pois a característica do dinamismo e a
comparatividade com outras épocas e outros idiomas trazem exemplos claros de como estes
fenômenos de inovação e criação não se submetem a leis regimentais e sim ao uso feito pelos
seus falantes. Alguns exemplos que são citados para corroborar a hipótese de que nem todas
as palavras estrangeiras são de fato substituições a vocábulos e que leis não podem prender ou
engessar o seu uso são: “walkman”, que mesmo sendo um vocábulo inglês, na verdade foi
cunhado e inventado pelos japoneses. Outro bom exemplo é “outdoor” que aqui significa
painel de publicidade e em território americano é chamado “billboard".
Como vimos pelos estudos até aqui citados, os processos de criação e inovação
lexical têm papel relevante nas mudanças da língua. Por isso, nas próximas seções trataremos
da diferenciação entre a inovação e a criação lexical, bem como as definições e tipos do
neologismo, estrangeirismo e empréstimo linguísticos por serem os objetos de nosso estudo e
ao final deste capítulo explicaremos a escolha tipológica a ser adotada.

3.2 Os fenômenos de criação e inovação lexical e suas definições

Durante a época da expansão do seu império, ao se estabelecer em um novo local, os
romanos tinham como estratégia política respeitar alguns hábitos previamente existentes nas
localidades dominadas, como a religião. A língua local também era tolerada, embora o latim,
língua oficial do império, passasse a fazer parte do cotidiano da localidade.

Lembremo-nos de que a rota comercial do oriente ao ocidente nesta
localização, países mediterrâneos, basicamente comunicavam-se
usando a língua corrente que era a imposta pelo Império Romano, haja
vista ser esta a potência dos primeiros séculos depois de Cristo.
(GONÇALVES et al., 2011 p.3)
Foi assim na Lusitânia, a província mais a oeste desse império passou a conviver
com o latim, que resultou, com o tempo e as transformações ocorridas, no galego. Naquela

48

época, a língua local passou a utilizar e dividir com o latim muitas de suas expressões, o que
foi modificando ambos os idiomas, com o passar do tempo, tanto um como o outro já não são
mais reconhecidos. O latim sobreviveu no Vaticano, como língua principal e foi sendo
modificado no restante do continente originando as línguas europeias modernas. O latim
também permaneceu como língua de especialidade na ciência e no uso de vocábulos da área
do direito, desaparecendo quase completamente do uso comum assim como o império que o
utilizava. Com o declínio do domínio romano, o latim perde força na Península Ibérica,
sobretudo durante a dominação dos mouros, o que possibilitou o crescimento e/ou
transformação de outros dialetos nas línguas da região. É nesse contexto segundo Nogueira
(2000), que surgem o galego e o português, que são pertencentes a um mesmo sistema
linguístico originado na Galizia. Estes dois contaram durante um bom tempo com uma norma
comum entre os séculos XIII e XIV, tendo sido utilizados conjuntamente até o século XVI ,
quando se dá a separação entre ambos, o galego sobrevive até os dias de hoje na região centro
ibérica e o português se modificou chegando à contemporaneidade com as marcas
características de cada território onde é utilizado, modificou seu léxico e ao longo dos anos,
continuou a ter contatos com outras línguas ora recebendo ora enviando novos vocábulos.
Esse breve histórico é necessário para que possamos entender o porquê de uma
língua, seja ela qual for, não sobreviver incólume ao contato com outras civilizações de
idiomas diferentes.
As mudanças aqui apontadas não se dão de forma traumática, invasiva ou impositiva,
mas sim de forma gradual com o passar do tempo e dependendo das interações dos seus
falantes com os falantes de outros idiomas. Faraco (2007) diz que:

Em outras palavras as línguas humanas não constituem realidades
estáticas; ao contrário, sua configuração estrutural se altera
continuamente no tempo. E é essa dinâmica que constitui o objeto de
estudo da linguística histórica. (FARACO, 2007, p 14)
É importante, de início, destacar que a mudança gera contínuas alterações da
configuração estrutural das línguas sem que, no entanto, se perca, em qualquer momento,
aquilo que costuma ser chamado de plenitude estrutural e potencial semiótico das línguas,
ainda segundo Faraco (2007).
Como vimos, mudanças se dão de forma gradual, ao longo do tempo, porém o que
importa é ressaltar que essas inserções não mudam a estrutura da língua, elas têm como
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função apenas adaptar o idioma a uma nova realidade, auxiliar os falantes a encontrar na fala
cotidiana sua função maior que é comunicar, passar uma mensagem ou conceito.
Para que se possa fazer uma análise mais acurada destes fenômenos linguísticos que
se relacionam à inovação lexical, trazida pela presença do neologismo, estrangeirismo e
empréstimo linguístico, faremos aqui a distinção entre duas formas: criação lexical e produção
lexical, que conforme Correia (2003) são processos criativos distintos dentro da língua
portuguesa, conforme descrito em seguida.
A capacidade que o falante possui para ampliar e modificar conscientemente o
sistema linguístico é definida como ‘criatividade’. Esse fenômeno se dá por meio de
princípios de abstração e comparação imprevisíveis, porém motivados na linha do proposto
por Lyons (1977) sobre do uso de metáforas.
Essa

criatividade

se

manifesta,

principalmente,

por

meio

de

processos

deformacionais de construção de palavras. Por deformacional entende-se que nestes processos
da criação acontecem mudanças estruturais na morfologia, de acordo com Correia (2003).
Esses processos implicam geralmente um desrespeito à unidade fonológica da fonte, além de,
normalmente, se encontrarem associados à construção de significados mais enunciativos do
que propriamente referenciais.
Já a condição de ‘produtividade’, de acordo com Correia (2003), determina a
capacidade inerente ao próprio sistema linguístico que permite a construção de palavras por
processos interiorizados (aplicados normalmente de modo inconsciente) e sistemáticos.
Podemos inferir, de acordo com Correia (2003), que é através de processos regulares
de construção de palavras que a produtividade se manifesta. Entre esses processos estão, a
derivação afixal e a conversão e também a composição stricto sensu, incluindo nela a
composição com recurso a arqueoconstituintes ou composição morfológica e a lexicalização
de sintagmas, fazendo com que esses produtos de processos produtivos façam parte da
neologia denominativa e da neologia de língua.
Já o produto resultante de criatividade geralmente se caracteriza por:
i. Ser o resultado da manipulação consciente do material morfológico, isto é, por vir
de processos deformacionais, ou seja, fenômenos que violam a integridade fonológica da
unidade fonte e normalmente se associam à formação de significados mais enunciativos do
que referenciais, de acordo com Lyons (1977);
ii. apresentar, significado discursivo, ou seja, ser dependente do contexto;
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iii. constituir um hápax2, que é um produto com poucas probabilidades de se fixar na
língua;
iv. não ser possível a aplicação sistemática dos processos que lhe dão origem;
v. não considerar os processos que lhe dão origem como processo regular
consensualmente.
Sobre a relação do léxico com processo de criação, Basílio (2011) diz que o processo
de formação de palavras é o responsável pela expansão lexical, garantindo a máxima
eficiência do sistema. Esse processo de formação se constitui de fórmulas padronizadas de
construção de novas palavras a partir de material já existente no léxico. Podemos captar ou
formar a estrutura de palavras, por esses padrões e, assim, adquirir palavras que já existiam,
mas que não conhecíamos anteriormente.
Podemos dizer, aproveitando um vocábulo em voga, que o léxico é “ecologicamente
correto”: temos um banco de dados em permanente expansão, mas utilizando-se
especialmente do material já disponível, reduzindo a dependência de memória se garante a
comunicação automática.
Exatamente por seguir uma estrutura pré-definida é que a renovação lexical não
acontece de modo caótico
Segundo Villalva (2008), para definir uma palavra como nova ou velha do ponto de
vista morfológico, é necessário tomarmos um ponto de referência, podendo ser, por exemplo,
a nossa contemporaneidade. Assim sendo, é de acordo com o nosso próprio conhecimento
lexical que as palavras são velhas ou novas para cada um de nós, de forma mais abstrata,
coletivamente, em função do que se julga ser o léxico de uma língua, numa determinada
sincronia.
Dentro dos estudos linguísticos, destacamos três tipos de fenômenos de inovação
lexical em português: o neologismo, o empréstimo linguístico e o estrangeirismo. Nas
próximas seções vamos definir cada um desses fenômenos.

3.2.1 Tipologia do estudo

Como vimos em Cabré (2006), a questão da classificação tipológica dos neologismos
é uma tarefa complicada passando por uma gama de considerações e dificuldades
2

Para fins de contagem e análise consideraremos como hápax os vocábulos que permaneceram no estudo após a
submissão ao corpus de exclusão tendo apenas uma ocorrência no corpus.
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metodológicas trazidas pelas próprias características do objeto de estudo que não sendo parte
de um sistema estático contam com uma grande variedade de possibilidades classificatórias.
Nas seções 3.3, 3.4 e 3.5 fazemos uma descrição dos três tipos de fenômenos que são
o alvo deste estudo, de acordo com as definições encontradas na fase de revisão bibliográfica.
Embora as diferenças nestas definições por vezes não sejam de natureza
classificatória ou tipológica e apenas de nomenclatura, como cuidado metodológico,
conforme Goldenberg (2011), cabe a nós apontarmos qual será a tipologia a ser adotada.
Diante de todas as reflexões necessárias e comparações feitas em relação às
variações e tipologias disponíveis, bem como as descrições precisas e exemplificações claras,
seguiremos aqui o disposto por Alves (2007) “Neologismo e criação lexical”.
Tal escolha se baseia no princípio de que os trabalhos da referida autora estão ligados
a uma metodologia que se origina e contribui para um programa permanente de catalogação
neológica: o TermNeo e também se baseia no fato de que na maioria dos estudos realizados
na área, o trabalho de Alves (2007) consta como uma das principais referências.

3.3 Os tipos de neologismo e sua formação

A neologia trata da criação de vocábulos ou unidades dentro do próprio idioma
produzindo formas e significados inéditos, que podem ser de ordem fonética, fonológica,
morfológica, sintática, semântica ou lexical. Neste caso, de acordo com Barbosa (1996, p. 79)
a neologia é um fato especificamente lexical, quando a mudança linguística promovida por ela
afeta outro domínio da gramática, sendo ao mesmo tempo uso e subversão de um código
(apud Bastuji, 1974, p. 6).
O mecanismo por trás do processo (neologismo) é, de acordo com Barbosa (1996), o
seguinte:
a) As unidades lexicais efetivas existem no sistema linguístico e ficam disponíveis
para a atualização pelos falantes;
b) Estruturas que permanecem como modelos e que permitem ao sujeito
linguisticamente competente criar novas unidades são depreendidas das primeiras;
c) O neologismo tem de ser considerado não apenas no sistema, mas também no
enunciado e no ato de enunciação, estabelecendo-se, portanto, relações entre o neologismo e
as funções da linguagem;
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d) A neologia deve ser considerada como um processo dinâmico, que vai do
momento da criação do neologismo até a “desneologicidade”, e, desta, para nova situação
neológica;
Carvalho (2014) traz ainda a diferenciação da neologia em dois tipos distintos: a
neologia denominativa que é resultado da necessidade de nomear novas realidades, como
objetos, ou conceitos que até aquele momento eram inexistentes e a neologia estilística que
corresponde a uma expressividade maior do discurso, reformulando ideias que não são
totalmente originais de uma maneira nova ou para que uma certa visão de mundo seja
expressa de forma inédita.
No caso de neologia estilística, os vocábulos geralmente são formações efêmeras,
tendendo ao desaparecimento, pois são essencialmente um recurso do nível apenas do
discurso, muito comuns em textos humorísticos, jornalísticos, neste caso aparecendo nas
manchetes e títulos cumprindo assim a função apelativa própria deste tipo de discurso.
Alves (2006) dispõe que a criação lexical está fortemente ligada ao caráter social da
língua e que é resultante de um fato social que em um dado momento da história justifica essa
necessidade da criação. Em vocábulos e como princípio metodológico se considera como
neologismo as unidades que não estão presentes em um corpus de exclusão, geralmente um
grupo de dicionários que funciona como um filtro sobre o caráter neológico de um
determinado vocábulo.
As novas formações enriquecem o léxico, em grande parte baseadas em palavras que
já existem e fazem parte da competência do falante nativo.
Estes novos vocábulos são do mesmo modo consequência da criatividade humana em
outros campos, resultantes da criatividade linguística. Oferecer novos conceitos sobre o
mundo, universo e acompanhar a evolução humana são os objetivos dos neologismos criados
no setor artístico, científico e tecnológico, conforme Carvalho (2006).
Enorme é a importância dos signos novos que entram nas línguas, pois,
acompanhando esses o destino humano, o léxico (que representa o universo exterior), refletem
as mudanças através de novas criações, cuja função é revitalizar o sistema.

3.4 Os tipos de empréstimo linguístico e sua formação

O empréstimo linguístico é a utilização de vocábulos de origem estrangeira que
passam a fazer parte do léxico nativo pela sua utilização, geralmente não percebemos estas
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palavras como palavras estrangeiras, pois elas já estão inseridas no corpo da língua materna,
como, por exemplo, alguns nomes esportivos como futebol e voleibol.

Um termo estrangeiro perde esta condição quando não é mais
percebido como tal. Se ele permanece escrito na sua forma de origem,
será sempre sentido como elemento estranho ao sistema linguístico,
quanto à sua forma escrita, o seu visual.
(CARVALHO, 2009 p.57)
Quando existe a relação entre duas línguas, essa coexistência tende a modelar o
léxico de ambas, cada uma, porém, conservando suas formas fônicas mesmo com a
introdução de um novo conteúdo gramatical ou conceitual. Em contatos menos frequentes,
esse fenômeno também está presente, porém de forma mais discreta.
A partir das formas nas relações entre os sistemas linguísticos podemos classificálos, de acordo com Alves (1984) em: homogêneos, heterogêneos e amalgamados.
Os heterogêneos, como o idioma checo, são pouco receptivos a vocábulos
estrangeiros e mesmo quando ele os recebe, o vocábulo permanece como se fosse estrangeiro
a língua.
Nas relações homogêneas, o sistema é receptivo, integrando e adaptando os novos
vocábulos à sua estrutura. Um exemplo é o inglês que possui elementos vindos do latim e do
saxão.
O sistema amalgamado define-se como aquele que é receptivo apenas para vocábulos
originários de outro sistema com estrutura similar ao seu, sendo um meio-vocábulo. Como
exemplo desse tipo de sistema temos as línguas latinas.
Estas informações vão de encontro ao que foi apontado por Carvalho (2009)
anteriormente em nossa revisão bibliográfica.
Também podemos classificar os empréstimos quanto a sua origem, segundo
Bloomfield (1961), em culturais e dialetais.
O empréstimo cultural se dá por meio dos contatos políticos, sociais, comerciais
entre os povos, sempre com dominação de algum deles. Por sua vez, o empréstimo dialetal se
dá pelas variações na própria língua, como os regionalismos e jargões especializados.
O empréstimo também conta com vários processos e fases até se consolidar. De
acordo com Carvalho (2009) esses processos se originam quando objetos, conceitos e
situações nomeados em uma língua estrangeira se transferem para outra cultura. Esse
empréstimo não é uma criação linguística no sentido real, mas uma novidade do falante,
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sendo apenas acomodado e adaptado não permitindo ao falante perceber a origem exterior do
vocábulo.

Esta introdução de um vocábulo estrangeiro na língua possui quatro fases:
1- Palavra estrangeira (existente na língua A)
2- Estrangeirismo (usado na língua B)
3- Empréstimo (adaptação de qualquer tipo na língua B)
4- Xenismo (ausência de adaptação para a língua B)

Sendo assim, o vocábulo estrangeiro perde essa condição quando não o percebemos
mais como um elemento estranho, já tendo se incorporado ao sistema ao qual foi introduzido.
É preciso ressaltar aqui que como vimos nas fases acima, o estrangeirismo e o empréstimo
linguístico não são fenômenos distintos e sim fases diferentes de um mesmo processo, no caso
parte do empréstimo. No entanto, como são fases distintas e classificáveis para este estudo,
tomaremos essas duas fases para efeitos de contabilização dos vocábulos encontrados.
Essa adaptação se dá muitas vezes pela fonética/fonologia e é realizada pelo falante
comum de sua língua materna. Os fonemas da língua de origem não se conservam na
receptora.
Já no campo da ortografia, a adaptação da grafia é o que demonstra a integração do
vocábulo em uma língua.
Devido a essa adaptação podemos classificar os empréstimos quanto à forma de
adoção da seguinte maneira:
(i)

Adaptados fonético/ morfológico e ortograficamente;

(ii)

Decalque (tradução literal);

(iii) Incorporação na forma original.

Na formação por derivação, aquelas que guardam alguma relação com o idioma de
origem quanto ao produto desta formação, podemos classificar os empréstimos em diretos, os
que vem diretamente da língua fonte havendo a adaptação morfofonológica do vocábulo
original para o português. Exemplo disso é futebol do inglês football. E os empréstimos por
derivação indiretos, quando há a intermediação de outra língua no processo de adoção. Por
exemplo, dama (português), do latim domina (senhora), pelo francês damme conforme
Carvalho (2009).
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Ainda segundo Carvalho (2009), no aspecto semântico, a palavra estrangeira é
inicialmente adotada de forma monossêmica e referencial. Para termos de esclarecimento,
referencial aqui, segundo a autora, teria o valor do significado original que essa forma adotada
teria no idioma receptora. Isso muitas vezes não leva em conta que nem todos os traços de
ambos os sistemas linguísticos envolvidos neste processo sejam coincidentes e que haja
algum tipo de perda nesta troca de unidades entre estes sistemas, mas algumas transformações
semânticas são observadas no processo da transferência, pois o aspecto semântico está ligado
às dificuldades de tradução, visto que o processo de tradução faz a transferência de algo de
um sistema cultural e linguístico para outro onde pode não haver nenhuma coincidência de
traço.
É possível também fazer uma classificação dos empréstimos linguísticos quanto ao
seu uso, conforme dispõe Carvalho (2009):
 Origem (íntimo, dialetal, externo);
 Fase de adoção (estrangeirismo, empréstimo, xenismo);
 Forma de derivação (direto, indireto);
 Forma de adoção (calque, adaptação, incorporação);
 Função, intenção ou necessidade de uso (conotativo, denotativo)

Os empréstimos linguísticos também estão presentes em áreas de uso específico
como as diversas especialidades técnicas e científicas. Este núcleo de uso desses vocábulos
compõe o que chamamos de terminologia, que é o vocabulário que se usa para definir,
relacionar ou conceituar vocábulos técnicos empregados em determinados setores e atividades
com a função de estabelecer uma linguagem uniforme utilizando se de vocábulos
monossêmicos.
Em terminologia, a forma gráfica tem prioridade sobre a forma fônica por ter na
linguagem escrita a forma mais eficiente de transmissão de conceitos, que geralmente
encontram nos meios de comunicação o canal para a disseminação destes conceitos que, de
outra forma, ficariam restritos à área de especialidade, chegando ao falante comum.
De acordo com Carvalho (2009), a adoção de um vocábulo estrangeiro é sempre
gerada por uma necessidade prática, enquanto a cunhagem de um vocábulo demanda tempo e
interesse, a adoção é instantânea. Estas palavras estrangeiras demonstram uma lacuna lexical,
já que anteriormente não existia na cultura importadora o objeto ou hábito a que se refere.
Abaixo temos um esquema gráfico do percurso do empréstimo de acordo com Torrano (2010,
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p.23) e a versão do percurso do vocábulo na área de especialidade terminológica obra de
Barbosa (1996):

Figura 4- Percurso do empréstimo- por Torrano (2010)

Figura 5- Percurso do vocábulo na área de especialidade terminológica Barbosa (1996)

A figura 3 mostra o percurso do estrangeirismo até se fixar totalmente na língua
receptora. Vimos como essa aceitabilidade leva um tempo e que o sentimento de novidade é
algo que contribui para que esse vocábulo seja aceito, pois com o passar do tempo essa
inovação vai se tornando comum e tende a desaparecer dentro do léxico receptor. A figura 4
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traz um esquema de como o neologismo sai da informação da área técnica até o ouvinte e
como esse percurso pode se dar por vários caminhos.

3.5 Os tipos de estrangeirismo e sua formação

Como justificado anteriormente, apesar de o estrangeirismo e o empréstimo
linguístico serem fases de um mesmo processo, como são distintos e quantificáveis serão
tratados separadamente em nosso estudo.
O estrangeirismo é a utilização de vocábulos oriundos de outras línguas dentro da
estrutura de outra língua pela falta de equivalentes em língua nativa. Em nossa pesquisa, por
exemplo, estamos tomando os estrangeirismos presentes nas publicações que fazem parte do
corpus. O vocábulo que passa a ser utilizado, porém, não é parte da língua nativa, será sempre
considerada uma palavra estrangeira.
De acordo com Alves (2007), encontramos facilmente o estrangeirismo em
vocabulários técnicos (esportes, economia, informática). Também é comum na publicidade e
no colunismo social. Ao usar um estrangeirismo, o emissor muitas vezes tem consciência de
que ele poderá não ser compreendido pelos seus receptores, por isso, nesses contextos, a
palavra estrangeira aparece acompanhada de tradução ou até mesmo de uma definição de seu
significado. Como exemplo temos o vocábulo haters que no corpus foi encontrado
acompanhado da sua explicação como segue abaixo:
“Ela recebe uma avalanche de ofensas chulas. Nos haters (os odientos), bate de volta
cravando novas imagens hilárias.” (Claudia, ano 57, n.º 1 janeiro 2018- Inspiração- p. 28)
Já de acordo com Ferreira (2010, p.879), estrangeirismo é: “1. Emprego de palavra,
frase ou construção sintática estrangeira; peregrinismo; 2. a palavra, frase ou construção assim
empregada”.
Para Câmara Junior. (2004, p.111), os estrangeirismos são os empréstimos
vocabulares não integrados na língua nacional, revelando-se estrangeiros na grafia, nos
fonemas, na flexão, ou os vocábulos nacionais empregados com a significação dos vocábulos
estrangeiros de forma semelhante.
Segundo o autor, os estrangeirismos mais frequentes atualmente são os galicismos e
os anglicismos. Segundo ele, “o vocábulo estrangeiro, quando é sentido como necessário, ou
pelo menos útil, tende a adaptar-se à fonologia e à morfologia da língua nacional; o que para
nossa língua vem a ser o aportuguesamento” (CAMARA JR. 1970/ 2004, p.111). Ele acredita
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que basear a diferença entre estrangeirismos e empréstimos unicamente na maior ou menor
sensação de naturalidade caracteriza uma definição imprecisa.
Com relação aos anglicismos especificamente, ele os classifica em sintático ou
lexical.
Os anglicismos sintáticos podem ocorrer: (i) por antecipação de um adjetivo ao
substantivo a que se relaciona, sem o intuito que essa colocação tem em português, mas com
valor descritivo. Por exemplo: “Majestoso Hotel”; (ii) pelo emprego de um substantivo com
função de adjetivo, porque anteposto a este exemplo: “Rio Hotel”; (iii) pelo emprego de uma
preposição isolada do nome que rege, por exemplo: “capas com e sem forro”.
Bechara (2009, p.599) define o estrangeirismo como o “emprego de palavras,
expressões e construções alheias ao idioma que a ele chegam por empréstimos tomados de
outra língua”. Sua definição nos mostra que os estrangeirismos lexicais entram no idioma por
um processo natural de assimilação de cultura ou proximidade geográfica. O autor também
explica que a introdução de uma palavra estrangeira para substituir uma vernácula em geral se
explica pela “debilidade funcional da palavra ameaçada de substituição”.
Bechara (2009) também afirma que essa relação de influência mútua, essa
interpenetração se dá com mais rapidez e facilidade porque no mundo moderno existem
inúmeras maneiras de estarmos em contato com outras nações e culturas. Ele também aponta
que os estrangeirismos de maior frequência são os francesismos ou galicismos (de língua
francesa), os anglicismos (de língua inglesa), os espanholismos ou castelhanismos (de língua
espanhola), os italianismos (de língua italiana).
Esse autor propõe a organização dos empréstimos lexicais em dois grupos: (i) o das
palavras que ele chama de empréstimos, que se assimilam à língua que as recebe e só serão
reconhecidas por pessoas que conhecem a história (como as palavras “guerra”, do alemão
“werra” e “detalhe” do francês “détail”); (ii) o dos estrangeirismos, que “se apresentam na
vestimenta estrangeira” (palavras como ballet e footing) ou “se mascaram de vernáculos”
(como “maiô” e “abajur”), conforme denomina. Para ele, “o vocábulo empréstimo abarca
essas duas noções e se aplica tanto aos estrangeirismos lexicais quanto aos sintáticos e
semânticos” (p.599).
Para Castilho (2010), é o contato direto entre os povos que possibilita a entrada de
palavras em determinada língua, que chama de empréstimos. Já os estrangeirismos são
palavras que entram por contato indireto. Em relação aos empréstimos para o português, como
exemplo, temos palavras oriundas do árabe, como “almoxarife” e “alfafa”; de línguas
indígenas, como “pajé” e “caipira”; e de línguas africanas, como “bagunça” e “cachaça”. Para
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este pesquisador, consideraríamos como estrangeirismos as palavras francesas, espanholas e
norte-americanas que entraram no vocabulário do português brasileiro sem que houvesse
contato direto com a nossa cultura. Em uma época como a atual de globalização, dois
movimentos contrários acabam se formando: a repulsa pelos estrangeirismos, como forma de
sustentar a identidade linguística, versus a sua incorporação.

3.6 Globalização e tecnologia impactando no uso diário da língua

Como temos visto, nenhuma civilização se manteve totalmente isolada das demais e
a globalização, que coincidentemente é um neologismo, sempre esteve presente na história da
humanidade.
Segundo Houaiss (2012), “Globalização”. Def. 2. “Processo pelo qual a vida social e
cultural nos diversos países do mundo é cada vez mais afetada por influências internacionais
em razão de injunções políticas e econômicas”. Ou seja, as interações humanas desde sempre
estiveram contidas nessa definição, porém apenas no início do século XXI se alçou ao
patamar global, atingindo uma significação mais plena, ajudada pela facilidade nas
comunicações e de deslocamento.
Atualmente, com o fim das fronteiras geográficas e temporais tem sido facilitado
pela presença da internet, segundo Branco (2011, p. 237), “As fronteiras geográficas foram
enfraquecidas e os povos e línguas estão, pelo menos aparentemente, mais próximos uns dos
outros. As pessoas – principalmente as classes mais privilegiadas- têm acesso à informação,
produtos e tecnologia com maior facilidade”.
O comportamento do brasileiro, que valoriza muito tudo o que é novidade,
principalmente quando provém de países desenvolvidos, tem suas bases numa cultura que
vem desde a era colonial quando os produtos vindos da Europa eram além de
tecnologicamente mais avançados um indicador de posição social e prestígio dos colonos. (cf.
MOTTA, 1997). Tal costume se estende também à língua portuguesa. Até hoje muitos
vocábulos são emprestados, importados e assimilados, mesmo com a presença de um
equivalente em português perfeitamente capaz de suprir a função comunicativa do vocábulo
importado como, por exemplo, deletar, que é um empréstimo derivado no português do
vocábulo inglês delete, que significa apagar, mas como está associado à uma inovação
tecnológica, a informática, parece muito mais pertinente que se use o vocábulo estrangeiro
uma vez que o seu meio de uso também não é um produto nacional.
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No entanto, o uso de qualquer um dos recursos de criatividade lexical aqui
demonstrados não são prejudiciais ao idioma e não tem nada a ver com soberania políticoeconômica.
A assimilação de vocábulos pelas diversas línguas vem desde sua criação, sem que,
no entanto, esta característica tenha contribuído para a decadência ou desaparecimento.
Graças a essas trocas, o léxico, neste caso o português, se fortaleceu e permanece vivo e
pungente. O que ocorre é que diante da possibilidade de interação mais fácil entre os cidadãos
do mundo e das trocas tecnológicas estarem mais efusivas atualmente, temos a impressão de
que a língua portuguesa vem sendo invadida por vocábulos estrangeiros, quando na verdade
essa é uma característica do próprio idioma.

3.7 Renovação lexical e terminologia

Conforme explicitado na introdução deste trabalho, entender o motivo pelo qual uma
língua, seja ela qual for, não permanece inalterada, quando ocorre o intercâmbio com outros
grupos com idiomas diversos, se faz importante para a compreensão da função destes
vocábulos.
É pela presença e pelo contato com essa multiplicidade de línguas na atualidade que
fenômenos como o neologismo, estrangeirismos e o empréstimo linguístico, acabam
desempenhando um papel agregador na convivência desses falantes diversos com os falantes
do português, trazendo vocábulos dessas comunidades para o uso do coletivo maior, ou como
no caso da terminologia, do uso de vocábulos de especialidade que passam a fazer parte do
léxico.
Esta relação e inclusão destes vocábulos na língua toca a área da terminologia, visto
que algumas dessas criações vêm em primeira mão como um vocábulo de área de
especialidade e depois passam a fazer parte da linguagem comum. Como um dos objetivos
deste trabalho também será contabilizar qual área de especialidade tem o maior número de
criações e ou empréstimos, trataremos brevemente a seguir das questões terminológicas de
aquisição ou criação de vocábulos.
Uma vez que a terminologia tem como característica fazer a ponte entre as áreas de
especialização e a linguagem popular, torna-se propícia a inclusão desta área no nosso estudo.
Também corrobora com essa justificativa o fato de o corpus selecionado ser voltado para um
público bem demarcado e o próprio produto conter subdivisões por área de especialidade. Na
revista Cláudia, por exemplo, temos as seções de Beleza & Bem-estar, Comportamento,
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Carreira & Dinheiro, Casa & Cozinha. A revista Marie Claire apresenta seções intituladas de
Tendências, Moda, Reportagem, Musts, Beleza e Lifestyle.
Examinando essa relação entre vocábulo de especialidade e de linguagem comum
segundo o que postula Barbosa (1999 p. 120) temos:
1- Unidade lexical não é vocábulo ou termo por sua própria natureza;
2- A unidade lexical “está” desempenhando uma dessas funções (vocábulo ou
termo);
3- O que define este papel é o universo do discurso;
De acordo com Bazzon e Jesus (2017), podemos notar que não é fácil para os
falantes de uma língua diferenciar um discurso técnico-especializado de um discurso da
língua geral, ou seja, a língua cotidiana. E é ao fazer buscas por informações, que se depara
com textos os quais veiculam vocábulos de um universo particular de discurso que, em muitos
casos, dificultam a compreensão da mensagem.
Segundo Galisson (1970), o desenvolvimento da competência lexical é indispensável
para a compreensão e para a interpretação das mensagens escritas e orais. Como o léxico
responde a leis de organização estrutural, o conhecimento destas leis, permite-nos verificar
que as palavras não são elementos esparsos de um inventário desordenado: situam-se umas
em relação às outras por um jogo de relações e oposições que, sozinhos, lhes conferem uma
função linguística em nível de organização do significado.
Ainda de acordo com Barbosa (1999), todo sistema linguístico contém unidades
léxicas, inventário a disposição dos falantes, estruturadas de acordo com regras que permitem
aos usuários a criação de novas palavras mais adequadas às suas necessidades de
comunicação.
Para tratar da questão no que tange à terminologia, temos a seguinte classificação
terminológica quanto à composição de novos vocábulos, de acordo com Barbosa (1999, p.
120).
A)

Vocábulos criados em determinada área, exclusivos e caracterizadores dela;

B)

Vocábulos provenientes da língua geral que sofreram alteração;

C)

Vocábulos provenientes de outras áreas que sofreram alteração parcial ou total

D)

Vocábulos complexos onde uma parte é emprestado de outra área e se combina

com outro vocábulo da própria área
Diante dessa possibilidade de criação lexical, podemos definir o fenômeno de criação
que ocorre quando um vocábulo comum que passa a ser parte da linguagem especializada
como terminologização; sendo que o fenômeno contrário, quando um vocábulo de área
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especializada passa a ser parte da linguagem comum, é designado de vocabularização.
Também

temos

a

possibilidade

de

encontrar

o

que

a

autora

define

como

metaterminologização, que se dá quando um vocábulo de uma área técnico- científica é
transposto para outra.
Sobre a adoção de vocábulos de especialização, Correia (1998) aponta que as
criações neológicas terminológicas são, logo a partir do momento da sua formação, unidades
da língua, mais precisamente, fazem parte do subsistema linguístico que é a linguagem de
especialidade a que pertencem.
Outra definição que contribuiu para o tipo de agrupamento feito neste trabalho foi a
de Cruz (2014) que define que a terminologia pode ser interlíngua (ou seja, bilíngue ou
multilíngue) ou intralíngua (dentro da mesma língua). Ressaltando que a terminologia é
também um conjunto de vocábulos que representa não só um sistema de conceitos acerca de
um assunto ou domínio temático específicos, mas representa também a própria ciência que
estuda estes vocábulos.
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4 PROCESSOS DE CRIAÇÃO LEXICAL

Para efeitos das análises realizadas neste trabalho, tomaremos como base os estudos
de Villalva (1995), Kehdi (2003), Basílio (2011), Basílio (2004), Rocha (2003) e Alves
(2007) sobre os tipos de processos que possibilitam a criação de vocábulos.
Tratarei a seguir de uma breve definição dos tipos de mecanismos de criação lexical
mais encontrados na literatura e que serão parâmetros de classificação para os vocábulos
encontrados na pesquisa do corpus.

4.1 Composição

De acordo com Villalva (1995) e Rocha (2003), este tipo de formação se realiza pela
combinação de palavras que já existem para a formação de um novo vocábulo, com exceção
das criadas pelos eruditos, utilizando-se material grego ou latino de forma pura para suprir
uma necessidade técnico-científica. Ex: pé de galinha, amor-perfeito, amor platônico. De
acordo com Alves (2007), o processo também ocorre pela justaposição de bases autônomas ou
não autônomas. O resultante desta junção funciona morfológica e semanticamente como um
elemento só e não tende a apresentar formas recorrentes, distinguindo-os assim das unidades
compostas por derivação, além de revelar um caráter sintático subordinativo ou coordenativo.

4.1.1 Composição subordinativa

Dada entre dois substantivos em que o primeiro faz o papel de determinado e o
segundo de determinante, por exemplo: enredos-denúncias (subst.-adj). Também ocorrem em
elementos onde o primeiro constituinte é uma base verbal ao qual o outro se subordina como
objeto direto, por exemplo: lava-louça (louça objeto direto do verbo lavar). Quando a relação
se dá por justaposição, verifica-se uma subordinação lexical causada pelo determinante
adjetival que especifica o substantivo, sem, no entanto, haver uma ordem fixa, por exemplo:
média-metragem, de acordo com Alves (2007).
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4.1.2 Composição coordenativa

Exercida pela justaposição de substantivos, adjetivos ou outras classes gramaticais
sendo processado entre bases que possuem a mesma distribuição, frequentemente resultam em
neologismos adjetivais. Ex. rítmico-harmônicas, jordaniano-palestino, outono- inverno.

4.1.3 Composição satírica

Possibilita a associação de bases dos mais variados matizes semânticos, ocasionando
a criação de itens que buscam despertar a atenção do receptor, de acordo com Alves (2007),
causando estranhamento seja pela quantidade de elementos no composto (candidatodeputado-cantor), seja pela formação incomum da associação (partido-ônibus, casa-descasa).
Também as criações com o elemento móvel da abreviação de automóvel fazem parte das
composições satíricas (papamóvel, momomóvel) e as formações com bases não autônomas –
ódromo (camelódromo, sambódromo).

4.1.4 Composição entre bases não autônomas

Pode ocorrer entre bases não-autônomas, que são as de formação erudita, geralmente
gregas ou latinas, ou entre uma base autônoma e uma não-independente, com possibilidade de
inversão entre elas, num movimento contrário dos outros compostos mostrados. Geralmente
vem de fontes eruditas, gregas ou latinas compondo itens característicos de vocabulários
especializados (onicomicose, tropicologia) Alves (2007 p. 49).

4.1.6 Convergência entre derivação e composição

Formação com um elemento substantivo em função determinante, usado repetidas
vezes nesta posição de modo que seu emprego não é mais sentido como eventual, adquirindo
valor sufixal (testemunha-chave, personagem-símbolo).
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4.1.5 Composição sintagmática

Constitui se por uma unidade léxica formada pela junção de itens que se encontram
numa relação sintática íntima tanto semântica quanto morfológica. Ela se caracteriza também
pela rigidez quanto à constância na ordem de suas unidades formadoras, sempre tendo a
unidade formadora do determinado seguido pela unidade formadora do determinante e
também pode assumir regras próprias para a flexão de gênero. Exemplos deste tipo de
formação são: cesta básica, seguro-desemprego e licença-paternidade.

4.1.7 Hibridismo

Esta característica pode ocorrer tanto no processo de composição, quanto do de
derivação e se caracteriza, de acordo com Kehdi (2003), pela junção em vocábulos compostos
ou derivados de elementos de idiomas diferentes. Como por exemplo, automóvel (autogrego/ móvel- latim).
Esta formação com os elementos greco-latinos é bastante comum em português
segundo o autor, ainda que outras combinações sejam possíveis como: árabe e grego
(alcalóide, alcoômetro), francês e grego (burocracia), alemão e grego (zincografia), latim e
alemão (moscardo), árabe e tupi (caferana), tupi e grego (caiporismo), africano e latim
(bananal), tupi e português (goiabada).
Podemos integrar o hibridismo na composição e na derivação, pois os elementos
constituintes que caracterizam os vocábulos formados por esse processo também podem
caracterizar esses outros dois processos de formação de palavras.

4.2 Derivação

Esse fenômeno é, de acordo com Basílio (2004), em princípio e de forma geral, um
processo que se guia pela necessidade de expressão das categorias nocionais, com ou sem
contraparte sintática, porém de caráter fixo. Este fenômeno se apoia nas funções dos afixos
que têm funções sintático-semânticas definidas, que dão um limite às possíveis formações.
Quanto maior for a generalidade e o alcance e pré-disponibilidade do afixo para a formação,
maior será a sua produtividade.
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Podemos tomar como exemplo desse processo as formações que designam “nomes
de agente” como: varredor, jogador e madrugador. Também é uma característica desta
formação a mudança de classe da palavra resultante. Nos exemplos utilizados o sufixo
formador de nomes de agente –or foi adicionado à base do verbo resultando em um
substantivo.
Alves (2007) define este mecanismo como a atribuição pelo sufixo, como elemento
não autônomo e recorrente, à palavra-base a que se associa uma ideia acessória alterando com
frequência a classe gramatical para o vocábulo resultante.
Kehdi (2003) define a derivação como o mecanismo no qual um vocábulo é formado
por apenas um radical ao qual se anexam os afixos (prefixos e sufixos). Exemplos: a) repor=
re (prefixo) + por (verbo), b) felizmente= feliz (adjetivo) + mente (sufixo).
Também existem variações da derivação como a chamada derivação regressiva e a
derivação regressiva que resulta em abreviação, ainda segundo Basílio (2004).
A derivação regressiva se caracteriza pela formação de uma palavra com a supressão
de um elemento do vocábulo original, geralmente de uma sequência tônica, e a palavra
resultante não tem o mesmo significado ou uso da originária, por exemplo: agito (agitar),
repasse (repassar), venda (vender), escolha (escolher).
A abreviação também resulta da supressão de partes da palavra, porém essas partes
suprimidas são na maioria das vezes imprevisíveis. Também há a redução, onde uma parte da
palavra passa a ser utilizada como um todo, exemplo: boteco no lugar de botequim.
É possível ainda, por meio da derivação a partir de bases conhecidas pelo falante, a
geração de itens lexicais, de acordo com Rocha (2003). O autor classifica essa possibilidade
de acordo com os itens gerados em: a) derivação parassintética, que ocorre quando se associa
mais de um tipo de afixo simultaneamente à base (ex. esclarecer); b) derivação conversiva,
que ocorre quando do emprego de um vocábulo de uma classe gramatical em outra (ex.
querer- verbo e também usado como substantivo para nomear o desejo), também chamada de
derivação imprópria por Basílio e c) a derivação siglada que é a substituição ou o uso de uma
acronímia onde a base é ao mesmo tempo substantivo composto e próprio, formado a
princípio pelas iniciais do lexema que compõe a base (ex. FGTS), embora essa condição de
ser formado pelas iniciais não seja uma condição exclusiva, podendo se admitir mesmo
sílabas ou a junção de ambas (ex. FEBRABAN, SENAC).
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4.2.1 Derivação prefixal

Alves (2007) mostra que esta derivação prefixal ocorre com a união de um prefixo à
base conferindo-lhe vários significados, como grandeza, exagero, oposição etc., segundo a
autora, pela falta de uma concordância sobre o número e natureza dos morfemas prefixais. Ela
toma como base para essa classificação, partículas independentes e não- independentes que
antepostas a uma palavra-base lhe conferem uma ideia acessória e se manifestam de maneira
recorrente. (Ex. não-sucessão, anticonjugal, sem-teto, desideologização, pró-familiar,
superfaturar,

hiperinflacionária,

ultra-ortodoxos,

megaevento,

mini-folioes,

multi-

instrumentistas, recém-divulgados, semi-fracasso).
Para a definição de prefixos, tomamos Rocha (2003 p. 152), que traz as seguintes
características dessa formação: (i) ser uma sequência fônica recorrente; (ii) não ser uma base;
(iii) colocar-se à esquerda de uma base; (iv) ter o objetivo de formar uma nova palavra, ou
seja, sua presença caracteriza uma palavra derivada; (v) apresenta uma identidade fonética,
semântica e funcional e (vi) é sempre uma forma presa.
Por sua vez, Correia (2012) define as seguintes características para a prefixação: (i)
ocorrer sempre à esquerda da base; (ii) corresponder a antigas preposições e advérbios latinos
e gregos; (iii) ter um conteúdo semâtico menos gramatical do que o sufixo e, embora seja
aceito que o prefixo, (iv) não altera a categoria da base. Tem-se demonstrado que certos
prefixos, como anti-, a- e pró- podem alterar a categoria da base como, por exemplo: rugas
(subst.) / antirrugas (adj).
Em português, podemos organizar a prefixação da seguinte maneira, baseando nos
eixos semânticos: a) negação/ oposição/ privação (infeliz, não-alinhado, desfazer, acéfalo,
anti-imerialista, contramanifestação); b) localização espaço-temporal (antecâmara, prénupcial, pós-doutorado, sub-solo, sobreloja); c) quantificação/ intensificação/ avaliação
(hipertensão,

hipotermia,

bimotor,

microssegundo,

nanocápsula,

tetraplégico,

superinteressante, megaconcerto).

4.2.2 Derivação sufixal

Ocorre quando o sufixo, elemento de caráter não-autônomo e recorrente, atribui à
palavra-base a que se une uma ideia acessória e muda sua classe gramatical com frequência,
(achismo, mau-caratismo, aceleracionista, favelização, enxugamento, recreador, cirandeira,
tropicalidade, pistolagem) segundo Alves (2007). Por sua vez, de acordo com Correia (2012),
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o sufixo derivacional tem as seguintes características: a) ocorre sempre à direita da base; b)
determina a categoria do derivado e c) determina a sílaba tônica da palavra.
A sufixação faz, segundo Correia (2012), a atualização dos seguintes processos em
português: verbalização denominal (hospitalizar), verbalização deadjetival (realizar),
verbalização deverbal (saltitar); nominalização deverbal (realização), nominalização
deadjetival (integridade), nominalização denominal (pastelaria); adjetivação denominal
(mulherengo), adjetivação deverbal (discutível), adjetivação deadjetival (pequenino);
adverbialização deadjetival (felizmente).

4.3 Amálgama

Este tipo de formação também recebe a nomenclatura de blend, palavra-valise,
cruzamento vocabular. Para Correia (2012) são unidades lexicais formadas por partes de
outras palavras que se juntam formando uma palavra gráfica. Ex. aborrecente (aborrecer +
adolescente).
Para Minussi e Nóbrega (2014) este mecanismo se dá por meio da sobreposição de
segmentos fonológicos. Estas composições trazem as seguintes características sobre essas
formações:
a) Blends são formados por dois elementos com conteúdo semântico;
b) Blends permitem as mesmas relações gramaticais expressas nos compostos, por exemplo:
subordinação, atribuição e coordenação;
c) Blends combinam as mesmas categorias gramaticais que um composto a fim de formar uma
nova palavra, por exemplo: N+N ator-diretor/prostiputa <prostituta + puta; V+V bate-volta
/bebemorar <beber + comemorar; N+A ano novo /gayúcho <gay + gaúcho, etc.

4.4 Truncamento

O truncamento é considerado uma formação de palavra por meio de um tipo de
abreviação, onde uma parte da sequência lexical, geralmente a final, é eliminada, conforme
Alves (2007). Correia (2012) diz que esse processo é levado pela possibilidade da economia,
pois torna a unidade mais facilmente memorizável e utilizável. O truncamento afeta
geralmente unidades de quatro ou mais sílabas. Exemplo: eurocapitalista (de europeu
capitalista), niver (de aniversário), metrô.
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O truncamento é também, segundo Villalva (2008 apud Said Ali, 1931, 1964),
formado pela junção de constituintes sufixais, porém com a supressão do último constituinte,
opondo-se assim aos casos de simples sufixação por justaposição de elementos.
Por sua vez, de acordo com Scher (2011), podemos classificar o truncamento em sete
tipos diferentes, de acordo com sua formação, a saber:
I-

Este tipo corresponde a formas derivacionais ou composicionais, se realizando
apenas os elementos mais encaixados da sua representação (noia de paranoia/
net de internet);

II-

Correspondente apenas ao morfema inicial (fono de fonoaudiologia/ oftalmo de
oftalmologia);

III-

Se realiza por meio departe de sua raiz correspondente com a manutenção de
vogal presente na estrutura silábica, geralmente é uma palavra bimorfêmcia
(deprê de depressão/ refri de refrigerante)

IV- É o tipo mais comum de truncamento no português, sendo também uma
palavra bimorfêmica, ou assim percebida pelo falante. Nesse tipo de
formação, se preserva a raiz da palavra acrescentando se a vogal –a. (reaça de
reacionário/ portuga de português);
V-

Também corresponde a uma palavra bimorfêmica ou assim interpretada pelo
falante e se forma com a raiz ou parte dela com uma sequência vogalconsoante (VC) -a (s) ou –i(s) ou vogal- consoante-vogal (VCV)- u(ca) como
em feijuca de feijoada/ mamis de mamãe;

VI- Conserva a consoante final da raiz. Pode ser com epêntese, neste caso com
consoante oclusiva (Band (i) de Bandeirantes/ net (i) de internet).
Ou sem epêntese, com a consoante final licenciada por codas como as
líquidas e as vibrantes (mongol de mongoloide/ niver de aniversário);
VII- Correspondente a uma forma derivada, preservando a raiz até a consoante final
e inserindo uma vogal, mesmo em casos em que na sílaba final não há
proibição para o coda. (envase de envasamento/ encaixe de encaixamento)
Na seção de resultados traremos os exemplos de truncamento encontrados no corpus
de pesquisa e faremos a sua classificação conforme esta classificação.
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4.5 Reduplicação

Rocha (2003) postula que a reduplicação é o processo que consiste na repetição da
sílaba radical de um vocábulo.
Kedhi (2003) inclui na definição desse tipo de formação a conotação de carinho,
figurando nos nomes de parentesco na linguagem infantil e nos hipocorísticos: papá (ou
papai) / mamã (ou mamãe) / titio Lulu / Zezé. Também são notáveis os casos de redobro
intensivo: Ela é linda, linda. Vou já, já. Assim como os casos em que o redobro se dá no
substantivo repetido o caráter de aparente adjetivo: Esse é o queijo queijo (ou seja, o queijo de
verdade).
Esses exemplos nos demonstram que a reduplicação ou redobro apresenta um forte
valor expressivo, integrando- se mais no campo da Estilística.

4.6 Criação de palavras

Apesar de ser um processo raro, a criação ou a formação de palavras do nada, sem
nenhum tipo aparente de derivação ou relação com outras, pode ocorrer. De acordo com
Correia (2012) e Rocha (2003), este processo tem um caráter assistemático e imprevisível. Tal
característica justifica sua pouca produtividade uma vez que o funcionamento da memória
lexical, na qual são armazenadas as palavras e as relações entre elas, é o que motiva a criação
de um novo vocábulo. Quando o usuário da língua tem necessidade de criação ela se dá
baseada nessas relações da memória lexical. A ausência desta memória e o uso de
determinados componentes incomuns na língua para este tipo de formação dificulta a criação
de palavras que estejam em desacordo com a motivação na construção de novas unidades.
Estes autores fornecem alguns exemplos como Kodak e tcham.
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5 ANÁLISE DE DADOS

Tomando como base os dados obtidos no corpus descrito após as análises quanto aos
tipos de vocábulos encontrados, passaremos a seguir a demonstrar os dados referentes às
perguntas feitas no início deste trabalho: qual o tipo de fenômeno mais contribui para a
renovação lexical do português? Dentre os neologismos encontrados, qual é o tipo de
formação mais produtiva? Quais categorias gramaticais mais se renovam com estes
fenômenos? Dos vocábulos encontrados, a quais áreas de especialidades estão ligados e qual é
a mais produtiva? Essas questões serão respondidas a seguir.

5.1 Descrição das formações dos neologismos

Nesta seção, dispomos abaixo a formação morfológica dos tipos de neologismos
encontrados.
Em nossa pesquisa encontramos no corpus analisado exemplos que classificamos
como truncamento conforme as definições apresentadas na seção anterior:
(1) Celebs< celebridades
(2) Detox< desintoxicação
(3) Químio < quimioterapia

Também encontramos em nosso corpus os seguintes exemplos que foram analisados
como derivação prefixal:

(4) Autocuidado= auto + cuidado
Pref.+ subst.
(5) Microagulhas= micro + agulhas
Pref.+ subst..
(6) Multibenefícios= multi + benefícios
Pref. + subst..
(7) Superativa= super + ativa
Pref. + adj

Embora seja um tipo de formação mais rara, nosso corpus também encontrou
formações neológicas que aparentam ser de formação espontânea, mas que podem ser
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consideradas também como conversão como, por exemplo, catupiry, que de nome de marca
de um produto derivado de leite, passa a designar o próprio produto num caso de metonímia,
ou casos de derivação imprópria como, por exemplo, curvex, onde um sufixo (-ex) foi
acrescentado à palavra curva na intenção de nomear o instrumento estético que tem como
finalidade curvar os cílios.

(8) Catupiry- conversão
(9) Curvex- -conversão

Nosso corpus também trouxe alguns exemplos de composição híbrida (hibridismo):

(9) Minishort= mini + short
Pref. port + subst. inglês

Outra ocorrência que se mostrou curiosa foi a da única formação com um sintagma
preposicional (procê), que se deu pela junção de preposição + pronome. Apesar deste caso ser
similar à ocorrências como “nele”, “dele”, esta formação é incomum sobretudo na escrita,
porém o termo foi recolhido por se tratar de uma transcrição de um relato oral- “deixa que
farei uns touros bons procê”- Claudia, Jan 2018, As donas da boiada, p.114. A fala da
arquiteta que virou pecuarista traz o apelo ao natural, ao exótico, para criar um clima de
informalidade próprio de uma conversa e por isso manteve a marca da oralidade.

5.2 Descrição e análise dos empréstimos linguísticos

Na presente seção, faremos a descrição e análise dos vocábulos por empréstimo
linguístico encontrados.
Uma das caraterísticas iniciais que percebemos é que de acordo com a descrição feita
nas seções anteriores quanto ao tipo de sistema para formação ou adoção de vocábulos
estrangeiros, conforme Alves et al (2009), a língua portuguesa se mostra heterogênea, pois, o
sistema é receptivo, integrando e adaptando os novos vocábulos à sua estrutura, como
veremos nos exemplos mais abaixo.
Agrupando os empréstimos encontrados segundo a classificação quanto à adaptação
dada por Carvalho (2009) apresentada na seção 3.4, temos a seguinte divisão dos vocábulos
encontrados:
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Vocábulos adaptados por incorporação à língua em sua forma original, mas seguindo
a lógica fonológico gramatical da língua diferenciando-se dessa forma dos estrangeirismos,
sendo que o tipo de formação que resultou nessa incorporação é o que está indicado na tabela
de dados (mostrada na seção 1.4.1, p. 24-25), segundo o que dispõe Cabré (2006), deve ser
utilizado na sua classificação o último processo de adaptação pelo qual o vocábulo neológico
passou.
(10) hackeados “enviou nudes hackeados” (que sofreu com ação de hacker, neste
caso tendo a privacidade invadida e compartilhada sem consentimento)
Hacker + ado
Subst. do inglês + sufixo flexionado particípio do port.

(11) linkar

“Só que você não consegue linkar”(fazer uma ligação, ter relação de

algo com outra pessoa, objeto, espaço)
Link + ar
Subst. do inglês + sufixo infinitivo do port.

Ambos os vocábulos utilizados aqui de exemplo estão classificados como sendo
formados por derivação sufixal, uma vez que é a adição do sufixo (-ados e – ar) ao termo
estrangeiro que resulta na adaptação sofrida seguindo a lógica da formação vocabular do
português. Mesmo que o vocábulo linkar tenha mantido a característica que o identifica com o
idioma de origem (inglês), a presença da letra “k”, incomum nas formações de língua
portuguesa, presença que vem sendo tolerada em vocábulos relacionados à tecnologia nos
últimos tempos, é a adição da terminação –ar que lhe confere um papel de verbo no infinitivo
conforme construção do português. No caso do vocábulo hackeado, temos outro dado que é
formado pelo particípio passado, o que mostra que já houve antes desta utilização uma
adaptação para utilizar o vocábulo como uma formação verbal do português (hackear). A
lógica para identifica-lo como empréstimo, também vem do sufixo do particípio que é comum
no português para os verbos de primeira conjugação.
Outra formação encontrada e classificada dentro dos empréstimos linguísticos tem
relação com vocábulos que estão totalmente adaptados fonético/ morfológico e
ortograficamente, como:
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(12) glamurosos “Férias no Taiti (sim eles são do tipo glamurosos)” (que tem charme,
encanto), este vocábulo foi grafado de forma divergente do encontrado no corpus de
exclusão (glamoroso), por isso foi mantido no estudo uma vez que estamos utilizando os
vocábulos grafados exatamente como veiculados nas revistas utilizadas.
Não foi encontrado nenhum exemplo de formação por decalque (tradução literal) nos
dados do corpus.
Em nossa pesquisa, os dados mostram que dos nove (9) vocábulos encontrados como
empréstimo um (1) foi por adaptação fonológica, dois (2) por composição, quatro (4) por
derivação prefixal e dois (2) por derivação sufixal.
Sobre a terminologia dos vocábulos, a seção de comportamento da revista teve mais
ocorrências (linkar, millennialmania e trudeaumania), das outras áreas tivemos tecnologia
com duas ocorrências (hackeados e ultrawide) , as áreas de moda, tecnologia e entretenimento
tiveram

uma

ocorrência

cada:

supercool(moda),

dislike

(tecnologia)

e

glamorosos(entretenimento).
Quanto ao número absoluto de ocorrências desta categoria, apenas um vocábulo teve
mais de uma ocorrência (supercool) os demais se enquadram na definição de hápax, sendo
que ocorreram apenas uma vez em todo o corpus o que pode indicar que foram utilizados de
forma a enaltecer algum ponto do discurso no qual estavam inseridos e por isso talvez não
venham a se fixar no idioma.

5.3 Descrição e análise dos estrangeirismos

Fazemos a seguir a descrição e análise de formação dos estrangeirismos encontrados
no corpus da pesquisa.
A princípio cabe esclarecermos que, por se tratarem de vocábulos que em sua
maioria foram utilizados em sua forma original, sem nenhum tipo de adaptação para o sistema
linguístico do português, não cabe neste estudo fazer as análises de suas formações nos seus
respectivos idiomas visto que seria necessário um tempo e conhecimento incompatíveis com a
proposta desta pesquisa. Sendo assim, os vocábulos considerados estrangeirismos estão
divididos em dois tipos de formação: base simples e sintagma nominal.
Os vocábulos definidos aqui em sua formação como base simples são os
empréstimos clássicos, um vocábulo tomado integralmente de seu idioma de origem e
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utilizado em contexto na língua portuguesa sem nenhum tipo de adaptação na unidade
vocabular.
O segundo tipo, definimos como sintagma nominal. Esta categoria surgiu na verdade
como uma variação da primeira, visto que esta classificação se deu pois são vocábulos
compostos por mais de um elemento com um significado único. Isso se fez necessário visto
que no momento do cotejamento no corpus de exclusão, alguns vocábulos como “happy” não
foram encontrados isoladamente, porém ao pesquisarmos no corpus de exclusão a unidade
lexical composta, como por exemplo, “happy hour” conseguimos verificar a ocorrência nos
dicionários o que fez com que estes termos tenham sido retirados de nossa análise, tal como
explicado na metodologia. Para evitar incompatibilidades como essa, os vocábulos que eram
compostos por mais de um elemento, mas que formavam uma única unidade semântica,
passaram então a ser denominados neste trabalho como sintagmas nominais.
Dos vocábulos definidos como estrangeirismos formados por base simples temos
como alguns exemplos:
(13) backstage- “depois reúno a equipe no backstage”- substantivo;
(14) express- “máscara facial express”- adjetivo;
(15) dislike- “sabemos que a maioria dos que deram o dislike”- substantivo

Os vocábulos analisados com essa formação são um total de 112, sendo 78% destas
ocorrências.
Quanto à terminologia, a área com o maior número de ocorrências de vocábulos de
base simples foi a de beleza com 25 no total.
Dos que foram definidos como formados como sintagmas nominais alguns exemplos
são:
(16) black music- “influências de funk, black music e até axé”
(17) food truck- “são muitas as opções de restaurantes e food trucks”
(18) plus size- “empreendedora do mercado plus size”

No total 22% da amostra de estrangeirismos (31 vocábulos) foram classificados com
esta definição.
As áreas terminológicas com maior ocorrência de vocábulos por empréstimo
formado por sintagma nominal foram a de beleza e a de moda com 6 ocorrências cada.
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Na próxima seção, faremos análises sobre as formações baseadas na totalidade do
corpus.

5.4 Resultados

Após o processo de digitalização e conversão do corpus em arquivos digitais e
posteriormente destes arquivos digitais para o formato de texto simples com a extensão txt,
foi utilizado o software de análise linguística AntConc e por meio da ferramenta Word List
foram selecionados os vocábulos candidatos à análise.
A ferramenta listou um total de 81.768 palavras diferentes na amostra. Após este
primeiro processo, foram listados por meio de busca individual, 513 registros para este estudo
e então foi realizado o cotejamento destes vocábulos em três dicionários (Aulete Digital,
Michaelis online e Houaiss online), considerado nosso corpus de exclusão. Dos 513
vocábulos encontrados, 244 continuaram no estudo após o cotejamento feito no corpus de
exclusão, como demonstrado no gráfico a seguir.
O passo seguinte foi a classificação dos vocábulos quanto ao tipo de fenômeno
linguístico. Foram encontrados de acordo com essa divisão 92 neologismos, 9 empréstimos e
143 estrangeirismos, sendo este então o fenômeno mais produtivo na área de renovação
lexical.
Dentre os estrangeirismos, a área que mais produziu vocábulos foi beleza com 31
vocábulos e dentre eles o que teve mais números de ocorrência foi frizz (característica do
cabelo que fica meio arrepiado, destoando dos demais fios, eriçado).
Considerando apenas os neologismos, a área terminológica que teve mais vocábulos
foi a de Comportamento com 25 vocábulos, sendo em sua maioria hápax, o único dentre estas
ocorrências, que aparece mais de uma vez neste grupo é o vocábulo autocuidado, com duas
ocorrências. Sobre estes vocábulos que tiveram uma única ocorrência (hápax) no corpus serão
disponibilizados dados no fim desta seção.
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Gráfico 1 - Tipos de fenômenos

Quanto às categorias gramaticais, no total de achados tivemos: 109 adjetivos, 1
contração de preposição + pronome, 3 verbos, 131 substantivos conforme o gráfico 3 logo
abaixo.
Um dado interessante é que os estrangeirismos que foram utilizados como adjetivos
seguem a forma de colocação em relação ao substantivo do português, o que reforça o
sentimento de não pertencimento à língua pela grafia incomum ainda que utilizada na ordem
comum do português.

Gráfico 2 - Categoria Gramatical dos vocábulos
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Considerando, agora, a análise do tipo de fenômeno em relação à categoria mais
produtiva, temos, entre os neologismos, os adjetivos (75 ocorrências) como o produto mais
encontrado, quase todos eles (74) formados por derivação prefixal. Sobre os vocábulos
neológicos encontrados, que foram originados por derivação prefixal, podemos citar como
exemplos: superfofos (característica em nível elevado do que é meigo e/ou macio quanto à
textura) e ultraversátil (característica superlativa do que é versátil) ambos também
pertencentes à área do comportamento a mais produtiva dentre os neologismos.
Outra característica sobre os neologismos por derivação prefixal é o elevado número
de formações com o prefixo super, 62 ocorrências, uma diferença muito expressiva em
relação aos demais prefixos, como observamos na tabela a seguir:
Tabela 1- Número de ocorrência dos prefixos
Prefixo
auto
micro
multi
pós
pró
semi
super
ultra

n. º de
ocorrências
3
1
3
1
1
1
62
11

Do número total de ocorrências, considerando- se em todas as áreas de especialidade
apenas os vocábulos gerados por derivação prefixal, somente 5 vocábulos deste total
(autocuidado, microagulhas, multibenefícios, multiplataforma e superleve) ocorreram mais de
uma vez, o que nos indica que a formação destes vocábulos vem apenas cumprir uma
necessidade pontual de se destacar uma qualidade ou propriedade de algum produto, ação ou
serviço. Isso é reforçado pelo grande número de adjetivos conforme nos mostra a tabela a
seguir:
Tabela 2- Categoria gramatical dos neologismos formados por derivação prefixal

Categoria gramatical dos
derivados prefixais
Adjetivo
76
Substantivo
10
Verbo
1
Entre os estrangeirismos a categoria gramatical mais produtiva foi o substantivo com
111 ocorrências, dentre estes a área mais produtiva foi a da Beleza (31 ocorrências) e o
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vocábulo com mais ocorrências foi frizz que já foi citado aqui. Outros exemplos são babyliss
(aparelho para cachear os cabelos) e dreadlocks (forma de arrumação dos cabelos da cultura
rastafári).
Quanto aos tipos de formação dos neologismos, temos 2 composições híbridas, 2
conversões, 1 formação original de base simples, 1 sintagma preposicional, 3 truncamentos e
83 derivações prefixais (gráfico 4).
Um caso interessante foi a ocorrência de um sintagma preposicional formado pela
junção e contração de preposição + pronome e se deu com a palavra procê (preposição pra,
que já é contração da preposição para, com o pronominal você). A ocorrência se deu pela
transcrição da fala (deixa que farei uns outros bons procê) de um interlocutor caracterizando a
sua relação estreita com a oralidade e a baixa ocorrência na língua escrita.
Quanto às ocorrências de truncamento, tivemos o vocábulo celebs (resultante da
contração do vocábulo celebridade), de acordo com o tipo V da classificação de Scher (2011),
o vocábulo químio (resultante da contração do vocábulo químioterapia), de acordo com o tipo
III da classificação de Scher (2011) e o vocábulo detox (derivado de desintoxicação), tendo
relação com a classificação tipo I de Scher e que é também o vocábulo mais recorrente em
toda a amostra sendo citado 40 vezes.
Em relação aos hibridismos, considerados também como composição híbrida, as
ocorrências se deram com os vocábulos minishort (tipo de shot de dimensões reduzida),
(mini, do latim + short, do inglês) e tranexâmico (o ácido tranexâmico é um medicamento
utilizado para neutralizar o sistema de fibrinólise), (trans, do latim + hexa, do grego + ico, do
latim).
Um dado relevante foi a não ocorrência de amálgama(blend) em nossa amostra, que
indica que o fenômeno não é tão comum ou produtivo, sendo sua ocorrência rara.
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Gráfico 3 - Tipos de neologismo quanto à formação

Sobre os tipos de formação dos estrangeirismos, tivemos uma ocorrência maior de
vocábulos formados por base simples, conforme demonstrado na seção 5.3. Em relação à
terminologia, quanto às especialidades no cômputo geral temos 56 vocábulos ligados à
Beleza, 1 ligado à Casa, 42 sobre Comportamento, 27 de Culinária, 15 de Entretenimento, 7
de Esporte, 34 sobre Moda, 15 de Saúde, 17 de Tecnologia, 30 relativos à Trabalho (gráfico
5).
Dentre estes resultados, a área de Beleza foi a mais produtiva sendo 31
estrangeirismos, 2 empréstimos e 23 neologismos e, dentre estes, o mecanismo de produção
mais frequente foi a derivação prefixal, como visto em multibenefícios e superchique.
Dentre os vocábulos relacionados a Comportamento, tivemos 25 neologismos, 3
empréstimos linguísticos e 14 estrangeirismos e estes são todos oriundos do inglês.
Quanto aos truncamentos encontrados na amostra (químio redução do vocábulo
quimioterapia) em “ainda tinha pela frente todas as sessões de químio”. Bem como, (celebs,
redução de celebridades) em: “queridinha das celebs” e (detox redução de desintoxicação)
como em “no salão vale buscar o detox capilar”.
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Gráfico 4 - Classificação dos vocábulos quanto à área de especialidade

Ainda sobre as especialidades e os tipos de fenômenos, destacam-se como maiores
ocorrências na área de beleza, culinária e moda os estrangeirismos. Já na área do
comportamento o fenômeno mais produtivo é o neologismo, que também tem um grande
número de ocorrências na área da beleza, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 3- Ocorrência dos fenômenos por área

Beleza
Casa
Comportamento
Culinária
Entretenimento
Esporte

Fenômenos por área
Neologismo Estrangeirismo
23
31
1
0
25
14
8
19
3
11
0
7

Empréstimo Total
2
56
0
1
3
42
0
27
1
15
0
7

Moda

6

27

1

34

Saúde

11

4

0

15

Tecnologia

3

12

2

17

Trabalho

12

18

0

30

TOTAL

92

143

9

244

Como vimos anteriormente uma das características dos produtos resultantes da
criatividade lexical é serem caracterizados como hápax, tendo cumprido a sua função
comunicativa como termo, foi registrada apenas uma ocorrência de cada um destes novos
vocábulos. Como a criatividade lexical abastece a neologia por meio da criação de novos
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vocábulos é interessante que se registrem aqui as características destes vocábulos de aparição
única como um elemento a parte como segue abaixo.
Do total de vocábulos encontrados (244), 68% (165) tiveram apenas uma ocorrência,
se caracterizando por esse fato como hápax.

Gráfico 5 - Número de ocorrência

Quanto aos tipos de fenômenos em que ocorreram os hápax, 51% (84 vocábulos)
foram neologismos, 45% (74) estrangeirismos e 4% (7) empréstimos.

Gráfico 6 - Tipos de fenômenos formados com presença de hápax

83

Analisando a categoria gramatical dos hápax, gráfico 8 logo abaixo, temos os
adjetivos como a categoria gramatical que mais produziu vocábulos (93 vocábulos, 56%),
seguido pelos substantivos (68 vocábulos perfazendo 40%), num resultado inverso do que
ocorre quando tomamos todos os vocábulos encontrados, conforme o que foi mostrado no
gráfico 3.

Gráfico 7 - Categoria gramatical dos hápax

Por fim, consideramos também os processos de formação dos hápax, sendo que o
mais produtivo foi também a derivação prefixal (48%), seguido dos substantivos formados
por uma única base (base simples) (31%), conforme o gráfico 9 nos mostra.

Gráfico 8 - Processos de formação dos hápax
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Conforme mostrado no gráfico 8, devemos levar em consideração as adaptações
tipológicas para as definições utilizadas nele, conforme esclarecemos a seguir.
Os vocábulos marcados com formação por adaptação fonológica, são os que tiveram
algum tipo de adaptação ao sistema fonológico do português em comparação com o vocábulo
no idioma de origem. Os vocábulos marcados como base simples são os formados por
vocábulos simples de apenas uma palavra. Foram considerados como blend os vocábulos que
são formados pela mescla de partes de outros vocábulos originando um novo. Foram
considerados composição os vocábulos formados pela junção de outros sendo que um dos
elementos (prefixo ou sufixo) é de origem grega ou latina.
Os vocábulos formados por composição híbrida são os que são formados por
partículas de dois idiomas diferentes. Os vocábulos que tiveram sua formação na
transformação de um nome que passa a designar um objeto originaram os vocábulos
classificados como conversão. Quando os vocábulos eram formados pelo acréscimo de um
prefixo com o intuito de estabelecer um diferencial classificamos como derivação prefixal. No
movimento contrário, quando era o acréscimo de um sufixo que dava essa carga diferencial ao
vocábulo, foram classificados como derivação sufixal.
No caso da junção de dois vocábulos de origem estrangeira com uma carga
semântica única, classificamos como sintagma nominal. Como sintagma preposicional,
classificamos a ocorrência da junção de preposição mais pronome, formando uma unidade de
sentido. Nas ocorrências em que o vocábulo sofre uma redução de grafia, porém mantendo a
mesma carga semântica, classificamos como truncamento.
Fazendo-se uma comparação entre os resultados gerais e os resultados dos hápax,
temos algumas observações interessantes como o fato de ocorrerem algumas inversões de
ordem quanto à produtividade. Considerando os três fenômenos, o número de neologismos é
maior quando consideramos apenas os hápax, assim como dentre as classes gramaticais mais
produtivas o número de adjetivos supera o de substantivos, considerando apenas as
ocorrências do tipo hápax.
A resposta a esta diferença está nas descrições da neologia denominativa e estilística
conforme visto anteriormente. Atualmente não há a disseminação do uso de um
estrangeirismo estilisticamente, e quando este uso é feito este será um hápax. Estes são
necessários porque representam novos objetos, conceitos e técnicas, etc. que precisam ser
nomeados. Já os neologismos vernáculos são muitas vezes criados para dar um colorido
especial (super) uma ênfase, coisas assim, e não serão repetidos em outros contextos. Dessa
maneira também se explicam os adjetivos, já que são usados para dar ênfase e não denominar.
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No entanto, não há uma indicação clara do motivo dessa inversão, a não ser que esse
tipo de ocorrência única é um mecanismo comum de criação e inovação lexical, cumprindo
muitas vezes uma função alegórica dentro do contexto em que foi concebido.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como proposto nas etapas iniciais, o objetivo geral da pesquisa é saber como a
necessidade por vocábulos novos modifica e atualiza o idioma e nos mantêm conectados a
todas as possibilidades oferecidas pelas cada vez mais rápidas inovações. Esta pesquisa
pretendendo contribuir para a descrição do surgimento de novos vocábulos, ou o empréstimo
de expressões oriundas de outros idiomas e a análise do seu processo de formação, buscou
identificar novas ocorrências destes fenômenos (neologismo, estrangeirismo e empréstimos
linguísticos) na língua portuguesa, na mídia impressa voltada ao público feminino,
descrevendo a sua formação morfológica e explorar os seus significados e usos.
Este estudo, tendo como base o corpus selecionado, pode aqui apontar que as
ocorrências de novos vocábulos, se deu em 41% dos vocábulos encontrados, e submetidos ao
corpus de exclusão e no caso da não ocorrência no corpus de exclusão, identificou o
significado destes novos vocábulos, listando os na planilha gerada com as ocorrências.
Também foi feita a análise do processo de formação destes novos vocábulos,
apontando quais os processos foram mais produtivos. Conforme os dados identificamos que o
estrangeirismo é um mecanismo de inovação e criação lexical bem produtivo no português,
sendo que do total da amostra, eles corresponderam a 58% dos vocábulos listados, os
neologismos perfazem 38% e o empréstimo linguístico 4%.
Sobre classificá-los de acordo com sua morfologia, a característica relevante trazida
nesta amostra é o grande número de substantivos (131 ocorrências, perfazendo 54% no total),
trazendo a questão da terminologia de que na maioria dos casos a criação lexical vem para
suprir a necessidade de nomeação do mundo e seus objetos e dado a grande evolução técnicoindustrial atualmente vemos que se fez muito necessária essa criação.
Dos vocábulos adquiridos por empréstimo e os estrangeirismos, fizemos também a
análise quanto ao idioma de origem, sendo o inglês o idioma que mais contribuiu com as
inovações, com 139 de 152 ocorrências no total. (91%)
Quanto à terminologia de todos os vocábulos temos de acordo com o gráfico 5 e
também a tabela 2: 56 vocábulos ligados à beleza, 42 a comportamento, 34 à moda, 27 à
culinária, 30 à trabalho, 17 à tecnologia, 15 à saúde, 15 ao entretenimento e 7 ao esporte e 1 à
casa/construção.
Um aspecto que chamou nossa atenção ao final da pesquisa foi o baixo número de
ocorrências de empréstimos linguísticos, apenas 9 ocorrências na amostra, isto pode ser
justificado pelo fato de os empréstimos já estarem integrados ao sistema e, como etapa
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metodológica foi utilizado um corpus de exclusão, muitos destes vocábulos já integrados
foram excluídos dos resultados por constarem nos dicionários utilizados.
Uma possibilidade parece ser a tênue, porém marcante diferença entre estrangeirismo
e empréstimo, e também o uso de um corpus de exclusão. Embora vocábulos como
glamurosos estejam muito em voga socialmente, a necessidade de que ele tenha sido
empregado com algum tipo de adaptação e de não aparecer no corpus de exclusão pode ter
sido determinante para este número reduzido. Sobre este vocábulo em específico, que foi
utilizado aqui como exemplo, vale ressaltar que houve outras ocorrências com grafias
diversas, como glamourosas, este sim constante nos dicionários, assim como uma outra
variante glamoroso. Isso indica uma frágil, porém perceptível divisória entre estas duas etapas
(estrangeirismo e empréstimo linguístico) de um tipo de formação neológica, como indicado
no início desta pesquisa.
Como visto pelos dados encontrados, o neologismo não foi o mecanismo mais
produtivo do corpus, porém teve muitas formações. O processo de formação mais produtivo
dos neologismos como visto na seção 5.1 foi a derivação prefixal.
Este mecanismo, ao que podemos deduzir, pode encontrar uma facilidade de
produção dado o número de prefixos disponíveis em português e à naturalidade com a qual a
sua associação a outros vocábulos facilita a extrapolação do significado inicial. Podemos
verificar isso observando que, das ocorrências destes vocábulos, os neologismos tiveram a
produção mais elevada quando associados ao prefixo super que atribuía características
superlativas aos vocábulos aos quais se unia, dando um caráter propositalmente exagerado.
Em se tratando de categoria gramatical, contudo, a que mais teve vocábulos dentre os
neologismos foi a classe dos adjetivos, contando com cinco vezes mais vocábulos gerados que
a classe dos substantivos (75 adjetivos, 15 substantivos).
Quanto à terminologia dos neologismos, os vocábulos ligados à área de
comportamento (ex.: autocuidado, superatuante e supercompreensivo) foram os de maior
ocorrência, um dado interessante, visto que outras áreas comumente associadas ao público
feminino como beleza e moda foram suplantadas, fato que pode ser considerado um indicador
que sugere que esta imagem prefixada da mulher que se importa apenas com esses assuntos
está em transformação. O foco foi maior nos tipos de ações que esta mulher em transformação
pode ter para melhorar a sua qualidade de vida e a das pessoas ao seu redor.
Diante de todo exposto até aqui, com relação ao número de novos vocábulos
registrados, o estrangeirismo se mostrou o fenômeno mais produtivo, tendo 60% das
ocorrências contra 38% dos neologismos.
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Dentre os processos de formação dos estrangeirismos, a base simples, ou seja, o uso
de uma palavra estrangeira em sua forma original foi o que mais ocorreu, sendo 78% destas
ocorrências.
A classe gramatical que mais recebeu vocábulos com esse fenômeno foi a dos
substantivos também perfazendo 78% dos vocábulos. Essa alta produtividade demonstra a
necessidade da nomeação de novos produtos, técnicas e comportamentos, que são importados
de culturas estrangeiras.
Ao olharmos para a área terminológica que teve mais vocábulos adquiridos, no caso
do estrangeirismo, beleza (31), moda (27) e culinária (19) são os maiores destaques. Esse
dado corrobora diretamente com o anterior sobre as necessidades de nomeação, visto que
dentre as ocorrências destas áreas a maioria dos vocábulos são da classe dos substantivos.
Também nos chamou a atenção a variação do uso de alguns vocábulos entre o
vernáculo e o estrangeirismo nas ocorrências de estrangeirismos do corpus. Por exemplo,
temos uma única ocorrência para o vocábulo hemp (maconha em inglês), porém temos 45
ocorrências para a forma vernácula, uma delas inclusive na mesma matéria da ocorrência do
estrangeirismo. A alternativa que depreendemos é de que por ter sido utilizada em uma
matéria intitulada “alimentos da vez”, onde vários outros itens eram enumerados e tinham
suas características explicadas, o vocábulo foi utilizado na apresentação do produto (sementes
de hemp) em tamanho maior em destaque como os demais e o vernáculo dentro do texto
explicativo, deixando clara a não entorpecência do produto.
Semelhante a este caso temos outras ocorrências como, rooftop (cobertura ou
terraço), skyline (horizonte, paisagem ou vista) que foram usadas nos respectivos textos para
trazer uma aura de sofisticação ao local que estava sendo mostrado, como nos mostram os
excertos abaixo:
Rooftop- “ restaurante e bar localizado no rooftop do Sofitel Rio Ipanema”
(MarieClaire, Dez. 2017. Embarque imediato. p. 171)
Cobertura- “fica na cobertura do Museu de Arte Contemporânea da USP” (Marie
Claire, Jan. 2017. Musts. Hot List 2017. p. 66)
O mesmo efeito de sofisticação, porém com produtos, foi utilizado com os vocábulos
sneaker (tênis em inglês), mas que no dado do corpus está sendo utilizado para separar os
tênis utilizados comumente dos que fazem parte de uma opção mais elaborada de vestimenta,
como demonstrado abaixo:
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Sneaker- “Adoro coordenar vestidos e terninho com sneaker” (Marie Claire, Fev.
2017. Estilo com conteúdo. p. 29)
Tênis- “basta usá-lo em looks mais esportivos, por baixo da calça, com tênis...”
(Marie Claire, Mai. 2017. Estilo com conteúdo. p.40).

Este uso aparentemente sem um critério definido para a alternância entre a utilização
do vocábulo vernáculo com o vocábulo estrangeiro nos parece proposital e demonstra uma
prática recorrente na imprensa de se valer da intenção pretendida no discurso, no caso das
publicações estudadas, para trazer um elemento ligado à superioridade e sofisticação seja do
que for a que os vocábulos estrangeiros estejam ligados.
Nossa pesquisa demonstra que o português tem uma tolerância à criação de novos
vocábulos. Alguns mecanismos como a derivação prefixal, são especialmente produtivos e
contribuem para o aumento e diversificação do léxico, estas criações como as documentadas
neste corpus estão à disposição dos falantes para a sua utilização .
Tomando como base os dados dos dicionários utilizados como corpus de exclusão e
que são veículos documentais em que se guarda boa parte dos vocábulos do português, visto
que pela característica mutável da língua conter a totalidade deles é uma pretensão utópica,
podemos dizer que a quantidade de vocábulos apresentados neste estudo, embora pertinentes
enquanto descrição de fenômenos sincrônicos de modificação da língua, no entanto, não o são
para uma análise diacrônica de sua influência no português.
Contudo, como análise sincrônica, cremos que embora em quantidade insuficiente
para operar uma mudança radical na língua, estes vocábulos têm na sua divulgação uma
chance maior de circulação, dada a presença em um veículo (revistas) que tem um alcance
que abrange não somente a pessoa que a compra, mas pode alcançar várias outras pessoas que
a lerão, durante sua vida útil que pode ser bem longeva.
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TERMO

CONTEXTO

nº
ocorrencias

ANO

REVISTA

TIPO

PROCESSO
FORMACAO

CATEGORIA
GRAMATICAL

IDIOMA
DE
ORIGEM

ÁREA DE
ESPECIALIDADE

DEFINIÇÃO

all hands

fizemos um all hands (reunião
de empresa inteira para falar
de um tema só)

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

trabalho

reunião de
trabalho sobre
tema único

não

não

não

antiage

Baume Revitalizing, que
complementa o combo
antiage, contém
1 - Melhores aliados: Fórmulas
com ação hidratante e
antifrizz./2-4 reais, máscara,
39 reais, e spray antifrizz

1

2017

Mc

Emprestimo

derivação
prefixal

substantivo

inglês

beleza

anti idade

não

não

não

2

2017

Cl/ Mc

Emprestimo

derivação
prefixal

substantivo

inglês

beleza

evita que os fios
de cabelo fiquem
com aspecto
arrepiado

não

não

não

autocuidado

1-nesse degrau. Vá além,
tendo em mente o
autocuidado e avançando,
desse modo, para a
compaixão/2- representa a
disposição para ajudar, mas
com autocuidado, o que leva
você a refletir se tem

2

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

comportamento

ato de cuidar de
si próprio

não

não

não

autodepreciativa

como me referia, de forma
autodepreciativa

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

Adjetivo

não se
aplica

comportamento

não

não

não

autoinvestigação

ELOISA CAPELAS separar, mas
fez uma autoinvestigação
1- DE AVOCADO PRONTO EM
10MINUTOS/ 2-Adoro tomar
brunch com waffle, avocado e
ovos mexidos/3- 2 avocados
bem maduros 1 dente de alho
Sal marinho/4- 4 avocados
maduros picados/5- 2
avocados pequenos em fatias
Em uma frigideira

1

2017

Cl

Neologismo

não

não

não

5

2017/2018

Cl

ato de
desvalorização
de si próprio
ato de investigar
a si mesmo
tipo de abacate

não

não

não

antifrizz

Avocado/avocados

derivação
prefixal
Estrangeirismo base simples

substantivo
substantivo

não se comportamento
aplica
espanhol
culinaria

Dic.
Dic.
Dic.
Aulete Michaelis Houais
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babyliss

1- seu cabelo for muito liso,
use um babyliss fino antes de
prendê-lo e desmanche/2Para preservar uma espigada,
recorra a um babyliss maciez,
brilho e balanço/3- Por falar
notno secador, chapinha e
babyliss, que tal repensar o
ritual de styling?/4- COMO
ONDULAR OS CABELOS SEM
BABYLISS?
depois reúno a equipe de
backstage/ Lagerfeld me viu
dormindo no backstage da
Fendi e tirou uma foto minha/
Imagine freq uentar o mesmo
backstage q ue a Ma risa Orth/

4

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

aparelho para
cachear os
cabelos

não

não

não

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

se refere ao que
acontece na
orgnização de
um evento(atrás
do palco)

não

não

não

Bad boy

a fase em que ganhou fama de
bad boy por causa de brigas

1

2017

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

comportamento

não

não

não

balayer

O termo, francês, vem do
verbo balayer

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

verbo

francês

beleza

não

não

não

bartender

1-No dia 6, o bartender fabio
la Pietra, do SubAstor/2-Este é
assinado pelo bartender
Mauro Lucas, do bar Banana
café
1- óleo finalizador'', diz o
beauty artist Silvio Giorglo/2Confira nossa imperdfvel lista
de beauty news/

2

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

jovem homem
que tem alguns
tipos de
comportamentos
rebeldes
estilo de fazer
coloração dos
cabelos
profissional que
atende em bares
e prepara
bebidas

não

não

não

2

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

referente À
beleza

não

não

não

backstage

beauty

sintagma
nominal
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big chop

produto que meses antes de
lazer o big chop

1

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

beleza

expressão que
significa "grande
corte" em inglês
e tem esse nome
porque é o ato
de tirar toda a
parte com
química do
cabelo: esteja ela
do tamanho que
estiver
refere se a
bijuteria

não

não

não

bijoux

1- venda , concorrem em
preço com sapato, carteiras
bijoux./2-todas as bijoux da
casa, inclusive as
confeccionadas com cristal/3BIJOUX DE LUXO Foi após uma
temporada na /4- compra do
desrues, especializado em
botões e bijoux, que trabalha
para a maison desde

4

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

francês

moda

não

não

não

black bloc

Faz também pegadinh as.
Simulando um black bloc atrás
de explosivos

1

2017/2018

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

comportamento

referente a algo
ilegal

não

não

não

black music

influências de funk, black
music e até axé

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

entretenimento

estilo musical
originado da
cultura afroamericana
geralmente de
ritmo dançante

não

não

não

black power

BLACK POWER COM NOTAS
DE ROSA PÊSSEGO E /ligado
ao movimento black power/
mas foi no black power que
me encontrei/ comprimentos
médios e looks tipo black
power são mais indicados

4

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

beleza

estilo de
penteado à
moda dos negros
americanos
como forma de
valorização da
origem

não

não

não
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blend

1- Aplicam-se um blend herbal
equilibrante e/2-São Paulo,
com seleção e blend próprio
de grãos que lhe renderam
premiações/3- macera as
ervas e cria o próprio blend
um convite paralnteragr com a
comida
todos os blockbusters

3

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

combinação de
substâncias

não

não

não

1

2017

Mc

Estrangeirismo

substantivo

inglês

entretenimento

filmes de grande
sucesso

não

não

não

blocking

1- os looks lindos e fortes de
color blocking/ 2- DE TOM EM
TOM Color blocking ou
produções monocromáticas?

2

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

refere se a
bloqueio

não

não

não

blogger

a blogger se define como
"aventureira estilosa"

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

que possui um
blog

não

não

não

blur

1-com textura de musse e o
chamado efeito blur. Para
quem sofre com acne/ 2- tem
efeito blur e esferas
transparentes
sao mulheres. Além disso, ela
integra o board

2

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

Adjetivo

inglês

beleza

desfocar

não

não

não

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

não

não

não

boots de salto baixo

1

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

substantivo

inglês

moda

quadro de
funcionários,
equipe
bota/ botina

boots

não

não

não

boy bands

Destoava das meninas que se
interessavam por boy bands e
suspiravam por Leonardo
DiCaprio

1

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

comportamento

relativo a
garotos

não

não

não

brand

esportiva casual", define
Felipe Savone, senior brand
manager da marca

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

relativo à marca
de produtos,
empresas

não

não

não

case

case de couro/2- case paa
notebook

2

2017

Mc

Estrangeirismo

substantivo

inglês

tecnologia

capa
protetora/estojo

não

não

não

blockbusters

board

base simples

base simples
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catupiry

1- PASTELZINHO DE CARNESECA COM CATUPIRY PRONTO
EM 35 MINUTOS/2- na panela,
já fora do fogo, incorpore o
Catupiry. Recheie cada
pedaço/3- sopa) de manteiga
de garrafa 3 colheres (sopa)
de Catupiry 15 retângulos
pequenos de massa pronta

3

2017

Cl

Neologismo

conversão

substantivo

tupi

culinaria

queijo cremoso

não

não

não

celebs

FOOD VIROU TENDÊNCIA POR
AQUI. QUERIDINHA DE CELEBS

1

2017

Mc

Neologismo

blend

substantivo

não se
aplica

entretenimento

celebridades

não

não

não

chipotle

para soltar o que grudar. Junte
o chipotle

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

tipo de molho

não

não

não

co- wash

Se sentir próprio para isso (os
chamados co-wash)

1

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

beleza

A técnica
consiste
basicamente em
lavar o cabelo
apenas com
condicionador

não

não

não

cover girls

1- no Copacabana Palace e a
presença das cover girls de
abril
1- Suco de 1 /2 limão taiti • 2
colheres (sopa) de cranberry/
2- DE PREPARO Hidrate a uvapassa e o cranberry/ 3- das
receitas, que podem ser
enriquecidas com cranberry/
4- BROWNIE DE CRANBERRY
1- Ewbank, e é sócio de uma
academia de crossfit/ 2- treina
regularmente com um
personal que mistura crossfit/
3- Hoje, fàço balé fitness, aula
de samba e crossfit/ 4começou a praticar o crossfit
cinco vezes por semana
Só precisa, então de um efeito
curvex

4

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

trabalho

relativo à garota,
ao feminino

não

não

não

4

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

nome de fruta

não

não

não

4

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

esporte

modalidade de
ginástica que
envolve
exercícios
intensos para
condicionamento
físico

não

não

não

1

2018

Cl

adjetivo

inglês

beleza

aparelho para
curvar os cílios

não

não

não

cramberry

crossfit

curvex

Neologismo

conversão

101

detox

1- integrais e não
industrializados) ajuda no
detox afirma Ribeiro. São
aliados o café (a cafeína/2gorduras. A analogia também
pode ser empregada no detox.
Assim como precisamos cortar
o cardápio inadequadoquinzena ls. No salao, vale
buscar o detox capilar- a cada
trê; meses./4-quinzenais. No
salão, vale buscar o detox
capilar- a cada três meses./5cabeludoTratamentos como
limpeza profunda ou detox
capilar também ajudam a
purificar os fios desde/6-é a
cor do momento para as
bebidas detox. Cereja, mirtilo,
framboesa e morango se
tornaram/7-em Escorpião. Ao
mesmo tempo Saturno
incentiva um detox de corpo e
mente para estabelecer seus
reais/8-Nesse caso, usar
xampus esfoliantes, com
efeitos detox e purificantes,
ajuda a amenizar o problema",
diz9-AS Drauzlo Varella lança
livro sobre presidiárias DETOX
EMOCIONAL Combata o que é
tóxico em sua/10-MEDO DE
MUDAR, MAS DE FICAR
ACOMODADA H DETOX
EMOCIONAL LIVRE-SE DAS
EMOÇÕES NEGATIVAS E
CONQUIS/11-de sua. vida.
(pág. 80), ao convite para. um
detox emocional, que vai
ajudá-la. a. rever a/12ernutrittJa, a spirullna tem
boa fama no universo detox
graças à ação anti-

40

2017/2018

Cl/ Mc

Neologismo

blend

substantivo

não se
aplica

saúde

relativo a
desintoxicação

não

não

não

102

inflamatória. /13-muito. Dura
uma hora e faz um verdadeiro
detox na pele, utilizando
produtos da marca que
aliam/14-ando a queimar
calorias e a potencializar o
efeito detox. Para isso, basta
adicionar um pau de
canela/15-personalizada.
TRATAMENTOS NO SALÃO
Ritual Detox, Phyto, a partir de
350 reais. Inclui limpeza,/16de 1 a 3 quilos somente de
líquido. O processo detox, que
potencializa a eliminação
dessas toxinas/17-e engate
agregam nada, as uma dieta
detox. relações que a deixam
LIBRA mais insegura do/18- na
página 14.) Coisas ela Detox
sagrado MAROA DELUCA em
ioga, meditação/ 19-antes de
entrar na Sapucaí. Massagens.
dias de detox. séries de
musculação e lutas estão
entre as/20-1011 I .CJ/J
Nutrição O NOVO TIME DETOX
Viagens, fins de semana sem
lei, jantares e/ 21- dente-deleão ou ulmeira que tem ação
detox./22-integrais e não
industrialízados ajuda no
detox afirma Ribeiro/23- A
analogia também pode ser
empregada no detox. Assim
como precisamos cortar o
cardápio/24- No salao, vale
busca r o detoX capilar/25Tratamentos como limpeza
profunda ou detox capilar
também ajudam a purificar os
fios desde/26-é a cor do
momento para as bebidas

103

detox/27- Ao mesmo tempq
Saturno incentiva um detox de
corpo e mente para
estabelecer seus reais/28Nesse caso, usar xampus
esfoliantes, com efeitos detox
e purificantes, ajuda a
amenizar o problema"/29Drauzlo Varella lança livro
sobre presidiárias DETOX
EMOCIONAL Combata o que é
tóxico em sua/30-MEDO DE
MUDAR, MAS DE FICAR
ACOMODADA H DETOX
EMOCIONAL LIVRE-SE DAS
EMOÇÕES NEGATIVAS/31- ao
convite para um detox
emocional/32- a spirullna tem
boa fama no universo detox
graças à ação antiinflamatória./33-Dura uma
hora e faz um verdadeiro
detox na pele, utilizando
produtos da marca que
aliam/34-a queimarcalorias e
a potenciallzar o efeito detox.
Para isso, basta adicionar um
pau de canela/35TRATAMENTOS NO SALÃO
Ritual Detox, Phyto, a partir de
350 reais/36-de 1 a 3 quilos
somente de líquido. O
processo detox, que
potencializa a eliminação
dessas toxinas/37- agregam
nada, as uma dieta detox.
relações que a deixam LIBRA
mais insegura/38-Coisas ela
ainda Detox sagrado MAROA
DELUCA ~especialista em
ioga/38-antes de entrar na
Sapucaí. Massagens. dias de
detox. séries de musculação e

104

digital influencers

lutas/ 40-Nutrição O NOVO
TIME DETOX Viagens, fins de
semana sem lei, jantares
CONHEÇA AS DIGITAL
INFLUENCERS DA TERCEIRA
IDADE

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

tecnologia

que tem
influencia

não

não

não

dislike

sabemos que a maioria dos
que deram o dislike

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

ato de desfazer
uma avaliação
positiva nos
meios sociais

não

não

não

donut/ donuts

O formato de donut/1- Foi
assim com os donuts das
sócias/ 2- os donuts vendidos

3

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

não

não

não

dreadlocks

1-Camlla Lima Com dreadlocks
estllosos. timbre de diva de
soul/2- inspirados no período
medieval e ostenta dreadlocks
que o tornam quase
irreconhecível/3- hoje ela já
pode até fazer uns dreadlocks
se quiser
disco que flerta com o R&B,
hip-hop, dubstep
Escape room da Mundo
Estranho Simulados
1- cliente tem a oportunidade
de descobrir produtos
ecofriendly/ 2- a onda
ecofriendly invadiu de vez o
universo dos cosméticos
1- de blusa de gola-canoa,
saia-lápis e scarpins/ 2- a
dupla shocker e escarpin/ 3brilho na clutch, nos escarpins
de verniz
BOA FORMA EXPERIENCE

3

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

iguaria doce no
formato de rosca
recheada com
cobertura de
acúcar
forma de
arrumação dos
cabelos da
cultura rastafari

não

não

não

1

2017

Mc

Estrangeirismo

substantivo

inglês

beleza

estilo de dança

não

não

não

1

2017

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

entretenimento

sala

não

não

não

2

2017

Mc

sintagma
nominal
Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

comportamento

qualidade de
pessoa ou
produto que não
agride a natureza

não

não

não

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

francês

moda

modelo de
sapato

não

não

não

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

esporte

ato de
experienciar

não

não

não

dubstep
ecape room
ecofriendly

escarpins/escarpíns

experience

base simples

105

express

máscara facial express

1

2017

Cl

fast fashion

1- moda artesanal ganha
força em tempos de fast
fashion/2- Em tempos de fast
fashion, o HANDMADE
conquista os consumidores/3fast-fashion Mesbla/ 4- fast
fashion

4

2017

Cl/ Mc

flatform

1- FLATFORM de matenal
sintético/2- Flatform de vinil,
Petite Jolie/3- Este modelo
oxfotd flatform, revisitado,
tem refrescantes recortes
laterais/4- body Ela faz ótima
parceria com sandálias
flatform
imaxtree / divulgação Saia de
foil

4

2017

1

food truck/food
trucks

1- são muitas as opções de
restaurantes e food trucks/ 2quando colocaram sue food
truck nas ruas

fouet

freeze

foil

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

beleza

qualidade de
algo que se
realiza com
rapidez

não

não

não

Estrangeirismo

sintagma
nominal

adjetivo

inglês

culinaria

qualidadedo que
é rápido

não

não

não

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

moda

estilo de calçado
de solado plano
e elevado

não

não

não

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

não

não

não

2

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

culinaria

não

não

não

com um fouet

12

2017/2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

francês

culinaria

qualidade do que
contém plissas e
frisos
Tipo de
lanchonete
móvel montada
em uma espécie
de trailer que
não tem ponto
fixo e vende
pratos de rápido
preparo
utensílio de
cozinha para
bater ovos e
misturar massa

não

não

não

Agora, minha dermatologista
sugeriu o freeze

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

qualidade do que
impõe baixa
temperatura

não

não

não

106

fresh

1- da primavera é fresh e
combina com o iluminador/2é prazerosa e garantte um
efeito fresh em poucos
minutos./3- ume para a nova
estação, selecionamos
fragrâncias fresh, florais,
amadeiradas e cítricas/4Novidades para ficar linda e
fresh no Carnaval/5- mais
fresh). o batom marrom traz

5

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

beleza

que tem ou
confere
propriedades de
frescor e
refrescância

não

não

não

frizz

1- usar toalha para tirar a
umidade sem deixar frizz/ 2com proteínas
nanoencapsuladas, promete
eliminar frizz/ 3- se o
ondulado perdeu a forma, o
frizz aumentou/ 4encorpados, resistentes e com
tendência ao frizz/ 5- evitando
a desidratação responsável
pelo frizz/ 6- De cuiDaDos
específicos para controlar o
frizz/ 7- xampu anti-frizz/ 8Para controlar o frizz/ 9cabelo recém lavado e
diminuindo o frizz/ 10- um
leave-in para disciplinar e
reduzir o frizz/ 11- aliadas
para controlar a oleosidade e
eliminar o frizz/ 12- Patrulha
do frizz/ 13- fortalece, hidtata
e reduz o frizz/ 14- controla o
excesso de frizz/ 15- capazes
de controlar o frizz/ 16- para
hidratar os fios e reduzir o
frizz/

16

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

característica do
cabelo que fica
meio arrepiado,
destoando dos
demais fios,
eriçado

não

não

não

107

gamefication

A novidad nas academias o
gamification, treino
superdinâmico

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

saúde

não

não

não

beleza

propriedade que
simula a
dinamização de
tarefas
assemelhando se
a jogo ou
brincadeira
força feminina

girl power

girl power

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal
base simples

substantivo

inglês

não

não

não

substantivo

Adaptação
fonológica

adjetivo

inglês

comportamento

força feminina

não

não

não

francês

entretenimento

qualidade de
quem é tem
glamour
cosmético para
colorir e dar
brilho aos lábios

não

não

não

não

não

não

que confere
brilho

não

não

não

girlpower

título de reportagem

1

2017

Mc

Estrangeirismo

glamurosos

Férias no Taiti (sim, eles são
do tipo glamurosos)

1

2017

Cl

Emprestimo

gloss

1- é um híbrido de batom,
gloss e balm, que mistura alta
pigmentação, brilho/2- que
valoriza pontos do rosto, foi
trocado pelo gloss, garantindo
o efeito molhado/ 3- Gloss
Labial, Quem disse,
Berenice?/4- usar somente
gloss, por exemplo)/5- Quem
não gosta da textura de gloss
pode optar pelo batom líquido
com brilho, /6- sombra, dê
acabamento com uma camada
generosa de gloss, que pede
até ser labial/7- máscara para
cílios de efeito natural e gloss
sobre as pálpebras para
iluminar/8- resultado
costumam ser líquidos.
Diferentemente do gloss
tradicional, porém, têm cores
(bordô, marrom /9- mas com
efeito mais impactante que o
do gloss./ 10- combine com
um toque de gloss nos olhos

10

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

glossy

o acabamento glossy volta em
cores ousadas

2

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

beleza

108

growroom

aprendeu manejos de cultivos
no growroom

1

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

substantivo

inglês

hackeados

enviou nudes hackeados

1

2017

Mc

Emprestimo

derivação sufixal

adjetivo

inglês

tecnologia

hater/ haters

imaginei que o mais dlficil
seria lidar com hater/ 1possível cada vez mais a
pessoa os chamados haters,
frequentadores habituados a
disparar/2- "Não dou bola pro
haters. Mas achei carinhoso
quando algumas pessoas/3recebe uma avalanche de
ofensas chulas. Nos haters(os
odientos), bate de volta/4youtuber não está livre dos
haters. Para protegê-la, a
família faz/5- boa notícia, não
fossem os haters que vieram
junto com a popularidade./6Na internet, meio em que os
haters se proliferam como
pragas/ 7- haters que destilam
veneno nas redes sociais

8

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

headquarters

transferiu recentemente seus
headquarterspara a região

1

2017

Mc

Estrangeirismo

substantivo

hemp

suplemcntos alimentares
sementes de hemp

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

highlights

veja os highlights da beleza
dos desfiles/2- os highlights
dos três dias de debate

2

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

base simples

comportamento local para cultivo

não

não

não

quem sofreu
ação de hacker

não

não

não

comportamento

indivíduo que
demonstra
comportamento
agressivo nas
redes sociais

não

não

não

inglês

trabalho

sede de empresa

não

não

não

substantivo

inglês

saúde

não

não

não

substantivo

inglês

entretenimento

relativo aos
derivados da
canabis sativa,
maconha
destaque

não

não

não

109

hobbie

1- de cursos para você se
aventurar e descobrir seu
hobbie/2- viagem às Bahama ,
feita para colocar o novo
hobbie em ação/3- O exercício
físico e o hobbie são
igualmente vitais e
repousantes

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

indoor ride

indoor ride

1

2017

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

Mc

sintagma
nominal
Estrangeirismo base simples

lifestyle

1- é nossa editora de lifestyle/
2- estamos falando de
lifestyle/ 3- isso aliado ao
lifestyle sexy/ 4- de lifestyle
italiano/ 5- fotógrafo de
lifestyle

5

2017

substantivo

likabillity

1- o grau de likability" de um
gestor está diretamente ligado
à maior / 2- a likability" não
tem nada a ver com isso.

2

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

likes

1- casais brigando por ciúmes
de likes/ 2- angústia terrível,
só pacificada ao ver mais de
50 likes/ 3- eu troco likes e
sigo de volta

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

linkar

Só que você não consegue
linkar

1

2017

Mc

Emprestimo

long neck

comida extra nunca foi
necessária, embora a long
neck

1

2017

Mc

Estrangeirismo

moda

não

não

não

não

não

não

inglês

Atividade que se
faz por prazer,
divertimento,
livre de qualquer
obrigação;
PASSATEMPOgrafia incorreta
derivada do
plural de hobby,
hobbies
esporte
montaria, animal
ou veicular
comportamento
esilo de vida

não

não

não

substantivo

inglês

comportamento

grau de empatia
e de respostas
positivas geradas
pelo conteúdo
da rede social de
uma pessoa ou
empresa

não

não

não

substantivo

inglês

tecnologia

respostas
positivas dadas
para uma ágina
pessoal ou
empresarial nas
redes sociais

não

não

não

derivação sufixal

verbo

inglês

comportamento

fazer uma
ligação, ter
relação de algo
com outra
pessoa, objeto,
espaço

não

não

não

sintagma
nominal

substantivo

inglês

culinaria

referente a
pescoço

não

não

não

110

microagulhas

1- produtos na pele com a
ajuda de microagulhas, laser
ou injeções./2-(rolo com
microagulhas) ou laser, são
feitas micro perfurações/3- e
não pelo calor; um rolo com
microagulhas que deixa a pele
permeável

3

2017

Cl

Neologismo

milennial

secador e com todo o décor
em rosa milennial

1

2017

Mc

millennialmania

título de reportagem

1

2017

Mc

Emprestimo

millennials

não olhamos para os
millennials por marketing/ 2envolver os millennials

2

2017

Mc

Estrangeirismo

mindfulness

1- de um programa de
mindfulness
ReginaGiannetti/2Mindfulness, explica, é o
estado de consciência/ 3núcleo da Unifesp, e se tornou
especialista em mindfulness.
O termo, em inglês, costuma
ser traduzido como "/4MINDFULNESS PARA QUEM
Não TEM TEMPO/5- a
jornalista e criadora de um
programa de mindfulness
ReginaGiannetti/6mindfulness a meditação que
ajuda a focar/7- a rotina
mindfulness/ 8- o mindfulness
promete reduzir

8

2017

Cl/ Mc

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

saúde

agulha muito
pequena

não

não

não

adjetivo

inglês

beleza

relativo à
geração nascida
no fim do séc XX
e início do XXI

não

não

não

composição

substantivo

inglês

comportamento

comportamento
de interesse
pelas pessoas
nascidas no novo
milênio os
chamados
millennials

não

não

não

base simples

adjetivo

inglês

comportamento

atribuição dada
aos nascidos na
virada do milênio

não

não

não

substantivo

inglês

comportamento

experiência
mental que
prega a
concentração em
um aspecto a
cada vez,
principalmente
no ambiente
social e de
trabalho

não

não

não

Estrangeirismo base simples

Estrangeirismo base simples

111

minishort

Vestida com minishort

1

2017

Mc

mix

1-dependendo dos
complementos. Aposta certa é
o mix com camisa e casaco
poderoso CASACO/2-saudade
de si mesmo. Fuga ou
encontro? Um mix de ambos.
Fugimos do nosso eu certinho
em/3-a si própria, nviajar:
fuga ou encontro? Um mix de
ambos. Fugimos do nosso eu
certinho em/4-saudade de si
mesmo. Fuga ou encontro?
Um mix de ambos. Fugimos do
nosso eu certinho em/5-a si
própria, nviajar: fuga ou
encontro? Um mix de ambos.
Fugimos do nosso eu certinho
em/6-inusitada. Trata-se do
bulletproof coffee. um mix de
café com óleo de coco ou
manteiga/7-seguidores no
lnstagram e cna com um
vibrante mix de coml você
pode baixar uma llustra/8casaco mais caprichado e
ainda cria um belo mix de
comprimentos A REGATA
dewludo, Shoulder,/9-longos e
médios tendem a armar
menos. 'O mix de dois ou três
tons aproximados de luzes/10um estilo bem street: adoro
jeons rasgados e mix de
estampas. Os cabelos são
grisalhos e vivem /11-ondas
com uma escova do tipo
raquete. C:MIX DE ESTILOS
Combine a tendênda/12ondas com uma escova do
tipo raquete.MIX DE ESTILOS

36

2017/2018

Cl/ Mc

Neologismo

hibridismo

Estrangeirismo base simples

substantivo

não se
aplica

moda

substantivo

inglês

comportamento

tipode shot de
dimensões
reduzidas
mistura de
elementos
variados

não

não

não

não

não

não

112

Combine a tendênda/13-na
horta orgânica do lugarMIX de
folha quato detbru molho de
cebola /14-MENTES DE
DESEJO QUE BRILHAM Ando
maluca pelas Mix de ga leria
de joias da americana arte/15chef Rita Taraborel/i ensina a
fazer esse mix de ingredientes
saudáveis em versões que
acompanham/16-bolsa YSL 34
dOi s é dEMai s O mix de
nuances jeans 35 C í R CulO
17-feira de San Teimo, em
Buenos Aires·. conta MIX DE
REFER~NCIAS Entre as
diversas data profetizadas/18e caprichou na m~scara para
dlios. O mix de sombras em
tons quentes se mostrou
perfeito/19-mês das mães e
das noivas, fizemos um mix de
temas para agradar a todasinclusive filhas/20-Silvio
Giorgio, de São Paulo. boca
em evidência Mix de tons,
cores vibrantes. As passarelas
confirmam/21-a partir de 190
reais. À base de um mix de
óleos, como o de argan,
hidrata os/22-criativas: a
pipocavem com parmesão
aocante e o mix
desementesernstanbasganhoo
tempero agridoce/23-erfeitos
para uma vida
maistsaudávelUma Life Mix6
em parceria com a marca
BOA,FORMA/4-perfeitos para
uma vida maistsaudável Uma
Life Mix61 em parceria com a
marca BOA,FORMA/25-ou,
para um estilo mais r~stico,

113

mobile view

juta. MIX EXUBERANTE Forre a
base de uma caixa de/26-para
sorvete e as barras de
chocolate snacks mix FEITOS
COM ALMA O quadro de MDF
do/ 27-há algumas
temporadas, ganha fôlego
extra com o mix novo de
lavagens e texturas VIRTUOSO
círculo/28-cena de 1
casamento na Croácia MIX O
2017 A noite anterior foi de
festa/ 29- mix de
ingredientes/ 29- mix de loiro
com laranja/ 30- um mix de
produtos capazes/ 31- mix
flora com toque/ 32- traz um
mix floral e fresco/ 33- que
forma um mix ideal para ter
aquele ar saudável/ 34- invista
no mix nude e dourado/ 35esse mix oferece o dobro/ 36aposte no mix preto e branco
empre que aparecer o ícone
de mobile view

1

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

tecnologia

visão, vista

não

não

não

tipo de
assistência que
tem vários tipos
de abordagem
ou estratégias
para realiza-al
conjunto de
beneficios
oferecidos por
um mesmo
produto ou
serviço

não

não

não

não

não

não

multiassistência

revistas e livros, GoRead,
GoToShop, GoBOX e Abril
multiassistência

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

multibenefícios

Ox Cosméticos, o sérum
multibenefícios/ creme
multibenefícios

2

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

114

multiplataforma

diretora de negócios
multiplataforma/2- gerente
multiplataforma/ 3executivos multiplataforma

9

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

que está
disponível em
várias formas de
interação
diferentes

não

não

não

naked cake

1- NAKED CAKE DE BAUNILHA
COM FRUTAS VERMELHAS
PRONTO EM 1 HORA

1

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

culinaria

bolo

não

não

não

navy

Navy da vez pede look clean

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

se refere à tom
da cor azul

não

não

não

noodles

oferece pratos para
compartilhar e, claro, noodles

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

tipo de massa,
macarrão

não

não

não

oversized

abuse de peças oversized/2tricôs oversized/3- coletes de
smoking ou macacões
oversized/4- tricôs oversized
ponchos/5- parca oversized/
6- apesar do formato
oversized
DESCONSTRUÍDO. COM
LISTRAS SUAVES.
PANTACOURTS. T- SHIRTS

6

2017

Mc

Estrangeirismo

adjetivo

inglês

moda

de tamanho
grande

não

não

não

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

calça largas
pouco mais
longas que
bermuda

não

não

não

pantacourts

base simples

115

parfum

1- Persiste por cerca de seis
horas. EAU DE PARFUM A
quantidade de essência varia
de 15% a 25% da/2-JORNAL
EAU DE PARFUM II/ 3- e no
frasco da eau de Parfum
Brasileira loccitane au
Brésll/4-Tudo isso vem
engarrafado na Eau de Parfum
Mandarino di Amalfi, da linha
Private Blend/5- JORNAL DE
PARFUM/ 6- da fragrancia.
FICHA TÉCNICA CATEGORIA
Deo parfum NOTAS
PRINCIPAIS Jasmim, violeta e
musk PARA USAR/ 7- deste
perfume. FKHA TÉCNICA
CATEGORIA Eau de parfum
NOTAS PRINCIPAIS -rosa,
sandalo, jabuticaba/ 8- da
marca. FICHA TÉCNICA
CATEGORIA Eau de parfum
NOTAS PRINCIPAIS Uno,
jasmim e gardênia PARA
USAR/ 9- encorpado e intenso.
Dura de oito a 12 horas.
PARFUM Por ser a categoria
campeã em concentração/10floral bem fresquinha. Mon
Guerlain Eau de Parfum, R$
299(50ml) CONTA-GOTAS
Uma geração de produtos

10

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

francês

beleza

perfume

não

não

não

116

payback

1- Investimento 80 mil reais
Payback De 12 a 18 meses
RoyaiUes 8% sobre o
faturamento /2- Investimento
180 mil reais Payback De 24 a
36 meses Royaltles /3Investimento 59,5 mil reais
Payback 12 meses Royaltles
11% do faturamento/4Investimento 176 mil reais
Payback 36 meses Royaltles
5% sobre o faturamento/5PAYBACK Tempo de retorno
do investimento.

5

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

retorno de um
investimento

não

não

não

personal shopper

apresentadora de um
programa canadense e expersonal shopper
PETIT COMITÉ A top model
Carol Trentini Marie Claire

1

2017

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

trabalho

comprador

não

não

não

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

francês

entretenimento

pequeno

não

não

não

pielsen

dentes de alho picados 2 latas
de cerveja clara (pielsen)

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

alemão

culinaria

tipo de cerveja

não

não

não

pink

1- uma versão menos
saturada vibrante de pink./2do rosa, ao pink, ao lilás/ 3cede espaço ao pink

3

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

nome de cor,
rosa choque

não

não

não

pitch

1-Vestida para o pitch
CYNTHIA DE ALMEIDA/2- as
potenciais empreendedoras
pasa seu dia de pitch./3- dia
de pitch. Para quem não sabe,
pitch é a apresentação
consistente, objetiva/4Vestir-se para um pitch é
diferente de produzir- se/5Tudo de que mais precisa no
dia de um pitch é estar segura
de si

4

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

apresentação de
negócios

não

não

não

pixie

foi um corte pixie moderno

1

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

estilo de corte de
cabelo curto e
desfiado

não

não

não

petit

sintagma
nominal

117

play

5-Temos vídeo exclusivo do
shooting. Dê o play!

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

ato de iniciar a
reprodução de
uma música ou
video

não

não

não

playlist

1-além de brindes surpresa e
uma playlist/ 2- Para certos
oradores funciona ouvir uma
playlist/ 3- sensações
causadas por músicas de uma
playlist

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

entretenimento

lista de músicas

não

não

não

plump

Mint, verde, tem efeito plump

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

beleza

não

não

não

plus size

Q

8

2017

Cl/ Mc

sintagma
nominal

substantivo

inglês

moda

não

não

não

poke

1- em uma tigela com arroz
japonês. Batizado de poke
(algo como cortar em pedaços
no dialeto local)/2- POKE DE
FRUTOS DO MAR/3-POKE DE
FRUTOS DOMAR PRONTO EM
lO MINUTOS RENDE/4- Sirva
imediatamente. POKE DE SAL
MAO PRONTO EM 10
MINUTOS RENDE/5-um
descontraído almoço ao ar
livre. Fez até poke doce/6boas ondas- e foi ali que
descobriu o poke. Eu me
apaixonei de primeira. Passei
a comer/7-pimenta, óleo de
gergellm e arroz. No Mr. Poke,
Felipe lncrementa suas
receitas com abacate/8oferecem o prato. Nas mãos
de Felipe, o poke ganhou pelo
menos nove versões, com
adaptações/9-de Felipe e seus
dois sócios no Mr. Poke ligar
para o Empório do Peixe/10faz boa parceria com os picles
de pepino. POKE MISTO DE

18

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

japonês

culinaria

aumento de
volume, inflar
relativo a
tamanho,
dimensão
tipo de aperitivo
feito com
pedaços de peixe
cru

não

não

não

Estrangeirismo

118

pool- party
pós-depilação

ATUM ESALMAO PRONTO/11Aloha! POKE, O SABOR
HAVAIANO QUE CONQUISTOU
O BRASIL/12- Em poucos
pa.ssos se faz um bom poke.
Para os havaianos, o prato não
precisa/13-Dacozinhado Mr.
Poke, pode sair até 1 tonelada
de pescados por mês/14-Ficou
igualzinho conta. Em 2015,
abriu o Mr. Poke. Primeiro/15ele e seguíamos juntos atrás
de um bom poke./16-manga,
ovas e até castanhas. Rápido e
fácil, o poke tem um segredo:
a qualidade dos ingredientes/
17-finalize com os demais
ingredientes. Sirva logo. POKE
VEGETARIANO PRONTO EM 15
MINUTOS/18-mês, levando-se
em conta os eventos. O poke
virou febre na capital paulista.
Ainda incluiu uma pool-party
no corpo inteiro, tanto para
recuperar a pele pósdepílação

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

entretenimento

festa a beira da
piscina

não

não

não

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

beleza

momento após a
depilação

não

não

não

119

posts

1- Accidental con, publica
looks do dia e posts com dicas
de design, arte e literatura./2com 8 mil membros, onde
publico posts com
frequência/3- daquela feliz e
invejável (tão típica dos posts
de redes sociais) que havia
imaginad/4- atividade da
paulistana, que diariamente
autoriza posts e novos
integrantes/5- imagemsímbolo do de file, recordista
de posts no Instagram, é a
frase do título/6- permite
criar campanhas de divulgação
e patrocinar posts/7informações da empresa e são
programados os posts
patrocinados das duas
redes/8- Prova de que esses
posts, vídeos e gestos de
sororidade que incentivam/9para os posts fruto de sua
participa/10- empreendedoras
acreditam que o alcance dos
posts é maior e as hashtags
atraem mais

10

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

publicações em
redes sociais

não

não

não

press wax

Cera em spray press wax

1

2018

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

beleza

cera para fins
estéticos

não

não

não

primers

black power que me
encontrei. Descobri um corte

2

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

substantivo

inglês

beleza

cosmético

não

não

não

prints

e prints da mesma gama/2prints que brincam com o
surreal

2

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

substantivo

inglês

moda

estampa

não

não

não

120

probiótico/probiót

Nesse contexto, os probióticos

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

procê

deixa que farei uns touros
bons procê

1

2018

Cl

Neologismo

sintagma
preposicional

preposição + pronome

não se
aplica

pull

PULL DE TRICÔ de lã de alpaca

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

pumps

com um óleo de qualidade.
"Espalhe de 15 a 20 pumps

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

químio

ainda tinha pela frente todas
as sessões de químio

1

2017

Mc

substantivo

revitalizing

Baume Revitalizing, que
complementa o combo
antiage, contém

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

rockstar

queria ser rockstar

1

2017

Mc

Estrangeirismo

rooftop

localizado no rooftop do hotel
Rio-Ipanema/ 2- tem uma
piscina olímpica no rooftop

2

2017

Mc

Estrangeirismo

royalties

ROYALTIES Pagamento mensal
pelo direito de uso da marca

1

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

Neologismo

não

não

não

não

não

não

peça de roupa

não

não

não

beleza

cada um dos
movimentos
para retirar
líquidos de
embalagens com
estilo bomba de
dosagem

não

não

não

não se
aplica

saúde

redução do
termo
quimioterapia

não

não

não

adjetivo

inglês

beleza

que tem efeito
revitalizante

não

não

não

base simples

substantivo

inglês

trabalho

não

não

não

base simples

substantivo

inglês

esporte

não

não

não

substantivo

inglês

trabalho

cantor de rock
famoso
topo de edifício
onde se pode
admirar a vista,
cobertura,
terraço
direitos
financeiros sobre
um produto

não

não

não

truncamento

saúde

Probióticos são
produtos
alimentares que
contêm microorganismos vivos
cuja ingestão
traz benefícios à
saúde
comportamento
contração de
para você

121

semiaquecida

Sinto-me semiaquecida neste
sol de inverno. Acelero o
passo
jeans no mesmo tom ou
semibag

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

parcialmente
aquecido

não

não

não

1

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

adjetivo

inglês

moda

calça mais larga
que o normal

não

não

não

shake

1- SHAKE DE AÇAI/2- Shake de
Brilho/3- em especial do mllkshake de pasta de amendoim
com gelela de framboesa/4SHAKE DEAÇAI COM FAROFA
DE CASTANHA DE CAJU
PRONTO

4

2017/2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

bebida com leite
misturado a
frutas, uma
espécie de
vitamina

não

não

não

shantala

um dia de oficina de
massagem shantala

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

hindu

saúde

não

não

não

shape/ shapes

1- basta investir em peças
com shape de alfaiataria/2COM SHAPE E PEDRAS
USADAS NA SICÍLIA HÁ
MUITAS/3-" O novo shape
gerou polêmica./4-O SHAPE
INUSITADO VAI BEM EM
PRODUÇÕES PARA/ ganham
shapes e detalhes delicados/2prints que brincam com o
surreal, shapes inusitadas/3biquínis com shapes
variados/4- cheio de cores e
shapes

8

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

massagem que
visa relaxar
bebês
relativo à
formato

não

não

não

shaper

comcei a namorar Paulo, um
shaper

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

fabricante de
pranchas de surf

não

não

não

shirt/ shirts

1-Fior usa t-shirt, Dimy
Candy/2- SHIRT do algodão,
Caroline Funke/3- que incluem
a t-shirt, e no visual quase
formal com camisa/4- lamê é
ótima aliada de uma t-shirt
podrinha de algodão/
DESCONSTRUÍDO. COM
LISTRAS SUAVES.
PANTACOURTS. T- SHIRTS

9

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

camisa

não

não

não

semibag

122

shitake

80 gramas de shitake

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

japonês

culinaria

shooting

making of do clique? Temos
vídeo exclusivo do shooting

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

skincare

com produtos da Elemental
Herbology, marca de
skincare/2- novidades de
skincare/ 3- fórmulas de
skincare

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

skinny

1-alonga a perna,
especialmente quando usada
com calça skinny./2- Seu estilo
Inspiração 28 1 PEÇA, 3 LOOKS
Calça skinny/3- 3looks Calça
skinny terra/4- jeans skinny/
5- parca com skinny ou saia

5

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

skyline

e um belíssimo skyline
daquele lugar/ 2- apesar da
vista do skyline de São Paulo

2

2017

Mc

smart

alto padrão", conta o
empreendedor. O termo
smart (inteligente, em inglês)
também se alinha/ 2- smart
controle remotos/ 3- smart
watches

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo

base simples

Estrangeirismo base simples

O shiitake é um
cogumelo
comestível
nativo do leste
da Ásia.
sessão de fotos

não

não

não

não

não

não

beleza

cuidado com a
pele

não

não

não

inglês

moda

qualidade
relativo a forma
de vestuário,
especialmente
calças de
formato justo ao
corpo

não

não

não

substantivo

inglês

entretenimento

horizonte, vista

não

não

não

adjetivo

inglês

tecnologia

termo relativo à
inteligência,
atribuído a
alguns aparelhos
com
funcionalidades
intuitivas e
configurações
automatizadas

não

não

não

123

smoothie

SMOOTHIEDE LEITE
DECASTANHA COM CACAU
PRONTO

1

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

Um smoothie é
uma bebida
espessa e
cremosa feita de
purê de frutas
cruas, vegetais e
às vezes
produtos lácteos,
geralmente
usando um
liquidificador.

não

não

não

snack/ snacks

1- COMO CONSUMIR A versão
snack/ 2-SNACK SAUDÁVEL/ 1caldas para sorvete e as barras
de chocolate snacks mix.
FEITOS COM ALMA/2 Carregue frutas e snacks
saudáveis guardados em sacos
plásticos ou Exemplo
3- Oferecemos, em nossos
voos, snacks à vontade.
1-Adoro coordenar vestidos e
terninho com sneaker/ 2camiseta t sneaker/3- com um
sneaker de couro/ 4- colocou
sneakers na companhia de
vestidos da Channel

5

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

petisco

não

não

não

4

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

estilo de tênis
não esportivo

não

não

não

garçom, mas também
contrarregra de filmes pornô
soft

1

2017

Cl

adjetivo

inglês

não

não

não

sneaker/sneakers

soft

Estrangeirismo

base simples

entretenimento qualidade do que
é macio ou suave
tanto no físico
quanto no
impacto ou
intensidade

124

sousplat/ sousplats

1- sousplat como na foto/2(no sousplat dourado) /3- é
um ato de amor". No lugar do
sousplat, use um bastidor de
bordado com tule rendado/4uma brincadeira com a
palavra sousplat/ 5- e as
bandejas no lugar dos
sousplats/6- como
petisqueiras recipientes de
couro sousplats

6

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

francês

culinaria

O sousplat é uma
peça tanto
decorativa
quanto funcional
é um item que
deve ser usado
abaixo do prato.

não

não

não

speakeasy

Com drinques entre € 8 e € 14,
o speakeasy (que vive lotado)
é inspirado na Geração
Perdida

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

entretenimento

não

não

não

speed

O programa Speed Quatro
Fases promete reduzir 25% do
peso corporal
Mas Luana Iurillo, gerente de
marketing de website spirits

1

2018

Cl

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

beleza

não

não

não

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

não

não

não

spring- summer

MULTICOLORIDO FOI FEBRE
NAS PASSARELAS DE SPRINGSUMMER

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

adjetivo

inglês

moda

bar de
localização
propositalmente
escondido ou
bucólico
remete à
velocidade,
rapidez
relativo à
presença, ao
clima social de
algum lugar
relativo à
primavera,
primaveril

não

não

não

stand- up paddle

1-que entrei em contato com
o stand-up paddle. Comecei a
praticar semanalmente/2ioga, pilates, incorporei o
remo no stand-up paddle ... O
negócio é me manter ativa/3corro na praia, nado, pratico
stand-up paddle

3

2017/2018

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

esporte

estilo de remo
praticado em pé
sobre uma
prancha

não

não

não

statement

1- bem curtinhos, Melonie
Investe em peças
statement/2- Seus looks, repl
tos de acessórios statement

2

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

moda

qualidade do que
contem
informação de
moda e
roubaram toda a
atenção no look

não

não

não

spirits

125

street

1- inglesa Soro h tem um
estilo bem street: adoro jeons
rasgados e mix de
estampas/2- vou trabalhar
Com pegada mais street ou
esportiva/3- fotografada
incansavelmente para sites de
street style.

3

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

moda

qualidade do que
remete às ruas,
ao urbanismo
em moda e estilo

não

não

não

streetwear

ampliou sua área de atuação
para beleza e streetwear

1

2017

Mc

Estrangeirismo

adjetivo

inglês

moda

estilo urbano de
roupa

não

não

não

style

1- e conúa uma barra de
cereais homemade style./2fotografàda incansavelmente
parasites de street style

2

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

adjetivo

inglês

moda

relativo à estilo

não

não

não

base simples

126

styling

1- e babyliss, que tal repensar
o ritual de styling? "As
modelagens desestruturadas
têm falado mais a/2- de
acetato Prado poro Luxottlco,
R$ 1.130 DICA DE STYLING
acessórios com pegada
irreverente deixam/3- os looks
das passarelas das ruas DICA
DE STYLING INVISTA NO
CONTRASTE DE PEÇAS COM
VOLUME E /4- O vendo I no
Gallertst, 1 R$ 1.298 DICA DE
STYLING !lfx>sle em acessórios
descolados para deixar/5- A L I
m A q dica de styling o brilho
funciona de dia. a saia de/ 6DICA DE STYLING O PRATA
ÓTIMO TAMBÉM PARA O
DIA./7- dois é Sombra
Arcturus NARS, R$ 165 dica de
styling o índigo também pode
ir ao trabalho. Basta/8contam o que é preciso se
dedicar ao styling ou se meses
longe da tesoura e saber/9soltos também pedem
preparação e truques de
styling. Um óleo nutritivo nas
pontas ou condicionador a
/10- tênis, sapatos pesados ou
mules. Outro truque de styling
é deixar apenas um pedacinho
à vista, como/11- dica de
styling/

11

2017/2018

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

referente a
aparência e a
apresentação de
produtos,
pessoas

não

não

não

127

stylist

1- Stylist andré puertas
Redação Editora Sênior Maria
Laura/2- e dores maiores
uando lsadora 31 anos,
personal stylist de Ribeirão
Preto /3- sem sentimento de
culpa: Isadora, a personal
stylist do início da
reportagem, fez escolha
semelhante/4- A personal
stylist e consultora de
imagem/ 5- TAY BORGES, 38
ANOS, PERSONAL STYLIST /6ACESSÓRIOS CURINGAS A
personal stylist indica mais
alguns itens Indispensáveis/7É possível começar como
franqueado e personal stylist
levando as pelas às clientes/8acervo da stylist Yuna
Hlpélito/9- Hoje, atuando
como personal stylist, tenho
uma noçao mais precisa de
visaglsmo/ 10-Acabou
admitido na cozinha como
stylist/11- stylist (nome de
pessoas)

17

2017/2018

Cl/ Mc

sugar baby

ela viu no sugar baby uma
oportunidade de escolher
alguém para se relacionar

1

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

moda

estilista

não

não

não

Estrangeirismo

substantivo

inglês

moda

Tipo de relação
onde um dos
elementos é
muito mais novo
e é inteiramente
bancado pelo
parceiro ou
parceira com
mais idade

não

não

não

sintagma
nominal

128

sugar mommy

pedindo para inaugurar a
categoraia sugar mommy

1

2017

Mc

Estrangeirismo

sintagma
nominal

substantivo

inglês

moda

mulher que se
relaciona com
pessoa mais
nova e também a
sustenta
financeiramente

não

não

não

superalma

Não só por fora.. Tem uma
superalma

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

qualidade de
alguém evoluído
em sentido
espiritual

não

não

não

superanimados

os encontros com amigos
ficarão mais frequentes e
superanimados

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

qualidade de
pessoa ou local
com muita
animação

não

não

não

superativa

Acontece que, apesar de ser
saudável e superativa

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

saúde

não

não

não

superatual

saudável Chá de cara nova a
bebida, superatual

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

qualidade de
quem é muito
ativo
qualidade do que
é muito atual

não

não

não

superatuante

ser a musa lndle de Grupo
feminista superatuante

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

não

não

não

superbem

mas dormia superbem

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

qualidade de
quem é muito
atuante
muito bem

não

não

não

superboleira

Eles cozinham? A Dora é uma
superboleira

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

bobeira muito
grande

não

não

não

superbom

Empresário. Um amor, um
doce, superbom pai

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

não

não

não

superbrasileiros

Recém Inaugurado no ltaim,
oferece petiscos
superbrasileiros

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

qualidade do que
exorta a cultura
nacional, a
brasilidade
extremada

não

não

não

supercapaz

Mas, que bobagem, eu sou
supercapaz

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

qualidade de
quem é capaz ao
extremo

não

não

não

comportamento qualidade do que
é muito bom

129

supercaseiro

Alexandre tem hoje 8 anos, é
supercaseiro

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

qualidade de
quem valoriza
estar na própria
casa

não

não

não

supercerto

mas 13 dias longe do sol deu
supercerto

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

entretenimento

muito acertado

não

não

não

superchique

tendências de maquiagem
para criar uma produção
superchique

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

qualidade do que
é muito
elegante, muito
chique

não

não

não

supercoloridos

Camila Lima e Larissa
Lucchese investem em looks
supercoloridos

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

moda

diz se daquilo ou
daquele que tem
muitas cores

não

não

não

supercompetente

Ana Paula é supercompetente

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

qualidade
atribuída a quem
é muito
competente

não

não

não

supercompreensivos

fico bem junto de meus filhos.
"Eles foram
supercompreensivos

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

qualidade de
quem é muito
compreensivo

não

não

não

superconcentrada

A fórmula superconcentrada

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

qualidade de
quem ou o que
tem muita
concentração

não

não

não

superconfortáveis

mbora feitas de lona, elas têm
camas superconfortáveis

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

tecnologia

muito
confortável

não

não

não

supercontemporâneas

e aparecem em versões
supercontemporâneas

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

moda

muito atual

não

não

não

supercool

a peça está 100% liberada e
pode ser supercool/2- jeito
fácil e supercool

2

2017

Cl/ Mc

Emprestimo

adjetivo

inglês

moda

diz se do que é
muito em voga

não

não

não

supercremosa

quatro batons com
acabamento brilhame (e
textura supercremosa

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito cremosa

não

não

não

superdilema

a oficina ele atores da Globo.
Fiquei num superdilema

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

dilema muito
profundo

não

não

não

derivação
prefixal

130

superdinâmico

A novidad nas academias o
gamification, treino
superdinâmico

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

saúde

muito dinâmico

não

não

não

superdramático

quem deseja isso mas nao
quer um efeito
superdramático

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

que tem muita
carga dramática

não

não

não

superduração

SUPERDURAÇAO: A batena
portátil da 12GO garante
ano passado como melhor
atriz por Elis, foi
superemocionante
abri o salão, acompanhei
muitas cacheadas raizes
superencaracoladas

1

2017

Cl

Neologismo

adjetivo

não

não

Mc

Neologismo

de efeito
duradouro
muito
emocionante

não

2017

não se
aplica
não se
aplica

tecnologia

1

derivação
prefixal
derivação
prefixal

não

não

não

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito
encaracolado

não

não

não

Divididos em categorias
superespecíficas
Em excesso, ela pode acabar
superestimulando

1

2017

Cl

Neologismo

adjetivo

muito específico

não

não

não

2018

Cl

Neologismo

não se
aplica
não se
aplica

beleza

1

derivação
prefixal
derivação
prefixal

saúde

dar muito
estímulo

não

não

não

superestreias

está entre as superestreias de
dezembro

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

entretenimento

estreia grandiosa

não

não

não

superexclusivo

o restaurante é superexclusivo

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

de muita
exclusividade

não

não

não

superfácil

um look elegante, pra lá de
moderno e superfácil de
cuidar
Não vim de condições
superfavoráveis

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito fácil

não

não

não

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

muito favorável

não

não

não

superfeminista

Polêmicas à parte, Cynthia é
superfeminista

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

muito ligado às
ideias feministas

não

não

não

superfofos

Os mapas superfofos da
mapateca

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

muito fofo,
muito meigo

não

não

não

superforte

O médico entrou com uma
medicação superforte
um Superguia para uma
Comunicação de Sucesso

1

2017

Mc

Neologismo

adjetivo

muito forte

não

não

não

2017

Cl

Neologismo

não se
aplica
não se
aplica

saúde

1

derivação
prefixal
derivação
prefixal

trabalho

um guia muito
bem preparado

não

não

não

superemocionantes

superencaracoladas

superespecíficas
superestimulando

superfavoráveis

superguia

adjetivo

verbo

substantivo

trabalho

131

superimportante

Não há preconceito? Claro
que sim! Acho
superimportante o lado social
da novela

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

de muita
importância

não

não

não

superingredientes

saldo é um corpo inchado,
surpreenda-se com
superingredientes

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

culinaria

ingrediente que
tem muitos
benefícios para a
saúde

não

não

não

superinocente

pegam na mão um do outro, a
relação superinocente
E também aquelas que são
superintrovertidas
que une alta proteçao (FPS 55)
e textura superleve/2- tem
textura superleve

1

2017

Mc

Neologismo

adjetivo

muito inocente

não

não

não

2017

Mc

Neologismo

comportamento

não

não

2017

Cl/ Mc

Neologismo

muito
introvertida
muitoleve

não

2

não se
aplica
não se
aplica
não se
aplica

comportamento

1

derivação
prefixal
derivação
prefixal
derivação
prefixal

não

não

não

Fiquei totalmente relaxado e
com o cabelo supermacio
se em ponto de atraçao nesta
parede supermoderna

1

2017

Mc

Neologismo

adjetivo

não

não

Cl

Neologismo

que tem muita
maciez
muito moderna,
muito atual

não

2017

não se
aplica
não se
aplica

beleza

1

derivação
prefixal
derivação
prefixal

não

não

não

deixar a aparência mais
saudável, dão ar
supermoderninho
Estilo de vida Feitas de couro
e com visual supermoderno

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

diminutivo de
supermoderno

não

não

não

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

moda

muito moderno,
muito atual

não

não

não

supermonja

duas mulheres comentaram:
"Ela é a supermonja

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

monja com
muitas
qualidades e
trabalho
reconhecido

não

não

não

supermotivada

Reduzi o orçamento a 70%,
mas estou supermotivada

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

com muita
motivação

não

não

não

supermulher

A capa da supermulher estava
puída

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

mulher com
muitas
quqlidades,
reconhecimento
que desempenha
muitas tarefas
com destreza

não

não

não

superintrovertidas
superleve

supermacio
supermoderna
supermoderninho

supermoderno

adjetivo
adjetivo

adjetivo

saúde

casa

132

supermusical

sou supermusical

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

commuita
aptidão musical

não

não

não

supernutritiva

adoçado, transformando-se
em uma bebida supernutritiva

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

muito nutritiva

não

não

não

superobjetificada

No Brasil conservador, onde a
mulher é superobjetificada

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

que se torna
objeto de forma
pejorativa

não

não

não

superpigmentadas

20 cores superpigmentadas

1

2018

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito
pigmentado

não

não

não

superpoderosa

às vezes achava que era o
Coringa, outras que era uma
bruxa superpoderosa
garantindo uma hidratação
superpotente

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

muito poderosa

não

não

não

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito potente

não

não

não

COM TOQUE GOURMAND E
HIDRATANTES ANTI-IDADE
superpotentes
por outra pessoa e descobrir
que estava superpreparada

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito potentes

não

não

não

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento muito preparada

não

não

não

superpretos

promete cabelos volumosos,
alongados e superpretos

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

muito preto

não

não

não

superprocessados

bolos, massas, doces e
produtos superprocessados

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

que passou por
muitos processos
de
industrialização
ou preparo

não

não

não

supersarado

abe compensasse aquela
lacuna com um corpo
supersarado

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

saúde

muito sarado,
com o corpo
muito definido e
em forma

não

não

não

supersaudável

temos um convívio
supersudável

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

muito saudável

não

não

não

supertradicional

a gente estudava em um
colégio supertradicional

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

que é tradicional
em demasia

não

não

não

superpotente
superpotentes

superpreparada

133

supervívidos

com sonho ssupervívidos

1

2017

Mc

team

Ride team com formação de
equipes

1

2017

Cl

timeline

pelo contrário: é. só percorrer
a timeline/ as manchtes dos
jornais e as timelines

2

2017

toast

1- TOAST DE AVOCADO COM
QUEIJO E ERVILHA/ 2- TOAST
DE AVOCADO, QUEIJO DE
CABRA E VINAGRETE

2

tomboy

até porque sou assim, um
poudo tomboy

trainers

training trucks

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

esporte

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

2017

Mc

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

culinaria

1

2017

Mc

Estrangeirismo

adjetivo

inglês

comportamento

orienta, além de pacientes,
personal trainers

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

trabalho

1- training trucks e academias
ao ar livre/2- top em estações
de ginástica Santander
training trucks e academias ao
ar livre/3- são muitas as
opções de restaurantes e food
trucks especializados em
hambúrguer/4- comerciais ou
em unidades móveis, as
Sóbrancelhas Trucks Ponto
senslvel a concorrência com
salões de beleza

4

2017/2018

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

trabalho

base simples

sintagma
nominal

que é muito
vívido, nítido,
claro
equipe

não

não

não

não

não

não

espaço das redes
sociais onde se
registram todas
as interações
feitas
torrada

não

não

não

não

não

não

menina que
gosta de
atividades
comente
masculinas
técnico
esportivo,
instrutor ou
professor de
ginástica,
musculação

não

não

não

não

não

não

referente À
caminhão, do
tamanho de ou
com uso de

não

não

não

134

tranexâmico

ou ácido tranexâmico
reforçam a defesa do
organismo

1

2017

Cl

treatment

Testei o Antipollution
Treatment, da Joëlle Ciocco, e
gostei muito.

1

2017

Mc

trekking

1- verde e com o mar logo ali
Pratiquei trekking e já percorri
muitas trilhas pela região/2,quem sabe, também belo) de
todos. Para um trekking
impagável, o ponto de partida
é a cidade/3- aventura,
modalidade que une ciclismo,
canoagem e trekking. Não
tinha nenhum dos fatores de
risco associados

3

2017

Cl

trench coat

trench coat

9

2017/2018

trudeaumania

deu nome a um movimento
de fãs: trudeaumania

1

turbocharged

motor turbocharged

1

Neologismo

hibridismo

substantivo

não se
aplica

beleza

O ácido
tranexâmico é
um
medicamento
utilizado para
neutralizar o
sistema de
fibrinólise.

não

não

não

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

beleza

tratamento

não

não

não

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

esporte

Trekking é uma
palavra de
origem sulafricana que
significa seguir
um trilho ou o
chamado
percurso
pedestre e fazêlo a pé

não

não

não

Cl/ Mc

Estrangeirismo

substantivo

inglês

moda

casaco,
sobretudo

não

não

não

2017

Cl

Emprestimo

substantivo

inglês

comportamento

não

não

não

2017

Cl

adjetivo

inglês

tecnologia

onda a favor de
Tredeau, premier
Canadense
relativo à
mecânica de
automóvies,
conferindo mais
potência aos
motores

não

não

não

sintagma
nominal
composição

Estrangeirismo base simples

135

turnlock

além do fecho turnlock

1

2017

Mc

Estrangeirismo

base simples

adjetivo

inglês

moda

tipo de fecho
para bolsas ou
vestuário que
conta com duas
partes separadas
que ao se
juntarem
passando uma
por dentro da
outra, permite
que a parte que
fica do lado
externo gire e
faça o
travamento
mantendo o
objeto fechado

não

não

não

tweets

Volta e meia o primeiroministro escreve tweets

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

tecnologia

cada uma das
mensagens da
rede social
Tweeter

não

não

não

ultraconfortáveis

base anti-idade e batons
líquidos ultravonfortáveis na
boca

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

inglês

beleza

que proporciona
muito conforto

não

não

não

ultracrocante

gualmente intensos: a torta de
amêndoa caramelada
ultracrocante

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

culinaria

crocante ao
extremo

não

não

não

ultradelicadas

mas é ali que peças
ultradelicadas

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

moda

delicada em nível
extremo

não

não

não

ultrafantastica

máscara ultrafantástica

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

fantástico de
modo extremo

não

não

não

ultrafeminino

por amores sagrados e
profanos, encantado e
ultrafeminino

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

moda

que tem um grau
de feminilidade
extremado

não

não

não

ultrafluidas

bases ultrafluidas

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

inglês

beleza

que tem muita
fluidez

não

não

não

Ultrapigmentados

bem cremosos e
ultrapigmentados

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

inglês

beleza

que tem muita
pigmentação

não

não

não

136

ultraqualificados

como são chamados os
artesãos ultraqualificados

1

2017

Mc

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

trabalho

com muita
qualificação,
especializado ao
extremo

não

não

não

ultrassecos

Impõe uma aposentadoria
forçada aos batons ultrassecos

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

beleza

não

não

não

ultravelocidade

Somos líderes de
ultravelocidade em banda
larga

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

substantivo

não se
aplica

tecnologia

qualidade do que
é seco em grau
extremo
que te
velocidade em
nível extremo

não

não

não

ultraversatil

indisensável e ultraversátil

1

2017

Cl

Neologismo

derivação
prefixal

adjetivo

não se
aplica

comportamento

não

não

não

ultrawide

monitor da linha UltraWide

1

2017

Cl

Emprestimo

derivação
prefixal

adjetivo

inglês

tecnologia

que tem
versatilidade em
nível superlativo
aparelho de
visualização de
imagem(tv ou
monitor) que
tem uma largura
maior que as
dimensóes
comuns

não

não

não

very low carb

a pesquisa não dá respaldo às
dietas very low carb

1

2017

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

adjetivo

inglês

saúde

muito

não

não

não

wavy bob

que rende efeito contrário.
'Muito atual é o wavy bob
acima dos ombros
longas, mas já estão nos
curtas, nas webséries. É uma
responsabilidade que
devemos assumir.

1

2018

Cl

Estrangeirismo

sintagma
nominal

adjetivo

inglês

beleza

ondulado

não

não

não

1

2017

Cl

Estrangeirismo base simples

substantivo

inglês

entretenimento

não

não

não

Weekend bag esportiva ou
luxuosa, ela é a senha

1

2017

Cl

Estrangeirismo

substantivo

inglês

moda

programa
seriado
disponível
apenas na
internet
mala para fim de
semana

não

não

não

webseries

weekend bag

sintagma
nominal

137

youtuber/ youtubers

televisão, cantora, estrela de
reality show ou youtuber/ na
internet. acai Bauer é a
primeira youtuber/ a
revolução e uma youtuber/ A
youtuber Ellora Haone/
antropóloga defensora dos
direitos reprodutivos, às
youtubers Louie e Janaina
Lellis/2- maquiagem preferida
das youtubers

6

2017/2018

Cl/ Mc

zika

1- bebês nascidos com a
síndrome congênita do zika
caiu para quase zero, as
crianças afetadas/2- como o
projeto J&J contra o zika'/3interromper a gravidez em
caso de zika?/4- laboratório a
relação entre o vírus da zika e
a microcefalia ganhou outros
prêmios importante/5- aborto
se a mulher estiver
contaminada com zika? Essa
eu voupassar/6- pessoas que
estavam conosco caíram de
zika/7- Pino se engajou na luta
contra o zika vírus quando o
avanço da microcefalia
começou /8- AS TENSÕES DA
GRAVIDEZ "A cris elo zika vírus
xplodiu durante minha
gestação

8

2017

Cl/ Mc

Estrangeirismo base simples

Neologismo

base simples

substantivo

inglês

comportamento

É aquela pessoa
que faz vídeos
para o YouTube.

não

não

não

substantivo

não se
aplica

saúde

doença
transmitia por
vírus, por meio
de picada de
inseto

não

não

não

