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NOTA DE APRESENTAÇÃO

Neste	volume	editam-se	os	textos	apresentados	e	debatidos	no	Colóquio	In-
ternacional Horizontes do Saber Filológico que decorreu nos dias 16 e 17 de 
novembro	de	2012	na	Universidade	de	Sófia	Sveti	Kliment	Ohridski.	O	encontro	
foi	organizado	pelo	Departamento	de	Estudos	Ibero-Americanos	para	assinalar	o	
vigésimo	aniversário	da	instituição	da	licenciatura	em	Filologia	Portuguesa,	pri-
meiro	curso	de	ensino	superior	de	Estudos	Lusófonos	na	Bulgária,	e	congregou	
na	Universidade	de	Sófia	cerca	de	40	estudiosas	e	estudiosos	de	17	universidades	
e	centros	de	investigação	da	Europa	e	do	Brasil.	

Os	artigos	aqui	reunidos	propõem	um	conjunto	de	reflexões	que,	cruzando	
inovadoramente	 as	 fronteiras	 disciplinares	 tradicionais	 e	 expandindo	 assim	 os	
âmbitos	e	possibilidades	do	saber,	ilustram	uma	variedade	de	problemas	teóricos	
e	práticos	vinculados	às	áreas	de	estudo	da	Linguística,	da	Literatura	e	da	Cultura,	
em	que	se	inscreveram	as	linhas	temáticas	do	colóquio.	Na	compilação	dos	textos	
por	áreas	e	na	sua	organização	no	volume	pretendeu-se	reproduzir	as	sequências	
temáticas	das	sessões	de	trabalho	do	colóquio.

Fique	aqui	a	expressão	da	nossa	gratidão	às	entidades	que	apoiaram	a	rea-
lização do Colóquio Internacional Horizontes do Saber Filológico: o Fundo de 
Investigação	Científica	da	Faculdade	de	Letras	Clássicas	e	Modernas	da	Univer-
sidade	de	Sófia	Sveti	Kliment	Ohridski,	as	Embaixadas	da	República	Federativa	
do	Brasil	e	da	República	Portuguesa	em	Sófia	e	o	Camões	–	Instituto	da	Coope-
ração	e	da	Língua,	I.P.	

As	últimas	e	principais	palavras	de	agradecimento	dirijo-as,	em	nome	dos	
docentes	e	alunos	da	Filologia	Portuguesa,	aos	colaboradores	neste	volume	que	
com	sua	presença	na	Universidade	de	Sófia	em	novembro	de	2012	contribuíram	
para	o	alargamento	do	espaço	de	difusão	e	fluxo	de	conhecimentos	entre	o	nosso	
centro	de	ensino	e	investigação	e	a	comunidade	internacional	dos	Estudos	Lu-
sófonos,	permitindo-nos	avançar	mais	um	passo	 rumo	aos	horizontes	do	saber	
filológico.

Yana Andreeva
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DA CRIAÇÃO NEOLÓGICA (E OUTROS FENÓMENOS 
LINGUÍSTICOS) NO PÓS-25 DE ABRIL DE ‘74

Henrique Barroso
Universidade	do	Minho

The	25	April	‘74	as	a	factor	in	linguistic	change,	manifested	mainly	in	the	lexicon	and	morphology,	
but	 also,	 however	 with	 lower	 incidence	 in	 phonological	 and	 semantic	 components	 (and	 only	
residually,	in	the	syntactic)	of	the	European	Portuguese	grammar	in	the	last	three	and	a	half	decades.

PALAVRAS-CHAVE:	neologismos	estilísticos;	empréstimos;	processos	morfológicos	de	formação	
de	palavras;	processos	não	morfológicos	de	formação	de	palavras;	língua	portuguesa.

Perdoai-me, meus queridos tetranetos, este rol de exemplos com que vos 
chatiarizei (esta é minha). Se vos cadeirastes para me ler mais comodamente, 
ide voltear pedestricamente pelo vosso bairro ou apenasmente tomar ar.

Rómulo	de	Carvalho	(2010),	Memórias,	p.	370

Introdução

A	Revolução	dos	Cravos,	 que	 eclodiu	no	dia	25	de	 abril	 de	1974,	 trouxe	
consigo	a	liberdade.	Esta,	por	sua	vez,	como	é	natural,	um	sem-número	de	trans-
formações	sociais,	entre	as	quais	se	encontram	–	de	forma	bem	destacada	–	as	
ocorridas	na	linguagem.	Com	efeito,	a	manifestação	da	liberdade	de	expressão	
na	linguagem	(tanto	falada	quanto	escrita)	verifica-se	praticamente	em	todas	as	
componentes	da	gramática	do	português	(a	única	exceção	parece	ser	a	sintaxe).	
Porém,	onde	é	absolutamente	notória	é	a	nível	morfolexical	(léxico	e	morfolo-
gia):	 criaram-se	 centenas	 e	 centenas	 de	neologismos	que,	 ao	 contrário	 do	que	
seria	 expectável	 (representarem	 linguisticamente	 realidades	e/ou	conceitos	no-
vos),	serviam	quase	exclusivamente	para	acentuar	a	liberdade	de	expressão	que	
havia	sido	conquistada.	Tais	criações	neológicas,	sobretudo	por	serem	esmaga-
doramente	expressivas	e,	ainda,	por	coexistirem	com	outros	itens	lexicais	já	dis-
poníveis	em	português,	parecem	estranhas.	No	entanto,	como	se	observará,	são	
produtos	 geralmente	 bem	 formados,	 documentando	quer	 processos	morfológi-
cos	de	formação	de	palavras	(alguns	exemplos:	desejabilidade,	acontecimentar,	
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afastativas,	 apenasmente,	 inespecialidade,	 não-vale-apenismo,	 porta-vozeava)	
quer	não	morfológicos	(também	alguns	exemplos:	massivo;	Silva’s;	Apple Bar;	
Number One;	Woman;	Ivos Hamburger House;	Beauty Shop;	slide,	slips),	todos	
a	operarem	já	na	gramática	do	português.

Tudo	isto	será	cabalmente	documentado	com	a	análise	de	uma	recolha	efe-
tuada	por	Rómulo	de	Carvalho	(nome	verdadeiro	do	pseudónimo	literário	Antó-
nio	Gedeão),	que	se	encontra	em	Memórias	(uma	espécie	de	biografia	do	autor,	
escrita	pelo	próprio,	mas	só	publicada	em	novembro	de	2010),	o	ponto	de	partida	
para	esta	reflexão.

1. Do corpus e enquadramento teórico-descritivo

O corpus	(que	é	da	responsabilidade	de	Rómulo	de	Carvalho,	como	acabei	
de	 referir)	 é	 constituído	por	 172	 frases	 truncadas,	 recolhidas	maioritariamente	
no Diário de Notícias,	mas	podiam	ler-se	e/ou	ouvir-se	em	toda	a	comunicação	
social	(jornais,	rádios	e	televisões),	e	de	autoria	muito	diversificada:	jornalistas,	
mas	também	professores,	escritores,	artistas	e	políticos.	Destas	172,	153	são	con-
templadas	neste	ensaio.	Para	além	disso,	também	objeto	de	atenção	neste	estudo,	
juntam-se	várias	outras	frases	e	palavras	insertas	no	corpo	do	texto	em	questão	e,	
ainda,	um	rol	consideravelmente	extenso	de	nomes	de	estabelecimentos	recolhi-
dos	na	lista	telefónica.

A	presente	reflexão	tem	como	marco	de	referência	teórico	os	trabalhos	de	
Aronoff	&	Fudeman	(2011)	e	sobretudo	Booij	(2012)	e,	em	termos	de	descrição	
do	português,	vai/está	na	esteira	dos	trabalhos	de	Basílio	(1989),	Correia	(2004),	
Correia	&	Lemos	(2005),	Rio-Torto	(1998),	Vilela	(1994)	e	Villalva	(2000,	2008,	
2009).

2. Análise do corpus

A	liberdade	trazida	pela	revolução	permitiu	que	qualquer	um	(i)	se	expres-
sasse	da	forma	que	melhor	lhe	conviesse,	(ii)	“inventasse”	as	palavras	que	en-
tendesse	 e	 (iii)	 “corrompesse”,	 por	 gosto	 próprio	 e/ou	desconhecimento,	 as	 já	
existentes.	É	mais	 ou	menos	 isto	o	que	Rómulo	de	Carvalho	 (2010:	 365)	nos	
reporta.	Ouçamo-lo,	pois:

[…].	Transportado	isto	para	a	linguagem	significa	que	cada	um	se	pode	exprimir	
conforme	lhe	apetecer,	pode	inventar	as	palavras	que	quiser,	pode	corromper	a	
seu	gosto	as	que	já	existem.	E	ninguém	tem	nada	com	isso,	nem	ninguém	se	lhe	
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opõe.	Se	eu	chegar	a	casa	e	me	sentar	numa	cadeira	posso	dizer	que	cheguei	a	
casa	e	me	cadeirei.	Os	outros	ouvem	ou	lêem	e,	se	gostam,	repetem,	e	o	verbo	
cadeirar	entra	no	dicionário.

No	que	à	forma	como	cada	um	se	pode	exprimir,	há	dois	aspetos	que	mere-
cem	especial	destaque.	O	primeiro	tem	a	ver	com	as	formas	de	tratamento,	con-
cretamente:	a	inadequação	no	uso	quer	das	formas	de	respeito	ou	maior	distancia-
mento	(o Senhor)	quer	nas	de	tratamento	mais	familiar	ou	menor	distanciamento	
(você).	O	segundo	prende-se	com	o	recurso	crescente	a	termos	e/ou	expressões	
oriundos	de	linguagens	especiais,	sobretudo	do	calão	(“termos	porcos”,	nas	pala-
vras	de	Rómulo	de	Carvalho).

Quanto	à	“invenção”	de	palavras	e	à	“corrupção”	das	 já	existentes,	 tratar-
-se-á,	de	modo	separado	e	com	maior	detalhe,	nos	parágrafos	que	se	seguem.	O	
detalhe	será	particularmente	acentuado	no	que	respeita	ao	aspeto	da	criação	neo-
lógica,	o	tema	nuclear	desta	comunicação,	por	ser	deveras	o	fenómeno	linguístico	
mais	marcante	entre	as	alterações	da	linguagem	desencadeadas	pelo	25	de	Abril	
de	1974.

Uma	vez	que	se	trata	de	inovação	lexical,	as	frases	do	corpus	só	compreen-
dem	itens	lexicais	pertencentes	às	quatro	classes	de	palavras	que	se	caracterizam	
pela	manifestação	de	significado	lexical/objetivo	e	que	são,	por	essa	razão,	clas-
ses	abertas,	a	saber:	nomes,	adjetivos,	verbos	e	advérbios.	Vejamos,	pois,	o	que	
se	passa.

2.1. Criações neológicas pós-25 de Abril pouco ou nada correntes

Comecemos	pelos	nomes,	atentando	nos	respetivos	processos	de	formação:
i.	Casos	de	nominalização	deverbal,	ou	seja,	nomes	criados	pela	associação	

de	sufixos,	por	um	lado,	a	radicais verbais1,	como	em	(1)	a	(3),

(1)	“brincalhismo”
(2)	“Objectivos	para	um	consumerismo	moderno”.	[variante	de	consum-]
(3)	“resultando	num	glorioso	entreguismo	de	instituições	fundamentais	da		democracia”

e,	por	outro,	a	temas	verbais	do	‘infinitivo’,	como	em	(4)	e	(5),

1	As	categorias	morfológicas	Radical,	Tema e Palavra,	que	os	sufixos	derivacionais	selecio-
nam,	estão	assinaladas	a negrito;	por	seu	turno,	as	categorias	sintáticas	Verbo,	Nome,	Adjetivo,	Ad-
vérbio,	sobre	que	operam	estes	últimos,	em	tipo	normal	(verbais,	nominais,	adjetivais,	adverbiais).	
Esta	observação	é,	naturalmente,	extensível	ao	corpus,	mas	só	em	relação	às	primeiras	para,	assim,	
as	distinguir	dos	sufixos	derivacionais.
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(4)	“Totoloto	dividido	por	três	acertantes.”	[de	acertar < certo]
(5)	“Foi-se,	e	os	ficantes	vão-lhe	vender	as	paixões.”

do	‘passado’,	como	em	(6)	a	(24),

(6)	“Litoral	alentejano	em	risco	de	algarvização”	[de	algarvizar < Algarve]
(7)	“o	atingimento	do	limiar”
(8)	“A	crescente	bancarização”	[de	bancarizar < bancário < banco]
(9)	“personalização	e	centração	da	propaganda	eleitoral	[de	centrar < centro]
(10)	“em	primeiro	lugar	por	uma	demonização”.	[de	demonizar < demónio]
(11)	“enfrentamento	da	catástrofe”.	[de	enfrentar < frente]
(12)	“Compreende-se	a	dificuldade	da	sua	horarização.”	[de	horarizar <  horário < hora]
(13)	“E	ainda	uma	ameaça	de	lunarização.”	[de	lunarizar < lunar < lua]
(14)	“têm	contribuído	para	a	mesmificação	do	programa.”	[de	mesmificar <  mesmo]
(15)	“prende-se	com	a	paroquialização	da	vida	política”.	[de	paroquializar <  paroquial < 
paróquia]
(16)	“optar-se-ia,	por	exemplo,	pela	pedestrianização	do	Largo	da	Anunciada.”	[de	pedestria-
nizar	<	do	ing.	pedestrian]
(17)	“premiações”	[de	premiar < prémio]
(18)	“A	priorização	da	Informação”.	[de	priorizar	<	do	lat.	prior]
(19)	“não	haverá	qualquer	punimento”.
(20)	“Inscrevem-se	no	tal	ralentamento	de	raciocínio.”	[do	ital.	ralentare]
(21)	“A	retomação	do	discurso	sobre	o	celibato”.	[de	retomar < retoma]
(22)	“bela	tecidura	arquitectónica.”	[de	tecer;	talvez	por	tecedura]
(23)	“entre	o	terapeuta	e	o	terapeutizado”.	[terapeutizar < terapeuta;	caso	de	conversão]
(24)	“Isso	implica	trabalhamentos	do	idioma”	[de	trabalhar < trabalho]

e,	ainda,	do	‘presente’,	como	em	(25),

(25)	“novos	ângulos	de	informação,	reflexão	e	utência”	[do	lat.	uti;	cf.	utente]

No	que	respeita	à	categorização	morfossemântica,	(4)	e	(5)	são	‘nomes-sujei-
to’	e	os	demais,	(1)	a	(3)	e	de	(6)	a	(25),	‘nomes	de	ação/resultado	de	uma	ação’.

ii.	Casos	de	nominalização	deadjetival	ou	nomes	formados	pela	associação	
de	sufixos	a	radicais	adjetivais,	como	em	(26)	a	(37),

(26)	“A	simplicidade	e	absoluteidade	da	concepção	egípcia”	[variante	de		absolut-]
(27)	“a	não	acidentalidade	destes	acontecimentos”
(28)	“lamentosa	atitude	do	coitadinhismo	nacional.”	[de	coitadinho <coitado]
(29)	“mancha	de	danosidade	social”	[de	danoso < dano]
(30)	“a	discussão	sobre	a	desejabilidade	de	uma	política”	[variante	de	desejável]
(31)	“são	inevitáveis	as	facultatividades”	[de	facultativo < facultar]
(32)	“julgo	ser	um	 futurível	da	música”.	 [caso	de	conversão	(o	que	basta	para	aqui	e	para	
agora).	Uma	outra	explicação	terá,	porém,	de	ser	procurada.]
(33)	“quer	exibi-la	com	voraz	imediatidade”.
(34)	“Um	programa	de	televisão	“realizado	com	algumas	inediticidades	formais”.
(35)	“certa	inermidade perante a intervenção do provedor”
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(36)	“O	malcriadismo	político”.
(37)	“puderam	usufruir	plenamente	da	sua	maritimidade	para	se	desenvolverem.”	[de	marí-
timo < mar]

Quanto	à	tipologia	morfossemântica	temos,	como	era	expectável,	o	predo-
mínio	de	‘nomes	de	qualidade	femininos’	((26),	(27),	(29)	a	(31),	(33)	a	(35)	e	
(37))	e	ainda,	mas	menos	predominantemente,	‘nomes	de	qualidade	masculinos’	
((28)	e	(36)).

iii.	Casos	de	nominalização	denominal	ou	nomes	formados	pela	associação	
de	sufixos	a	radicais	nominais,	como	em	(38)	a	(41),

(38)	“critérios	de	decisionismo	racionalista”.	[variante	de	decisão < decidir]
(39)	“peca	talvez	por	excesso	de	justificacionismo”.	[variante	de	justificação   < justificar]
(40)	“Desde	a	afinação	pelo	bom	serismo,	até	à	glosa,”
(41)	“Tarrafalisfas	lembram	camaradas	mortos.”	[de	Tarrafal,	topónimo]

Os	 tipos	morfossemânticos	documentados	 são	 ‘nomes	 relacionais’	 ((38)	a	
(40))	e	‘nomes-sujeito’	((41)).

Passemos	aos	adjetivos,	e	operando	do	mesmo	modo,	ou	seja,	tendo	igual-
mente	em	atenção	os	seus	processos	formativos:

i.	Casos	de	adjetivalização deverbal,	isto	é,	adjetivos	criados	pela	associação	
de	sufixos,	tanto	a	radicais	verbais	(de	ocorrência	rara,	e	não	documentados	no	
corpus)	quanto,	sobretudo,	a	temas verbais (todas as ocorrências do corpus)	de	
‘infinitivo’,	de	 interpretação	 tipicamente	ativa	 (Villalva,	2008:	124),	 como	em	
(42)	a	(54),

(42)	“pormenorizações	técnicas	afastativas do interesse”
(43)	“as	proporções	atazanantes”
(44)	“mensagem	aterrante	do	outro	mundo”.
(45)	“desejante	de	futuros	dias”.
(46)	“uma	desvairante	visita	dos	jornalistas”.
(47)	“discutente”
(48)	“Seria	doloroso	e	envergonhante”
(49)	“as	tempestades	de	um	sonho	equanimizador”.	[de	equanimizar <  equânime]
(50)	“as	causas	escusantes	das	penas”.
(51)	“podiam	não	usar	estratagemas	tão	fracativos”	[talvez	de	(a)fraca(r)]
(52)	“dos	quais	se	recordam	os	gargalhantes erros de tradução”
(53)	“era	um	homem	realizativo”
(54)	“que	se	fizera	requeimante	o	sol	da	tarde”	[de	requeimar < queimar]

e	de	‘passado’,	desta	feita,	de	interpretação	tipicamente	passiva	(Villalva,	2008:	
124),	como	em	(55)	a	(69),

(55)	“um	país	será	tanto	mais	ameaçável”
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(56)	“economicizado”	[de	economicizar < económico]
(57)	“mulher	frágil,	vulnerável,	enganável”.
(58)	“provocação	envelopada	de	ingenuidade”.	[de	envelopar < envelope]
(59)	“numa	leitura	pontuada,	virgulada,	estanquecizada.”	[de	estanquecizar < estanque]
(60)	“uma	intervenção	inaligável”.	[de	?]
(61)	“o	corpo	da	boneca	inflável”.
(62)	“Pegará	na	flauta	marfinada”	[de	marfinar < marfim]
(63)	“agrupamento	[teatral]	talvez	mais	maturado”.
(64)	“sem	dinheiro	obtível	de	um	fundo	qualquer”
(65)	“Só	será	perfilável	após	as	eleições	autárquicas”	[de	perfilar < perfil]
(66)	“O	tremendo	prazer	de	tocar	[...]	não	é	simulável”.
(67)	“tese	sumarizada	no	artigo	que	se	segue.”	[de	sumarizar < sumário]
(68)	“Os	actores	já	estão	tarimbados”	[de	tarimbar < tarimba]
(69)	[...]	“poeta	travestizado	de	cronista	mundano”.	[de	travestizar < travesti]

ii.	Casos	de	adjetivalização	denominal	ou	adjetivos	formados	pela	associa-
ção	de	sufixos	a	radicais	nominais,	como	em	(70)	a	(89),

(70)	“não	o	manter	numa	situação	asilar.”	[de	asilo]
(71)	“O	seu	discurso	bonómico”	[de	bonomia]
(72)	“a	luz	citrinosa”	[de	citrino]
(73)	“foi	um	dia	claridoso”	[de	claridade]
(74)	“a	panóplia	de	petrechos	cocinais”	[de	cocina por cozinha	(?)]
(75)	“comadrístico”	[de	comadre]
(76)	“programas	infantis	mais	ou	menos	concursísticos”	[de	concurso]
(77)	“modelo	meramente	crescimentista”	[de	crescimento < crescer]
(78)	“São	menos	doloristas	do	que	nós.”	[do	lat.	dolor]
(79)	“horário	domingal”.	[de	domingo]
(80)	“mais	do	que	um	relevo	efemeredístico”	[de	efeméride]
(81)	“Lisboa	imaginal”	[de	imagem]
(82)	“seguindo	o	exemplo	liquidacionista”	[variante	de	liquidação]
(83)	“a	vontade	nacionalitária	dos	Sérvios	e	dos	Croatas.”	[do	lat.			nationalita(s)	?]
(84)	“é	prazeroso	conversar	com	o	escritor.”	[de	prazer]
(85)	“emissão	[televisiva]	satelital”	[de	satélite]
(86)	“a	Ciência	tornou-se	ficcional	e	simulacral”	[de	simulacro]
(87)	“os	seus	valores	societais”.	[do	lat.	societa(s)	?]
(88)	“insondáveis	e	vaticanescas	espirais	de	retórica”.	[de	Vaticano]
(89)	“adaptar	todo	um	espaço	vélico	à	melhor	rota	e	vento”	[de	vela]

Morfossemanticamente,	estamos	na	presença	de	‘adjetivos	relacionais’,	uma	
classificação	que	compreende	um	vasto	leque	de	relações	(percorra-se	o	corpus,	
de	(70)	a	(89),	para	o	confirmar	imediata	e	inequivocamente).

iii.	Casos	de	adjetivalização deadjetival ou adjetivos criados pela concatena-
ção	de	sufixos	com	radicais	adjetivais,	como	em	(90)	a	(92),
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(90)	“resultado	de	uma	mentalidade	adversarial”.
(91)	“espécie	de	território	íntimo	e	peregrinal.”
(92)	“o	cenário	tremendista da instabilidade”

Trata-se	de	um	processo	consideravelmente	marginal.	Antes	de	mais,	porque	
os	sufixos	disponíveis	(-al e -ista)	são	os	formadores	típicos	de	adjetivos	denomi-
nais.	Depois,	porque	o	ganho	semântico	é	praticamente	nulo	em	relação	à	base.2

Continuemos,	com	os	verbos,	e	à	semelhança	do	que	se	fez	para	as	categorias	
sintáticas	já	tratadas	(nomes	e	adjetivos):

i.	Casos	de	verbalização	denominal,	ou	seja,	verbos	produzidos	pela	associa-
ção	de	sufixos	a	radicais	nominais,	como	em	(93)	a	(113),

(93)	“acontecimentar	os	factos”	[de	acontecimento < acontecer]
(94)	“E	que	anedotar	à	sua	volta,”	[de	anedota]
(95)	“Caboverdiando”	[de	Cabo Verde,	top.]
(96)	“Chacotizar”	[de	chacota]
(97)	“quase	uma	centena	de	artistas	ciceroneavam”	[de	cicerone]
(98)	“supunha-se	que	a	nódoa	pudesse	sair	 sem	que	o	 fato	e	o	dono	do	 fato	 tivessem	que	
colapsar”	[de	colapso]
(99)	“vão	co-autorar	uma	série	de	televisão”.	[de	co-autor]
(100)	“pôr	os	mais	novitos	a	concursar”	[de	concurso]
(101)	“Não	é	possível	consensar	a	circulação	de	informação	com	um	regime	totalitário.”	[de	
consenso]
(102)	“Já	completamente	seguro	que	não	demenciou	[...]	mais	do	que	vulgar”	[...].	[de	de-
mência]
(103)	“ainda	há	poucos	meses	diabolizavam	o	multipartidarismo”.	[do	lat.	diabolus]
(104)	“duelar”	[de	duelo]
(105)	“garantizar”	[de	garante]
(106)	“há	um	centro	a	maniganciar	coisas”	[de	manigância]
(107)	“intentará	novelizar-nos	o	caso	de	amor”.	[de	novela]
(108)	“periplando	pelo	Norte,	Minho	e	pela	Beira	Alta”.	[de	périplo]

2	Compare-se,	por	exemplo,	adversarial	com	adversário,	peregrinal	com	peregrino e tremen-
dista	com	tremendo.	Qual	a	diferença?

		Já	agora,	porque	vem	a	propósito,	vou	explicitar	o	que	mencionei	na	Introdução	sobre	a	coe-
xistência	de	itens	lexicais	(os	já	existentes	e	os	criados	no	pós-25	de	Abril	de	’74).	Ou	seja:	por	
forma	a	poder	visualizar-se	a	expressividade	(e,	por	consequência,	também	alguma	estranheza)	de	
praticamente	todas	as	criações	neológicas	ocorridas	após	a	Revolução	dos	Cravos,	apresenta-se	de	
seguida	uma	lista-confronto	meramente	ilustrativa	(incompleta,	portanto)	por	categorias	sintáticas	
(do	lado	esquerdo,	em	tipo	normal,	a	palavra	já	disponível	em	português	e,	do	lado	direito,	em itáli-
co,	a	criação	neológica	correspondente):	NOMES:	consumo/	consumerismo,	horário/	horarização,	
prioridade/	priorização,	punição/	punimento,	trabalho/	trabalhamento,	brincadeira/	brincalhismo,	
dano/	 danosidade,	 desejo/	 desejabilidade,	 ineditismo/	 inediticidade,	 má-criação/	malcriadismo;	
ADJETIVOS:	desejoso/	desejante,	estanque/	estanquecizada,	sumariada/	sumarizada,	claro/	clari-
doso,	dominical/	domingal;	VERBOS:	concorrer/	concursar,	envelhecer/	velhecer,	endireitar/	en-
direitarizar;	ADVÉRBIOS:	devagar	/devagarosamente,	apenas/	apenasmente.
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(109)	“porta-vozeava”	[de	porta-voz]
(110)	“Talvez	[...]	precise	de,	urgentemente,	reviravoltar	o	programa”.	[de	reviravolta]
(111)	“a	informação	rotiniza-se”	[de	rotina]
(112)	“Para	sequenciar	a	carreira	dos	autores”	[de	sequência]
(113)	“os	nórdicos	que	por	aqui	andam	turistando”	[de	turista]

ii.	Casos	de	verbalização deadjetival ou verbos criados por associação de 
sufixos	a	radicais	adjetivais,	como	em	(114)	a	(122),

(114)	“enormizar”	[de	enorme]
(115)	“A	actuação	de”	[fulano]	“impertinizando	o	médico”	[de		impertin(ente)]
(116)	“O	primeiro-ministro	importantizou	a	situação”.	[de	importante]
(117)	“a	Direcção	Geral	do	Ensino	Secundário	continuou	[...]	a	licealizar	o	10.º,	o	11.º	e	o	12.º	
anos	de	escolaridade.”	[de	liceal]
(118)	“terá	desejos	de	se	originalizar”	[de	original]
(119)	“tudo	se	passionalizou”	[de	passional]
(120)	“Foi	há	uma	eternidade,	depois	o	mundo	pequenou.”	[de	pequeno]
(121)	“velhecendo	como	estátuas”.	[de	velho]
(122)	“Europeus	voluntarizam-se	para	a	força	norte-americana.”	[de	voluntário]

iii.	Casos	de	verbalização deverbal	ou	verbos	formados	pela	associação	de	
sufixos	a	radicais	verbais,	como	em	(123),

(123)	“A	Espanha	está-se	a	endireitarizar”.	[de	endireitar < direito]

Trata-se	de	um	processo	de	muito	baixa	produtividade	em	português.
E	terminemos,	com	os	advérbios,	procedendo	precisamente	como	até	aqui:
i.	Casos	de	adverbialização deadjetival,	isto	é,	advérbios	formados	pela	as-

sociação	do	sufixo	-mente	a	um	adjetivo	(uma	palavra,	portanto),	mais	precisa-
mente:	ou	à	forma	feminina	deste,	como	em	(124)	e	(126)	a	(129),	ou	à	forma	
invariável	(género	subespecificado),	como	em	(125),

(124)	“corsariamente”	[fem.	de	corsário]
(125)	“como	é	desarmantemente	simples	a	resposta”.	[invariável]
(126)	“Retemos,	(de)vagarosamente,	as	altas	cúpulas.”	[fem.	de	(de)vagaroso]
(127)	“horariamente	falando”	[fem.	de	horário]
(128)	“letristicamente”	[fem.	de	letrístico]
(129)	“seguidisticamente	apoiados”	[fem.	de	seguidístico]

ii.	Casos	de	adverbialização	denominal ou advérbios criados pela associação 
do	sufixo	-mente	a	um	nome	(uma	palavra),	como	em	(130),

(130)	“apresenta	noitamente	três	espectáculos”	[de	noite.	Aqui,	porém,	noita.	Esta	forma	tal-
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vez	se	explique	por	analogia	com	o	processo	regular	de	formar	advérbios	em	-mente,	como	se	
viu	no	parágrafo	precedente]

iii.	Casos	de	adverbialização deadverbial ou advérbios produzidos pela asso-
ciação	do	sufixo	-mente	a	um	advérbio	(uma	palavra),	como	em	(131),

(131)	“se	refere	única	e	apenasmente	ao	auto-elogio”.

Estes	dois	últimos	processos,	por	não	serem	típicos	da	gramática	do	portu-
guês	da	atualidade,	ajudam	sobremaneira	a	perceber	e	explicar	a	expressividade	
(e,	em	parte,	a	estranheza)	dos	produtos	assim	formados.

Vimos,	até	agora,	os	casos	que	exibem	‘estruturas	de	sufixação’,	que	são	os	
mais	documentados.	Já	de	seguida,	vamos	considerar	outros,	menos	documen-
tados,	começando	pelos	que	manifestam	‘estruturas	de	modificação	morfológi-
ca’,	realizada	no	corpus	exclusivamente	por	‘prefixação’.	Porque	se	trata	de	um	
processo	morfológico	que	não	altera	a	categoria	sintática	da	base,	temos	apenas	
casos de nominalização	denominal,	como	em	(132)	a	(137),	adjetivalização dead-
jetival,	como	em	(138)	a	(146)	e	verbalização deverbal,	como	em	(147)	e	(148).

(132)	“ajudou	a	criar	um	clima	de	descrispação”.
(133)	“essa	fímbria	sedosa	do	deslimite”
(134)	“desretratação”
(135)	“nem	podia	deixar	de	ser	a	razão	do	impoder”
(136)	“inespecialidade”
(137)	“para	a	reconfecção deputadora”
(138)	“Condutor	desencartado	atropelou	menor	e	fugiu.”
(139)	“um	desfatigante	achado	poético.”
(140)	“o	bolso	desfornido”
(141)	“no	plástico	bambo	e	desviçoso”
(142)	“a	mulher	pode	ser	francamente	ingrávida”.
(143)	“O	dilema	parece	intorneável”
(144)	“Lisboa	não	tem	colinas	intrepáveis”
(145)	“Livros	invendidos”
(146)	“Isto	é,	invendável”.
(147)	“os	portugueses	têm	o	defeito	de	se auto-pequenar.”
(148)	“admitiram	a	hipótese	de	se desfiliar	[dos	partidos	políticos].

A	‘negação’	(des- e in-/im-	têm	essa	função)	é	o	tipo	morfossemântico	que	
predomina:	em	(132)	a	(136)	e	(138)	a	(146).	Para	além	deste,	estão	documenta-
dos	mais	três,	com	uma	ocorrência	cada,	a	saber:	‘repetição’,	re-,	em	(137);	‘si	
mesmo’,	auto-,	em	(147);	e	‘oposição’,	des-,	em	(148).

Por	fim,	menos	documentados	ainda,	os	casos	que	ostentam	‘estruturas	de	
composição	morfológica	e	morfossintática’.	A	primeira	(‘composição	morfoló-
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gica’),	que	se	caracteriza	por	concatenar	dois	ou	mais	radicais,	predominante	mas	
não	exclusivamente	neoclássicos	(gregos	e	latinos),	encontra-se	em	(149)	e	(150).

(149)	[…]	“como	que	uma	ingredienci(o)logia”	[…]
(150)	[…]	“cidades	onde	só	se	referem	conspirações,	magn(i)cídios,	divisões,	revoltas,”	[…]

Por	seu	turno,	a	‘composição	morfossintática’,	que	consiste	na	concatenação	
de	duas	ou	mais	palavras,	 está	presente	 em	 (151),	que	 ilustra	um	 item	 lexical	
produzido	por	 reanálise	 de	uma	 estrutura	 sintática:	não-vale-apenismo	 <	 “não	
vale(r)	a	pena”.

(151)	[…]	“um	não-vale-apenismo	deprimido.”

Em	(152)	e	(153),	temos	aquilo	a	que	talvez	se	pudesse	chamar	‘estruturas	
morfológicas	híbridas’,	pois	nem	são	compostos	morfológicos	nem	morfossintá-
ticos	nem,	ainda,	palavras	lexicalizadas,	mas	parecem	partilhar	propriedades	das	
três	estruturas.	Concretizemos:	(i)	formaram-se	à	imagem	e	semelhança	de,	res-
petivamente,	cabisbaixa e quotidiana;	(ii)	gordo e no(c)turno	são	itens	lexicais	
do	português,	mas	não	*cabis	nem	*quoti;	e	(iii)	cabisgorda e quotino(c)turna 
significam,	respetivamente,	‘cabeça	gorda’	e	‘de	todas	as	noites’.	Eis,	mais	uma	
vez,	a	manifestação	inequívoca	da	expressividade	(e	estranheza)	destas	criações	
neológicas.

(152)	“Quando	se	aproxima,	cabisgorda,	uma	cadela.”
(153)	“Poesia	às	vezes	jornalística,	quotidiana	e	quotinocturna,”	[…].

Como	acaba	de	se	ver,	estamos,	com	pouquíssimas	exceções,	diante	da	cria-
ção	neológica	de	tipo	estilístico	(não	denominativo)	porque	se	trata	de	itens	lexi-
cais	que	correspondem,	nas	palavras	de	Correia	&	Lemos	(2005:	13),	«à	procura	
de	uma	maior	expressividade	do	discurso,	para	traduzir	ideias	não	originais	de	
uma	maneira	nova,	ou	para	exprimir	de	modo	inédito	certa	visão	do	mundo.»

Ainda	segundo	as	autoras,	estes	neologismos,	ditos	‘estilísticos’,	têm	exis-
tência	primeira	ao	nível	do	discurso;	são	geralmente	formações	efémeras;	só	mui-
to	raramente	é	que	entram	no	sistema	da	língua,	ou	seja,	são	unidades	lexicais	
que	tendem	a	desaparecer	rapidamente;	e	ocorrem	com	considerável	frequência	
no	discurso	humorístico,	 jornalístico,	bem	como	ainda	na	crónica	política	que,	
suponho,	são	na	sua	esmagadora	maioria	as	fontes	de	que	se	serviu	Rómulo	de	
Carvalho.
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2.2. Criações neológicas pós-25 de Abril que já se tornaram correntes

Vamos	proceder,	nesta	secção,	ao	alinhamento	de	duas	particularidades	que	
fazem	jus	ao	seu	título.	A	primeira	diz	respeito	a	casos	de	‘empréstimos’	adap-
tados	 cem	por	 cento	 à	 gramática	 do	 português.	Com	efeito,	 estão	 nesta	 situa-
ção,	entre	outros,	implementar e implementação	(verbo	e	nome	que	significam	
‘criar’/‘realizar’	 e	 ‘criação’/‘realização’),	 do	 inglês,	 como	 em	 (154);	massivo 
(em	vez	de	‘maciço’),	muito	provavelmente	por	influência	do	francês,	em	(155);	
desa(c)tivado,	para	indicar	que	‘não	funciona’,	em	(156),	e	suicidário	(por	‘sui-
cida’),	em	(157).

(154)	“[…]	contribuição	do	comité	para	a	implementação	[…]	do	Decénio	Internacional”
(155)	“em	termos	massivos”
(156)	“A	praxe	esteve	muito	tempo	desactivada”
(157)	“O	suicidário”	[título	de	uma	peça	de	teatro]

A	segunda	prende-se	com	o	uso	praticamente	institucionalizado	de	um	par	
de	locuções,	a	saber:	a nível de	(que	corresponde	mais	ou	menos	a	‘no	que	res-
peita	 a’),	 em	 (158);	em termos de	 (com	significado	 semelhante	 ao	da	 locução	
anterior),	em	(159);	e	dar pelo nome de	(aplicada	a	objetos,	em	vez	de	a	seres	
animados),	em	(160).

(158)	“[…]	a	guerra	Irão-Iraque	poderá	causar	problemas	a nível de	abastecimento	de	[pe-
tróleo]”
(159)	“Em termos de	motor,	como	está	o	carro?”
(160)	“Dá pelo nome de	Mensagem”	[…]

2.3. Fenómenos de natureza fonético-fonológico-morfológica

Nesta	outra	secção,	como	se	deduz	do	próprio	título,	reúnem-se	fenómenos	
que	afetam	e/ou	implicam	simultaneamente	as	componentes	fonológica	e	mor-
fológica	da	gramática	do	português.	Tais	fenómenos,	numa	primeira	arrumação,	
podem	agrupar-se	em	duas	categorias:	(i)	confusão/convergência	de	formas,	co-
mo	em	(161)	a	(164),	e	(ii)	pluralização	de	nomes	por	natureza	não	pluralizáveis,	
como	em	(165)	e	(166).

(161)	interviu (por interveio)	[confusão	entre	vir e ver]
(162)	a	perca	(mas	não	nome	de	peixe),	por	a	perda	[confusão	analógica	com	as	1.ª	e	3.ª	pess.	
do	sing.	do	pres.	do	conj.	de	perder	e	o	nome	deverbal	(a)	perda]
(163)	perdamos (por percamos)	[idem]
(164)	reavê	(pretensa	forma	de	reaver,	que	não	existe)	[confusão	com	ver]
(165)	as	idades médias das pessoas (por a idade média	das	pessoas)
(166)	os	Pais Natais (por o Pai Natal)
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2.4. Empréstimos absolutos

Por	fim,	sob	a	rubrica	“empréstimos	absolutos”	(que	poderia	completar	com	
“ou	do	uso	excessivo/abusivo	da	língua	inglesa”),	elenco	um	conjunto	de	situa-
ções	 em	que	 esta	 língua	 parece	 impor-se	 ou	 sobrepor-se	 à	 portuguesa.	Ei-las,	
pois:	(i)	em	declarações	de	amor	escritas	nas	paredes	dos	prédios	e/ou	nos	abrigos	
das	paragens	dos	autocarros,	como	em	(167);	(ii)	em	frases	reivindicativas	(em	
manifestações,	por	exemplo),	como	em	(168);	(iii)	na	escrita	de	diversos	apelidos	
portugueses,	como	em	(169);	(iv)	em	nomes	de	estabelecimentos:	bares	(170),	
boites	 e	 dancings	 (171),	 “boutiques”	 (172),	 restaurantes	 (173)	 e	 cabeleireiros	
(174);	e	(v)	substituição	de	palavras	portuguesas,	já	existentes,	pelas	estrangeiras	
correspondentes,	como	em	(175).

(167)	“André	love Sandra”
(168)	“Não	pagamos	until the end of the world” (Diário de Notícias,	15	de	maio	de	1992)
(169)	SILVA’S	(o	Sr.	Silva,	leiloeiro	de	livros)
(170)	Apple Bar, Arizona Bar, Baco’s Bar, Bally Bally Pub, Bar Drink’s Club, Bar Green Gate, 
Bar John Bull, Bar Liverpool, Bar Mary John Pictures, Bar Old Vic, Feelings Pub, Founder’s 
Inn, Friend’s Pub,	etc.
(171)	Down’s, Green Gate, Lorde Jim, Night and Day, Queens Club, Silver Gold, Top Spin, 
Whispers, Grey Up Down, Number One,	etc.
(172)	Anthony Shop, Between, Big Ben, Bugs Bunny, Bugsy, Fashion, Jet-shop, Kids, Kisses 
and Love, Milady, Palace Shop, Picky, Pink, Pink Fly, Sloop, Swinger, Three Girl’s-Sport, 
Top-Ross, Woman,	etc.
(173)	Blitz Burger, Chester Steak House, Club Grey Hound, Charles Martin Gold, Coffee 
Shop, Crazy Nuts, Crep’s Grill, Deck-Bar, Golden Chopstick, Goodies, Great American Di-
saster, Ivos Hamburger House,	etc.
(174)	Beauty Shop, Beauty, Beauty Line, Belhair, Butterfly, Darling, Felling, Flash, Fourty 
Two, Hair, Lucy, Milady, New Look,	etc.
(175)	filme por fita de cinema;	slide por diapositivo;	slips por cuecas;	etc.

Conclusões

Do	exposto	podem,	pois,	retirar-se	duas	conclusões.	Uma	genérica:	o	25	de	
Abril	de	’74	como	fator	de	mudança	linguística,	manifestada	sobretudo	no	léxi-
co	e	morfologia,	mas	também,	todavia	com	menor	incidência,	nas	componentes	
fonológica	e	semântica	e,	apenas	de	forma	residual,	na	componente	sintática	da	
gramática	do	português	europeu	das	três	últimas	décadas	e	meia.	E	outra	espe-
cífica:	 a	 liberdade	de	expressão	como	 fator	de	criação	e/ou	 renovação	 lexical,	
nomeadamente	de	neologismos	estilísticos.
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