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1. Comecemos pelo início. O que são neologismos? A resposta imediata é a de que 

são palavras novas. Podemos deixar de parte a questão da definição do que é uma 

palavra para uma ocasião mais propícia, mas precisamos de saber o que ‘nova’ 

significa. 

Uma palavra só é nova (ou velha) se tomarmos um ponto de referência, que 

pode, por exemplo, ser o da nossa contemporaneidade. Assim sendo, as palavras 

são velhas ou novas para cada um de nós, em função do nosso próprio 

conhecimento lexical e são novas ou velhas, de forma mais abstracta, 

colectivamente, em função do que se julga ser o léxico de uma língua, numa 

determinada sincronia. 

Ora, considerando que a contemporaneidade é fugaz, e que a nossa já foi 

precedida por muitas outras, facilmente se conclui que todas as palavras existentes 

numa língua foram algum dia, já nessa língua ou numa das que a precederam, 

neologismos.  

Vejamos uma palavra como benzer. No Português, esta é 

inquestionavelmente uma palavra muito antiga, atestada pelo menos desde o 

século XIII. Proveniente do étimo latino BENED C RE, sofreu diversas vicissitudes 

fonéticas e semânticas, que já não permitem reconhecer a estrutura de palavra 

complexa que possuía em Latim BENE+D C RE, língua onde talvez tenha sido um 

neologismo. 

O mesmo se pode dizer do derivado latino BENED CTIO, cuja forma, em 

Português (i.e. bênção), obscurece não só a prefixação do verbo D C RE por BENE, 

mas também a sufixação da forma verbal BENED CT- por –IO, apresentando-se 

como uma das mais bizarras formas em –ção, dado que não só a base não é um 

tema verbal, como ainda o sufixo é átono. 

Note-se que a palavra bênção, atestada desde o século XII, veio a dar 

origem a um novo verbo, abençoar, que terá sido um neologismo antes do século 

XVI, e que ainda hoje compete com o primeiro nos contextos adequados. São 

retiradas do Dicionário do Houaiss as duas seguintes frases: 



 O papa benzeu o grupo de fiéis. 

O bispo abençoou os fiéis. 

Pode, então, estabelecer-se um princípio segundo o qual um neologismo 

tem obrigatoriamente uma estrutura morfológica composicional, mas este 

princípio não garante que todas as palavras que têm uma estrutura composicional 

são palavras novas. 

 

2. Consideremos agora um outro tipo de palavras, que inclui palavras como 

materialístico: 

11 Jul 2008 ... Génese e evolução do conceito de obligatio; do vínculo materialístico ao 
vínculo abstracto;  

www.fd.ul.pt/alunos/docs/dirromano2-1107.pdf  

 
Aparentemente, materialístico e jornalístico são palavras estruturalmente 

idênticas, portanto ou estão ambas bem formadas ou ambas mal-formadas. Há, no 

entanto, uma pequena distinção entre elas, resultante do facto de jornalista não 

ocorrer nunca em posição adjectival, mas materialista sim: 

(i) Os materialistas dão demasiada importância ao dinheiro. 

(ii) O jornalista de serviço vai ler esse comunicado. 

(iii) Do ponto de vista materialista, a actualidade é muito preocupante. 

(iv) * Do ponto de vista jornalista, esses acontecimentos são irrelevantes. 

 
Assim, a adjectivalização de jornalista em –ico gera um resultado plausível e 

gramatical, mas a adjectivalização de materialista gera uma forma pleonástica, ao 

adjectivalizar o que já é um adjectivo, mas cuja estrutura morfológica é igualmente 

aceitável, se se tonar como base a ocorrência nominal de materialista: 

(v) 
? 
Do ponto de vista materialístico, a actualidade é muito preocupante. 

(vi)  Do ponto de vista jornalístico, esses acontecimentos são irrelevantes. 

 
A existência de palavras deste tipo, ou seja, de palavras com uma natureza 

rebarbativa, apesar de terem sido formadas por recurso a processos morfológicos 

de formação de palavras e que, consequentemente, possuem uma estrutura 

morfológica composicional, mostra que a generalização anterior precisa de ser 

reformulada. Não basta a um neologismo ter obrigatoriamente uma estrutura 

morfológica composicional, é também necessário que a sua ocorrência seja 

semanticamente validada.  



 

3. O problema mais complicado de resolver é, no entanto, o que se apresenta com 

palavras como personalizar, personificar ou personalismo. Todas elas são 

facilmente interpretáveis, tomando como referência a palavra pessoa, se 

considerarmos, por exemplo, as definições apresentadas no Dicionário Houaiss: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda que o étimo de pessoa seja PERSŌNA e que essa seja a forma que se 

encontra presente nas perífrases das três palavras em análise, sabe-se que estas 

palavras não são herdeiras de palavras latinas, nem são formadas em Português a 

partir de um eventual radical neo-clássico person-. Trata-se de empréstimos. 

Segundo a mesma fonte (i.e. Dicionário Houaiss), personalizar é um empréstimo do 

Francês personnaliser, personificar é (provavelmente) um empréstimo do Francês 

personnifier e personalismo é um empréstimo do Francês personnalisme, sendo 

que, neste caso, o étimo francês remete para uma forma anterior do Inglês, 

personalism. 

Se considerarmos a estrutura morfológica, constatamos que tanto 

personalizar como personalismo têm de ser empréstimos do Inglês personalize e 

personalism, fonte que também terá fornecido as palavras francesas personnaliser 

e personnalisme, que (se houver atestações que o comprovem) talvez tenham 

intermediado a transmissão ao Português. 

 

Dicionário Houaiss Centre National de Ressource 
Textuelles et Lexicales, www.cnrtl.fr 

Personalizar 
 verbo  

1 tornar pessoal; conceder qualidades de pessoa a; 
personificar 
(…) 

 etimologia  
fr. personnaliser , der. de personnel 'pessoal' + suf. –iser 

 

Le verbe personnaliser au sens 1 est remplacé dans 
l'usage contemp. par personnifier*. Il a été repris au 
mil. du XX

es. surtout dans le vocab. de la public., prob. 
sous l'infl. de la public. amér. qui a répandu le verbe 
angl. to personalize «rendre personnel» (1727-41 ds 
NED), dér. de personal adj. (1387 ds NED) 

Personificar 
 verbo  

1 atribuir dotes e qualidades de pessoa a; tornar igual a 
uma pessoa 
(…) 

 etimologia  
fr. personnalisme, do ing. personalism 
person(i)- + -ficar, prov. adp. do fr. personnifier  

 

Dér. de personne*; suff. -fier (-ifier*) 

Personalismo  
 substantivo masculino  

1 qualidade daquilo que é pessoal, subjetivo 
(…) 

 etimologia  
fr. personnalisme, do ing. personalism 

 

Le mot aurait été créé en 1799 par Schleiermacher dans 

les Reden an die Gebildeten; B. P. Bowne l'aurait 

employé l'un des premiers en Amérique dans un ouvrage 

s'intitulant Personalism (1908); 



Inglês person > personal > personalize personalism 

    

Francês personn(e) > personnel personnaliser personnalism 

  > personnifier 

Latim PERSŌNA 

         

Português   personificar  personalizar personalismo 

 pesso(a) > pessoal > pessoalizar pessoalismo 
 
 

 Em suma, a análise da estrutura morfológica destas palavras nas três em 
questão (quatro, se contarmos com o Latim), permite esclarecer as relações de 
empréstimo complexas que entre si estabeleceram. Mas também permitem 
concluir que a adequação a estrutura morfológica não pode constituir um requisito 
para a aceitação das palavras no léxico de uma língua, pode é talvez indicar porque 
razão formas como pessoalizar ou pessoalismo tendem a ser usadas pelos falantes. 


