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Introdução: Este trabalho apresenta um estudo na área de Morfologia, especificamente a 

questão da do uso de neologismos no cotidiano dos falantes e de como esses neologismos 

expressam a criatividade dos falantes e atingem o público de forma significativa. Foi feito um 

levantamento dos processos de formação de palavras, com especial atenção ao foco deste 

estudo. Objetivo: Analisar o uso dos neologismos na vida cotidiana dos falantes e verificar os 

processos de formação de palavras utilizados na criação desses neologismos Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites da Internet que tratam do 

assunto, além de um levantamento dos neologismos utilizados em algumas áreas da vida social, 

como propagandas, nomes de estabelecimentos comerciais e na informática. Resultados e 

discussão: Os resultados mostram que a expressividade de uma língua está ligada à capacidade 

de seus falantes de criar palavras, ampliar o vocabulário ou de dar novos sentidos às palavras 

que já existem, por isso percebe-se que diariamente muitas novas palavras são formadas e esse 

processo garante a vivacidade de nossa língua. Geralmente, os neologismos são criados a partir 

de processos que já existem na língua: justaposição, prefixação, aglutinação e sufixação. Pode 

ser ainda a aquisição de palavras pertencentes à outra língua, como em alguns dos termos na 

informática e da Economia. Conclusão: Conhecer os processos de formação de palavras e 

entender como ocorre a introdução de neologismos na língua é fundamental para o profissional 

de Letras ampliar sus competência e seu desempenho linguístico. 
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