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ABSTRA CT: Foreign words (of English origin, mostly) are often considered as 
harmful elements to Portugu ese language. In this wor k, we present studies  about 
foreign words of  different languages  and we intend to sho w the unimportant role that 
foreign lexical  units play in the evolution of Brazilian Portuguese lexicon. 
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0. Introdu ção 
A história da língua portuguesa mostra-nos que, ao l ado dos pro cessos 

vernáculos da d erivação e da co mposição , os empréstimos, as unidad es lexicais 
i mportad as de outros sistemas lingüísticos e integradas ao léxico do português, muito 
têm enriquecido o acervo lexi cal do idioma. Sabemos que a língua portuguesa tem 
aumentado seu pat ri mônio lexical por meio de emprésti mos ínti mos - de substrato 
(línguas ibéricas p ré-ro mânicas), d e superstrato (el ementos germânicos) e de adstrato 
(elementos árabes, africanis mos e tupinismos) -  e culturais (sobretudo elementos do 
provençal, do  francês, do  italiano e, mais contempo raneamente, do inglês) (Mattoso 
Câmara, 1975: 198 -201). 

A partir do s éculo XVIII, bast ante freqüent es foram as unidades lexicais de 
origem francesa, como  resultado  da influ ência que a França p assou a exercer sobre os 
costu mes brasileiros, particularmente no Rio de Janeiro . Essa relev ante influência 
fran cesa sus cita, como conseqü ência, u ma atitude d eno minada purista, con forme nos 
relata Said Ali: 

 
( ...) Termos francezes sem necessidade alguma se iam já substituindo a expressões 
usadas desde tempos im memoriaes .  (Said Ali, 1930: 120) 
 

Gramáticos e estudiosos da língua também opinam a respeito de galicis mos 
desnecessários. Perei ra, por exemplo (1958: 273-4), reag e contra o emprego de 
galicismos léxicos (abat-jour, afixe , nuança) e de galicis mos fraseológicos (boa manhã, 
feito sobre modelo).  

A indignação  contra o uso de estrangeirismos , sobretudo os de origem 
fran cesa, leva alguns estudiosos a considerarem antipatrióticos os que utilizam unidades 
lexicais estrangeiras (Nogu eira, 1934, p. 174 ). Esse contexto purista propicia a proposta 
de cri ação , em Portugal , de u m Instituto da Língua Portuguesa , que, entre outras 
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finalidades, d everia proteger a língua portuguesa contra o uso abusivo de 
estrangeirismos (Boléo , 1944:  1-87; Amaral, 1944:  59). 

A lexicografia em língua portugues a mostra-nos , igual mente, evid ências dessa 
reação pu rista. Freire (1957) e Cald as Aulet e (1958), entre outros, rev elam-se bastante 
contrários ao emprego de unid ades lexicais estrangeiras , sobretudo francesas.  Freire 
propõe, por exemplo, a substituição dos g alicis mos abajur por abai xa-luz, alparluz, 
bandeira, guarda-luz, guarda-vista, lucivelo, lucivéu, pentalha, quebra-luz, refletidor, 
sombreira ou tapa-luz; acerelado por acerado; abatis por estacada, talas ou abatida. O 
Dicionário contemporâneo da  língua portuguesa, de Caldas Aulete, apres enta algu mas 
observações de carát er pres critivo: debutar - “galicismo inútil”; detalhar - “galicismo 
unani memente rep elido pelos pu ristas mas d e grande vulgaridade na língua”.  

Passadas várias décad as de atitude purista contra as in fluências fran ces as sobre 
o léxico  do português, encontra-se atual mente em exame, no Senado Federal, o Proj eto 
de Lei da Câmara (PLC) n .º 50, d e 2001, d e autoria do Deputado Aldo Reb elo, que 
dispõe sobre a pro moção, a prot eção , a defesa e o uso da língua portuguesa. Rel atado no 
Senado pelo sen ador Amir L ando, o Projeto volta-se cont ra os estrangeiris mos de 
origem inglesa. 

Neste trab alho, apresentamos estudos sobre estrangeiris mos de di ferentes 
línguas, observados em distintos corpora: estrangeirismos de origem francesa 
emp regados n a revista Fon-Fon na pri meira d écada do século XX (Zanon ); 
estrangeirismos de origem italiana empregados na culinária paulistana (Baccin ); 
estrangeirismos de origem inglesa empregados n a terminologia da Economia, tanto em 
corpus de divulgação  co mo em corpus especializado (Araújo); estrangeiris mos de 
diferent es origens  empregados  em u m corpus jornalístico cont empo rân eo (Maroneze). 

Consideramos , co mo Guilbert (1975 ), que a fase neológica da unid ade l exical  
estrangeira co rrespond e ao estrangeirismo. O empréstimo representa a fas e em que a 
unidade lexi cal n ão mais é percebida co mo estrangeira e passa a ser dicionarizada. 

 
1. Estrangeiris mos de origem francesa 

Zanon, num estudo sobre os galicis mos na língua portuguesa no Brasil, 
focaliza as i mpo rtaçõ es lexicais de origem francesa encontradas no vocabulário da 
i mprens a do  começo do século  XX. Nesse Brasil da Belle Epoque circulava a Revista 
Fon-Fon! , um hebdomadário co m feição  mundana e popular que v eiculava crônicas da 
vida carioca plenas de galicis mos . Apen as a elite al fabetizada tinha acesso a tal 
publicação . 

O inventário d as unidades lexicais de origem frances a, contextualizadas nas 
crônicas da Fon-Fon! , revela, con forme caracteriza Deroy (1956: 182), u ma grande 
incidência de “emprunts p ar pur snobis me” – estrang eiris mos que são entendidos co mo 
os que respondem à míni ma necessidade e, em po rtuguês, além do apelo esnobe, 
corroboram a tentativa de apro ximação de u ma civilização moderna e próspera e de 
identificação com ela. 

A maioria das unidad es lexicais estrang eiras , cerca de 80 % das seiscentas e 
oitenta unidades recolhidas , são introduzidas s em nenhu ma modifi cação fo rmal na 
língua de cheg ada e não  foram incorporad as ao acervo lexi cal po rtuguês. 

Todos esses estrangeirismos  denotav am um certo esnobis mo soci al e servi am 
para caracterizar, legiti mar e reforçar a sup erioridad e e distinção da elite cario ca que 
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buscava sua identifi cação na mod erna cultura européia, co mo ilustram as unidades 
lexicais inventariadas  nas seguintes categorias: 

1. substantivos e sintag mas nominais (66 %): chanteuse, épanouissement, 
flânerie, frisson d’horreur , grand-monde, haute-gomme, jup e trotteuse, le dessus du 
panier, marche aux flambeaux  etc; 

2. adjetivos e locuções adjetivas (10 .6%): bien chap eauté, gris perl e, manqu é, 
parigot, rasé à  l’améri caine, tiré à quatre épingles, vert d’émeraude et c; 

3. locuções adverbiais (5,8 %): à fleur de tête, à la diable, bras dessus, bras 
dessous, en tête, malgré tout, sur des roulettes etc; 

4. verbos e sintag mas verb ais: (4 %) accommoder les chiffons, assouplir, batter 
son plein, épater l es bourgeois , griller, se faufiler, tenir haut les guides  etc. 

É interessante observar qu e apenas cento e d ez dos elementos inventariados, 
hoje, estão registrados em dicionários da língua portuguesa. São emprésti mos puros, 
que não sofreram nenhu ma modi ficação fo rmal, tais quais: aigrette, art nouveau, 
atelier, biseauté, chaise longue, chauffeur, coup de foudre, frappé, gauche, habitué, 
soubrette, tour de force, verve, vis-à-vis, d entre outros.  

Ainda que bem menos nu merosos -  cerca 10 % do corpus - fo ram registrados 
alguns empréstimos j á adapt ados e inco rporados ao sistema da língua po rtuguesa e que 
apres entam as características morfossintáticas da língua receptora, tais como: arrivista, 
bilhete, charrete, d etalhe, feérico , flanar, greve, grimpar, janota, mansarda etc. 

Há ainda casos de decalques e de tipos híbridos, isto é, elementos que 
apres entam tradu ção co mpleta ou parcial da unid ade lexi cal. Essas cat egorias p erfazem 
somente 3 % do total do  corpus . São  elas: 

1. decalqu es: à bordelesa, corpo de baile, estar ao corrente  etc; 
2. tipos híbridos: abrir  o cha mbre, bater son plein , branco  neige, chapéu 

cloche, seda po mpadour, garçon-doutor, papel d e tournesol , sai a trotteuse etc. 
Essas observações a resp eito das unidades lexicais fran cesas introduzidas na 

língua portuguesa revelam a t entativa da elite brasileira de pro curar impor tais mod elos  
para a formação do caráter e o espírito de nacionalidade no imaginário do Brasil. Apesar 
de não ter conseguido i mplantá-los, n ão ficam dúvidas de que, no início do século XX, 
a grande maioria da corte brasileira voltava-se para as novidad es que vinham da Fran ça 
e es forçav a-se p ara trans fo rmar a capital brasileira nu ma Paris tropical pro curando 
i mitar o comportamento aristocrático europ eu e caracterizar-se co mo a elite francesa, 
em toda sua sofisticação, ou de que os intelectuais e políticos, preocupados com o 
desenvolvimento e a formação do país, buscavam inspiração nas teorias e nas 
conquistas tecnológicas dos  franceses qu e se dest acav am n essa área. 

2. Estrangeiris mos de origem it aliana 
Os italianis mos tamb ém contribuíram p ara o enriqu ecimento da língua 

portuguesa. São termos  rel acionados às artes , à navegação e, p rincipal mente à música, 
como  adaggio, allegro , andante, piano , pianissimo, sonata etc., fruto d e cont atos 
culturais e do prestígio da língua italiana neste campo. Carolina Mi chaëlis afirma serem 
de origem italiana muitos termos relacionados à nav egação como amainar, escolta, 
piloto, prova. Ressalta, além disso, a grande influ ência do italiano n as artes . Na poesia, 
temos soneto , terceto; na arquitetura, mezanino, p edestal, pilastra; no teatro , arlequim, 
colombina, favorito, vedeta; nas artes pictóricas, azul ticiano, caricatura e mais 
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recentemente, a grande in fluên cia no  campo  semântico relativo à culinári a: macarrão, 
mortadela, nhoqu e, talharim, lasanha, ricota, risoto. (Carvalho, 1989:17) 

Os italianismos na gastronomia apresentam dois asp ectos contraditórios que 
reflet em duas realidad es históricas  vividas pela Itália. A p rimeira remet e à Itália pobre 
do final do século XIX, início do século XX, e dos dois períodos d e pós-guerra (1ª e 2ª 
guerras mundiais) , que gerou os dois grandes flu xos de emigração . A segund a remete à 
Itália atual co mo u m dos sete p aíses mais ricos do mundo . A escolha lexical reflete cada 
u ma das duas realidades: ir a u ma cantina do Bexig a não é a mes ma coisa que ir ao 
FASANO . Essa distinção é evidente n a escolha lexical: macarronada e macarrão fazem 
parte do  universo lexical do  pri meiro  grupo; pasta e massa  fazem parte do segundo. 

A pri meira fase refere-se aos italianis mos introduzidos por meio das duas 
grandes co rrentes migrató rias de italianos para o Brasil: a pri meira, ao final do séc. XIX 
e início do século XX, quando grupos de imigrantes, prin cipal mente de regiões da Itália 
setentrional, vieram p ara os estados do sul e do sudeste do Brasil a fi m de trabalhar na 
lavoura; e a segunda, após a Segunda Guerra Mundial, qu ando os imigrantes, em sua 
maioria provenientes das regiõ es da Itália meridional , dirigiram-s e prin cipal mente p ara 
a Grande São Paulo  a fi m de trab alhar na indústria. 

Os italianis mos p rovenientes  desse contato  ínti mo ent raram para a língua 
receptora principal mente por intermédio d a língua oral (de pais p ara filhos, entre 
vizinhos, de empregado p ara patrão etc.) , e, como  entraram há muito tempo no l éxico, 
adaptaram-se ou d esapareceram. Algumas das unidades lexicais, no  entanto , ainda são 
sentidas como  italianis mos, n ão obstante a sua total ad aptação fonética. É o caso de 
espaguete, nhoque, polenta etc. As unidades lexi cais utilizadas para denominar os 
apetrechos p ara a elaboração dos p ratos tipicamente italianos n ão se mantiveram na 
língua original, co mo , por exemplo, matterello – rolo para ab rir massas, pau de 
macarrão , objeto especí fico  de origem italian a. 

A segunda fas e refere-se a unidades lexicais de origem italian a que pass aram a 
fazer part e da terminologia gastronô mica brasileira. São as unidades lexicais que vieram 
a partir de 1990 co m a abertura das i mportações aos produtos estrangeiros, italianis mos 
que, efetivamente, vieram pela língua es crita, nas embalag ens de produtos i mpo rtados, 
nos livros, nas revistas de receitas originais em italiano, qu e vão para os cardápios dos 
restaurantes. O falante culto esp ecialista da área gastronô mica es força-s e por seguir os 
padrões o riginais. O lev antamento dos italianismos rev elou que a maioria d as unidades 
lexicais faz parte dessa segunda fase, e, mes mo aquel as da pri meira fase são reto madas 
na fo rma o riginal em u ma t entativa d e torná-las mais eruditas. 

Algu mas dessas expressões e palavras são comp reendidas pela maioria dos 
habitantes da cidade, e muitas delas já fazem part e do vocabulário ativo dos paulistanos; 
outras, entret anto, mantêm seu  significado  opaco  e, mes mo  assi m, s ão utilizadas na 
publicidade, em livros de receitas , em revistas, em jornais e em cardápios de 
restaurantes, das populares cantinas aos estabeleci mentos de luxo  e, lentamente, 
começam a fazer p arte do vo cabulário passivo da popul ação . 

A adaptação de u m estrangei ris mo à língua receptora pode mani festar-se por 
meio de adaptação fonética, gráfi ca, mo rfológica ou semântica, isoladas ou combinadas. 
A adaptação pode ser u ma indicação do grau de integração do estrangeirismo ao sistema 
e às  normas da língua receptora. 
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As adaptações fon éticas e gráficas podem gerar unidades lexicais total mente 
novas, irreconhecív eis aos p róprios falantes d a língua fonte. É o caso d e conchiglione, 
cuja adaptação fon ética cria, p ara o falante italiano, u ma nova forma de exp ressão 
*consciglione. Nos italianis mos observados, o emprésti mo realiza-se apenas no nível do 
morfema, não no nível do fonema. A adaptação morfossintática é observ ada 
principal mente na utilização  das fo rmas plurais d e aco rdo com a língua portuguesa. As 
exp ressões  i mpo rtadas  na forma plural n ão s ão reconh ecidas co mo tais  na língua 
receptora e receb em o acrés cimo do –s co mo marca de plural. É o caso de ravioli, forma 
plural em italiano, registrada raviólis em português. A adaptação semântica do 
estrangeirismo é inevitável. Ao  ser introduzida em u m novo sistema, a unidade lexical 
perde alguns de seus traços semânticos e adquire outros que perten cem à co munidade da 
língua receptora. 

Concluí mos que as unidades lexicais de origem italiana são utilizadas pela 
publicidade e pelos restaurant es principalmente com valor estilístico e designam u ma 
realidad e gastronô mi ca especí fica. 

 
3. Estrangeiris mos de origem inglesa em uma língua d e especialidade 

Tomando em consideração a E cono mi a, qu e, n ão sendo diferent e das outras 
áreas de especi alidade e da língua comum, também apres enta estrangei rismos, 
veri ficamos que os termos estrangeiros  são, em g rand e parte, de o rigem inglesa, co mo 
se pode observ ar no contexto: 

 
( ...) "Alguns termos nem têm tradução, expressam um con ceito. É o caso de 
<'disclosure'>, que é a política de uma empresa de bem informar o mercado", comenta 
ele. "Poderia  ser substituído por transparência , mas  não resolveria". (FSP, 13-11-00: 
F.7, c. 3-4) 

 
Entretanto, a área apresenta também estrangei ris mos de outras o rigens, como a 

latina e a francesa: 
 

A análise do equilíbrio parcial pode ser melhor caracterizada pela expressão latina 
<ceteris paribus>, qu e significa “tudo o mais constante”. (Miller, 1981) 
 
Ele criticava a ideologia básica do <'laissez-faire'>, segundo a qual o livre mercado 
corrige, por si mesmo, os excessos , e não precisa de interferência dos governos. (G, 01-
02-98: 39, c. 3) 
 

Sendo a E conomi a uma área em g rande des envolvi mento , o esperado era que 
apres entasse u m g rand e nú mero de estrangeiris mos, po rém n ão é isso o que se t em 
veri ficado. An alisando-se u m corpus de divulgação, co mposto por cadernos dos jorn ais 
Folha de S. Paulo (FSP), O Estado de S . Paulo  (ESP) e O Globo (G) e pelas  revistas 
Conjuntura Econômica (CE ) e Exame (Ex), pode-s e perceb er qu e os estrang eiris mos 
constituem ap enas 10 % dos termos formados . Passando-s e para a análise de um corpus 
especializado, co mposto por livros e manu ais usados nos cursos de graduação em 
Economi a, p ercebemos qu e os estrangeiris mos não  passam d e 2,5 % dos termos 
coletados. 
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Além d esses dados , pode-se ainda dest acar o fato de u ma tendên cia, 
identificada nos textos, d e vernaculização dos estrangeirismos. São vári as as  formas 
pelas quais ess e fenômeno se mani festa. Pri meirament e, pode-se d estacar as formações 
de termos  híbridos, co mo se observa no contexto que a seguir ap resent amos: 

 
d) quando o aluguel tem vencimento anterior ao dia 30 de junho, deve-se aplicar, no 
cálculo, o <fator pro rata> do dia do vencimento em junho da inflação do período. 
(CE , 09-94: 5, c. 1) 

 
Além desse tipo de formação, em que u m sintag ma é composto por um radical  

vernáculo e u m estrang eiro, pode-se também citar os casos de termos em que sufixos 
vernáculos são  associ ados a radicais estrangeiros, como se v eri fica em hedg eado. 

Por fi m, pode-s e citar o caso dos decalques, em que o termo vernáculo criado é 
total mente baseado n a forma estrang eira. Como exemplo d esse tipo d e fo rmação, 
contextualizamos o  termo derivado: 

 
Ninguém questiona, por exemplo, a palavra <deri vativos> (...) . O termo vem do inglês 
"derivativ", qu e significa derivado. "Mas virou derivativo, que é um falso cognato", diz 
Simino. (FSP, 13-11-00:  F.7, c. 5 -6)  

 
Conclui-se, desse modo, que os estrang eiris mos empregados na Economi a, 

além de não serem muito nu merosos, tendem a s er adaptados ao vernáculo ou 
substituídos por termos vernáculos. Isso d emonstra que, muitas vezes, os próp rios 
falantes  procu ram formas vern ácul as que possam substituí-los. 

 
4. Estrangeiris mos de di ferentes  origens  empregados  em u m corpus jorn alístico 

A Base de Neologismos do Português Contemporâneo do Brasil, integrant e do 
Projeto Observatório de Neologismos Científi cos e Técnicos do Português 
Contemporân eo do Brasil (Projeto Integrado de Pesquisa CNPq n.º 522419/95-0, 
coorden ado por Ieda Maria Alves), é constituída por unidades  lexicais neológicas 
ext raídas dos jornais O Globo (G ) e Folha de S. Paulo (FSP) e das revistas IstoÉ (IE) e 
Veja (V) a partir do ano de 1993. Utilizando-s e o método de coleta por amostragem, são 
analisados quatro periódicos por mês, u m em cad a semana: O Globo (pri meiro do mingo 
do mês), IstoÉ (segund a seman a), Folha de S . Paulo (terceiro domingo) e Veja (qu arta 
semana). A Base cont a, atu al mente, co m mais de 9 .300 unidades lexicais neológicas, 
que constituem mais de 15.000 o corrências. A maioria é formad a por processos 
vernáculos (co mposição, d erivação, neologia semântica, etc.) . Ap enas 17 % (cerca de 
1.500) s ão estrangeiris mos, em sua maio ria de origem inglesa. 

São consideradas como neológicas as unidades lexicais que não est ão incluídas 
no corpus de exclusão, o conjunto de dicionários da língua geral que serve de parâmetro 
para a determinação do caráter neológico, ou não-n eológico, de u ma unidade lexi cal. 
Assi m, integram o corpus de exclusão os dicionários Ferreira (1986 e 1999), Houaiss 
(2001), Michaelis (1998) e o Vo cabul ário Ortográfico d a Língu a Portuguesa (1999 ). 

Com bas e n estes dados, obs ervamos que, dent re os estrangeiris mos, 68 % 
(cerca de 1.050) constituem hapax, ou seja, palav ras que aparecem no corpus uma única 
vez. Muitos destes , especial mente os de origem não-inglesa, são en contrados em textos 
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bastante especí fi cos, em g eral  textos que trat am de outros país es e culturas. Exemplos 
de estrangei ris mos de alta freqüência no corpus são drag queen e ranking. U m exemplo 
contextualizado: 

 
O Brasil alcançou o sexto lugar no <ranking> dos países que mais cresceram na 
concessão da ISSO 9000 de março a dezembro de 1995.  (FSP, 25-08-96: 6, c. 6, 
Dinheiro) 

 
E m relação às áreas do conheci mento, 12% dos estrangei ris mos pert encem à 

área da Músi ca, especi al mente no mes de rit mos (dan ce , drum’n’bass , house, techno), 
seguida pela área da Info rmática e Tecnologia (11 %: browser, cabl e mod em, dolby, 
hacker). E m tercei ro lugar vem a área dos Esportes (10 %: a ce, personal trainer, s et 
point, e de origem não-inglesa: ippon, tae-kwon-do) e, em seguida, a da Economia (9 %:  
banking, floating, hedge, trading) . A Gastrono mia é bastante representad a entre os 
estrangeirismos de origem n ão-inglesa, muitas vezes encontrados nas seções de 
culinária dos  jornais e revistas  (smorgasbord, sushi...) . 

 
Se me mandassem  para uma ilha deserta, eu ficaria feliz comendo <smorgasbord> 
(típico bufê nórdico) e b ebendo  aquavit.  (FSP, 06-02 -94: 27, c. 1, Revista da Folh a) 

 
Os estrangei ris mos integram-se à língua portuguesa d e divers as formas . Co mo 

na língua inglesa não há flexão de gênero, traço gramatical obrigatório em po rtuguês, as 
palavras recebem ora o gênero masculino (mais freqü entemente: backstage, bebop, 
card, laptop, revival), o ra o feminino (bad trip, jukebox , soul music), em g eral 
aco mpanh ando o gênero de palav ras vern áculas às quais estão relacionad as. Oco rre 
também a ad aptação ortog ráfica, pouco freqüent e n a Base: picape, rastafári. 

Os estrangeiris mos podem formar derivados seguindo os processos da língua 
portuguesa, acompanh ados ou não de adapt ação ortográfi ca: por prefixação (r erremake, 
pré-fusion) e por sufi xação (blues eiro, downloadar, impichar). Também aparecem em 
composiçõ es e formações sintag máticas ao lado de elementos vern áculos (frangogate, 
oxente-music, carteira hipotecária light, fundo  de com modities, new forró). 

Nem sempre os estrangeiris mos conservam na língua portugu esa os mes mos 
significados que possuem nas línguas de origem. Ocorre desde a total alteração de 
sentido (rastafári: nome de u ma religião, que passa a um tipo de pent eado) até a 
restrição  de sentido (book: livro  em g eral, qu e passa a u m tipo especí fico  de livro). 

Por fi m, mais di fíceis de serem percebidos são os decalques. A Bas e apresenta 
alguns exemplos como: apagão e blindagem financeira, decalques, respectivamente, 
dos vocábulos espanhóis apagón  e blindage financiera. 

 
5. Conclusão 

Fenô meno obs ervado em todos os sistemas lingüísticos, o neologis mo por 
emp résti mo pode ser u m fator de enriquecimento da língua. Ao longo de sua história, as 
línguas recebem in fluên cias de povos div ersos, e, po rtanto, d e línguas divers as. Assi m, 
unidades lexi cais que, em u m recorte sincrôni co, podem parecer demasiadas, 
desaparecem, ou são adaptadas ao sistema da língua receptora. Passa-se, desse modo , do 
mito à realidade. 
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RESUMO: Os estrangeirismos (de origem inglesa, sobretudo) costumam ser 
considerados como elementos nocivos à estrutura da língua portugues a. Neste trabalho, 
apres entamos estudos sobre estrang eiris mos d e di ferentes línguas e pro curamos mostrar 
a i mportânci a relativa qu e as unidades lexicais estrangeiras ocup am na evolu ção do 
léxico  do português b rasileiro. 
 
PALAVRAS-CHA VE: estrangeiris mo; emp résti mo; l éxico. 
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