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Os neologismos solidificam aspectos relacionados à formação de 

novas palavras ou expressões da língua que surgem com o intuito de pre-

encher espaços momentâneos ou permanentes em busca de um novo con-

ceito. O objetivo dessa pesquisa é identificar e analisar as renovações le-

xicais encontradas nos nomes de operações da Polícia Federal Brasileira, 

órgão da área de segurança pública, que nomeia suas operações, de forma 

muito original, e insere através dos meios de comunicação social uma me-

mória léxica, que registra momentos históricos de grande impacto para o 
nosso país. Nesse sentido, com o intuito de compreender o feito da forma-

ção de novos itens lexicais e os mecanismos utilizados para essas renova-

ções, o escopo principal deste trabalho é apresentar e discutir 726 nomes 

de operações da Polícia Federal, com a intenção de demonstrar o processo 

gerador do significado que sustenta essas nomeações. O corpus é com-

posto por meio da mídia nacional – década de 2000 – no período de 2003 

a 2017. Os procedimentos metodológicos consistem em pesquisas biblio-

gráficas, utilizando dicionários e publicações acerca do tema abordado 

como suporte no levantamento e análise dos dados coletados. Para tanto, 

seguimos, como referencial teórico, obras referentes a processos de for-

mação de palavras exposta por Biderman (1978); e ao neologismo dentro 

do conceito de palavra, com destaque para Alves (1994); Barbosa (1998); 
Carvalho (1989) e Basílio (1991), entre outros. Os resultados apontam para 

como as unidades lexicais neológicas estabelecem relações com os níveis 

da fonologia, da morfologia, da sintaxe, da semântica e do texto, mos-

trando-nos que, por meio da denominação dessas novas realidades, cria-se 

um universo linguístico expressivo, desvendado pela linguagem. 
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