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1. Introdução 

O prefixo latino super- (em oposição ao seu desdobramento histó-
rico, o prefixo português sobre-) é muito presente na língua portuguesa. 
Ele participa de processos de derivação lexical, nos quais pode exprimir 
superioridade, excesso, abundância, elevação, excepcionalidade. O Vo-
cabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras conta mais de 
quinhentos termos com este prefixo, a grande maioria introduzida na lín-
gua a partir do Renascimento, com a cunhagem de novas palavras, base-
ando-se primariamente nos radicais latinos e não em seus reflexos dia-
crônicos na língua portuguesa. 

Entretanto, recentemente tem-se encontrado um super- substanci-
almente mais produtivo que aquele verificado nas formas dicionarizadas 
e nos neologismos análogos a elas, especialmente na fala de adolescentes 
do sexo feminino. Esse novo uso do super- é acompanhado de dois mo-
vimentos: em um, perde em valor lexical nas acepções de superioridade, 
excesso e abundância; em outro, descola-se da palavra que modificaria, 
deixando de ser prefixo. 

Este trabalho pretende, à luz dos estudos sobre gramaticalização, 
especialmente de Hopper & Traugott (2003), e das questões levantadas 
por Haspelmath (in FISCHER, NORDE & PERRIDON, 2004) e Lorenz 
(in DIEWALD & WISCHER, 2002), propor um possível estágio incipi-
ente de gramaticalização do prefixo super-, levando em conta suas parti-
cularidades formais e contextuais, dando especial atenção ao princípio da 
unidirecionalidade e suas implicações no caso estudado. 

O corpus escolhido para o trabalho são entradas nos blogs “Colí-
rios Capricho” e “Amiga, que bafo!”, da revista Capricho, de 2009 a 
2011 (endereços eletrônicos: http://capricho.abril.com.br/blogs/colirios/ e 
http://capricho.abril.com.br/blogs/amigaquebafo/); nesse material, foi 
possível encontrar diversas ocorrências do novo uso do super-, pois são 
textos escritos por mulheres jovens para meninas adolescentes. No espa-
ço de tempo de dois anos, seria presumível que se encontrassem constru-
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ções suficientemente constantes para que não se supusessem ocorrências 
esporádicas e irregulares, mas dotadas de solidez o bastante para que se 
cogitasse o processo de gramaticalização. As ocorrências do super- fo-
ram contabilizadas com auxílio da ferramenta de busca em HTML do 
navegador Google Chrome; uma vez localizadas no texto, foram retira-
das, juntamente ao contexto frasal, e listadas, para que, mais tarde, se fi-
zesse o levantamento estatístico dos casos encontrados. Estes foram or-
ganizados em tabelas esquemáticas, ilustrativas dos resultados do levan-
tamento feito. 

 

2. A gramaticalização 

A gramaticalização, para Hopper e Traugott, “se ocupa de como 
itens e construções lexicais passam a servir, em certos contextos gramati-
cais, funções gramaticais ou como itens gramaticais passam a servir no-
vas funções gramaticais” – a mudança de palavra de conteúdo para pala-
vra funcional se dá por um processo semântico e morfossintático, o que 
Hopper e Traugott chamam cline, uma cadeia de variação contínua, com 
estágios intermediários entre um item ou construção lexical independente 
e um afixo flexional, estágio máximo de gramaticalização. O cline pro-
posto teria dois pontos fixos: lexical (L) e gramatical (G): o movimento 
de gramaticalização se dá sempre de L para G – princípio denominado 
unidirecionalidade, segundo o qual uma forma qualquer nunca se torna 
mais lexical, mas sempre menos lexical; e, paralelamente, no campo da 
morfossintaxe, ela nunca se torna mais livre, sempre mais dependente. 
Por exemplo, não seria possível, segundo esse modelo, que um afixo 
temporal se tornasse um vocábulo fonológico e morfológico independen-
te e que assumisse um valor menos gramatical (o fenômeno descrito é o 
da desgramaticalização). A validade disso é controversa e muitos contra-
argumentos foram encontrados e publicados (Cf. ROSENBACH, in FIS-
CHER, NORDE & PERRIDON, 2004; DOYLE, in DIEWALD & WIS-
CHER, 2002). 

 

3. O super- 

Nos blogs, foram encontradas 243 ocorrências de super-, excluin-
do-se, evidentemente, palavras dicionarizadas como “superar” ou “super-
homem”. Delas, 65% representam super precedendo um adjetivo simples 
(i.e., não eram construções perifrásticas ou locuções); o segundo maior 
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grupo, com 12% das ocorrências, diz respeito ao super que antecede 
substantivos simples; o restante é divido entre o super precedendo adjeti-
vos compostos, advérbios, verbos e núcleos de sintagmas nominais mais 
longos. 

 

QUADRO 1 

Adjetivos simples “super fofo”, “supertímido” 159 65% 

Substantivos simples “super campanha”, “superbeijo” 29 12% 

Advérbios “canta superbem”, “nos trataram superbem” 13 5% 

Adjetivos compostos “super à vontade”, “super de bem com a vida” 18 7% 
Núcleos de sintagmas 
nominais longos 

“super efeito 3D”,  
“super pose de ator de Hollywood” 5 2% 

Verbos sem clítico “supercombina”, “está super procurando” 15 6% 

Verbos com clítico “o casal está super se curtindo” 2 1% 

Outros casos “rola super, né?”, “se está solteiro? Super!” 2 1% 

TOTAL - 243 100% 
A seleção das categorias foi motivada por dois aspectos: 

1)  Testar a validez do princípio de unidirecionalidade, levantando casos em que 
o super- não pode ser considerado um prefixo (ao menos não como qualquer 
prefixo existente no português), como antes de preposições (“super de bem 
com a vida”); ou antes de sequências de palavras, sem que pareça se acoplar 
a nenhuma delas em especial, mas ao conjunto de sentido (“super pose de a-
tor de Hollywood”); 

2)  Demonstrar a perda do sentido original de superioridade, excesso, abundân-
cia, pelo menos em alguns casos, em detrimento de outro matiz semântico, 
mais abstrato, que o “prefixo” estaria exprimindo. 

A apresentação das ocorrências se dará nas tabelas em anexo. Para 
ocorrências do blog “Colírios”, há a abreviação col, e, para as do blog 
“Amiga, que bafo!”, aqb. Em alguns casos, foi necessário também que se 
retirasse o contexto frasal para que se evidenciasse a classe gramatical da 
palavra modificada pelo super. 

 

4. O problema da unidirecionalidade 

Apresentado como princípio regente da gramaticalização por 
Hopper & Traugott (2003) e defendido por Haspelmath (In: FISCHER, 
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NORDE & PERRIDON, 2004) e Heine & Kuteva (2004), a unidirecio-
nalidade é estatisticamente dominante (i.e., L > G é muito mais comum 
que G > L), fato aceito mesmo por autores que publicaram contraevidên-
cias a ela, consideradas casos esporádicos, marginais, que não fornecem 
provas suficientemente consistentes para refutar inteiramente o princípio. 
Entretanto, os críticos do princípio de unidirecionalidade Joseph & Janda 
(2003, pp. 80-1) deixam claro que a descrição da gramaticalização de 
Hopper & Traugott e outros gramaticalizacionistas abusa da metáfora do 
“caminho” (pathway), com a justificativa de que alterações semânticas 
não têm memória, e logo a irreversibilidade do movimento L > G seria 
apenas uma tendência da língua, mas não um princípio, com toda a rigi-
dez que o termo implica. 

No caso específico do prefixo super-, pode-se dizer que o princí-
pio da unidirecionalidade se mantém no campo do sentido: ou seja, se-
manticamente, o corpus indica que se deslexicalize e se gramaticalize. 
Morfossintaticamente, porém, o que parece haver um movimento contrá-
rio à unidirecionalidade formal – super- deixa de ser prefixo e passa a 
ocupar posições menos rígidas. Tomando-se o exemplo “super de bem 
com a vida”, tem-se dimensão disso. A locução adjetiva complexa “de 
bem com a vida” é toda ela modificada pelo “prefixo”, que, formalmente, 
stricto sensu, deveria se acoplar apenas a palavras individualmente, e não 
a lexias complexas como um todo; pode-se perceber também, todavia, a 
deslexicalização do super-. Isso pode ser notado por comparações: 

(a) “supervalorizado”: valorizado em excesso, valorizado demais 

(b) “superfaturado”: faturado em excesso, faturado a mais 

mas, 

(c) “super de bem com a vida”: muito de bem com a vida 

(d) “superfeliz”: muito feliz 

A acepção de super- em (a) e (b) é diferente daquela em (c) e (d). 
Nos dois primeiros casos, a substituição do prefixo “super-“ pelo intensi-
ficador “muito” não é bastante para fazer equivaler as duas expressões, 
diferentemente do que se vê em (c) e (d), em que a troca do “prefixo” pe-
lo advérbio de intensidade parece diferir apenas no grau de intensidade. 
Dialogando com Lorenz (in DIEWALD & WISCHER, 2002), sobre os 
intensificadores em inglês, há níveis de deslexicalização de intensificado-
res; i.e., podem ser localizados num espectro em posições mais próximas 
ou mais distantes de L (consequentemente, quanto mais distante de L, 
mais próximo de G, e vice-versa). A acepção mais “primitiva” de super-, 
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a de excesso, abundância, superioridade, poderia ser pensada como a 
causa principal de seu novo uso, mais deslexicalizado, que ainda sim re-
mete à noção de maior intensidade. A exemplo do intensificador inglês 
absolutely “~absolutamente”, citado por Lorenz (in DIEWALD & WIS-
CHER, 2002, p. 145), que perdeu, ao longo da história, seu sentido origi-
nal, que dizia respeito à natureza de uma comparação ou valoração (co-
mo no par absoluto vs. relativo), o super- encontrado no corpus não mais 
se refere à noção de superioridade per se: a afirmação de que alguém 
“superfeliz” goza de um nível de felicidade superior ao de outra pessoa 
que seja somente “feliz” decorre de uma inferência lógica, e não do que 
está posto. 

Lorenz não foge, como se percebe no parágrafo anterior, do para-
digma postulado por Hopper & Traugott da unidirecionalidade no campo 
da semântica (L > G), L+ > L-), e este nível de análise é perfeitamente 
compatível com os resultados encontrados pelo levantamento feito neste 
trabalho. Por outro lado, é digno de nota que Lorenz se refere à transfor-
mação de adjetivos, palavras fonológica e morfossintaticamente livres, 
em intensificadores, enquanto que este estudo se ocupa da transformação 
de um prefixo, forma fonológica e morfossintaticamente dependente, em 
alguma outra classe, que pode ocorrer em mais posições que um prefixo 
propriamente dito. Neste ponto, os usos atestados do super- no corpus 
parecem contradizer a tendência da unidirecionalidade formal, ou seja, 
que o movimento [mais livre] à [menos livre] (p. ex. “advérbio de tem-
po” à “flexão de tempo”) acompanha, necessariamente, o movimento L 
à G. 

Há muitos casos que parecem comprovar isso. O super desprefi-
xalizado ocorre em (c), e também em (e) e (f), a seguir: 

(e) “ele é superalto astral” 

(f) “ele tava super de bom humor” 

As locuções adjetivas “alto astral” e “de bom humor” são intensi-
ficadas como um todo pelo super, que aparece destacado precedendo a 
estrutura da locução adjetiva predicativa como uma unidade de sentido. 
A comparação com Lorenz (2002) à luz do processo de gramaticalização 
tal como descrito por Hopper & Traugott (2003), parece indicar a exis-
tência de uma reanálise: o super- prefixo reanalisado como partícula que 
antecede o que modifica, o que segue a reinterpretação do super-. Ao 
mesmo passo que se deslexicaliza, o super parece ganhar mais liberdade 
com relação ao tipo de estrutura que modifica. Em (g) e (h), pode-se no-



ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 3. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 p. 2512 

tar a liberdade de associação do termo com relação a estruturas mais 
complexas, que modifica como um todo: 

(g) “dá um super efeito 3D” 

(h) “olha esse superclose do peitoral” 

Em (g), não se fala de um [superefeito][3D], mas sim de um [su-
per][efeito 3D]; igualmente em (h), tem-se um [super][close do peitoral], 
e não um [superclose][do peitoral]. Os exemplos em (i) e (j) sequer care-
cem de mais profundas análises semânticas, uma vez que super está sepa-
rado do verbo por um clítico, nos dois casos, um pronome reflexivo: 

(i) “o casal está super se curtindo” 

(j) “parecem estar super se divertindo” 

A prefixação própria, como seria feita num neologismo acadêmi-
co que empregue o super- prefixo, dos verbos curtir e divertir daria em 
*se supercurtindo e *se superdivertindo, o que não ocorre. 

Note-se que em nenhum dos exemplos acima, à exceção de (a) e 
(b), pode-se determinar com precisão o sentido do emprego do super, ou 
sequer um padrão de alteração semântica que motive sua colocação que 
não seja algo vago como “intensificador”. 

É difícil, portanto, localizar o super no cline gramaticalização (no 
caminho, estrada, ou pathway), considerando-se que, se por um lado re-
presenta o processo ordenado e previsto (e utilizado por Lorenz em sua 
análise) de L à G, de L+ à L-, por outro lado se tem o movimento 
[menos móvel] à [mais móvel], oposto do que descrevem Hopper & 
Traugott (2003) e do que defende Haspelmath (2004). 

A complexa tarefa de determinar um estágio, vago que seja, no 
qual se deve pôr o super da forma como foi encontrado no corpus, ressoa 
ao problema levantado por Rosenbach (in FISCHER, NORDE & PER-
RIDON, 2004), ao tratar da flexão de genitivo do inglês que, hoje, é um 
clítico móvel. Enquanto que a acepção semântica de posse pouco tenha 
se alterado ao longo dos séculos, o genitivo deixou de se manifestar por 
meio de uma desinência (-(e)s) para, no inglês moderno, ser expresso 
com um clítico (’s) – ao passo que este segue o último elemento do NP 
que modifica, aquele deveria, necessariamente, ser desinência do núcleo 
do NP. Um movimento parecido ocorre com super mas, devido a sua na-
tureza de prefixo, ele passa a anteceder estruturas mais complexas em de-
trimento de se colar a palavras individuais. Doyle (in DIEWALD & 
WISCHER, 2002) observa um caso semelhante no irlandês, em que o a-
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fixo -maid, marcador da primeira pessoa do plural, é reanalisado como 
um clítico muid, equivalente ao pronome pessoal “nós”, substituindo o 
pronome pessoal original em virtualmente todos os casos. 

Há, ainda, os dois casos do anexo 8, que, embora marginais (esta-
tisticamente não passam de 1%), contam com o super tão desprefixaliza-
do que ele sequer precede o que modifica. Em um caso, segue o verbo 
(“rola super, né?”) e, no outro, figura sozinho (“se ele está solteiro? Su-
per!), como uma palavra equivalente em uso a “sim”. São ocorrências in-
teressantes de se analisar, mas este trabalho deverá se preocupar com a-
quelas de maior expressividade numérica e maior semelhança morfossin-
tática com o super- prefixo. Procurar outros casos com essas característi-
cas particulares e analisá-los fica para um estudo futuro, dedicado a tais 
estruturas. 

A asserção de que um morfema pode manter, grosso modo, o 
mesmo nível de gramaticidade, mas tornar-se morfossintaticamente mais 
livre parece ser sustentado por exemplos do corpus e de outros autores 
(Rosenbach, 2004; Doyle, 2002). Não é a intenção deste trabalho, não 
obstante, refutar o princípio da unidirecionalidade, pois fazê-lo seria esta-
tisticamente irresponsável, e sim de questionar, aplicado ao caso todo 
particular do super, se o tal princípio seria realmente uno: não poderia ele 
ser desdobrado em dois movimentos, um semântico e outro morfossintá-
tico? Evidentemente, seria outra insensatez, especialmente debruçado so-
bre o arcabouço teórico da gramática funcional de M. A. K. Halliday 
(2005), desconsiderar a estreita relação de interdependência entre os dois 
movimentos, mas este trabalho não pretende se estender sobre as com-
plexas interseções entre semântica e sintaxe e as forças motivadoras de 
suas reinterpretações, especialmente quando se cai no campo da pragmá-
tica. 

O questionamento fica, contudo, e é válido, ao menos na superfi-
cialidade da análise proposta: os dois movimento aparentemente incon-
gruentes do caso do super são apenas uma ilusão ou fato observa-
do/observável? 

 

5. A nova classificação 

Para os objetivos imediatos deste estudo, os questionamentos mais 
profundos acerca da questão bivalente da unidirecionalidade e de sua real 
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observabilidade serão deixadas de lado, em prol de uma discussão sobre 
o caso específico do super. 

No exemplo do par (c) e (d), pode-se observar a aparente equiva-
lência entre super e muito. Contudo, essa correspondência superficial não 
se mantém quando se toma como exemplos (g) e (h), pois nesses dois ca-
sos se trata de super precedendo estruturas nominais mais complexas. Os 
exemplos (k), (l) e (m) são com substantivos simples, e a impossibilidade 
de se substituir super por muito permanece: 

(k) “está fazendo uma super campanha” 

(l) “tem uma supernovidade” 

(m) “rolou uma superfesta” 

Nos exemplos retirados do corpus, super modifica adjetivos (ou 
locuções equivalentes), substantivos (ou locuções equivalentes), advér-
bios e verbos. A estratégia de procurar uma palavra a qual se equivalha 
para, daí, determinar a classe a qual pertence, falhará, pois não há palavra 
na língua portuguesa que se comporte de maneira equivalente (ao menos 
não preservando o sentido). O que pode ser feito, no entanto, é a proposi-
ção de uma classe que tenha essa característica – a do expletivo atributi-
vo. Essa classe tem como principal característica a carga semântica quase 
nula (mas forte influência pragmática). 

O super encontrado no corpus se assemelha a expletivos atributi-
vos do inglês como bloody ou goddamn, com a ressalva de que não tem 
uma carga afetiva negativa como estes. A contribuição do super para o 
significado, assim como dos expletivos ingleses mencionados, é apenas a 
carga emocional ou a expressão de sentimentos quaisquer. De fato, assim 
como observado por Lorenz para os intensificadores do inglês moderno, 
passou por um processo parecido de deslexicalização que bloody e god-
damn – que não significam, em seu uso corrente como expletivos atribu-
tivos, “sangrento” ou “amaldiçoado”, embora o emprego mais lexical a-
inda ocorra de forma produtiva. 

Fica a proposição do surgimento, pelo super, de uma classe gra-
matical até então marginal no português brasileiro, a dos expletivos atri-
butivos. A predominância estatística do super expletivo antecedendo ad-
jetivos pode explicar-se pela carga emocional da qualificação. 



ANAIS DO XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

p. 2515 Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 3. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011 

6. Considerações finais 

Este trabalho pretendeu pôr em destaque um fenômeno linguístico 
que pode ser estudado à luz da gramaticalização. No levantamento feito, 
surgiram algumas hipóteses, como: o super se comporta como um exple-
tivo atributivo de intensidade? O caso do super é uma contraevidência ao 
princípio da unidirecionalidade? Além disso, ficam outras perguntas, 
possíveis de serem respondidas em outros momentos: que tipo de cir-
cunstância foi motivadora dessa reanálise? Em que ambientes pode-se 
considerar que o super deixou de ser considerado um prefixo lexical para 
se tornar, supostamente, um expletivo atributivo menos lexicalizado? Te-
ria sido a influência de palavras da língua portuguesa como supervalori-
zar ou de outras palavras, normalmente de influência inglesa, como su-
per-homem e supermodelo? Ou, talvez, uma combinação das duas influ-
ências? 

Em estudos futuros, essas e outras questões poderão ser desdobra-
das, e novas perguntas poderão emergir. 
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Anexos 

ANEXO 1: super + adjetivos simples 

col 2011 6-Ago super emocionado 

col 2011 6-Ago super xavequeiro 

col 2011 3-Ago superestilosas 

col 2011 29-Jul superdescontraído 2x 

col 2011 11-Jul ele é super família 

col 2011 10-Jul super preguiçoso 

col 2011 03-Jul super animada 

col 2011 30-Jun superatencioso 

col 2011 28-Jun superciumento 

col 2011 20-Jun super estiloso 

col 2011 20-Jun super simples 

col 2011 17-Jun supercarismático 

col 2011 15-Jun super engraçado 

col 2011 13-Jun super-romântico 

col 2011 11-Jun super animado 

col 2011 9-Jun super simpático 

col 2011 04-Jun super simpático 

col 2011 29-Mai supertímido 

col 2011 25-Mai supertalentoso 

col 2011 24-Mai superfofo x2 

col 2011 20-Mai superestiloso x2 

col 2011 17-Mai supertímido 

col 2011 10-Mai superfrio 

col 2011 6-Mai supercarinhoso 

col 2011 27-Abr supertímido 

col 2011 24-Abr supertímido 

col 2011 19-Abr supercorrido 
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col 2011 29-Mar super carinhoso 

col 2011 07-Mar super tranquilo 

col 2011 7-Fev super simpático 

col 2011 07-Jan super romântico 

col 2011 02-Jan super atencioso 

col 2010 30-Nov superfofos 

col 2010 30-Nov superquerido 

col 2010 17-Nov superfalante 

col 2010 09-Nov supersaudável 

col 2010 06-Nov superfofo 

col 2010 02-Nov superatencioso 

col 2010 21-Out super diferente 

col 2010 12-Out super eclético 

col 2010 27-Set super eclético 

col 2010 25-Set supereducado x2 

col 2010 2-Set super atencioso 

col 2010 2-Set superfofo 

col 2010 23-Ago super fofo e humilde 

col 2010 22-Ago supercomunicativo 

col 2010 20-Ago superatencioso 

col 2010 19-Ago super cool 

col 2010 18-Ago superfofo 

col 2010 18-Ago super extrovertido 

col 2010 2-Ago superlindo 

col 2010 08-Jul super simples 

col 2010 07-Jul superfofo 

col 2010 07-Jul superlegal 

col 2010 06-Jul superchocado 

col 2010 01-Jul super profissional 

col 2010 29-Jun supertímido 
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col 2010 28-Jun superlegal 

col 2010 27-Jun super fofos 

col 2010 25-Jun super meigo 

col 2010 24-Jun sou super afobado 

col 2010 23-Jun super criativo 

col 2010 18-Jun superdescolado 

col 2010 18-Jun super fashion 

col 2010 18-Jun super colorido 

col 2010 18-Jun ficou super colírio 

col 2010 16-Jun superestilosa 

col 2010 16-Jun super fofo 

col 2010 14-Jun foi super style 

col 2010 13-Jun super fofooo* 

col 2010 13-Jun super lindo 

col 2010 02-Jun super cute (inglês) 

col 2010 02-Jun super fofa 

col 2010 31-Mai um filme super cult 

col 2010 28-Mai superinusitado 

col 2010 28-Mai super fofa 

col 2010 24-Mai super misterioso 

col 2010 24-Mai super popular 

col 2010 23-Mai tem um gosto musical  
super parecido com o seu 

col 2010 20-Mai supersimples 

col 2010 15-Mai super eclético 

col 2010 13-Mai super pop 

col 2010 12-Mai super fofo 

col 2010 11-Mai supersimpático 

col 2010 10-Mai superativo 

col 2010 7-Mai superforte 

col 2010 29-Abr superculto 
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col 2010 28-Abr supersedutores 

col 2010 25-Abr fica superbem fazendo charminho 

col 2010 21-Abr tem uma vida super musical 

col 2010 12-Mar era super nerd 

col 2010 28-Fev super triste 

col 2010 22-Fev super talentoso 

col 2010 18-Fev suuuper* romântico 

col 2010 13-Fev super gatinho 

col 2010 11-Fev super calmo 

col 2010 11-Fev super família (=adjetivo) 

col 2010 8-Fev super bombante 

col 2010 18-Jan mega ultra super famoso 

col 2010 07-Jan supercarinhoso 

col 2010 06-Jan super interessada 

col 2010 05-Jan superfofo 

col 2010 05-Jan superamigo 

aqb 2011 9-Ago superapaixonados 

aqb 2011 28-Jul superemocionante 

aqb 2011 27-Jul superatualizada 

aqb 2011 18-Jul superansiosos 

aqb 2011 27-Jun superprofundo 

aqb 2011 06-Jun superestiloso 

aqb 2011 23-Mai superbrincalhões 

aqb 2011 18-Mai superfamosa 

aqb 2011 16-Mai superfofa 

aqb 2011 27-Mai supernormal 

aqb 2011 13-Mai superfofa 

aqb 2011 13-Mai super simpática 

aqb 2011 11-Mai superanimada 

aqb 2011 11-Mai superapaixonados 
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aqb 2011 10-Mai superfofo 

aqb 2011 21-Abr superfofo 

aqb 2011 13-Abr supermalucos 

aqb 2011 28-Abr a gente super amou conhecer 

aqb 2011 11-Abr superfofo 

aqb 2011 11-Abr supersimples 

aqb 2011 11-Abr superfelizes 

aqb 2011 8-Abr super parecidos 

aqb 2011 1-Abr superfofos 

aqb 2011 30-Mar superfofos 

aqb 2011 01-Mar superlegais 

aqb 2011 17-Fev está num momento superfeliz 

aqb 2011 16-Fev supergato 

aqb 2011 15-Fev superanimadas 

aqb 2011 13-Fev superquerido 

aqb 2011 21-Jan superparecidas 

aqb 2011 18-Jan superbadaladas 

aqb 2010 09-Nov superpequenininha 

aqb 2010 09-Nov supersimpáticos 

aqb 2010 09-Nov superverdinha 

aqb 2010 08-Nov super românticas 

aqb 2010 06-Nov uma fã superfofa 

aqb 2010 13-Set superestiloso 

aqb 2010 23-Ago superestiloso 

aqb 2010 20-Ago supersexy 

aqb 2010 4-Ago kellan é superchegado no bichinho 

aqb 2010 23-Jul cenas superanimadas 

aqb 2010 21-Jul superfofo 

aqb 2010 15-Jul seu clipe superousado 

aqb 2010 13-Jul num hotel superbadalado 
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aqb 2010 12-Jul pedido de casamento superfofo 

aqb 2010 12-Jul estamos super ansiosas 

aqb 2010 08-Jul superempolgada 

aqb 2010 11-Mai Miley está super  
comprometida com Liam 

aqb 2010 3-Mai esse carinho  
super-mega-hiper apaixonado 

aqb 2010 3-Mai super importante 
aqb 2010 20-Fev super sexy 
aqb 2010 11-Jan num hotel super badalado 
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ANEXO 2: super + substantivos simples 

col 2011 3-Ago superbalada 

col 2011 30-Jul superamigos 

col 2011 29-Jul supercelebrities 

col 2011 29-Jul superfesta 

col 2011 09-Jun super campanha x2 

col 2011 26-Mai super banner 

col 2011 24-Mai superfã 

col 2010 26-Nov supernovidade 

col 2010 10-Ago superfesta 

col 2010 9-Ago super balada 

col 2010 23-Jul superfesta 

col 2010 14-Jul superamiga 

col 2010 04-Jul superamigos 

col 2010 25-Jun superabraço 

col 2010 21-Jun super produção 

col 2010 24-Jan super amigo 

aqb 2011 19-Jul superestreia 

aqb 2011 4-Mai além do superbronzeado incrível 

aqb 2011 28-Abr que é super brother dos garotos 

aqb 2011 15-Jan superfanfarrão 

aqb 2010 07-Jan superamigo 

aqb 2010 23-Nov superbeijo 

aqb 2010 16-Nov superestreias 

aqb 2010 11-Nov superdivas 

aqb 2010 05-Nov tá rolando um *supersquema 

aqb 2010 14-Out supershow 2x 

aqb 2010 16-Mar eles são super amigos 
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ANEXO 3: super + adjetivos compostos 

aqb 2011 1-Ago super à vontade 

aqb 2010 05-Nov estamos super de prontidão 

col 2010 25-Nov super *afim 

col 2010 29-Set super gente boa 

col 2010 29-Set superalto astral 

col 2010 30-Ago super de boa 

col 2010 8-Ago super bem acompanhada 

col 2010 29-Jun tava super de bom humor 

col 2010 28-Jun super de boa 

col 2010 23-Jun super gente boa 

col 2010 04-Jun super de boa 

col 2010 28-Mai a gente ficou super de olho no que rolou 

col 2010 23-Mai é um garoto super de bem com a vida 

col 2010 12-Mai foi super bem combinada com a franjinha 

col 2010 2-Mai super de bem com a vida 

col 2010 20-Abr deixou a gente super a fim de saber 

col 2010 21-Mar super de bem com a vida 

col 2010 01-Mar super bem humorado 

 

ANEXO 4: super + núcleos de sintagmas nominais longos 

col 2010 08-Jul super kit cheerleader 

col 2010 21-Jun dá um super efeito 3d, né? 

col 2010 21-Jun super vento cenográfico 

col 2010 16-Jun olha esse superclose do peitoral 

col 2010 28-Mai fez uma super pose de ator de Hollywood 
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ANEXO 5: super + advérbios 

aqb 2011 23-Mai e nos trataram super bem 
aqb 2011 21-Fev manda superbem no basquete 
aqb 2010 07-Nov super rápido 
aqb 2010 23-Jun está aproveitando superbem o tempo de folga 
col 2011 07-Jul super bem 
col 2011 11-Jun super bem 
col 2011 09-Jun super bem 
col 2011 10-Mar super bem x2 
col 2010 18-Set tratar você super bem sempre 
col 2010 29-Mai canta super bem 
col 2010 18-Fev deve se dar super bem na data 
col 2010 17-Jan trata todo mundo superbem 

 

ANEXO 6: super + verbos sem clítico 

aqb 2011 2-Ago supercombina 
aqb 2010 08-Nov a gente super amou conhecer 
aqb 2010 06-Nov está super passeando 
aqb 2010 11-Mai nós super acreditamos 
aqb 2010 8-Fev super aprovamos o visual 
col 2010 1-Dez está super procurando 
col 2010 20-Out a gente super valoriza 
col 2010 29-Jun super merecem 
col 2010 23-Mai super merece 
col 2010 13-Mai está super estudando pra prestar medicina 
col 2010 26-Abr super merece 
col 2010 18-Abr está na batalha super competindo 
col 2010 2-Abr antes que você super pense em namorá-lo 
col 2010 22-Mar para super conquistar a gente 
col 2010 11-Fev a gente super entende 

 

ANEXO 7: super + verbos com clítico 

aqb 2011 31-Mai o casal está super se curtindo 
col 2010 30-Jun parecem estar super se divertindo 

 

ANEXO 8: outros casos com super 

col 2010 20-Set rola super, né? 
col 2010 06-Jan se ele está solteiro? super! 

 


