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É o léxico, em forma de palavras e por meio da linguagem, que 
“conta” a história milenar de povo para povo; é o léxico que 
transmite os elementos culturais de um conjunto de indivíduos; 
é o léxico que “proíbe” manifestações ou então as “incita”; é o 
léxico que “educa” ou “deseduca”; é o léxico que permite a 
manifestação dos sentimentos humanos, de suas afeições ou 

desagrados, via oral ou via escrita (ZAVAGLIA, 2009, p. 5, 
grifos da autora).  

 
 

 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

 Neste livro, reunimos 12 textos oriundos das pesquisas de mestrado 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Linguísticos (PPGEL) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ao 

longo dos 10 anos de seu funcionamento (2010-2020), com o objetivo de oferecer 

ao mercado editorial, em um único volume, diferentes abordagens sobre os 

estudos do léxico. 

As pesquisas realizadas resultaram nas dissertações de mestrado 

orientadas por mim, as quais giram em torno dos estudos do léxico, em 

diferentes perspectivas: Onomástica, Neologia, Campos Lexicais, Sistema 

Racional de Conceitos e Variação Linguística.  

Na área da Onomástica , contamos com 2 trabalhos sobre toponímia e 1 

sobre antroponímia. Na área da Neologia, temos 2 trabalhos a partir das 

publicações de dois veículos de comunicação de massa: Revista Veja (de âmbito 

nacional) e o Jornal Massa! (do estado da Bahia). Sobre os Campos Lexicais, área 

com mais trabalhos, temos 5, cujos corpora se relacionam com textos literários ou 

não literários: romance Cascalho, de Herberto Sales; duas queixas crime sobre 

defloramento e roubo seguido de estupro; e três livros de receitas – 1 do século 

XVIII escrito em Portugal e 2 do século XIX escritos no Brasil. Sob a perspectiva 

do Sistema Racional de Conceitos, temos 1 trabalho, desenvolvido a partir de 

uma ação de desquite de 1919. Quanto à Variação Linguística, temos 1 trabalho, 



 

cuja temática envolve o léxico de dois grupos de ciganos, um na Bahia e o outro 

em Pernambuco. 

Neste sentido, o livro está dividido em três partes relacionadas às áreas 

mencionadas anteriormente: Estudos Onomásticos, Estudos Neológicos e 

Estudos dos Campos Lexicais, do Sistema Racional de Conceitos e da Variação 

Linguística. 

Em Estudos Onomásticos, Bárbara Bezerra de Santana Pereira traz um 

estudo sobre as primeiras atas da cidade de Tucano (Bahia), as quais registram 

os topônimos que integram a localidade, quando essa era uma Vila Imperial. 

Jeovania Silva do Carmo, a partir dos registros de batismos de filhos de 

escravos catalogados no livro da Paróquia de Seabra, analisa os antropônimos 

das crianças a fim de verificar a origem desses nomes. Natália Oliveira 

Nascimento, a partir da pesquisa que empreendeu no Loteamento Jardim 

Sucupira, em Feira de Santana (Bahia), analisa as mudanças dos topônimos que 

designam os nomes das ruas, verificando a interferência religiosa ocorrida. 

Em Estudos Neológicos, Elisângela dos Santos Silva Ribeiro analisa os 

neologismos apresentados na Revista Veja no ano de 2016, os quais foram 

motivados pelo processo político que envolveu as pedaladas fiscais e o 

impeachement da Presidente Dilma Roussef. Vanessa Oliveira Silva Gama 

realizou sua pesquisa com os exemplares do Jornal Massa!, de 2014, verificando 

os neologismos apresentados nas manchetes, títulos e chamadas. 

Em Estudos dos Campos Lexicais, do Sistema Racional de Conceitos e 

da Variação Linguística, Antonio Marcos de Almeida Ribeiro faz um 

levantamento de diversos macrocampos lexicais presentes na obra Cascalho, do 

escritor baiano Herberto Sales. Daianna Quelle da Silva Santos da Silva analisa 

o campo lexical da sexualidade a partir de uma queixa crime de estupro da 

primeira década do século XX. Damares Oliveira de Souza analisa as lexias 

pertinentes ao campo lexical do crime presentes em uma queixa crime de roubo 

seguida de estupro, da primeira década do século XX. Elias de Souza Santos, a 

partir de um livro de receitas do século XVIII, analisa as lexias relativas aos 

alimentos, trazendo neste livro os pressupostos teóricos que embasam a 



 

Metodologia dos Campos Lexicais. Liviane Gomes Ataíde Santana analisa as 

lexias pertinentes ao campo da gastronomia a partir de dois livros de receitas 

do século XIX: Cozinheiro Imperial e Cozinheiro Nacional. Josenilce Rodrigues de 

Oliveira Barreto, a partir de uma ação de desquite lavrada em 1919, em Feira de 

Santana (Bahia), analisa o léxico constante a partir dos postulados de Hallig e 

Wartburg no Sistema Racional de Conceitos. E Geysa Andrade da Silva, cujo 

empreendimento lexical se pautou nos pressupostos do Atlas Linguístico do 

Brasil (ALiB), coletou seus dados a partir de quatro comunidades ciganas: duas 

na Bahia (Jacobina e Miguel Calmon) e duas em Pernambuco (Flores e 

Ouricuri). 

Deste modo, para celebrar meu jubilamento, trago a lume esta obra, 

juntamente com meus ex-orientandos, a fim de contribuirmos para os estudos 

linguísticos, em específico para os estudos do léxico. 

 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 

Organizadora  

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM PREFÁCIO 
 

 
Entre palavras1 

 
Você que me lê, preste atenção. Não deixe passar nenhuma 
palavra ou locução atual, pelo seu ouvido, sem registrá-la. 
Amanhã, pode precisar dela. E cuidado ao conversar com seu 
avô; talvez ele não entenda o que você diz. 

  
O malote, o cassete, o “spray", o fuscão, o copião, a Vemaguet, a 
chacrete, o linóleo, o “nylon”, o “nycron”, o ditafone, a 
Informática, a dublagem, o sinteco, o telex... existiam em 1940? 

 
O surgimento da linguagem foi um fato fundamental no capítulo da 

história da humanidade. Desde o princípio, o homem procurou buscar se 

comunicar com seu próximo, a fim de partilhar conhecimentos e estabelecer 

relações. Começamos a contar história, discutir ideias, expressar sentimentos 

primeiro por meio dos desenhos e dos gestos, depois pelo desenvolvimento da 

fala e pela invenção da escrita. A maneira como nos comunicamos, como nos 

expressamos, principalmente pela palavra escrita, sempre representou 

curiosidade e fascinação. A comprovação disso está na vasta literatura que se 

produziu durante séculos sobre o tema.  

Na visão cristã, a palavra deu origem ao mundo, segundo o Evangelho 

de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo 

 
1 ANDRADE, Carlos Drummond de. De notícias & não notícias faz-se a crônica. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1978. p. 44-6. 



 

(tradução de Frederico Lourenço)2. Desde então, muitos verbos rolaram, e 

muitas coisas foram feitas com palavras. Na peça de Shakespeare, Hamlet, ao ser 

perguntado sobre o que estava lendo, dissimuladamente responde: “palavras, 

palavras, palavras, nada mais que palavras”, evidenciando que “elas são tão ou 

mais verdadeiras que as coisas que descrevem e tão enganosas aos nossos 

sentidos quanto podem ser”3. No conto infantil de Ruth Rocha, “Marcelo”, 

numa inquietação constante, pergunta a seus pais: “Mamãe, por que é que eu 

me chamo Marcelo? “Papai, por que é que a mesa chama mesa? Por que é que 

bola chama bola?” No filme “A chegada”4, baseado no conto “História da sua 

vida”, do americano Ted Chiang, a linguista Louise é recrutada para aprender a 

língua dos alienígenas que visitam a Terra. Para aprender o novo idioma, ela 

escreve palavras em inglês numa lousa e faz mímicas sobre seu significado 

repetidas vezes, até que o alienígena lhe apresente a palavra correspondente em 

sua língua. Ao desvendar o idioma alienígena e sua forma de escrita, Louise 

experimenta uma nova e inusitada forma de enxergar o mundo a seu redor.  

Como se vê, todas essas histórias giram em torno da Palavra e como dela 

fazemos a nossa principal unidade de comunicação. Embora seja tema de 

constante reflexão em outras áreas das Ciências Humanas, é na Linguística que 

a curiosidade sobre o léxico das línguas naturais ganha destaque e método de 

investigação. Mais especificamente, é nas Ciências do Léxico que a Palavra passa 

a ser compreendida não só como uma unidade de comunicação, mas também 

como uma unidade composta de um conjunto de elementos, de diferentes 

 
2 Tradução de Frederico Lourenço disponível no link: 
www.nexojornal.com.br/lexico/2019/02/17/No-princ%C3%ADpio-era-o-verbo.-E-desde-
ent%C3%A3o-muito-foi-feito-com-ele 
3 KARNAL, Leandro; SILVA, Valderez Carneiro da. O que aprendi com Hamlet. Rio de Janeiro: 
LeYa, 2018. 
4 O filme é baseado no texto de Benjamim Lee Whorf (1940) no qual o autor aplicava as ideias do 
linguista alemão Edward Sapir sobre a influência da linguagem no modo de pensar dos indivíduos. Ele 
defendia a tese de que os indígenas americanos tinham uma visão de mundo diferente dos 
falantes de inglês porque suas línguas originais não diferenciavam a conjugação dos tempos 
verbais.  
 

 

 



 

naturezas, em que notamos particularmente as relações entre a língua de uma 

comunidade, sua cultura e sua civilização. É neste sentido que vem a público o 

livro Estudos do Léxico em Diferentes Perspectivas. A coletânea reúne 12 

textos oriundos das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-graduação 

em Estudos Linguísticos (PPGEL) da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS) e orientadas pela professora Drª Rita de Cássia Ribeiro de 

Queiroz. Podemos dizer que esse livro é reflexo de sua atuação como 

pesquisadora e grande incentivadora de estudos no campo da Filologia com 

documentos raros e desconhecidos do Estado de Bahia.  

Agrupados em três partes tematicamente relacionadas às subdivisões da 

área da Lexicologia, os capítulos do livro, embora se refiram a corpora distintos e 

os apresentem de formas diferentes, compartilham do principal objetivo desta 

coletânea que é revelar o quanto o léxico deixa transparecer não só os valores, 

as crenças, os hábitos e costumes de uma comunidade, mas também as 

inovações e transformações socioeconômicas ocorridas no percurso do tempo 

de uma dada comunidade. Essa é a linha que costura a feitura dos capítulos, 

nos quais muitas histórias de pessoas e de cidades baianas são reveladas a 

partir de um olhar mais atento sobre o léxico. Certamente, o leitor mais atento 

poderá perceber essa articulação entre os capítulos!  

Baseados no pressuposto de que os nomes dos lugares são permeados de 

história e cultura e o resgate desses termos mostram-se de fundamental 

importância para a compreensão dos fatos sociais vivenciados pelo homem, os 

capítulos iniciais recorrem aos estudos da Toponímia e Antroponímia para 

explicar as relações do léxico com as informações geográficas, históricas e 

antropológicas de três cidades da Bahia: Tucano (Sertão), Feira de Santana 

(Recôncavo) e a região da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do 

Campestre (Chapada Diamantina). 

 A tese de que as mudanças no léxico não ocorrem de maneira 

desarticulada com as novidades sociais é a premissa que orienta a segunda 

parte do livro. A partir do levantamento dos itens neológicos ligados à política 

e ao cotidiano das pessoas em textos de um jornal popular baiano e de uma 



 

revista de circulação nacional, os capítulos apresentam a indissociável relação 

entre a língua e a cultura. Quem nunca foi a um Ba-Vi não sabe o que está perdendo!  

 Enquadrado na área de Estudos dos Campos Lexicais, do Sistema 

Racional de Conceitos e da Variação Linguística, os sete capítulos que 

compõem a parte mais volumosa desta coletânea e a encerram, apresentam a 

dimensão do quanto o estudo do léxico pode se servir de um ampliado e 

diversificado conjunto de textos. São textos literários (Cascalho, de Heberto 

Sales) e não literários (Processos-crime, ação de desquite e livros de receitas de 

épocas passadas) de várias regiões da Bahia escolhidos como fonte documental 

pelos novos pesquisadores para defender que o acervo lexical de uma língua 

conserva uma estreita relação com a história cultural da comunidade.  

Em síntese, podemos dizer que este livro se revela como um bom 

exemplar da potencialidade das pesquisas em quem é possível articular 

Lexicologia e Filologia. Apesar do seu caráter mais regionalista, a obra oferece 

ao leitor mais especializado, que aceita principalmente o desafio da pesquisa 

histórica, a possibilidade de conhecer as diferentes abordagens do estudo do 

léxico a partir de uma gama variada de documentação linguística de diferentes 

épocas. Além disso, a obra tem um caráter multidisciplinar, uma vez que pode 

auxiliar profissionais de áreas como Sociologia, Antropologia, Geografia, 

História e Literatura, cujas temáticas tangenciam as dos linguistas e filólogos.  

Por tudo isso vale a pena a leitura! 

 
Cleber Ataíde 

Professor Adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Recife, Julho de 2020. 
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O SERTÃO BAIANO ATRAVÉS DE SEUS ESCRITOS: 
INTERSEÇÕES FILOLÓGICO-TOPONÍMICAS 

____________________________________________________________ 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

É notório que pesquisas de caráter filológico realizadas na Bahia 

possuem destaque no cenário nacional, porém, a grande maioria dessas 

pesquisas tem como corpora documentos da capital e recôncavo do Estado. 

Ainda são relativamente poucos os trabalhos, filológicos, de fato, que se 

debruçam em documentações provindas do interior baiano, mais precisamente 

do sertão baiano. No que concerne à localidade de Tucano, situada no que se 

denomina Sertão dos Tocós, pouco temos de referências para nos embasarmos 

acerca da história da cidade, quem dirá acerca de sua língua e cultura. Além 

disso, tal município possui um pequeno e pouco explorado acervo de 

documentações e informações de cunho histórico. 

O desenvolvimento de trabalhos de linhagem filológica acerca de 

materiais do interior baiano deve muito às pesquisas empreendidas, orientadas 

e realizadas pela Profa. Dra. Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, UEFS. Profa. Rita Queiroz, ao idealizar e 

coordenar o Núcleo de Estudos dos Manuscritos, NEMA, abriu um produtivo 

espaço para pesquisas, direcionando sua atenção a corpora de variados gêneros 

textuais e de diversas localidades do Estado. O presente artigo é fruto desse 
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generoso olhar para as documentações advindas do interior baiano, e apresenta 

uma síntese da dissertação intitulada O patrimônio histórico-linguístico do Sertão 

dos Tocós: edição semidiplomática e estudo toponímico dos primeiros registros escritos 

do município de Tucano BA, por mim defendida em 2012, no Programa de 

Mestrado em Estudos Linguísticos, MEL, da UEFS, sob a orientação da profa. 

Dra. Rita Queiroz, a quem sou muito grata pela cuidadosa e criteriosa 

orientação. 

Partindo de um estudo filológico, que culminou com a realização da 

edição semidiplomática de 17 fólios do primeiro Livro de Atas da Câmara de 

Vereadores do município de Tucano, datado dos anos de 1837 a 1876, 

realizamos o levantamento e análise dos topônimos existentes no material. 

Sendo assim, associamos dois ramos dos estudos linguísticos que, ao cabo da 

pesquisa, apresentaram muitos pontos convergentes.  

O presente artigo divide-se em três seções: na primeira decidimos 

contextualizar o corpus da pesquisa apresentando uma introdutória discussão 

sobre o vocábulo sertão e a consequente explanação acerca do sertão baiano, 

mais precisamente do denominado Sertão dos Tocós. Posteriormente, 

apresentamos o manuscrito em si, com as devidas observações filológicas. Por 

último, passamos para o explorar do léxico toponímico encontrado, 

apresentando os resultados da pesquisa. 

 

O SERTÃO BAIANO EM FOCO 

 

Sertão: região contada e cantada nas músicas de Luiz Gonzaga, de 

Elomar Figueira de Melo; nos versos de Patativa do Assaré e de inúmeros 

cordelistas; nas prosas de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos, de Raquel de 

Queiroz; nos romances e peças teatrais de Ariano Suassuna; nos quadros e 

esculturas de Juraci Dória... Enfim, fonte de inspiração para artistas que 

encontram a mais legítima beleza e poesia na aridez da terra rachada, no céu de 

um azul límpido emoldurando o astro maior que é sinônimo de beleza e de 

castigo, no livre voo do atento carcará, na brancura encrespada de sua 
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vegetação, na doçura serena de sua gente forte... Se me perguntassem o que é 

sertão, eu prontamente responderia assim, descreveria o que ouço, o que vejo, o 

que vivo. 

Se formos ao dicionário, encontraremos várias acepções – sejam de 

cunho físico-geográfico ou sócio—histórico—cultural - entre elas estão: a de 

região interiorana, contraponto do litoral; região de terra seca, com pouca 

incidência de chuvas; sinônimo de mato; afastado da cidade, região que cultiva 

tradições e costumes antigos, entre outras (HOUAISS, 2001; FERREIRA, 1999). 

Ferreira (2004), no artigo “Um longe perto: os segredos do sertão da terra”, 

observa e comprova, através de vários exemplos, que esse vocábulo, a depender 

das fontes e contextos, apresenta sentidos diversos e até contraditórios, além de 

aparecer com diferentes variantes gráficas. Coadunando com essa constatação, 

Neves (2007, p. 11) atesta que: 

 
Portadora de grande carga de sentidos históricos, geográficos, 
sociológicos e antropológicos, a categoria “sertão” distingue-se 
entre as mais recorrentes do pensamento social, do imaginário 
nacional e em particular, do “Nordeste”, que recebe dela sua 
inteligibilidade ou tem nela o seu referente principal 
(BARROSO, 1983:3-7; BARBOSA, 2002: 55-78; AMADO: 1995: v. 
8, p. 145-151 (sic)). Manifestações culturais sertanejas destacam-
se entre as mais fortes expressões regionalistas brasileiras, 
sobretudo, literárias, musicais e cênicas, e o sertão continua a 
despertar crescente interesse de estudiosos dos diversos 
campos do conhecimento, com desdobramentos 
interdisciplinares e transdisciplinares.  

 
Essa polissemia do termo é resultado do não consenso referente à sua 

verdadeira etimologia. A busca pela origem de um vocábulo tão “ambíguo e 

controvertido,” como bem destacado por Vasconcelos (2011), nos encaminha 

por entre diversas vias. A via etimológica para explicação do termo não aprece 

ser a mais esclarecedora, pelo contrário, como bem destaca Ferreira (2004, p. 

25), 

 
Estabelecer etimologias é uma armadilha em que se pode cair 
com fascinação e a etimologia da palavra sertão parece se 
perder na nebulosa que esgarça e dissolve a configuração de 
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possíveis limites físicos e conceituais, permanecendo tão 
indefinida a significação quanto ilimitado o conceito.  

 
Para atestarmos esta observação, fomos buscar a origem da palavra em 

dicionários etimológicos, e nos deparamos com as seguintes constatações: 

Antônio Geraldo da Cunha (2007, p. 718) traz “ sertaõo XV, sartão XV ǀ De 

etimologia obscura [...]”. José Pedro Machado (1995, p. 187) ressalta que esta 

palavra “Representa segundo alguns autores, evolução do latim *desertānu-, 

com operações fonéticas ainda não suficientemente esclarecidas.” Houaiss 

(2001, p. 2558) cita esta passagem de Machado (1995) e acrescenta a observação 

“origem obscura.” Câmara Cascudo, em seu Dicionário do folclore brasileiro (1984, 

p. 710), observa que “A origem ainda se discute e apareceu mesmo a idéia de 

forma contrata de desertão.” Silveira Bueno (1968, p. 3721) dá a seguinte 

explicação etimológica: “Do latim sertum, bosque, mata, fez-se o adjetivo 

sertanus como de urbs se fez urbanus. De sertanus temos sertão como de manus 

temos mão, de vanus temos vão, etc.” Já Gustavo Barroso, em seu opúsculo 

intitulado Vida e história da palavra sertão, afirma com veemência que o termo 

provém do vocábulo “mulceltão,” de origem bunda, encontrado no Dicionário 

da língua bunda de Angola, de autoria do Frei Bernardo Maria de Carnecatim 

(1804). Para finalizar sua explanação, ele constata: “Não resta a menor dúvida 

que da ganga dos glossários angolenses veio o étimo da palavra sertão, adotada 

pelo Brasil no decurso de sua história e tornada tão peculiar ao País, que faz 

parte de seu patrimônio tradicional, mais do que qualquer outra.” (BARROSO, 

1983, p. 7, grifo nosso). 

Apesar desta afirmação, estudos posteriores acerca do étimo da palavra 

ainda apresentam dúvidas quanto à veracidade desta ou daquelas origens. Ou 

seja, a etimologia do termo “sertão” continua na obscuridade, porém sua 

significação 

  

[...] permanece, em constelação, ilimitada e abrangente, o étimo 
não alcançado, definindo-se, porém, que dado o rumo aos 
textos que constituem um corpus, obviamente terá de 
confirmar-se o fato de não se tratar de criação brasileira e serem 
improváveis as remotas remissões africanas que também 
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poderiam ser asiáticas ou quaisquer outras. Mas o vocábulo tem 
ampla realização social e sua vigência procedeu da necessidade 
de nominar coisas novas, e hoje tão trágicas. (FERREIRA, 2004, 
p. 35) 

 
“E continua o debate”, como ressalta Câmara Cascudo (1984, p. 710). 

Independente da etimologia, a palavra sertão para a presente pesquisa tem a 

conotação de interior, mais precisamente da região do semiárido baiano. 

Segundo Andrade (1990, p. 35), “Na Bahia, o termo sertão refere-se à vasta área 

pastoril que abrange quase todo o interior do Estado [...]” excetuando a capital e 

o recôncavo. E para dar a dimensão territorial desta região, Antonil (1982, p. 

199) assim descreve os limites geográficos do sertão baiano: 

 
Estende-se o sertão da Bahia até a barra do Rio São Francisco 
oitenta léguas por costa: e indo para o rio acima, até a barra que 
chamam de Água Grande, fica distante a Bahia da dita barra 
cento e quinze léguas; de Centoce, cento de trinta léguas: de 
Rodelas por dentro, oitenta léguas: das Jacobinas, noventa: e do 
Tucano, cinqüenta.  

 
De acordo com historiadores, o desbravamento do sertão baiano foi 

realizado através dos processos de “[...] conquista da terra e seu posterior 

povoamento” (MATTOSO, 1992, p. 72). E para atender ao intuito de povoar o 

interior do Estado, lançaram-se três formas: o cultivo de gado, as missões 

religiosas e as entradas (espécie de expedição organizada e financiada pelo 

governo, com o interesse de mapear o território, bem como viabilizar a 

colonização). Entretanto, antecedendo a esses “desbravamentos oficiais”, temos 

os índios como os primeiros a adentrarem pelos sertões, em decorrência das 

investidas dos colonos portugueses que os expulsaram do litoral. 

 
Com a ajuda dos primeiros governos-gerais, os colonos 
expulsaram os índios dos arredores de Salvador e seguiram 
para o interior, e aonde chegavam plantavam algodão, 
mandioca e cana-de-açúcar. Com medo de represália, por parte 
dos colonos, os índios se afastavam do litoral e fugiam, cada 
vez mais, para o interior e se alojavam numa área de terra que 
pudesse se adaptar com toda tribo. E assim aconteceu com os 
índios Tocós, que fugiam do litoral e se estabeleciam às 
margens de um rio, que depois foi batizado pelo nome de 
“Tocós”, em homenagem aos índios. Anos depois, a localidade 
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ficou conhecida como: “Sertão dos Tocós.” (OLIVEIRA, 2002, p. 
10) 

 
A citação de Oliveira (2002) sintetiza o histórico do povoamento do 

Sertão dos Tocós e acaba por explicar sua motivação toponímica. Como 

podemos notar, a tomada das terras do litoral pelos brancos ocasionou uma 

migração para o interior de índios que fugiam da escravidão e do extermínio. E 

adentrando os sertões vieram, assim como os Tocós, várias comunidades 

indígenas. Segundo Carlos Ott (1958), existe uma grande dificuldade em se 

identificar a procedência de toda gama de índios que povoou o nordeste baiano. 

Aparentemente são pertencentes ao grupo linguístico cariri, porém, segundo o 

autor, essa afirmativa não se aplica a todas as tribos e destaca que “[...] 

Primitivamente, é provável que assim fôsse: mas o aldeamento indiscriminado 

e a mistura lingüística procedida criou uma confusão inexplicável [...]” (OTT, 

1958, p. 22-23). De acordo com Franco (2008, p. 46), os índios tocós, bem como 

os beritinga, são pertencentes “[...] à camada mais primitiva dos indígenas 

brasileiros.”.  

No que concerne à delimitação geográfica da área intitulada “Sertão 

dos Tocós”, há muitas divergências e ainda não se chegou, segundo os 

estudiosos, a um consenso. Como destaca Freire (2011, p. 384, grifo nosso): 

 
Em 17 de abril de 1655, Antônio de Brito Correa e seu filho 
capitão Antônio Guedes de Brito receberam do conde de 
Autoguia a sesmaria das nascentes do Jacuípe e Itapicuru, 
povoada quatro anos antes “com quantidade de gados, muitos 
escravos e criados”, com a denominação de Sertão dos Tocós e 
Pindá. Não há consenso quanto à área exata que compreendia o sertão 
dos Tocós.  

 
Ainda sobre essa dificuldade em delimitar os limites geográficos do 

chamado “Sertão dos Tocós”, o escritor feirense Godofredo Filho relata que 

poucos foram “[...] os estudiosos que se aventuraram a discorrer com minúcia 

sobre os limites reais da sesmaria de Tocós [...]” (GODOFREDO FILHO apud 

FREIRE, 2011, p. 385). O que se sabe é que a sesmaria dos Tocós foi uma das 

primeiras a serem “[...] concedidas aos portugueses e a mais antiga que se tem 

notícia, datada de 1612” (OLIVEIRA, 2002, p. 11).  
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Iara Rios, na comunicação Terra e poder no sertão dos Tocós, observa que 

em roteiros de estradas de gado, escritos pelos anos de 1731, a região dos Tocós 

aparece registrada como a área que ia de Salvador a Juazeiro. Em nota, a autora 

coloca que a denominação “Sertão dos Tocós” se deu [...] devido a importância 

do Rio Tocós na formação de canais de água nas Fazendas Cuyaté (Conceição 

do Coité), Tucano, Raso (Araci), Pindá (Conceição do Coité), Serrinha e Riachão 

do Jacuype.” (RIOS, on line, p. 4).  

Ratificando a localização de Tucano nesta sub-região do sertão baiano, 

trazemos a colocação de Pedro Tomás Pedreira, do Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia, que no prefácio do livro História de Tucano, de autoria de 

Rubens Rocha (1987), assim coloca: 

 

O sertão baiano é, ainda, uma região que necessita de maiores 
estudos e divulgação, principalmente na sua zona nordestina. 
É nessa zona que está situado o município de TUCANO, no 
assim chamado “sertão dos Tocós”, bem como outros, tais como 
Serrinha, Santaluz (sic), Queimadas, Água Fria, em território 
que foi compreendido no grande latifúndio de propriedade da 
CASA DA PONTE. (PEDREIRA, 1987, p. 5, grifos do autor) 

 

Assim como as outras áreas do sertão, as terras onde se situa Tucano 

foram povoadas a partir da criação de gado. Segundo Rocha (2010), pelos anos 

de 1700, foi concedido a João Rodrigues Barroso o alvará da sesmaria das terras 

de Tucano. No ano de 1727, “Tucano estava ainda na condição de simples 

aldeia de índios catequizados por missionários jesuítas, pertencente ao 

município de Itapicuru de Cima, cujo território faz parte do vale do rio 

Itapicuru” (ROCHA, 2010, p. 15). A cidade de Tucano nasce como vila no ano 

de 1837, aos 21 dias do mês de março, quando desmembrada do município de 

Itapicuru, porém continuando a fazer parte desta mesma comarca. O corpus do 

presente trabalho é um manuscrito em que se encontra a ata de instalação da 

então Villa Imperial de Tucano. 
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O CORPUS: ASPECTOS FILOLÓGICOS 

 

Como já colocado, o corpus do presente trabalho é um documento 

manuscrito, datado dos anos de 1837 a 1876. O primeiro Livro de Atas da 

Câmara de Vereados da cidade baiana de Tucano. Nas páginas desse livro 

podemos encontrar diversas informações acerca da vida sócio-política de uma 

vila do interior da Bahia, em pleno Brasil Império, abarcando temporalmente 

parte do Período Regencial e do Segundo Reinado. Assuntos como a Sabinada, 

o golpe da maioridade de D. Pedro II e a Guerra do Paraguai fazem-se 

presentes nas linhas do manuscrito. Além desses registros, podemos conhecer 

os trâmites legislativos da época e, consequentemente, sua realidade sócio-

política. Entretanto, o material aqui analisado circunscreve-se as primeiras atas 

em que estão descritos os limites geográficos da localidade. De maneira geral, 

os conteúdos do livro versam sobre instalações, nomeações, aberturas de 

ofícios, requerimentos, votações, descrições de leis e regras, entre outras 

deliberações.  

Os fólios do documento encontram-se, em sua maioria, escritos no recto 

e no verso, todos numerados e assinados. De acordo com o termo de abertura 

do livro, este possuía o total de 301 fólios, entretanto, ao analisarmos o 

documento por completo, vimos que faltavam 13 páginas (o fólio 7 e do fólio 

234 ao 251). Para a realização da dissertação, foram editados 17 fólios (15 

escritos no recto e verso, 2 escritos apenas no recto), nos quais estão presentes: 1 

termo de abertura, 2 termos de posse, 1 termo de posse e juramento e14 atas. 

A edição escolhida para ser aplicada no corpus em estudo é a chamada 

semidiplomática. Por possui um grau mediano de intervenção do editor, esse 

tipo de edição facilita uma posterior leitura do documento sem eliminar 

aspectos importantes e característicos do documento. Outro argumento que 

sustenta a escolha deste tipo de edição é a inexistência de testemunhos outros 

deste material, como caracteriza Cambraia (2005, p. 90), é um documento 

monotestemunhal. Os critérios escolhidos para a realização da transcrição do 

documento baseiam-se em Queiroz (2005), alguns tomados de empréstimo da 
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Crítica Genética, sendo estes adaptados ao documento estudado. Critérios 

assim discriminados: Respeito à grafia do texto no que tange letras e 

algarismos; Indicação do número de fólios, respeitando a numeração do texto, 

incluindo-se recto e verso; Desdobramento das abreviaturas, apontando-as em 

itálico e negrito; Respeito às linhas da mancha escrita; numeração linha por 

linha do texto, indicando-a de cinco em cinco, desde a primeira linha do fólio; 

Separação das palavras unidas e união das separadas; Respeito aos sinais 

diacríticos; Respeito à pontuação; Uso da crux desperationes nas passagens 

ilegíveis [†]; Uso de colchetes e interrogação nas passagens duvidosas [?]; Uso 

de colchetes nas interpolações [ ]; Uso de colchetes e seta direcionada para cima, 

para indicar acréscimo lançado na entrelinha superior [↑]; Uso de colchetes e 

seta direcionada para baixo, para indicar acréscimo lançado na entrelinha 

inferior [↓]; Uso de colchetes e seta direcionada para a esquerda, para indicar 

acréscimo lançado à margem esquerda[←]; Uso de colchetes e seta direcionada 

para a direita, para indicar acréscimo lançado à margem direita[→]; Uso de 

parênteses e reticências para leitura impossível por dano no suporte (...); Notas 

marginais serão mantidas. 

Ressaltamos que a edição semidiplomática foi realizada de forma 

justalinear e apresentada junto ao fac-símile do documento, como vemos no 

exemplo do fólio 3 verso: 
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Destacamos que o trabalho filológico visa, entre outros objetivos, a 

propiciar o acesso à leitura confiável de documentos, haja vista os criteriosos 

cuidados tomados ao realizar-se uma edição filológica.  

 

O CORPUS: ASPECTOS TOPONÍMICOS 

 

Partindo de um documento filologicamente tratado, passamos para a 

análise de nível lexical, mais precisamente, toponímico. A Toponímia é a área 

de conhecimento, dentro dos estudos Onomásticos, que se dedica à análise dos 

nomes próprios de lugares e acidentes geográficos. Seguimos a esteira de 

estudos de Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (1990/1992), realizamos o 

levantamento dos topônimos, bem como sua classificação de acordo com as 

taxionomias elencadas pela autora. 

Segundo Dick (1990, p. 19), a Toponímia é uma  

 

[...] disciplina antiga, cuja significação começou a se delinear a 
partir do momento em que os núcleos humanos se distribuíram 
distintamente, em porções territoriais delimitadas, impondo-se 
a identificação das regiões que se iam ocupando [...].  
 

Essa observação já evidencia o caráter histórico, social e cultural que 

perpassa por esta ciência. Atualmente, a Toponímia é considerada uma 

disciplina completa no que tange aos seus aparatos teórico-metodológicos e seu 

objeto de estudo – o topônimo. 

A dinâmica de investigação deste campo de estudo parte da análise, 

comparação, interpretação e seleção de dados e, às vezes, chega-se à “[...] 

conversão das hipóteses em teorias” (DICK, 1992, p. 3). A autora chama atenção 

para o fato de que  

 
Apenas um trabalho sério de investigação, que se sabe 
demorado e constante, poder-nos-á levar à verdadeira causa 
denominativa e, talvez, num último passo, à intencionalidade 
do denominador, questões mais complexas em Toponímia, por 
envolver, como afirma o toponomista americano George R. 
Stewart, problemas que afetam, ou são condicionados pela 
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psicologia humana, nem sempre de fácil apreensão (DICK, 
1992, p. 3). 
 

De fato, a complexidade na investigação toponímica leva o pesquisador a 

buscar a possível causa ou motivação do topônimo em outras áreas do 

conhecimento, sendo assim, faz-se necessário uma pesquisa interdisciplinar. À 

luz dos estudos toponímicos postulada por Dick (1990/1992), analisamos cada 

topônimo encontrado do ponto de vista motivacional com o intuito de 

classificá-lo de acordo com 27 taxionomias, em duas vertentes: natureza física e 

natureza antropocultural. Fatores como a etimologia da lexia, a história e 

geografia do local, bem como características antropológicas e étnicas foram de 

extrema relevância para análises dessa área. 

Encontramos no documento em análise 33 topônimos (ignorando as 

repetições), dentre nomes de vilas, freguesias, fazendas, rios e riachos. Dos 33 

topônimos destacados na dissertação, 8 foram apresentados em fichas 

lexicográfico-toponímicas5 e os outros 25 foram apresentados de uma forma 

mais simplificada, trazendo descrições toponímicas, etimológicas e 

taxionômicas. Esta escolha obedeceu à confluência dos seguintes critérios: o 

topônimo estar documentado no corpus como uma vila ou comarca, e que este 

tenha atualmente status de cidade da região. Contudo, para o presente artigo, 

apresentamos todos os 33 topônimos de forma simplificada, sem distinção de 

 
5 Os elementos que compõem as presentes fichas são: 
TOPÔNIMO: o vocábulo que designa o nome de um lugar ou acidente geográfico; 
AH / AF: indica se os topônimos denominam acidentes humanos (AH) – como vilas, freguesias, 
fazendas etc – ou acidentes físicos (AF) – como rios, riachos, morros. Vale destacar que em 
alguns casos o mesmo topônimo designará tanto acidentes humanos quanto físicos. 
TAXIONOMIA: a classificação de acordo com Dick (1990) a partir da causa motivacional. 
ETIMOLOGIA: apresenta a origem da palavra através da explicação dos elementos que a 
constituem. Neste ponto, destacamos as contribuições de dicionários etimológicos. 
ENTRADA LEXICAL: entrada do topônimo. 
HISTÓRICO / INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: informações acerca da história e de 
outros aspectos do topônimo, tendo como fonte livros, revistas, internet, entrevistas, etc. 
CONTEXTO: Neste caso, optamos por colocar os fólios e as linhas em que os vocábulos foram 
encontrados no documento em estudo. 
FONTE: fontes para análise dos dados.  
GRAFIA ATUAL: Este item nós acrescentamos, haja vista trabalharmos com um corpus do 
século XIX. Quando necessário, apresentamos a escrita atualizada do topônimo encontrado no 
documento. 
OBS: Observações de diversas naturezas, quando necessário. 
MAPA: Com a localização geográfica atual. 
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qualquer natureza, com a seguinte configuração: fac-símile do topônimo, tipo 

de acidente e a taxionomia. 

TOPÔNIMOS ACIDENTE TAXIONOMIA 

 

Abadia 

 

Vila 

 

Ecotopônimo 

 

Agoa Fria 

 

Vila 

 

Hidrotopônimo 

 

Alagoinhas 

 

Fazenda 

 

Hidrotopônimo 

 

 

 

Baixa Grande 

 

Fazenda 

 

Geomorfotopônimo 

 

 

Barra Carrapatinho 

 

Riacho 

Freguesia 

Fazenda 

 

Geomorfotopônimo 

 

 

Bom Conselho 

 

Freguesia 

 

Animotopônimo 

 

 

Buri 

 

Fazenda 

 

Fitotopônimo 

 

 

Cajazeira 

 

Fazenda 

 

Fitotopônimo 
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Conde 

 

Vila 

 

Axiotopônimo 

 

Contendas 

 

Fazenda 

 

Animotopônimo 

 

 

 

 

Coração de Jesus do Monte 

Santo 

 

Vila 

 

Somatotopônimo 

 

 

 

Curaçá 

 

Fazenda 

 

Hierotopônimo 

 

 

Dona Maria 

 

“Lugar 

denominado” 

 

Axiotopônimo 

 

 

Imnhambupe 

 

Vila 

 

Zootopônimo 

 

 

 

Itapicurú 

 

Rio 

Comarca 

Vila 

Fazenda 

 

Litotopônimo 

 

 

Itapicurú do Padre Gonçalo 

 

Fazenda 

 

Litotopônimo 
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Jeremuabo 

 

Vila 

 

Fitotopônimo 

 

 

Mirandella 

 

Vila 

Freguesia 

 

Dirrematotopônimo 

 

 

Maçaranduba 

 

Fazenda 

 

Fitotopônimo 

 

 

Monte Santo 

 

Vila 

 

Geomorfotopônimo 

 

 

 

Mucambo 

 

Fazenda 

 

Ecotopônimo 

 

 

 

Paiaiá 

 

Fazenda 

 

Etnotopônimo 

 

 

Pombal 

 

Vila 

Município 

 

Antropotopônimo 

 

 

 

Rabo de Arraia 

 

Fazenda 

 

Somatotopônimo 

 

 

 

Salgado 

 

Fazenda 

 

Animotopônimo 
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Santa Anna 

 

Vila 

 

Hagiotopônimo 

 

 

 

Santa Theresa do Pombal 

 

Fazenda 

 

Hagiotopônimo 

 

 

Santo Antonio do Tucano 

 

Vila 

 

Hagiotopônimo 

 

 

Serra Vermelha 

 

Fazenda 

 

Geomorfotopônimo 

 

 

 

Soure 

Vila Zootopônimo 

 

 

Tapéra 

 

Fazenda 

 

Poliotopônimos 

 

 

Tanque 

 

Fazenda 

 

Ergotopônimo 

 

 

Tucano 

 

Vila 

 

Zootopônimo 

  

Quanto à natureza toponímica os 33 topônimos se encontram assim 

subdivididos: 
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Natureza física: Buri, Cajazeira, Jeremoabo, Maçaranduba, Baixa Grande, 

Barra Carrapatinho, Monte Santo, Serra Vermelha, Agoa Fria, Alagoinhas, 

Itapicuru, Itapicuru do Padre Gonçalo, Imnhambupe, Soure e Tucano. 

Natureza antropocultural: Bom Conselho, Contendas e Salgado, Pombal, 

Conde, Dona Maria, Abadia, Mucambo, Mirandella, Tanque, Paiaiá, Curaçá, 

Santa Anna, Santa Theresa do Pombal, Santo Antonio do Tucano, Tapera, 

Coração de Jesus do Monte Santo e Rabo de Arraia. 

Gráfico 1 – Natureza Toponímica 

45%
55%

Física
Antropocultural

 
Elaboração: Bárbara Bezerra de Santana Pereira 

 
 

Como podemos perceber, através do gráfico acima, há um certo 

equilíbrio entre as taxes. As de natureza antropocultural tem um pouco mais de 

presença, das 33 ocorrências, 18 são desta natureza. 

Dentre os topônimos de natureza física, temos as seguintes classificações: 

Fitotopônimos – Buri, Cajazeira, Jeremoabo e Maçaranduba; 

Geomorfotopônimos – Baixa Grande, Barra Carrapatinho, Monte Santo e Serra 

Vermelha; Hidrotopônimos – Agoa Fria e Alagoinhas; Litotopônimos —

Itapicuru e Itapicuru do Padre Gonçalo; Zootopônimos —Imnhambupe, Soure e 

Tucano. 

Gráfico 2 – Taxes de Natureza Física 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboração: Bárbara Bezerra de Santana Pereira 
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No que tange aos topônimos de natureza antropocultural, temos as 

seguintes taxes: Animotopônimos – Bom Conselho, Contendas e Salgado; 

Antropotopônimo – Pombal; Axiotopônimos – Conde e Dona Maria; 

Dirrematotopônimos – Mirandella; Ecotopônimos – Abadia e Mucambo; 

Ergotopônimo – Tanque; Etnotopônimo – Paiaiá; Hierotopônimo – Curaçá; 

Hagiotopônimos – Santa Anna, Santa Theresa do Pombal e Santo Antonio do 

Tucano; Poliotopônimo – Tapera; Somatotopônimos – Coração de Jesus do 

Monte Santo e Rabo de Arraia. 

 

Gráfico 3 – Taxes de Natureza Antropocultural 
 

 
Elaboração: Bárbara Bezerra de Santana Pereira 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo de documentos manuscritos revela muito acerca da formação 

sociocultural da comunidade em que esses materiais foram produzidos. 

Partindo do pressuposto de que o léxico de uma determinada sociedade traz em 

seu cerne características culturais, sociais e históricas, ressaltamos a forte 

ligação entre a realidade toponímica registrada no documento e seu contexto de 

produção. Sendo assim, a escolha deste aspecto linguístico para análise coaduna 

perfeitamente com um dos objetivos dos estudos filológicos: contribuir para a 

preservação da documentação e consequentemente da história e da memória de 

uma determinada sociedade. Em suma, através do estudo toponímico 
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amparado em bases filológicas convergem-se vários fatores que levam a 

reflexões amplas, ultrapassando o ponto de vista somente linguísticos.  

Vale destacar mais uma vez, o trabalho que a Profa. Dra. Rita Queiroz 

vem realizando no sentido de propiciar a ampliação do alcance dos trabalhos 

filológicos para além da capital e recôncavo baianos. Através de suas 

orientações, a Filologia foi atingindo novas searas, alcançando documentos 

raros e desconhecidos. Vários de seus orientandos, muitos hoje 

professores/pesquisadores, levam os estudos filológicos para todos os cantos 

da Bahia, sertões adentro.  
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ANTROPÔNIMOS DE FILHOS DE ESCRAVOS 
____________________________________________________________ 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

 No bojo deste trabalho teceremos uma reflexão estruturada em dois 

vieses. No primeiro momento, a ênfase será teórica sobre Onomástica, focando 

na vertente dos Antropônimos e num segundo momento um estudo sobre os 

nomes de filhos de escravos, pesquisados em um livro manuscrito do qual foi 

feita a edição semidiplomática. No livro constam registros batismais de filhos 

de escravos, nascidos no período de 1871-1887, na Freguesia de Nossa Senhora 

da Conceição do Campestre, Chapada Diamantina, Bahia. Os resultados e 

reflexões são discutidos à luz da literatura científica. 

 

ANTROPÔNIMOS 

 

 Ao estudo que se preocupa, em sentido lato sensu, com a história e a 

etimologia dos nomes de pessoas, dá-se o nome de Antroponímia. David 

Crystal (1997, p. 12) conceitua Antroponímia como “[...] o estudo de nomes 
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próprios designativos e vem do estudo da ciência nomeada de Onomástica1, 

que está integrada à Lexicologia”. 

  A expressão Antroponímia vem do grego ánthropos = homem + noma = 

nome – estudo dos termos que nomeiam as pessoas. Segundo Dick (1992) e 

Guérios (2004), o termo foi criado pelo filólogo português José Leite de 

Vasconcelos (1887) e usado pela primeira vez em 1887, na Revista Lusitana I, n. 

45, mais especificamente no artigo: Ensaios de Onomatologia. Para Dubois 

(1973, p. 58), Antroponímia é a parte da Onomástica que pesquisa a etimologia 

da palavra e a história do nome das pessoas e: “[...] exige necessariamente 

pesquisas extralinguísticas”. A antroponímia individualiza e denota a 

identidade do indivíduo. Os Antropônimos (nome próprio, apelido, 

pseudônimo), por sua vez, sendo o objeto de estudo da Antroponímia, busca 

identificar e particularizar cada pessoa.  

 Para os antropônimos, Dick (1992, p. 190), ao delinear um conceito, 

afirma ser:  

 
[...] os que se referem, com exclusividade, a distinção dos 
indivíduos entre si, no conjunto dos agrupamentos sociais, ao 
mesmo tempo em que permitem e possibilitam aos núcleos 
assim constituídos a aquisição de uma personalidade 
vivenciada através da nominação de seus membros. [...] ciência 
que estuda os nomes próprios individuais, em suas origens e 
alterações, tem no onoma grego, o pressuposto inicial para a 
fixação da teoria dos nomes. 
 

 Ainda segundo Dick (1992), os antropônimos servem para identificar 

pessoas singularizando-as entre entidades parecidas, acrescenta que o sentido 

próprio originário dos nomes próprios esconde-se na opacidade dos registros 

 
1 Crystal (1997, p. 188) conceitua Onomástica como ramo da semântica que estuda os 
designativos de nomes de pessoas, subdividida em duas subáreas: A antroponímia (estudo dos 
nomes próprios) e a toponímia (que diz respeito a nome de lugar). Guérios (1994, p. 19)  
conceitua como ciência dos nomes próprios; Trask (2004, p. 212) diz que é o estudo dos nomes 
próprios e amplia afirmando que a Onomástica é um ramo da  Filologia, e seu estudo requer o 
mesmo paciente e minucioso trabalho documental que qualquer outro ramo dessa ciência. 
Carvalhinhos (2007, p. 274) esclarece que a ciência onomástica, referente aos nomes próprios, 
subdividida nos campos Antroponímia e Toponímia, foi efetivamente reconhecida apenas no 
século XIX.  
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contemporâneos quando os designativos são escolhidos, na maioria das vezes, 

pelo modismo do momento, mais do que por qualquer preocupação com o 

verdadeiro significado que venha a ter esse nome. O dinamismo natural da 

língua esvazia, de certa forma, os nomes próprios do seu sentido etimológico e, 

assim, acabam esquecendo os aspectos referentes à semântica. Dick (1992, p. 

182) ainda afirma que:  

 

Os aspectos semânticos que os nomes de pessoas podem 
ressaltar estão ligados aos motivos que, em determinadas 
épocas e regiões, orientavam a criação dos antropônimos, os 
quais, se tornavam aptos a refletir os costumes das civilizações 
envolvidas [...]. 
 

 Já para Câmara Jr. (2009, p. 62), antropônimo é assim definido: 

 

[...] se aplicam aos indivíduos componentes, para distinguí-los 
uns dos outros. Geralmente o indivíduo se identifica por dois 
ou mais vocábulos antroponímicos que formam uma locução. 
Aí se destaca o prenome, que é nome próprio individual, e o 
sobrenome, ou apelido, que situa melhor o indivíduo em 
função de sua proveniência geográfica, da sua profissão, da sua 
filiação (patronímico), de uma qualidade física ou moral, de 
uma circunstância de nascimento.2 
 

 Fica evidente que os conceitos dos diferentes pesquisadores convergem 

para um mesmo sentido, que o estudo dos nomes próprios de pessoas constitui 

um importante meio para se conhecer, além do indivíduo nomeado, os usos e 

costumes de um povo em determinada época.  

 Para Dick (1992, p. 178), as nomeações – Antropônimo e Topônimo, 

ultrapassam a conceituação teórica que lhes é atribuída e vem a ser, nas ciências 

humanas, fontes de conhecimentos “[...] tão excelentes quanto as melhores 

evidências documentais”. Os aspectos teóricos que Dick (1992) traz para a 

antroponímia partem das noções de “motivado” e “motivação”. Dick (1992, p. 

 
2 O Dicionário de linguística e gramática de Mattoso Câmara foi publicado pela primeira vez em 
1956, com o título de Dicionário de fatos gramaticais. Na segunda edição, revista e remodelada, 
passou a se chamar Dicionário de filologia e gramática. A partir da sétima edição, de 1977, conta 
com o título atual. A edição consultada para a realização desta dissertação é a 27ª. 
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178) explica que o nome próprio é meramente denotativo como única função de 

“[...] identificar pessoas para que a sociedade não se movimente no vago e 

tampouco os indivíduos se tornem amorfos, indistintos, indefinidos” . O nome, 

portanto, faz parte da personalidade, da vida cotidiana, que identifica o 

indivíduo na comunidade e na cultura em que está inserido.  

 Mansur Guérios (1973), trouxe contribuição aos estudos antroponímicos 

brasileiros com a publicação do primeiro Dicionário etimológico de nomes e 

sobrenomes. A obra traz, em sua introdução, resultados de estudos sobre os 

aspectos linguísticos e psicossociais da Antroponímia e sua aplicação ao Brasil. 

Os seus estudos discorrem também sobre os antropônimos criados por forças 

circunstanciais ao nascimento, tempo, lugar ou proveniência.  

 Mexias-Simon e Oliveira (2009, p. 25) estudam os nomes e a possível 

motivação para nomear o indivíduo. Estas autoras publicaram o livro O Nome 

do homem e vários artigos tratando do assunto. Elas afirmam que, numa análise 

linguística, o que se pode registrar é: “[...] terem os nomes próprios funções 

vocativas, quando se interpela o ouvinte, e função referencial, quando se alude 

à terceira pessoa, presente ou ausente no cenário [...]”, ou seja, no contexto 

linguístico, nenhum nome próprio de pessoa expressa qualquer tipo de relação 

significativa que o diferencie dos nomes comuns. Para Mexias-Simon e Oliveira 

(2009), há duas teorias sobre os nomes: uma afirma serem os nomes próprios 

vazios de significado, meros marcadores do discurso, e próximos das 

interjeições. A outra seria aquela que sustenta possuírem, os antropônimos, um 

referente, sendo um signo linguístico completo, uma vez que vai indicar a 

pessoa de quem se fala.  

Para Ullmann (1964, p. 161), “[...] O estudo dos nomes próprios, pode 

esclarecer muitos aspectos da história política, econômica e social [...]” e 

acrescenta que para se conceituar um nome próprio há cinco critérios. O 

primeiro seria o critério da unicidade, que é utilizado quando se referencia um 

sujeito, ou coisa específica; o segundo é a identificação, que singulariza o nome, 

identifica a pessoa e, segundo Ullmann (1978, p. 160), “[...] o segundo é o mais 
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útil” para definição dos nomes próprios, pois viabiliza a distinção entre os 

substantivos comuns, unidades de significação e os nomes próprios como 

unidades de identificação. Acrescenta Ullman (1987, p. 160) sobre o critério da 

identificação, “[...] este critério pode ser completado pelo factor importante, mas 

não muito rigoroso, da distinção fonética. Os restantes critérios ou são de 

alcance limitado ou estão já implícitos na função identificadora [...].” O terceiro 

critério é o de designação contra conotação. Para ele, esse critério nomeia os 

sujeitos, mas não significa, nem alude nenhum predicado a estes, é apenas um 

identificador. O quarto critério proposto é o do som distintivo, pois cada nome 

possui características sonoras próprias a cada época e a localidade em que o 

indivíduo vive. O quinto critério seria o gramatical, que é intrínseco aos nomes. 

Portanto, os cinco critérios apontados ampliam o conceito para os nomes 

próprios, e deixa clara a importância do estudo destes, e de que o nome é bem 

mais que um simples identificador, mas um amplo campo de estudos e 

reflexões com um convite a compreender as comunidades e o tempo em que o 

geraram numa perspectiva sincrônica. 

 

ANTROPÔNIMOS: PERCURSOS MOTIVACIONAIS E INTERFACES NO 
CONTEXTO LINGUÍSTICO E EXTRALINGUÍSTICO 
  

 A Antroponímia surge com a própria existência do homem. Conforme a 

narrativa bíblica do Gênesis, o primeiro homem nomeado foi Adão, que é a 

própria palavra hebraica para o vocábulo homem. O nome reconhecido como 

genérico transformou-se então em nome próprio, e a figura do primeiro 

homem, segundo relatos bíblicos, caracteriza toda a humanidade.  

 Apesar da importância que o nome tem para cada pessoa, ele não foi 

objeto intensivo de pesquisa nos estudos linguísticos, quanto foi em outras 

áreas do conhecimento, tendo sido motivo de debates entre os gregos antigos, 

os quais demonstravam uma preocupação em entender, em termos linguísticos, 

como se estabelecia a relação entre nome-pessoa e compreender, de certa forma, 
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que mecanismos existiam entre o mundo e a sua representação por meio de 

palavras, por meio dos nomes.  

 Nos estudos contemporâneos3, porém, tem surgido uma preocupação 

entre linguistas e pesquisadores que lidam com a linguagem em estudar alguns 

aspectos etimológicos, lexicais, semânticos, morfológicos e dialectológicos 

referentes aos antropônimos. Leroy (2005, p. 1) declara que os linguistas “[...] se 

reapropriam do nome próprio, durante muito tempo abandonado à lógica, à 

antropologia, à filosofia ou à crítica literária”4.  

 No início das civilizações, principalmente nas cristãs, as pessoas 

recebiam apenas um nome e quando estes eram batizados tinham sempre por 

base um significado intimamente ligado àquele ser, traduzindo a realidade 

condizente com o indivíduo portador do nome. Guérios (2004) acrescenta que o 

surgimento de um segundo e até terceiro nome ou, um sobrenome, em certas 

comunidades ocorreu já em tempos mais recentes. Procurando evitar a 

homonímia, que provocava inúmeras confusões, houve a necessidade de uma 

distinção, através do recurso conhecido como alcunha (do árabe al kunyah) ou 

classe de apelido proveniente de alguma particularidade, geralmente negativa, 

física ou moral.  

 Assim, Guérios (2004) explica que o nome de uma pessoa de 

determinada família foi também aplicado ou dado ao membro de outra família, 

ambas da mesma comunidade. O fato pode ser exemplificado através dos itens: 

Fulano filho (ou da família, do clã) de Beltrano; Fulano de Beltrano; fulano do 

país, da cidade, da província, da aldeia, do solar, do monte, da plantação, da 

igreja. Fulano, o agricultor, fulano, o guerreiro, o pastor, o capataz, o 

açougueiro etc. Ou fulano, filho do agricultor, ou fulano, o gordo, o baixo, o 

moreno, o estrábico, o preto, ou fulano, o esperto, o religioso, o rico, o casado, o 

calado, o pai, o filho, o moço, o velho. Fulano (vizinho ou parente) do conde, do 

 
3 É possível situar, como marco temporal no Brasil, a década de noventa com a obra de Dick 
(1990), a qual discorre sobre os aspectos funcionais da Antroponímia no Brasil. 
4 No original encontra-se assim: “[...] se sont reapproprié le nom propre, pendant longtemps 
abandonné à la logique, l’anthropologie ou la critique littéraire”. 
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duque, do pastor, do padre, do professor etc. “Tais adendos, que eram 

peculiares a um indivíduo, vieram, contudo, a ser empregados pelos filhos, 

passando a ser herança da família e daí aos novos descendentes”. (GUÉRIOS, 

2004, p. 37).  

 Os aspectos semânticos que os nomes de pessoas podem ressaltar estão 

ligados aos motivos, que em determinadas épocas e regiões, orientavam a 

criação dos antropônimos, os quais, dessa forma, se tornavam aptos a refletir os 

costumes das civilizações envolvidas como manifestações culturais do seu 

povo. 

 Dick (1992) e Silva (1997) apresentam dois aspectos para os estudos dos 

antropônimos, que são os aspectos linguísticos e os aspectos psicossociais.  

 No que diz respeito ao aspecto linguístico, analisamos neste artigo a 

origem ou a etimologia do nome próprio. Segundo Carvalhinhos (2007, p.1), 

“[...] Analisar as origens dos nomes próprios não é diletantismo”, mas uma 

maneira séria de resgatar fatos aparentemente perdidos da cultura, da 

religiosidade, e até linguísticos, porém devidamente registrados nos “[...] 

fragmentos de significação intactos nos nomes [...]”. Guérios (2004) apresenta 

duas correntes para os estudos, com características distintas e com valores 

linguísticos importantes. Uma postula que os nomes próprios em geral, e os 

antropônimos, em particular, sofrem mudanças e alterações mais rápidas e 

profundas que os nomes comuns. Outra, em oposição, afirma que os nomes 

próprios sofrem modificações menos profundas e menos rápidas que os 

comuns. Segundo Guérios (2004), é preciso fazer distinção clara entre uma e 

outra, já que os nomes próprios, foneticamente, participam menos das 

transformações que os nomes comuns. Já com base na morfologia, há maiores 

alterações, em geral pela lei do menor esforço, que leva os falantes a 

abreviações, como acontece também nos casos de mudanças linguísticas que 

ocorrem naturalmente na língua. Quanto ao aspecto psicossocial, este vai 

estudar e entender como se deu o processo da escolha do nome, ou das razões 
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pelas quais foram empregados determinados nomes, estando inclusas nestes 

aspectos as questões históricas, religiosas e jurídicas.  

 Dick (1992) esclarece que são várias as causas ou motivações que podem 

dar origem aos nomes, daí surgirem divergências na explicação sobre os 

antropônimos, dentre essas estão aquelas influenciadas por questões: 

 
1 Históricas; 

2 Religiosas; 

3 Políticas; 

4 Por nomes relacionados a profissões; 

5 Por circunstâncias de tempo e lugar do nascimento; 

6 Por particularidades físicas; 

7 Por nomes curiosos ou excêntricos 

 

 As questões históricas sempre estiveram presentes na formação de um 

povo. A formação antroponímica não é uma exceção. Conforme Claudino 

(1996), os antropônimos fazem parte da cultura e da história de todos os povos 

e foram influenciados pelo idioma falado em uma determinada região.  

 Na formação da antroponímia brasileira, houve a influência de várias 

línguas e dialetos que no Brasil se fizeram presentes a partir da colonização, 

mas os portugueses, principalmente, contribuíram de forma incisiva para a 

formação da antroponímia do Brasil. Segundo Carvalhinhos (2007, p. 2) 

 
Seja como integrante étnico ou como doador ideológico, o 
português contribuiu para a formação do Brasil, juntamente 
com outros grupos étnicos, estratos indígenas e africanos; 
muitas vezes a ideologia européia herdada por nós se encontra 
tão enraizada que é quase impossível discriminar o que é 
nacional do que é herança colonial. Neste sentido, o sistema 
antroponímico brasileiro tem suas raízes fincadas no Portugal 
navegador do século XVI, muitos dos nomes adotados ainda 
hoje são extremamente antigos, apesar de sua aparência de 
modernidade.  
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  Rodrigues (2010) afirma que nos primeiros tempos da colonização 

chegavam nas naus portuguesas um número grande de homens e mulheres que 

estabeleciam relações, de várias naturezas, dentre estas a linguística. Nessas 

relações, a antroponímia também foi enriquecida com uma diversidade de 

nomes. Concebemos que muitas línguas já existiam, que eram faladas pelas 

mais diversas tribos indígenas que já habitavam em solo brasileiro e estas, aos 

poucos, foram se juntando às várias línguas africanas que chegavam com as 

levas de escravos de diversos lugares da África. Além dessas, não podemos 

deixar de ressaltar o espanhol, alemão, árabe, francês, italiano e várias outras 

línguas, mesmo com menor participação, deram suas contribuições para a 

formação dos antropônimos no Brasil e compõem o inventário mais fechado da 

língua 

 
[...] Integram o inventário mais fechado da linguagem, cuja 
origem, remonta, no Brasil, aos primeiros nomes de famílias 
portuguesas que para aqui imigraram. [...] em sua grande 
maioria, continuam sendo empregadas as mesmas matrizes 
lexicais do período colonial, com os substratos antroponímicos 
incorporados à dialectologia portuguesa e aqui mesclados com 
os tupinismos ocorrentes e, depois com os empréstimos de 
outras fontes americanas [...] (DICK, 1992, p. 112-113). 
 

 
 Historicamente, é também reconhecida a colaboração dos grandes 

escritores brasileiros como: José de Alencar, Gonçalves Dias, Taunay, entre 

outros, que popularizaram com seus romances, considerados como patrimônio 

literário da cultura brasileira, vários nomes indígenas como: Guaraci, Iracema, 

Ubiratã, Peri, Yara e vários outros nomes que fazem parte, ainda hoje, da 

antroponímia nacional. 

 Há também os vários nomes que são reconhecidos como nomes 

históricos por se referirem a indivíduos que tiveram participações importantes 

na história mundial, nomes como: “Romeu, peregrino que ia a Roma receber 

indulgências do Papa; Percival, o cavaleiro medievo”, além de “César, grande 

imperador romano” e “Alexandre, O grande” (DICK, 1992, p. 181). 
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 É reconhecido, segundo Claudino (1996), que foi enriquecedora a 

participação histórico-cultural da igreja e das paróquias na formação dos nomes 

no início da colonização brasileira. Apesar de algumas censuras a nomes 

africanos e indígenas da época, se não existissem os livros nas igrejas e 

paróquias, em que eram registrados os batismos, os casamentos, muitos nomes 

e sobrenomes de famílias que no Brasil existiam teriam sido extintos, 

desaparecidos da história e da memória do país.  

  A igreja católica, através de seus representantes, sempre tem orientado a 

seus fiéis, desde muito tempo, à adoção de nomes de santos, com a finalidade 

específica de obter a proteção e, de certa forma, criar a devoção aos seus 

portadores. Na atualidade e, particularmente no Brasil, observa-se a 

permanência desse hábito ao se nominar as crianças com nomes de santos para 

proteção e nomes próprios da Bíblia, em homenagem às personagens bíblicas. 

Nomes bíblicos como Mateus, João, Lucas, Raquel, Anna, José e Maria foram 

dados para as crianças batizadas no período estudado (1871 a 1887) e ainda são 

dados a muitas crianças hoje.  

 É muito comum, segundo Dick (1992), o nome Maria, mas seguido de 

outro nome, muitas vezes em homenagem a familiares; têm-se nomes como: 

Maria Angélica, Maria Rosa, Maria José. Conforme homenagens ou motivo de 

invocação à Nossa Senhora, têm-se nomes como Maria da Conceição, Maria do 

Carmo, Maria dos Prazeres, Maria do Rosário, dentre outros. O calendário 

cristão também é consultado por muitas famílias cristãs-católicas no momento 

de escolher o nome de seus filhos, justificado pela devoção dos pais, avós e até 

padrinhos. Assim surgiram nomes como: Mercês, por nascer em 24 de 

setembro, no dia de Nossa Senhora das Mercês; Rita de Cássia, por nascer em 

22 de maio; Natalino, por nascer no período de Natal, nascimento de Jesus; João 

Batista, por nascer em junho, no período de São João. Segundo Souto Maior 

(1974, p. 19), o nome do filho pode também resultar de promessas feitas antes 

do parto: 
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[...] O nome do filho pode resultar de uma promessa feita ao 
santo da devoção da parturiente [...]. Nas famílias católicas, os 
pais costumam batizar e registrar os filhos de acordo com o 
santo do dia, conforme a folhinha do coração de Jesus. Contam 
o caso de uma menina que nasceu no dia 19 de janeiro e, 
quando os pais consultaram a folhinha, lá estava escrito: 
CIRCUNCISÃO DO SENHOR. E a menina foi batizada como 
Maria da Circuncisão do Senhor, tal e qual marcava a folhinha. 

 
  Outro fato particular na antroponímia, segundo Guérios (2004), é que, 

quando as pessoas resolvem entrar para a vida monástica, os religiosos 

costumam trocar ou alterar o nome por outro, o qual vem exprimir a devoção 

particular. Por exemplo: Frei Guilherme do Amor Divino, Frei Francisco de 

Monte Alverne (famoso monte da Toscana, onde as chagas de Cristo foram 

impressas em mãos, pés e lado de São Francisco de Assis). Entre os 

capuchinhos, é normal o acréscimo ao nome do topônimo de seu nascimento. 

Exemplos: Frei Leopoldo de Castel Novo, Frei Matias de Gênova.  

  Dick (1992) discorre, no tocante à relação do nome próprio relacionado 

junto aos processos de posse e heranças de terras, sobre o chamamento 

individual que tem sua história envolvida com forças sobrenaturais, tradições 

de diversos clãs e outras tradições que invocam forças diversas. O “bom nome” 

ou “o mau nome”, segundo a tradição, são de certa forma responsáveis pelo 

destino ou sorte das pessoas que recebem tais designativos e até mesmo para 

suas tribos ou clãs. Assim, desde a Roma antiga a adoção de nomes trilha junto 

aos processos de herança e posse de terras. Sobre esse aspecto, percebe-se que o 

misticismo está presente desde remotas eras nas civilizações, orientais e 

ocidentais, cristãs e não cristãs através dos rituais de nominação, com a 

finalidade de atrair a força dos deuses, dos santos, com suas especiais 

características para proteção do indivíduo e de tudo que o mesmo viesse a 

possuir. De fato, comprova-se, até nos dias atuais, em agrupamentos isolados, 

em áreas diferentes das grandes áreas populacionais, muitos rituais para 

adoção de nomes com invocações e adorações a entidades consideradas divinas. 
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 As questões políticas, por mais simples e passageiras, refletem-se nas 

designações que os pais dão para os filhos nascidos na época do acontecimento 

em homenagem a determinada personalidade envolvida, no momento com o 

poder ou com o fato acontecido. Toma-se como exemplo no Brasil nomes como 

Getúlio, em homenagem ao estadista, presidente Getúlio Dorneles Vargas, por 

seus feitos em sua carreira política. Mais recente, temos vários Tancredos em 

homenagem ao presidente Tancredo Neves, que morreu sem assumir a 

presidência na década de 1980. Ulisses, em homenagem a Ulisses Guimarães, 

político que exerceu a função de Deputado Federal durante 11 mandatos 

consecutivos. Morreu (desapareceu) no mar do Rio de Janeiro, após um 

acidente aéreo, em outubro de 1992. 

 Quanto aos nomes relativos à profissão, Dick (1992) aponta-os como 

aqueles que se referem a atividades desenvolvidas pelo indivíduo. Nesse 

sentido, os nomes próprios dados em criança são ampliados na fase adulta, a 

depender da profissão que esse indivíduo desempenha. Geralmente, é dado por 

pessoas com as quais ele convive no ambiente de vivência profissional e são, na 

sua maioria, nomes masculinos. Assim, têm-se nomes como Jorge, o agricultor, 

Manoel pedreiro; Antonio eletricista; José dentista. Para alguns povos, como os 

gregos, têm-se: Georgio, o agricultor; Lykourgos, o caçador de lobos. Nomes 

latinos: Cícero o ervilho, plantador de ervilhas; Fabius o plantador de favas. 

 As circunstâncias de tempo, lugar do nascimento e até particularidades 

físicas da pessoa, como cor da pele, olhos ou cabelo, nomes referentes a 

qualidades morais, segundo Dick (1992) e Guérios (2004). Também são fatores 

que podem influenciar no momento de nomear uma pessoa. Para circunstância 

do tempo de nascimento, entre os romanos, o nome Lucius, Lucia refere-se ao 

que nasceu à luz do dia ou ao romper d’alva. No Brasil, a criança nascida no 

domingo é nomeada de Domingos. Natália, para quem nasce em dia de Natal. 

Hosaná ou Hosana é derivado do aramaico, e o francês Ozanam, sendo que 

esses nomes fazem referência ao domingo de ramos, relembrando o dia que 

Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas colocaram ramos de árvores no chão 
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para o Messias passar; o nome Pascoal é para aquelas pessoas nascidas na 

páscoa.  

   
ANTROPÔNIMOS: UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE  

 

 No ritual que envolve a expectativa de um nascimento, instaura-se todo 

um processo que envolve uma dimensão natural (física) quanto uma dimensão 

social, e uma dimensão linguística que segue de maneira paralela ao processo 

de gestação da mulher numa expectativa e antecipações sobre o novo indivíduo 

que vai nascer. Qual será o nome? O sexo? A configuração física, seus sonhos? 

Ou seja, o indivíduo nasce fisicamente, também discursivamente e 

linguisticamente, por meio de idealizações, antecipações e expectativas de seus 

pais, parentes e amigos. Antes do nascimento, então, o indivíduo já é um 

sujeito, na medida em que é conformado às expectativas dos que o esperam. No 

entanto, no período estudado sincronicamente (1871-1887), este processo acaba 

sendo negado para os familiares, para esta criança que nasce, inclusive o nome 

que lhe será dado e as formas de ideologia familiar com as quais conviverá, 

ocorrendo, na realidade, um assujeitamento desse indivíduo. O antropônimo 

diz algo a respeito do nominado, aquele que porta o nome e, 

consequentemente, diz respeito ao indivíduo nominador. O indivíduo é um 

sujeito existente antes do seu nascimento. 

 
Que um indivíduo seja sempre sujeito, mesmo antes de nascer, 
é, no entanto a simples realidade, acessível a cada um e, de 
maneira nenhuma, um paradoxo [...]. Todos sabemos quanto e 
como uma criança que vai nascer é esperada [...] as formas da 
ideologia familiar, paternal, maternal, conjugal que constituem 
a espera do nascimento da criança, lhe conferem 
antecipadamente uma série de características: ela terá portanto 
nome, e será insubstituível. Antes de nascer, a criança é, 
portanto sujeito, designado a sê-lo pela configuração ideológica 
familiar específica em que é esperada depois de ter sido 
concebida (ALTHUSSER, 1985, p. 98). 
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 A unicidade do nome é que faz da pessoa um ser único, singular 

particularizado, e onde essa particularização não ocorre, os limites da 

individualidade se anulam. Segundo Mexias–Simon e Oliveira (2004, p. 43), foi 

um motivo como este, de apagamento, que fez com que os portugueses 

tivessem o cuidado de não importar os nomes que os cativos africanos já 

possuíam: “[...] é atestada a existência de uns poucos topônimos de origem 

africana (Bangu, Caxambu), mas não há nenhum antropônimo com essa 

origem”.  

Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 43) afirmam que em relação aos 

africanos, os portugueses acabaram coisificando ou anulando o eu dos 

indivíduos que aqui no “Brasil”, em geral, e na Bahia, em particular, iam 

chegando e muitos, ao saírem de sua terra natal já eram “desnomeados”. Seus 

sonhos e expectativas acabavam ficando para trás. O conflito onomástico 

redobrava o conflito religioso e étnico que agitava a sociedade baiana, tanto a 

dos escravos quanto daqueles que iam, ao longo do tempo, sendo libertos. Os 

africanos eram imediatamente batizados, sob o pretexto de introduzi-los na 

verdadeira religião, o catolicismo. Eram catequizados e o batismo atribuía um 

novo nome a esse indivíduo.  

De fato, os filhos que eram gerados no Brasil, também recebiam uma 

nominação sem qualquer referência às origens ou desejos dos pais. Os nomes 

dados aos escravos africanos e aos seus filhos libertos eram quase sempre 

inspirados em motivações religiosas dos portugueses ou, como afirmam 

Mexias-Simon e Oliveira (2004), os nomes eram dados com inspirações em 

santos católicos (Simão, Antonio, Anna, Maria) relacionados à devoção dos 

senhores, ao dia de nascimento e, outras vezes, ao dia da chegada do escravo à 

fazenda. Assim, cortavam-se os laços com o indivíduo ou personalidade 

anterior, marcando-os a partir daquela data, como não-indivíduos, como 

ligados a um senhor que, muitas vezes, era seu nomeador.  

Os escravos não recebiam sobrenomes e para que não ocorresse a 

repetição de nomes, ou seja, vários escravos com o mesmo nome na 
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propriedade, os senhores acrescentavam epítetos, que podiam ser o nome do 

local de origem do escravo ou o nome do porto de embarque do africano, a 

exemplo dos citados por Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 43) “[...] de Congo, 

Monjolo, Benguela, Nagô [...].” Para identificar os escravos no Brasil, os 

senhores arrolavam-nos em um livro de registro nas fazendas e usavam, além 

dos números, algumas designações: de crioulo, para os escravos nascidos no 

Brasil, ingênuo, para aqueles nascidos após a Lei do Ventre Livre, como foi o 

caso das crianças nascidas no período, com os nomes contido no corpus em 

estudo, a expressão moleque, para as crianças um pouco mais velhas, mas que 

ainda precisavam dos cuidados da mãe. A indicação de tonalidade da pele, ou 

grau de mestiçagem também eram usados, e quando batizado, era obrigatória a 

indicação da cor da pele, se: mulato, pardo, cafuzo, cabra, gibi, china, preto, 

crioulo. Assim explana Schwartz (1988, p.237): 

 
Os cativos eram geralmente conhecidos pelo nome de batismo e 
identificados adicionalmente por sua cor ou local de origem. 
Uma propriedade com três escravos chamados por João poderia 
ter um João Angola, um João Cabinda e um João grande, pois 
características físicas também eram usadas na identificação dos 
escravos. Documentos oficiais com frequência registravam os 
escravos simplesmente pelo prenome, adicionando “escravo de 
fulano de tal” o prenome era adquirido por ocasião do batismo. 

  
 Verificamos que em todos os registros das crianças, filhas de escravos, 

contidos no livro de registro batismal pesquisado, o escrivão, ao lavrar o termo, 

indicava a tonalidade da pele ou a origem étnica. Os resultados mostraram um 

número maior de crianças pardas, corroborando com a afirmativa de Tavares 

(2001, p. 58): “[...] do regime escravista, senhores se impunham às mulheres 

africanas escravas dando origem ao grande número de pardos [...] na população 

baiana.” Assim temos a identificação das 269 crianças pela cor da pele no 

quadro a seguir: 
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Quadro 1 - Quantidade de crianças por cor da pele 

Preto Pardo Crioulo Alvo/branco Cabra Mulato 

87 132 25 
05 
 

19 1 

Fonte: Livro de Registro Batismal 
 

 
ANÁLISE DOS ANTROPÔNIMOS  
 
 Como já explicitadas em seção anterior, muitas podem ser as motivações 

para escolha de um nome para os filhos, como as tradições familiares, 

modismos, questões religiosas, temporais, circunstanciais e tempo de 

nascimento, qualidades diversas do nominado, alusivas às profissões, 

motivações políticas e em homenagens a parentes, padrinhos, como ocorre em 

alguns registros contidos no documento em estudo. Na cidade do Rio de 

Janeiro, segundo Mexias- Simon e Oliveira (2004, p.43), ocorria o seguinte: 

 

Na atribuição do mesmo nome de membro da família do senhor 
às crias, havia ora homenagem, mais ou menos forçada, ora 
indicação de poderio [...] ou semi-reconhecimento da 
paternidade da criança cativa. No periódico da cidade do Rio 
de Janeiro, 13-02-1888, fica-se sabendo que os escravos libertos 
de uma fazenda, em Campinas, pediram autorização para usar 
o sobrenome Carvalho, em gratidão e homenagem a seus 
senhores. 

 

 Há que se considerar o fato de os pais, do período pesquisado, ainda 

serem escravos. Poucos possuíam autonomia para escolherem sozinhos os 

nomes que dariam à sua prole. Em vista disto, o nome da criança era na maioria 

das vezes escolhido por influência dos padrinhos ou pelos senhores dos pais. A 

motivação geralmente era voltada para homenagear os padrinhos e senhores, 

outras vezes, era sugerido aos pais colocarem os nomes nos filhos de acordo 

com o santo do dia, a festa da época, ou Santo de devoção pessoal.  

 É inevitável, então, uma constatação do grande número de nomes com os 

santos do dia na antroponímia brasileira. Nomes como: Rita, Sebastião, Maria, 
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José, Antonio, Joanna estão presentes no corpus em estudo, e são bem 

reconhecidos e usados ainda hoje em muitas regiões do país.  

 Apresentaremos uma mostra das análises dos antropônimos 

selecionados no livro manuscrito editado, dos 269 antropônimos encontrados, 

apresentamos aqui, apenas 10 nomes. No quadro 2 registramos: a etimologia, 

significados, contexto e informações enciclopédicas dos nomes dos filhos de 

escravos da Chapada Diamantina- BA.  

 
Quadro 2 - Mostra da análise dos Antropônimos 

 
 

ANTROPÔNIMO 
 

 
ETIMOLOGIA 

 
SIGNIFICADO 

 
CONTEXTO / 

OCORRÊNCIA 
 

 
INFORMAÇÕES 

ENCICLOPÉDICAS 

Adelino 

Origem 
germânica 

(DNAS) (DNO) 
( DOEJPM) 

Nobre; 
Amigo da 
nobreza. 

“[...] foi baptisado 
pelo Reverendo 

Senhor Vigário João 
Baratta Goes, 

Adelino, pardo, 
nascido a 8 de junho 

do mesmo anno, 
filho natural de 

Anna [...]” 
f. 6v l. 51 (1) 

A Igreja festeja vários religiosos 
com este nome. 

Personalidade: Adelino Moreira 
(Compositor); 

Feminino: Adelina 

Agostinha 

Do latim 
Augustinus 

(DNSC) (DEMG) 
(DNO) 

Da família dos 
Augustos 

“[...] pus os santos 
óleos a Agostinha, 
parda, nascida aos 
vinte e oito dias do 
mês de novembro 
de 1884[...]” f.24r 

l.21 (1) 

Em Portugal o nome foi 
encontrado em documentos 

redigidos na primeira metade so 
século XVI. 

Masculino: Agostinho - o nome 
deve a sua generalização ao 

célebre doutor da igreja- (354-
430) (DOEJPM) 

Diminutivo de Augustus 
(DEMG) 

Alexandrina 

Do grego 
Alexandrinos, pelo 
latim Alexandrinu 

(DOEJPM) 
( DNAS) 

Que se defende 
dos homens. 

“[...] Alexandrina, 
pretta, nascida a 26 
de março do mesmo 

anno [...]” 
f. 6r l. 30 (1) 

Há casos de Pessoas com este 
nome porque nasceram no dia de 

Santo Alexandre. 
Personalidade:Alexandrina 

Marinho (Poetisa) 
Masculino: Alexandrino 

Althanazio 
Do grego 
Athanásios 

(DEMG),(DNSC) 

Imortal; 
O eterno. 

“[...]foi baptisado 
pelo Reverendo 

Senhor Vigário João 
Baratta Goes 

Althanasio, pretto 
[...]” 

f.3v l.69 (2) 

Variante de Atanásio, Althanasio 

Ambrosina 

Do grego 
Ambrósios 
(DNAS) 
Do latim 

Ambrósius 
(DEMG), (DNSC) 

Divino. 

“[...] pus os santos 
óleos a Ambrosina, 
preta, nascida aos 

seis de julho do 
anno 1884 [...]” 
f.f.23r l.37 (1) 

Descendente do masculino 
Ambrósio; 

Diminutivo de Ambrósio; 
Variante de Ambrosine, 

Ambrosino (DNAS) 

Anacleto 

De origem grega 
(DNAS), 

(DOEJPM) 
(DNSC), (DEAN) 

Chamado ao 
serviço; 
Eleito; 

Evocado, (= 

“[...] Anacleto, 
crioulo, nascido a 14 
de julho do mesmo 

anno[...] 

De anakáleo surgiram os termos 
anaclético, que se referia ao som 

utilizado pelos gregos para 
invocar os exércitos, e ancletium, 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os antropônimos são elementos identificadores dos indivíduos entre si, 

ainda que de certa forma privados do seu conteúdo semântico, que seria o de 

conhecer todas as motivações possíveis para os nomes dados para as crianças 

no período estudado, além de buscarmos o étimo desses antropônimos, já que 

entendemos que, sem o conhecimento do étimo, muito do significado das 

palavras, dos nomes, fica obscuro, como bem afirma Vasconcelos (1887, p. 2): 

“[...] Sem o conhecimento da etimologia, muitos factos de literatura e de história 

ficam na sombra, e andaremos como que às cegas, ignorando uma grande parte 

dos nossos caracteres e das nossas origens [...]”. 

Do grego 
Anákletos (DMG) 

Do grego 
Anákletos, de 

Anakaléo (DNO) 

latim evocatus) 
Ressucitado. 

 

f.2r l.22 (1) sinal anunciado pelas trombetas 
para a retirada das trops ou 

cessação dos combates. (DNO) 
Personagem: Anacleto Rosas 

Feminino: Anacleta 

Andressa 
Do grego Andréas 

(DNSC) 
Varonil 

“[...] baptisei 
solenemente a 

Andressa, parda, 
nascida a 30 de 

novembro de mil 
oitocentos e settenta 

e sette [...]” 
f. 12r l.13 (1) 

 
Do português arcaico Andrés. 

No sec. XVIII em Bluteau. 
Masculino: André 
Variação:Andresa 

Angela 

Do latim Angelu 
este do grego 

Ángelos, 
(DOEJPM) 

(DNSC) (DNO) 

Anjo celestial; 
Mensageiro 

“[...] Angela, parda, 
nascida a 6 de 

março de 1874 filha 
legitima, digo 

natural [...]” f.6r. l. 
23 (2) 

Nome usado pela primeira vez 
na forma Angelos, durante o 

período bizantino. 
Personalidade: Ângela 

Maria(Cantora). 
Masculino: Ângelo 

Angelica 

Do latim Angélica 
(DEMG) 
Do grego 
(DNAS), 
(DEAN) 

Anjo, puro, 

“[...] e pus os santos 
óleos a Angelica, 

parda, idade nove 
meses filha natural 

de Rosa escrava 
[...]” 

f.15v l.79 (1) 

Antes usava-se mais o masculino, 
hoje o feminino é mais corrente. 

Nome de flor que simboliza 
inspiração. Passou a ser adotado 
na Inglaterra, França e Alemanha 
por volta do séc. XVIII. (Oliver, 

2010). 

Anna 

Do hebraico: 
Hannah, pelo 
latim Anna. 
( DOEJPM), 

(DNSC) 
(DNSC), (DNO) 

(DEMG) 

Graciosa; 
Deus favoreceu-

me; 
A benéfica. 

“[...] baptisei 
solenemem a Anna 

crioula, filha de 
Luzia, escrava de 

Militão José da 
Silva, nascida a 

dous de janeiro de 
87, [...]” 

f.6v l.44 (4) 

Em Portugal, o nome foi 
encontrado pela primeira vez em 

registros datados da primeira 
metade do século XVI. 

(OLIVER,2010) 
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 Ante o exposto, concluímos que, da gama de nomes próprios presentes 

no corpus e após análise da etimologia, ficaram explícitas as influências 

portuguesa e religiosa na nominação dos filhos de escravos. Não encontramos 

nenhum nome africano em todo o período estudado, o que nos leva a crer numa 

intenção dos portugueses em assujeitar os filhos dos escravos que, por lei, eram 

considerados livres no período que nasceram, amparados pela Lei do Ventre 

Livre.  

 Todos os senhores e os padrinhos das crianças são apresentados com 

nomes e sobrenomes, entretanto não constam sobrenomes para as escravas e 

nem de seus filhos.  

 As motivações revestidas de poderes místicos, principalmente a 

motivação religiosa, foi aquela que os senhores e os pais buscaram para 

nominar os recém-nascidos, e procuraram, em quase todo o tempo, respeitar o 

nome de santos como: Mateus, João, Clara, Anna (f. 6v, l. 6), entre outros 

encontrados no corpus em estudo. Além das homenagens pessoais por indicação 

de poderio, já que a manutenção do poder acompanha o homem em todo o 

tempo, fazendo-o ignorar o direito do outro. Podemos inferir que, ao nominar 

as crianças, uma relação de poder também era estabelecida. Outras vezes, as 

homenagens eram feitas por gratidão aos senhores dos pais, que ainda eram 

escravos, e a padrinhos das crianças batizadas, como nestas ocorrências “[...] 

Maria, crioula nassida a 7 de agosto do mesmo anno, filha natural de Felismina 

escrava de Maria Francisca do Spirito Santo [...]”.  

  Do ponto de vista histórico da língua, constatamos que os antropônimos 

possuem um alto grau de fossilização no sentido primitivo dos nomes, de 

arcaísmos antroponímicos como nas formas gráficas não mais reconhecidas nos 

nomes comuns, mas que foram mantidos na antroponímia da língua 

portuguesa. Sendo importante ressaltar que os registros dos nomes das crianças 

foram feitos no século XIX e que, neste período, não havia uma normatização 

ortográfica, por isso, as geminações e os grupos consonânticos eram muito 

comuns, corroborando uma escrita pseudo-etimológica. Mesmo assim, ainda é 
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possível afirmar que a ortografia do nome e ou sobrenome conservaram-se 

através dos séculos, pois o portador o recebeu e o transmitiu com a mesma 

forma ortográfica aos descendentes, de geração a geração. 

 O nome apresenta-se, assim, como um testemunho de uma época, dos 

seus valores, preocupações e realidades e, por ele, garante-se a preservação 

histórica, cultural e linguística, tanto de um indivíduo, quanto de uma 

sociedade. Como bem ressalta Dias (2009, p. 24), “[...] os antropônimos revelam 

aspectos irrevogáveis da história do grupo social a que pertencem, além de 

demarcar o momento histórico em que estão situados.” 

 Concluímos na convicção de que ainda há muito por fazer e de que esse 

foi um processo apenas iniciado, a partir de um recorte específico, com a 

perspectiva de que outros trabalhos poderão ser desenvolvidos, relacionados, 

por exemplo, aos antropônimos das mulheres escravas no período e na região. 

Outros estudos poderão ser ampliados em todas as suas interfaces, a fim de 

resgatar um patrimônio histórico, social e linguístico da região da Chapada 

Diamantina. 
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PEGADAS AFRICANAS PELO JARDIM: 
 O LÉXICO TOPONÍMICO DE ORIGEM AFRICANA 
DAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM SUCUPIRA 

____________________________________________________________ 

 

 
PRIMEIRA PEGADA: TRAÇANDO A RELAÇÃO DO LÉXICO COM AS 
CIÊNCIAS 
 

É o léxico o elemento linguístico mais extralinguístico de todos, pois é 

portador da história, da cultura, dos costumes, das crenças e das tradições de 

um povo ou grupo de povos. Dessa forma, reflete dentro da língua e através da 

fala aspectos sociais que por muitos são imperceptíveis, mas aos olhares da 

ciência da língua, isto é, da Linguística, são fortemente refletidos.  

Dialogam neste trabalho ciências inerentes à língua, como: a Linguística, 

ciência que estuda a morfologia, a fonética, a fonologia, a semântica etc. das 

palavras; a Lexicologia, a qual é responsável pelo estudo e análise, 

categorização e estruturação do léxico, seu objeto de estudo; a Onomástica, 

entendida como o ramo da lexicologia que estuda os nomes próprios e está 

dividida em dois outros ramos, a saber: a Antroponímia, que estuda os nomes 

próprios de pessoas, e a Toponímia, responsável pelo estudo dos nomes 

próprios de lugares. Sendo assim, a análise, a categorização e estruturação do 

léxico toponímico configura-se como um estudo lexicológico.  

A Toponímia se encarrega do estudo das mudanças lexicais ocorridas nos 

nomes próprios de lugar, abarcando assim várias questões, como conceitos e 
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fenômenos decorrentes do próprio uso dos locativos pelo homem, tendo como 

objeto de estudo o topônimo. É o topônimo que marca a existência de um local, 

referenciando-lhe conforme a concepção e a motivação absorvida dele. 

A partir do estudo toponímico, podemos fazer uma reconstituição de 

variados aspectos sociais ao longo da história de um povo. Mas, para além da 

História, a pesquisa toponímica seria inviável sem a contribuição de outra 

ciência, a Geografia, pois essas ciências nos fornecem dados elementares para a 

análise dos aspectos extralinguísticos da pesquisa toponímica.  

Na dissertação intitulada “De Oxumaré à Rosa de Sarom: a influência 

religiosa na substituição dos topônimos do Loteamento Jardim Sucupira em 

Feira de Santana – BA”1, a partir da qual fizemos este pequeno recorte, 

estudamos o léxico toponímico de origem africana das ruas do Loteamento 

Jardim Sucupira, composto por quinze topônimos que constitui nosso corpus, 

que está sofrendo gradativas substituições, em Feira de Santana-BA. Sendo 

assim, temos como objeto de estudo a Toponímia e seus produtos: os 

topônimos. 

 No referido trabalho tivemos como objetivo geral elucidar aspectos 

linguísticos e extralinguísticos que motivaram as substituições dos topônimos 

do referido loteamento, verificamos se essas se deram a partir de uma atitude 

arbitrária ou motivada. Nesse sentido, tivemos a hipótese de que, para além das 

questões linguísticas, as questões de repressão cultural do povo afro e seus 

descentendes nessa cidade estão implícitas nos topônimos desse loteamento, 

sendo possivelmente o real motivo das substituições toponímicas por nós 

estudadas. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi adotado o modelo 

teórico-metodológico elaborado por Dick (1990; 1992). 

 
1 Dissertação defendida pela autora Natália Oliveira Nascimento, no dia 21/02/2019, pelo 

Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de 

Santana.  
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 Nessas breves linhas que seguem serão apresentados além de uma breve 

história da cidade de Feira de Santana, em que destacamos a participação do 

negro desde a formação do município, fazendo um elo com o que se pretende 

demonstrar: as influências linguísticas africanas no português brasileiro 

evidenciadas nos topônimos de origem afro do loteamento Jardim Sucupira, 

pretendendo entender o motivo das substituições desses. Logo, apresentamos 

os resultados mais importantes da referida pesquisa. 

 

SEGUNDA PEGADA: O LÉXICO E A SOCIEDADE 

 

É justamente no convívio em sociedade que as pessoas têm a necessidade 

de referir-se a outras pessoas, a algo, a objetos ou aos lugares que fazem parte 

do seu cotidiano, com essa finalidade criam nomes para tudo que permeia essa 

convivência social. Sendo assim, “[...] é pelo exercício da linguagem, pela 

utilização da língua, que o homem constrói sua relação com a natureza e com os 

outros homens” (ALKMIM, 2011, p. 26). Dessa construção em sociedade, em 

cada prática social surgem os costumes, as tradições, as crenças e a cultura que 

formam a história de um povo ou grupo de povos, assim sendo, seu 

vocabulário, também é produto de toda construção em comunidade, pois está 

intrínseco à vivência social, dessa forma, cristaliza tudo que faz parte de sua 

vivência. 

Podemos afirmar que o léxico é uma parte rica da língua, porque está 

para além dos estudos linguísticos, pois nos oferece muitos dados para estudo, 

possibilitando-nos compreender vários aspectos sociais, como a política e 

cultura local. Alkmim (2011, p. 27) infere que “[...] o vocabulário se apresenta 

como uma fonte importante para os estudiosos da sociedade e da cultura, pois 

retém informações sobre as formas e as fases da organização social, sobre os 

regimes políticos etc.” Sendo assim, no trabalho desenvolvido, nos valemos da 

grandiosidade das informações que nos oferece o léxico toponímico de origem 
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africana, encontrados no Loteamento Jardim Sucupira, sendo elas 

especialmente de cunho histórico e cultural.  

Por se encarregar do estudo do léxico toponímico, a toponímia é um 

campo suscetível a constantes mudanças, as quais se enquadram nas mudanças 

linguísticas, pois o nome que designa uma comunidade, uma rua ou qualquer 

acidente geográfico, é entendido como uma representação de um grupo, sobre 

ele recaem relações de domínio, de posse e até políticas. Relacionado a esse 

ponto de vista: 

 
Se as denominações tópicas, mesmo quando relativas à 
realidade circundante atual, se revestem de uma significação 
histórico-cultural, muito maior, sem dúvida, será o seu papel, 
quando a análise efetuada possibilitar inferir estilos de vida 
diferentes, traduzidos em um código lingüístico diverso, e dos 
quais, muitas vezes, os vestígios perceptíveis se inscrevem 
apenas em nomes geográficos (DICK, 1992, p. 21). 

 
Sendo assim, geralmente tais denominações são utilizadas para demarcar 

e, por consequência, dominar um território, surgindo assim a variação de 

diversos grupos de variantes linguísticas lexicais. Desta forma, estudar o léxico 

toponímico à luz da teoria da variação é uma opção que fará ampliar a visão 

quanto às influências dos fatores extralinguísticos. 

Relacionado ao uso do nome de lugar na sociedade e a pesquisa 

toponímica:  

 
Por se tratar de um campo que envolve a "rede social", já que os 
nomes de lugares não encontram expressão fora dela, a 
investigação toponímica deve estar articulada a bases culturais, 
especialmente à antropologia lingüística ou etnolingüistica e a 
uma noção de léxico que possibilite ao pesquisador trabalhar 
em conjunto com a história para, através de fatos, crenças e 
valores entrecruzados, tentar comprovar a verdade do nome 
(SEABRA, 2004, p. 40-41). 

 
Se faz necessário também lançar mão do estudo antropológico da língua, 

no qual esta é vista como objeto de pesquisa dentro do domínio cultural, 

portanto, a língua como elemento cultural configura o estudo linguístico como 
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o estudo da cultura. O caráter social da língua, que se materializa no léxico, 

conduz o que é cultural ao elo que realiza a união entre o social e o linguístico. 

Conceber a significação de nação, sociedade e grupos humanos faz parte 

dos anseios dos estudiosos que procuram entender a humanidade de modo 

geral, isso perpassa pelas questões da compreensão da cultura. Portanto, por se 

inserir em diversos contextos sociais, o homem atribui ao termo cultura uma 

característica do que é coletivo, heterogêneo e múltiplo.  

Para conhecer a realidade cultural de um determinado grupo ou 

comunidade é necessário haver o conhecimento lógico desta, em que suas 

práticas, costumes, conceitos e transformações devem fazer sentido. Dessa 

forma, a relação entre os vários procedimentos culturais e os contextos 

produzidos nessa realidade também é necessária para a concepção de 

determinada cultura. Assim sendo: 

 
Estabelecida a ideia de que língua e cultura são indissociáveis, 
por estarem sempre em processo de mudança, muitos autores 
defendem que a cultura está relacionada com a forma de 
encarar a si e ao outro, ou seja, são consideradas a historicidade, 
os costumes, o contexto social, etc. Sem os aspectos contextuais, 
o termo cultura se torna irrelevante e equivocado (BRANDÃO, 
2015, p. 40). 

 
A língua está intimamente ligada à cultura, pois além de servirem como 

meio de veiculação uma da outra, ambas se alimentam e se constroem no meio 

social, dessa forma a língua como manifestação cultural tem a função de “[…] 

expressar a cultura para permitir a comunicação social” (CÂMARA JR., 1969, p. 

21).  

O processo de construção de identidade através da língua envolve 

culturas, valores ou práticas em determinados períodos, mas só passa a fazer 

sentido a partir de contextos históricos específicos, representando um indivíduo 

ou grupo de indivíduos em uma época. 
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TERCEIRA PEGADA: FEIRA DE SANTANA, SUA NEGRITUDE, O 
LOTEAMENTO JARDIM SUCUPIRA E SEUS TOPÔNIMOS 
 

Feira de Santana é considerada a segunda maior cidade da Bahia, situada 

a 108 km da capital baiana.2 A área do atual município abrangia as paróquias de 

São José das Itapororocas, Santa Ana do Camisão e Santíssimo Coração de Jesus 

do Pedrão.3 Conforme a divisão territorial vigente, atualmente o município 

compreende 8 distritos, a saber: Feira de Santana (sede), Bonfim de Feira, 

Humildes, Governador João Durval Carneiro, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria e 

Tiquaruçú.4 

 

Figura 1 - mapa da localização de Feira de Santana na Bahia 
 

 
 
Segundo o censo do IBGE de 2010, Feira de Santana tem uma população 

de 556.642 pessoas, com uma população de negros e afrodescendentes muito 

grande, somando 128.440 pessoas autodeclaradas pretas e outras 310.851 

autodeclaradas pardas6. Nesse sentido, ressaltamos que a Bahia ocupa o 

 
2 Disponível em: <pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
3 Enciclopédia dos municípios baianos (1958). 
4 Anuário Estatístico de Feira de Santana (2012). 
6 Anuário estatístico de Feira de Santana (2012). 
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segundo lugar entre os estados brasileiros com mais afrodescendentes 

autodeclarados, sendo exatamente 76,3% da população baiana negra ou parda7. 

Em 1872, esses números eram tão expressivos na cidade quanto hoje, pois, 

segundo Poppino (1968, p. 248), em seu quadro 3, intitulado “Grupos raciais em 

Feira de Santana”, os grupos de negros, caboclos e mulatos somavam 36.806, o 

que significava 72% da população feirense. Dessa forma, podemos definir que 

esses grupos formavam a população negra e afrodescendente daquele tempo. 

Logo, comparando a quantidade da população branca, constituída por 

28% do total, com a quantidade dos negros e afrodescendentes, notamos que 

estes já constituíam a maioria da população feirense em 1872, mas o número de 

escravizados na cidade deve ser considerado como algo à parte no município de 

Feira de Santana, pois “[...] em 1835, 30% da população se constituía de escravos 

e, em 1872, apenas 8%.” (POPPINO, 1968, p. 255), ou seja, o grupo da população 

formado por negros e afrodescendentes em Feira, em 1872, era constituído em 

sua maioria por ex-escravizados e filhos de escravizados. Segundo Poppino 

(1968), estes detinham uma liberdade condicionada por fatores como a lei do 

ventre livre, compra da liberdade, muitos escravizados conseguiam a liberdade 

por meio de testamento deixado por seus senhores e outros se valiam do fundo 

de emancipação do governo imperial, que lhes forneciam dinheiro para compra 

da própria carta de alforria. A escravidão desaparecia de forma rápida em Feira 

de Santana mesmo antes da abolição. Ressaltamos, inclusive, que “[…] a 

maioria dos habitantes de Feira de Santana, que aí chegara depois de 1872, era 

de origem africana. A maior parte dessa gente provinha das zonas pioneiras da 

escravatura do recôncavo.” (POPPINO, 1968, p. 252), uma verdade que 

contribui para o presente estudo, pois os ex-escravizados africanos, que 

permaneceram ou vieram para o município feirense, tentaram conservar a 

cultura trazida do seu continente de diversas formas, sendo a língua falada uma 

dessas. 

 
7 Dados disponíveis em: g1.globo.com. Acesso em: 25 mar 2018. 
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Nesse sentido, os encontros e desencontros proporcionados pela situação 

de entroncamento do município feirense também resultou em uma junção de 

religiões. Logo revisando o contexto social de Feira, envolvendo o movimento 

da feira, para onde vinham pessoas de diversos lugares, inclusive de outros 

países, unindo a isto os dados expostos pelo IBGE em 1958, sobre as religiões 

seguidas pelos habitantes feirenses, em que notamos uma quantidade de 5 

israelitas (o que entendemos como a quantidade de seguidores das religiões de 

Israel), assim como a presença dos europeus, que trouxeram sua fé baseada no 

catolicismo, além da presença dos africanos escravizados, os quais eram 

adeptos do candomblé, inferimos que o município uniu uma grande 

diversidade de religiões, as quais interferiram nos costumes e tradições sociais, 

agregando valores ou segregando determinados seguimentos religiosos 

segundo seu grupo praticante. 

É justamente da multiplicidade feirense que vem o maior empecilho para 

a crença afro-brasileira e seus elementos, pois assim como toda tradição e 

costumes europeus sempre exerceram um papel dominador sobre os povos 

dominados e colonizados, o mesmo acontece na religião, pois a crença 

fundamentada nos ensinamentos cristãos, puros e autênticos buscam sobressair 

sobre as denominadas encantarias de origem africana em Feira. Dessa forma, 

cria-se uma atmosfera de opressão e discriminação sobre as práticas e 

elementos religiosos originados do “universo” afro, como os provenientes do 

candomblé católico8 ou candomblé de caboclo.  

Porém, tais opressões e discriminações, além de desrespeitos, repressões 

e coibições de cunho racial latente entre os brasileiros, vêm sendo combatidas 

com a ajuda de leis, como a lei n. 12.288/2010, isto é, o Estatuto da Igualdade 

Racial, sancionada em 20 de julho de 2010 pelo ex-Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva. Consideramos, pois, que o léxico toponímico de origem 

 
8 “São candomblés de caboclo puros, em que o caboclo incorporado executa os trabalhos rituais – 
de festa e de cura – respaldado por obrigações e costumes contraídos com os santos católicos.” 
(SENNA, 2014, p.121) 
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africana é um patrimônio cultural vinculado às religiões de matriz afro, 

portanto, acreditamos que leis, com a já referida lei, representam um amparo 

para a conservação, restauração, proteção e manutenção do léxico das ruas do 

Loteamento Jardim Sucupira, sobre o qual iremos abordar a seguir. 

 

AS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM SUCUPIRA  

 

Ao buscarmos entender a história da comunidade onde estão as ruas 

nomeadas pelo conjunto lexical dos topônimos de origem africana, que 

constitui o corpus do nosso trabalho, soubemos que o Jardim Sucupira faz parte 

da área demarcada como Bairro Baraúnas em Feira de Santana – BA, sendo, 

portanto, definido como um loteamento.  

Esse loteamento apresenta um considerável agrupamento de 

logradouros antes denominados pelo conjunto léxico oriundo das línguas 

africanas utilizado nas religiões dessa etnia, a saber: Rua Nanã, Rua Oxóssi 

Guerreiro, Rua Ogum de Ronda, Rua Omulu, Rua Oxumaré, Rua Xangô, Rua 

Ifá, Rua Aruanda, Rua Iansã, Rua Iemanjá, Rua Oxóssi Pena Branca, Rua Oxalá, 

Rua Orixás, Rua Obaluaê e Rua Oxum, sendo um total de 15 topônimos, os 

quais constituem nosso corpus. Porém, entre eles há um grupo toponímico que 

passa por substituições, a saber: Rua Ogum de Ronda, Rua Xangô, Rua Ifá, Rua 

Oxumaré, Rua Oxum, Rua Oxóssi Pena Branca e Rua Omulu, que ao ser 

analisado revelou os fenômenos do signo toponímico por nós abordados. 

 Para chegarmos ao conhecimento desse conjunto lexical toponímico de 

origem africana, coletamos um total de 24 nomes de logradouros, extraídos da 

planta do referido loteamento, encontrada na Secretaria de Planejamento 

(SEPLAN) de Feira de Santana, e do catálogo da extinta Telebahia 

(Telecomunicações da Bahia S.A), pois foram as fontes primárias encontradas 

para a realização da pesquisa. Logo, realizamos uma pesquisa etimológica 

desses, com o objetivo de saber a origem de cada topônimo e definir quais deles 

são oriundos das línguas afros.  
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 Realizamos uma pesquisa descritiva dos topônimos apresentados, 

baseada na classificação taxionômica de Dick (1990; 1992), sendo assim, para a 

coleta de dados, foi necessária a realização de entrevistas semiestruturadas no 

referido loteamento, nas quais abordamos moradores/informantes com o 

objetivo de colher informações linguísticas e extralinguísticas que nos 

ajudassem na pesquisa toponímica das ruas, a saber: nome do informante, 

atividade que exerce, local da pesquisa, idade do informante, grau de instrução 

do informante, religião do informante, tempo de moradia no local, data da 

pesquisa, registro de topônimos e observações gerais, para isso utilizamos uma 

ficha do informante, adaptada de Valea (2003 apud SOUSA, 2013, p. 14-19). 

Considerando que um dos objetivos da pesquisa é a identificação de 

topônimos atuais e anteriores, preenchemos o espaço reservado ao “Registro de 

topônimos e informações”, constante na referida ficha, com a resposta da 

seguinte indagação feita aos informantes no momento da pesquisa: qual é o 

nome desta rua onde você reside? Dessa forma, utilizamos a resposta do 

informante para descobrir o topônimo atual e analisar o uso toponímico dos já 

referidos logradouros. 

Para a entrevista da coleta de dados tivemos como critério escolher o 

morador/informante, maior de 18 anos, com tempo de moradia no loteamento 

igual ou superior a 9 anos, pois acreditamos que quase uma década é tempo 

suficiente para acompanhar o processo de variação e mudança pelo qual 

passaram e passam os topônimos das ruas de um lugar, além da contribuição 

para o levantamento histórico do local, que contribui para a descrição 

toponímica realizada.  

Como a pesquisa tem entre seus objetivos o estudo descritivo e 

etimológico, além da análise da estrutura morfológica dos topônimos 

estudados, a categorização destes conforme as taxionomias toponímicas 

estabelecidas por Dick (1990), fez-se necessário catalogar os já referidos nomes 

de lugar em fichas lexicográfico-toponímicas adaptadas do modelo definido por 

Dick (1990), de forma que contemplasse o corpus e os objetivos em questão. Tais 
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fichas permitem uma visão geral dos topônimos analisados, facilitando a 

utilização dos dados, pois através dela é possível identificar, nos signos 

toponímicos, sua etimologia, sua estrutura morfológica, sua evolução e contexto 

histórico, possibilitando assim a relação entre linguística, história e cultura. 

Dessa forma, para esta pesquisa elaboramos a seguinte ficha lexicográfico-

toponímica: 

 
Figura 2 – Ficha lexicográfico-toponímica 

 

ENTRADA LEXICAL: TAXIONOMIA: 

ETIMOLOGIA:  

ESTRUTURA MORFOLÓGICA:  

TOPÔNIMO:  TAXIONOMIA:  

ETIMOLOGIA:  

IMAGENS 

  

INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS 

 

CONTEXTO 

 

REFERÊNCIAS  

 

PESQUISADOR  
REVISOR  

Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada de Dick (1990) 

 
 

QUARTA PEGADA: A INFLUÊNCIA AFRICANA TOPONÍMICA NA 
PRINCESA DO SERTÃO 
 

 Os dados encontrados na etimologia de cada nome de rua do 

Loteamento Jardim Sucupira apresentado no item “entrada lexical” comprovam 

que o conjunto léxico toponímico de origem africana, apresentado nas fichas 

lexicográfico-toponímicas, é majoritariamente oriundo da língua iorubá, 

constituindo um elemento específico simples ou composto híbrido, a saber: Rua 

Ifá, Rua Oxumaré, Rua Xangô, Rua Iemanjá, Rua Iansã, Rua Oxum, Rua 

Obaluaê, Rua Ogum de Ronda, Rua Oxóssi Pena Branca, Rua Oxóssi Guerreiro, 
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Rua Oxalá, Rua Omulu e Rua Orixás, isto é, treze dos quinze topônimos 

africanos por nós estudados são provenientes dessa língua. Pertencente ao 

grupo linguístico benue-congo oriental, especificamente do grupo defoide 

(PETTER, 2015, p. 60), os falares iorubás estão concentrados nos territórios entre 

a Nigéria ocidental e o Reino Queto, situado no Benim oriental, na África. Logo, 

esses falares ficaram conhecidos no Brasil como nagô-queto (PESSOA DE 

CASTRO, 2005, p. 41). Já o topônimo Rua Aruanda é oriundo das línguas bantas, 

pertencentes ao grupo linguístico benue-congo ocidental, estas, por sua vez, 

constituem uma subdivisão do grupo bantoide. Ambos os grupos apresentados 

são subdivisões da família linguística benue-congo, que tem aproximadamente 

900 línguas, com mais de 500 milhões de falantes. O remanescente topônimo do 

conjunto lexical estudado, Rua Nanã, é oriundo da língua fon, da família 

linguística Kwa, especificamente do subgrupo gbe, à qual também pertencem as 

línguas eve, gen e aja, todas designadas pelo termo jeje no Brasil. Essas línguas 

têm uma característica em comum, pois pertencem ao tronco linguístico nigero-

congolês (PETTER, 2015).  

Ao serem trazidos para o Brasil, os africanos dos diversos países, falantes 

de línguas diferentes, tinham a necessidade de desenvolver algum nível de 

comunicação já nos navios negreiros, daí a necessidade de adoção de uma 

língua geral pelos representantes de cada grupo negro com a finalidade de um 

entendimento geral. Sendo assim, o quimbundo, proveniente dos bantus, 

representados pelos congoleses e angolanos, presentes no Brasil, em 

Pernambuco e em outros estados do Nordeste, assim como em Minas, São 

Paulo e Rio de Janeiro, e o nagô ou iorubá, proveniente dos sudaneses, falado na 

Nigéria do Sul, serviram de sistema comunicativo entre africanos no país e 

deixaram rastros de sua língua no processo de aculturação afro-portuguesa 

(DICK, 1992; PETTER; CUNHA, 2015). Os falantes desta última língua se 

destacavam, entre outras coisas, pelos seus elementos da cultura espiritual, ou 

mítico-religiosa, o que se comprova em nosso estudo através da expressiva/ 
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quantidade de topônimos das ruas do Jardim Sucupira pertencerem ao léxico 

das chamadas “línguas de santo” de etimologia iorubá. 

O contato das línguas da área oeste-africana em terras brasileiras ocorreu 

entre os séculos XVIII e XIX, atuando em domínios como a música, a dança, a 

culinária e a religião. Sendo assim, inferimos que o léxico do conjunto 

toponímico estudado é prova desse contato linguístico, revelando a história da 

língua e registrando os contatos linguísticos e culturais dos falantes brasileiros, 

inclusive no que concerne à cultura do candomblé, que é entendido como partes 

da África transportadas para o Brasil mesclando povos, línguas e culturas, 

considerado “[…] um dos espaços de manutenção dos valores históricos, 

culturais e linguísticos de povos africanos oriundos das regiões de antigos 

reinos […]” (MONADEOSI, 2015, p. 251).  

As ritualísticas línguas de santo têm aspecto sagrado, além de ter a 

função de manter a cultura e os valores históricos africanos. Seu repertório 

específico da liturgia dos candomblés, aceito pela comunidade sócio-religiosa 

como meio primordial de contatar as suas divindades, favoreceu para a 

cristalização do seu vocabulário, se mantendo estranho ao domínio da língua 

portuguesa, além de ser resistente às inovações desse sistema linguístico. O que 

pudemos confirmar com as análises da estrutura morfológica trazida pelos 

topônimos em questão, pois identificamos que eles não sofreram alterações 

significativas. 

Ainda sobre a estrutura morfológica, podemos destacar que o conjunto 

léxico toponímico analisado é majoritariamente constituído por signos 

toponímicos com elemento específico simples, isto é, onze deles são 

constituídos por uma só palavra, a saber: Ifá, Oxumaré, Xangô, Iemanjá, Iansã, 

Oxum, Obaluaê, Oxalá, Omulu, Nanã e Aruanda, um topônimo com elemento 

específico simples híbrido, Orixás, nome composto de mais de um estrato 

linguístico, e apenas três signos toponímicos compondo o conjunto do elemento 

específico composto híbrido, isto é, aqueles que resultam da composição de 

duas ou mais palavras de línguas de diferentes etimologias, a saber: Ogum de 
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Ronda, Oxóssi Pena Branca e Oxóssi Guerreiro. Entre estes três últimos 

constatamos a presença de morfemas lexicais de origem iorubá, portuguesa, 

francesa, latina e germânica, o que além de revelar o contato linguístico entre 

diferentes etnias no Brasil, caracteriza um conjunto não homogêneo de 

empréstimos ou aportes lexicais com termos de duas ou mais línguas, típico da 

linguagem do povo de santo. 

Quanto ao fenômeno da substituição toponímica observado em nosso 

corpus, em torno do qual foi direcionada nossa pesquisa e coleta de dados com o 

objetivo de identificar sua motivação com a finalidade de comprovar a hipótese 

da pesquisa, podemos inferir que precisamente a primeira ocorrência dessas 

substituições data de agosto de 1992, isto é, há mais de duas décadas, e 

atualmente constatamos que alguns topônimos de origem africana das ruas do 

loteamento Jardim Sucupira, a saber: Rua Ogum de Ronda, Rua Oxóssi Pena 

Branca, Rua Ifá, Rua Oxumaré, Rua Xangô, Rua Oxum e Rua Omulu, 

exatamente 47% dos quinze, foram substituídos pelos topônimos: Rua Carlos 

Fadigas, Rua Maanaim, Rua Gilson Carlos Silva Pereira, Rua Rosa de Sarom, 

Rua São Lucas, Rua Lírio dos Vales e Rua Monte das Oliveiras, 

respectivamente. 

A classificação do conjunto lexical toponímico produto dessa 

substituição apresenta taxes de naturezas física e antropocultural, como dois 

antropotopônimos (Rua Carlos Fadigas e Rua Gilson Carlos Silva Pereira), um 

hagiotopônimo (Rua São Lucas), dois fitotopônimos (Rua Rosa de Sarom e Rua 

Lírio dos Vales), um geomorfotopônimo (Rua Monte das Oliveiras), e um 

corotopônimo (Rua Maanaim), porém os topônimos classificados nestas três 

últimas categorias é um conjunto léxico toponímico com referencial 

hierotoponímico, pois constituem nomes provenientes da Bíblia Sagrada: Rosa 

de Sarom, Lírio dos Vales, Monte das Oliveiras e Maanaim, sendo os dois 

primeiros entendidos como referência a Jesus Cristo, isto é, um nome sagrado 

para os cristãos. Já os dois últimos representam locais sagrados para os cristãos, 

sendo o Monte das Oliveiras o local da ascensão de Jesus Cristo e Maanaim o 
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local em que Jacó viu um grupo de anjos e lá gritou o nome do acampamento. 

Não podemos deixar de destacar o hagiotopônimo “Rua São Lucas”, produto 

da crença católica romana, a qual também segue o evangelho de Cristo. Logo, 

apresentamos quatro topônimos presentes no vocabulário dos cristãos 

evangélicos mais um presente no vocabulário da liturgia dos católicos romanos, 

isto é, cinco dos sete topônimos produtos da referida substituição são de cunho 

religioso cristão, configurando sem dúvidas uma motivação religiosa para a 

referida substituição, o que corrobora para a resposta do que pensamos como 

hipótese, pois acreditamos que a troca foi motivada pela intolerância religiosa, 

em que um nome motivado pela crença sucumbe a outro antes utilizado como 

topônimo por semelhante motivação. Logo, tais substituições são imotivadas no 

que diz respeito à relação entre o signo toponímico e o logradouro nomeado. 

Julgamos importante salientar que está intrínseco nessas substituições 

toponímicas a intenção da consagração do logradouro, como destacado por 

Senna (2014) quando afirma que manobras são feitas pelo homem religioso para 

tornar um espaço em um lugar sagrado. Especificamente, no referido 

loteamento, entendemos que a religião cristã evangélica tem predominância 

neste aspecto, pois das ruas em que realizamos a análise de seus nomes, 

constatamos a presença de templos evangélicos em 47% delas espalhadas por 

sete das quinze ruas com topônimos de origem africana no referido loteamento, 

exercendo assim a influência da religião cristã evangélica sobre as demais 

crenças, inclusive as crenças da mitologia africana. 

A partir dos relatos dos moradores/informantes e das justificativas dos 

projetos de lei utilizados para a substituições dos nomes das ruas do referido 

loteamento, os quais apontam que essas foram ocasionadas por motivos de fé 

religiosa, unindo ao fato de que apenas o conjunto das ruas portando nomes 

relacionados às religiões de matrizes africanas sofreram mudanças toponímicas 

oficiais, reconhecemos que a cultura africana como um todo no Brasil sofreu e 

sofre repressões de formas variadas, pois intencionalmente, desde a colonização 
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desse país, foi criada uma imagem negativa sobre o negro e tudo que dele 

provém. 

Através da discriminação, há uma tentativa de apagar todo elemento que 

pertence aos costumes, crenças e tradições afro. Os resquícios dessa opressão 

também são refletidos no vocabulário de origem africana, especificamente, no 

viés religioso é inegável que geralmente a intolerância “[...] acentua-se quando 

as circunstâncias forçam a aceitação de diálogos entre instalações dogmáticas, 

entre corporações místicas e entre ressignificações rituais.” (SENNA, 2014, p. 

118), fatores que encaminham para o esquecimento da crença africana trazida 

ao Brasil em sua plenitude. 

Dessa forma, inferimos que a imposição dos vários topônimos das ruas do 

Jardim Sucupira está para além da questão religiosa, mas sim de uma 

consciência cultural como um todo, a qual geralmente tenta neutralizar todo e 

qualquer elemento da cultura afro na sociedade.  

 Neste sentido, ao observarmos a toponímia primitiva do Brasil, notamos 

a presença de muitos topônimos de origem portuguesa, invocando os “bens 

espirituais” (DICK, 1982, p. 80), e de origem indígena, “[...] voltados para as 

circunstâncias imediatas da terra, ou do seu próprio meio ambiente [...]” (DICK, 

1982, p. 80), já os topônimos de origem africana apresentavam-se e apresentam-

se com menor frequência que os de origem indígena, ainda assim, quando 

constatados, tinham e têm características misturadas com o português 

brasileiro, conforme afirma Dick (1982, p. 82): 

 
[...] a toponímia de origem africana, apesar de oferecer, 
extensivamente, um quadro menor que o de procedência 
autóctone (cerca de quarenta vocábulos, aproximadamente), 
denota também as influências lingüísticas experimentadas pelo 
português do Brasil, na fase histórica da colonização. 

 
Muitos topônimos portando vocábulos de origens variadas 

possivelmente foram classificados como portadores de elementos autóctones, 

visto que os negros e suas línguas nunca foram aceitos como parte constituinte 
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da formação desse país tão heterogêneo que é o Brasil. Relacionado a esse fato, 

segundo Dick (1992), essa menor expressividade dos topônimos africanos, em 

relação ao conjunto toponímico indígena, se refere ao desempenho dos negros 

conforme os padrões de organização da sociedade brasileira, em que se 

implantou nitidamente a dualidade alógeno x autóctone. De acordo com a 

pesquisa realizada inferimos que esses fatos atualmente se desdobraram em 

intolerância e repressão social em direção ao topônimo africano de cunho 

mítico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização deste estudo, unindo os relatos dos 

moradores/informantes do referido loteamento, junto à justificativa de lei 

coletada em uma das entrevistas, informando que um dos motivos da 

substituição toponímica é o intuito de homenagear sua fé com um nome 

tomado do vocabulário bíblico, comprovamos a hipótese da arbitrariedade no 

ato da substituição toponímica, cultivando a repressão da cultura do povo afro. 

Os fósseis da história feirense forneceram pistas para a análise dos 

quinze signos toponímicos de origem africana. Seguindo as teorias de Dick 

(1992), quanto aos topônimos africanos, fizemos o estudo e análise dos 

principais componentes étnicos imigrados, assim como o estudo das 

classificações das suas línguas faladas, além do exame linguístico dos 

designativos onomásticos, descobrimos, pois que nosso corpus representa três 

línguas africanas: a iorubá, as do grupo banto e a fon, as quais são línguas 

utilizadas pelo povo de santo, nas diferentes nações do candomblé. Sendo a 

maioria do léxico toponímico proveniente da língua iorubá, a língua africana 

mais conservada na Bahia. Afirmação também confirmada na análise da 

estrutura morfológica dos topônimos, pois constatamos que os signos 

toponímicos de origem africana em sua maioria não sofreram consideráveis 

mudanças morfológicas, nem misturas com outros estratos linguísticos. Nesse 
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seguimento, segundo as classificações taxionômicas, encontramos mais de 90% 

do corpus classificado como mitotopônimo, indicando que são denominadores 

de entidades da religião de matriz africana. Em contrapartida, dos sete 

topônimos substituídos, cinco estão relacionados à crença judaico-cristã. Logo, 

estes dados analisados se revelam confirmadores da nossa hipótese de que a 

crença religiosa cristã atuou de forma direta em direção ao apagamento dos 

topônimos provenientes da língua dos escravizados: as línguas africanas. 
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AS PEDALADAS: NEOLOGIA POLÍTICA 

NA REVISTA VEJA 
____________________________________________________________ 

 
 

PEDALAR: REFLEXÕES INICIAIS 

 

Neste texto, trazemos reflexões sobre a ampliação do léxico a partir da 

neologia, já que esta serve para o enriquecimento do inventário vocabular da 

língua, configurando como um dos aspectos de seu processo dinâmico, através 

de palavras formadas para suprir necessidades surgidas com as mudanças 

sociais. 

Na nossa sociedade contemporânea, em que as coisas mudam 

constantemente, faz-se urgente o surgimento de novos termos e significados 

para se referir a fenômenos, objetos e processos que ocorrem ao longo do 

tempo. A língua deve acompanhar essas exigências, pois termos da linguagem 

técnico-científica devem ser “inventados” a cada nova descoberta. Não se pode 

negar, porém, que novos termos servem também a intencionalidades 

expressivas surgidas no cotidiano e de forma estilística. 

Partindo disso, analisamos, do ponto de vista lexical e neológico, as 

lexias inovadoras encontradas na revista Veja, especificamente as de cunho 

político, na qual o critério utilizado é o lexicográfico, portanto, serão 

considerados neologismos os itens lexicais não registrados no Dicionário 
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Michaelis da Língua Portuguesa, no Dicionário Priberan, e nem no Dicionário Aulete, 

todos na versão online, já que sua atualização é mais rápida em relação à versão 

impressa, consultadas no período de janeiro a abril de 2019. Essas são obras 

lexicográficas contemporâneas de grande prestígio social e utilizadas como 

corpus de exclusão para este trabalho.  

O período selecionado para investigação justifica-se por se tratar de um 

período de intensa repercussão política, que ocasionou em impeachment 

presidencial de Dilma Rousseff e o fim da era PT (Partido dos Trabalhadores). 

Assim, investigamos as inovações lexicais utilizadas em textos jornalísticos 

veiculados neste período, para isso selecionamos a revista Veja, pela mesma 

apresentar como característica a publicação de matérias jornalísticas de crítica 

política. Além disso, a revista apresentou um número expressivo de matérias de 

capa ao longo do ano de 2016 para tratar de assuntos alusivos, diretamente ou 

indiretamente, à Dilma Rousseff, Lula, ex-presidente e aliado político, e ao PT. 

Após a análise dos dados coletados, foi utilizado o método lexicográfico 

para a elaboração de um glossário político-neológico, em que as lexias, do 

campo lexical da política, ausentes nas obras lexicográficas utilizadas como 

corpus de exclusão, foram consideradas neologismos, catalogadas e 

organizadas em forma de verbetes, seguindo os critérios de produção 

lexicográfica.  

As bases teóricas utilizadas foram os estudos lexicológicos alicerçados 

em Biderman (2001; 1998; 1996), Pottier (1978) e Abbade (2006; 2011); 

lexicográficos com as contribuições de Barbosa (2001), Xavier (2011), Welker 

(2004), Porto Dapena (2002) e Souza (2011); e neológicos embasados em Alves 

(2012; 2007; 2001; 1994), Carvalho (2012; 2001; 1984) e Correia e Almeida (2012), 

além de outros autores não menos relevantes. 

Considerando a importância de valorizar a riqueza linguística de uma 

comunidade, podemos considerar a relevância dos veículos midiáticos na 

transmissão linguística de elementos inovadores. Além disso, os veículos de 
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comunicação participam ativamente da política e utilizam estratégias para 

divulgar uma opinião.  

 
Através da imprensa, veiculam-se conteúdos culturais com 
finalidades ideológicas de apresentar os interesses de uma 
classe como sendo os interesses gerais da sociedade. Desta 
forma, a proposta política desta classe adquire um apoio 
consensual da população que a legitima (MAAR, 1994, p. 87-
88). 
 

Ao mesmo tempo em que a imprensa pode transmitir e reproduzir 

conteúdos ideológicos, esses influenciam leitores, organizam a opinião pública 

em torno de determinados objetivos com interesses políticos, como promover 

manifestações públicas ou votar em determinados candidatos. Desse modo, os 

meios de comunicação (jornal, revista, rádio, televisão ou redes sociais) 

cumprem papel significativo nas sociedades democráticas, de um lado, por 

fiscalizarem figuras públicas e, de outro, porque fazem o intermédio entre 

sociedade e governo, além de produzir entretenimento. 

Assim, este estudo está organizado em seções, em Pedalar: reflexões iniciais 

é feita uma apresentação inicial do objetivo dessa pesquisa, posteriormente em 

Os nomões: o léxico é apresentada uma discussão acerca do estudo do léxico, 

fundamental para toda pesquisa que tenha como foco trabalhar a palavra. 

Após, em Despedalar: a neologia será apresentado o conceito de neologia, levando 

em consideração sua relevância para ampliação do repertório linguístico e, mais 

especificamente, a neologia no campo lexical da política. Em O propinoduto: 

glossário político-neológico é apresentado o resultado da pesquisa, um glossário 

composto de 34 lexias simples. E em Repedaladas: as considerações trazemos 

algumas reflexões sobre a pesquisa.  

 

OS NOMÕES: O LÉXICO 

 

O léxico é a unidade fundamental da língua, onde estão abrangidas 

palavras e expressões próprias de um povo, assim, o léxico tanto abarca as 
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generalizações, faladas pela maioria da população, quanto aquelas que são mais 

específicas de um grupo de falantes. 

Uma das formas que se tem de conhecer o vocabulário de um indivíduo 

ou de um grupo social é através dos textos escritos, que são uma fonte 

riquíssima para investigação do uso da língua, nos quais se busca compreender 

as mudanças e permanências do léxico de um povo. Os textos jornalísticos, 

especialmente, têm como característica marcas do uso da criatividade 

linguística de seus autores.  

Partindo disso, diversos autores “brincam com a língua”, criando efeitos 

estilísticos, dando novas significações às palavras ou criando unidades novas 

que misturam elementos reais, existentes na língua, como prefixos e sufixos, por 

exemplo, com elementos novos. 

É inegável a relação que se estabelece entre língua e cultura, pois a 

primeira é o instrumento de comunicação utilizado por todos os indivíduos 

pertencentes a uma comunidade, e a segunda é o produto das vivências 

realizadas historicamente pelos antepassados, refletidas no modus vivendi dessa 

população. 

As palavras, portanto, são o instrumento de comunicação humana, pois 

são utilizadas para nomear tudo o que existe, mas também são a forma de 

expressar o pensamento humano. Dentro dos estudos linguísticos, as Ciências 

do Léxico são campos de estudo que se preocupam em explicar a importância 

das palavras (e seu uso) dentro da comunidade de falantes. 

A Lexicologia se relaciona com os estudos fonético-fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, pragmáticos, discursivos e, sobremaneira, com os 

semânticos. Sendo seu objeto de investigação a lexia, que é a unidade funcional 

significativa. O termo lexie foi empregado por Pottier (1978) para referir-se a 

diferentes tipos de palavras e conjuntos de palavras. Segundo o pesquisador, 

uma lexia pode ser: um Gramema, morfema gramatical ou um Lexema, isto é, 

uma palavra com significado próprio, sendo que estas podem ser divididas em: 

lexias simples; lexias compostas; lexias complexas. 
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De acordo com Pottier (1978), as palavras, empregadas pelo falante, têm 

significado social dentro de seu contexto de uso. As lexias simples referem-se à 

palavra tradicional, o vocábulo simples formado por uma sequência de letras. 

As lexias compostas referem-se a duas palavras que formam um todo 

semântico, podendo ser separadas por hífen ou não.  

Já as lexias complexas são formadas por uma sequência de elementos 

que, se separadas, causam prejuízo do sentido empregado, são sequências 

complexas, mais ou menos fixas, formadas por duas ou mais lexias ou até frases 

inteiras, cujo sentido é entendido pela junção de seus elementos. Podemos citar 

como exemplos: adivinhas, provérbios, expressões idiomáticas, jargões etc. 

(CORPAS PASTOR, 1996 apud BARREIROS, 2017). 

A origem dos estudos lexicológicos tem início no século IV a.C., na Índia, 

com Panini que, em sua gramática, estudou o sânscrito, definindo elementos 

significativos da língua. O importante gramático indiano produziu um manual 

que possibilitou o uso do Sânscrito, esta era a língua utilizada nos livros 

sagrados (hinos e orações, chamados de Mantras).  

O léxico vive em expansão permanente para representar as experiências 

pessoais e sociais da comunidade, o que muitas vezes se reflete em novas 

criações lexicais, um tipo de desenvolvimento do universo lexical de uma 

língua, sendo assim um sistema aberto. 

Nas palavras de Souza (2011, p. 145), “Várias motivações interferem na 

composição do legado lexical de uma determinada língua”. Essas motivações 

podem ser internas ou externas à comunidade linguística. Dessa forma, quando 

se trata do estudo da palavra, deve-se utilizar como teoria o estudo do léxico, 

pois, a Lexicologia estuda o universo de todas as palavras, em todas as suas 

vertentes, sendo essa ciência o ponto de partida para o desenvolvimento desse 

estudo, pois se a Lexicologia é a ciência que estuda o léxico em todas as suas 

relações, então é de fundamental importância para todo trabalho que se 

debruce em torno do estudo do léxico.  
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Podemos constatar a importância dos estudos da Lexicologia, a partir das 

palavras de Orsi (2012), quando esta diz:  

 
[...] na Lexicologia pode-se avaliar a questão dos campos 
semânticos; constituir uma rede de relações das palavras de um 
sistema linguístico; estabelecer a capacidade de ligação das 
unidades léxicas nos planos morfossintático, sintático e 
semântico e nos eixos paradigmático e sintagmático; estudar o 
conjunto de palavras de uma determinada língua ou de um 
grupo de indivíduos; fazer estimativas sobre o léxico virtual do 
ponto de vista diatópico (diferenças no espaço geográfico), 
diastrático (diferenças entre os níveis socioculturais) e diafásico 
(diferenças entre os diversos estilos) ou, ainda, sistematizar os 
processos de criação e renovação lexicais (ORSI, 2012, p. 171-
172). 

 

Dito isto, entendemos que os estudos lexicológicos propiciam conhecer a 

língua em uso, pois a Lexicologia, enquanto ciência, tem como objetivo primeiro 

a descrição do léxico de uma língua, buscando retratá-lo, tanto dentro de um 

sistema individual quanto coletivo, conhecendo a história linguística dessa 

comunidade através de seus falantes. Assim,  

 
Estudar o léxico de uma língua é enveredar pela história, 
costumes, hábitos e estrutura de um povo, partindo-se de suas 
lexias. É mergulhar na vida de um povo em um determinado 
período da história, através do seu léxico (ABBADE, 2006, p. 
213).  

 

Além da Lexicologia, também nos amparamos na Lexicografia, pois estas 

se configuram como ciências que estudam as palavras, porém as enxergam de 

modo distinto, além de aplicarem métodos de estudos variados, “[...] son como 

las caras de una misma moneda”1 (PORTO DAPENA, 2002, p. 16). A 

Lexicografia baseia-se na organização/compilação de lexias com a finalidade de 

elaborar obras lexicográficas: dicionários, vocabulários e glossários.  

A lexicografia situa-se na organização e produção de um glossário em 

que são compiladas as lexias coletadas em um corpus, pois “[...] o glossário é um 

 
1 “[...] são como dois lados de uma mesma moeda”. (Tradução nossa) 
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instrumento lexicográfico de grande valia para a análise do léxico em uso em 

determinada época, de modo que ele fixa as acepções em que os signos foram 

empregados, atesta seus usos e o autoriza.” (XAVIER, 2011, p. 4). Geralmente 

aparecem no final dos textos para esclarecer o significado de determinadas 

palavras ou expressões usadas pelo autor. 

Nas palavras de Souza (2011), a Lexicografia tem como objeto o léxico, 

porém seu objetivo principal é o de identificar e tratar as unidades do léxico de 

forma a organizá-las em obras lexicográficas. Logo,  

 
A Lexicografia pode servir de embasamento aos estudos 
lexicais, uma vez que fixa as acepções dos signos linguísticos e 
estados de língua diversos e as registra de modo mais 
sistematizado, podendo ser usada como referência das normas 
lexicais vigentes nas mais variadas épocas. Além disso, através 
da produção de obras lexicográficas, como dicionários, 
glossários e vocabulários, das mais diferentes ordens, como 
históricos, etimológicos, ortográficos, terminológicos etc., a 
Lexicografia favorece uma ampla e variada gama de pesquisas 
no âmbito da Lexicologia, a exemplo dos neologismos, 
arcaísmos, empréstimos linguísticos, regionalismos, etc. 
(ABBADE, 2011, p. 2).  

 
A primeira versão de ‘dicionário’ pode ser considerada as tabuinhas 

sumérias, que continham listas lexicais de diversos tipos. A atividade 

intelectual da civilização mesopotâmica era muito relevante, nisso inclui-se a 

tarefa lexicográfica, já que era necessário esse tipo de aprendizagem nas escolas 

dos escribas. Dessa forma, os primeiros ‘dicionários’ são atividades escolares e 

não compilações de glosas para compreensão de textos. As listas lexicais foram 

se tornando cada vez mais extensas e tomaram uma forma definitiva por volta 

do final do século XII.  

O dicionário Dictionarium ex Lusitanico in Latinum Sermonem (1562), de 

Jerónimo Cardoso, surge como o início da dicionarização da língua portuguesa, 

dando origem aos posteriores dicionários do português. O dicionário, apesar de 

pequeno, apresenta um corpus lexical significativo para a época, composto por 

cerca de 12.000 entradas (WELKER, 2004). 



 

85 | P á g i n a  

 

O labor lexicográfico tem caráter utilitário, já que tem a função de listar o 

acervo lexical de uma língua, pois, tendo em vista sua amplitude, faz-se 

necessária a catalogação de lexias não dicionarizadas que circulam socialmente. 

Em se tratando da leitura de textos que apresentam inovação lexical, é preciso 

recorrer ao auxílio da Lexicografia para esclarecer as acepções das lexias, 

tomando como base seu contexto de uso. 

 

DESPEDALAR: A NEOLOGIA 

 

A mudança é uma característica inerente às línguas, essas mudanças 

sinalizam avanços e ao mesmo tempo permanência de uma língua, que se 

modifica para atender ao desenvolvimento da sociedade. Dentre os inúmeros 

fatores de inovação/mudança destacam-se os neologismos, pois, todo 

falante/usuário da língua tem a capacidade linguística de produzir unidades 

novas ou o reaproveitamento de unidades presentes em seu vocabulário. 

 De acordo com Nelly Carvalho (1984), o termo neologismo significa 

“nova palavra”, composto híbrido do latim neo (novo) e do grego logos 

(palavra). Os neologismos estão ligados às inovações ocorridas na sociedade, 

sejam de cunho político, artístico, técnico, científico ou econômico, as quais são 

refletidas na língua. As principais fontes de criação lexical, atualmente, são 

ciência e tecnologia, mas também não podemos deixar de reconhecer que as 

questões sociais e políticas trazem a possibilidade de ampliação do léxico, pelo 

uso da língua de uma forma mais criativa.  

 

El término “néologie” aparece por primeira vez en francês 
según J.C. Boulanger (2010) en el año 1758 con el sentido de 
“creación de palabras, expresiones o sentidos nuevos”. Poco a 
poco dicho término adquiere el sentido de transgresión de 
norma, y a lo largo del resto del siglo XVIII y de todo el siglo 
XIX se utiliza el término “neologismo” como “creación abusiva 
de términos nuevos” (CABRÉ, 2015, p. 88, grifo da autora).2 

 
2 O termo “neologia” aparece pela primeira vez em francês segundo J.C. Boulanger (2010) no 
ano de 1758 com o sentido de “criação de palavras, expressões ou sentidos novos”. Pouco a 
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Uma unidade lexical só pode ser considerada neológica levando em 

consideração a época em que surge e o seu significado num dado contexto, 

assim, a partir do momento em que essa unidade é dicionarizada deixa de ser 

um neologismo. Os neologismos podem ser classificados em tipos, de acordo 

com Alves (1994; 2007). 

 
Quadro 1 - Tipos de neologismos 

 
 

Tipos de neologismos, de acordo com Alves (1994; 2007): 

Inéditos: 

Fonológicos 

Ex-nihilo 

Empréstimo:  

Estrangeirismo 

Decalque  

Conversão 

 

Outros processos: 

Truncação  

Palavra-valise 

Reduplicação  

Derivação regressiva 

Por Derivação: 

Derivação prefixal 

Derivação sufixal 

Derivação 

parassintética 

Por composição: 

Composição 

sintagmática 

Siglas e acrônimo  

Semântico  

Fonte: Alves (1994; 2007) 
 
De acordo com Alves (2007), as criações neológicas ex-nihilo (em latim ‘a 

partir do nada’) têm como base radicais inéditos utilizados na construção de 

uma nova palavra. Criações como estas são raras na história das línguas, pois as 

formas lexicais não apresentam qualquer tipo de motivação, o que dificulta a 

compreensão do significado da unidade lexical criada.  

Os neologismos onomatopaicos também compõem as criações neológicas 

inéditas, pois são criados sem base em nenhuma outra palavra que integre o 

vocabulário, ou seja, não há referência à outra palavra existente na língua. É 

uma tentativa de traduzir, em palavras, alguns ruídos e sons da realidade.  

 
pouco esse termo adquire o sentido de transgressão da norma, e ao longo do século XVIII e de 
todo o século XIX se utiliza o termo “neologismo” como “criação abusiva de termos novos”. 
(Tradução nossa) 
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Os neologismos sintáticos ou derivacionais, de acordo com Correia e 

Almeida (2012), ao contrário, trazem uma combinação de elementos já 

existentes no sistema linguístico e “[...] é aparentemente o processo mais 

disponível para a construção de palavras” (CORREIA; ALMEIDA, 2012, p. 38). 

Os afixos derivacionais podem ser prefixos e sufixos. 

 As criações neológicas por derivação prefixal, por exemplo, são muito 

comuns, pois, ao unir uma palavra a uma base já existente, os prefixos lhes 

acrescentam novos significados. Apresenta as seguintes características: ocorre à 

esquerda da base; geralmente corresponde a antigas preposições e advérbios 

latinos e gregos; tem conteúdo semântico menos gramatical do que os sufixos 

(CORREIA; ALMEIDA, 2012). Os exemplos encontrados no corpus são: 

Anticoxinha, Antidelação, Antipetismo, Antipolítica, Despedalar, Repedalada, 

Ixquerda.  

Os neologismos formados por derivação sufixal, por sua vez, atribuem às 

palavras uma ideia acessória e, com frequência, alteram-lhes a classe 

gramatical. Devido a isso, trata-se de um processo muito recorrente e bastante 

produtivo na língua portuguesa. Apresentam como caraterísticas de 

composição: ocorrem à direita da base; geralmente determinam a categoria do 

derivado; determinam silaba tônica da palavra (CORREIA; ALMEIDA, 2012). 

Os exemplos encontrados no corpus foram: Cartelizar, Crivellar, Eletrolão, 

Faxinado, Impeachômetro, Impichado, Mensalinho, Nomões, Pacotão, Pedaleiro, 

Palaciano, Petralha, Petrolão, Quadrilhão, Republiqueta, Temerista e Lulopetismo e 

Tucanocídio.  

As formações neológicas por derivação parassintética são aquelas em que 

uma palavra-base recebe, simultaneamente, um prefixo e um sufixo, mas não se 

apresentam com muita produtividade no português brasileiro contemporâneo. 

“A parassíntese, distingue-se então, dos restantes casos de afixação, dado que 

aparentemente é o único caso em que dois afixos se juntam a uma base 

simultaneamente” (CORREIA; ALMEIDA, 2012, p. 51). 
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Os neologismos formados por composição são bastante utilizados na 

imprensa contemporânea, sendo estes um processo de justaposição de dois 

componentes, que se tornam uma unidade léxica. As composições 

sintagmáticas ocorrem quando elementos integrantes de uma frase se 

encontram em uma íntima relação sintática, de forma a constituírem uma 

unidade léxica. Os exemplos encontrados no corpus são: Lulopetismo, 

Petropropina, Petrorroubalheira, Pmdebrecht, Propinocracia e Propinoduto.  

Já a composição por siglas e acronímias ocorre por economia discursiva, 

em que se reduz o sintagma de modo a torná-lo mais simples e mais eficaz na 

comunicação, é um processo de abreviação vocabular. As siglas caracterizam-se 

pela junção das iniciais de um sintagma, passando a funcionar como uma 

unidade lexical simples. Já o acrônimo é uma unidade lexical formada por 

letras, também abreviação vocabular, mas sua composição se pronuncia como 

uma palavra, pois tem a estrutura silábica própria da língua. No corpus 

encontramos um exemplo de sigla: MPL. 

Os neologismos formados por conversão, também chamados de 

derivação imprópria, são determinados por um tipo de formação lexical em que 

uma unidade léxica sofre alterações em sua distribuição, sem que haja 

manifestação de mudanças formais. Alguns autores classificam também as 

situações em que um substantivo passa de próprio a comum. 

Os outros processos, menos produtivos em língua portuguesa, também 

formam neologismos. A truncação, por exemplo, consiste em abreviar uma 

sequência lexical, de modo que uma parte desta seja eliminada.  

Na palavra - valise, também chamada de amálgama, de acordo com 

Correia e Almeida (2012), é quando ocorre redução, em que duas bases perdem, 

uma a parte final, a outra a parte inicial da sequência lexical, para formar uma 

nova palavra. São, portanto, “unidades lexicais constituídas com partes de 

outras palavras, que se juntam formando uma palavra gráfica” (CORREIA; 

ALMEIDA, 2012, p. 57). 
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Já na reduplicação, a mesma base é repetida duas ou mais vezes para 

constituir um novo item lexical, logo é um tipo de inovação pouco produtiva no 

português contemporâneo. A derivação regressiva, por outro lado, ocorre 

quando a nova lexia surge a partir da supressão de um elemento, considerado 

de origem sufixal. Assim, “[...] caracteriza-se pelo fato de, ao invés de juntar um 

afixo a uma base, se retira um segmento da base” (CORREIA; ALMEIDA, 2012, 

p. 44). 

Os neologismos por empréstimos, por sua vez, ocorrem através do 

contato com outras comunidades linguísticas. Dentro desse grupo, temos o 

estrangeirismo, que pode ser caracterizado pela presença de termos novos, 

oriundos de outras comunidades, pois não fazem parte do acervo lexical do 

idioma, e, em muitos casos, pode acontecer a tradução do estrangeirismo para 

facilitar o entendimento, ou seja, logo após a introdução da palavra estrangeira 

na língua que lhe tomou por empréstimo há a tradução ou a definição do seu 

significado. Contudo, os neologismos feitos por decalque ocorrem quando a 

palavra estrangeira é integrada a um novo sistema linguístico em sua versão 

literal, ou seja, em sua tradução literal. 

Nos neologismos semânticos não se opera nenhuma mudança formal em 

unidades léxicas existentes, mas a transformação semântica de seu significado 

ocasiona a criação de um novo elemento. Este tipo de neologismo é 

frequentemente utilizado através de metáforas, metonímias e sinédoques, 

ocorrendo também quando um termo específico de um vocabulário passa a 

fazer parte da língua geral ou quando um elemento da língua geral passa a ser 

utilizado em vocabulário específico. Os exemplos encontrados no corpus são: 

Acarajé, Pedalar e Sigla. 

Ao contrário do que muitos acreditam, que os neologismos estão 

associados ao mundo contemporâneo, “A história das línguas mostra que a 

incorporação de unidades lexicais neológicas sempre acompanhou o 

desenvolvimento do acervo lexical dos idiomas” (ALVES, 2001, p. 25). Porém, 

atualmente, isso ocorre de forma mais acelerada e evidente. 
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É importante salientar que, ao contrário do que se pensa, a renovação 

lexical não ocorre de maneira caótica, ela ocorre sempre que se faz necessário 

nomear um objeto ou uma ideia, um novo termo é criado ou um termo já 

existente passa a ser empregado com novo significado. São os recursos de 

natureza léxica empregados para cumprir os propósitos comunicativos que as 

transformações de ordem social exigem.  

O primeiro passo para se detectar um neologismo é o sentimento de 

novidade, pois no primeiro momento a palavra neológica causa um 

estranhamento, posteriormente deve passar pelo critério lexicográfico, pois, é 

considerada neológica a palavra não dicionarizada. Assim, os neologismos 

podem ser caracterizados como palavras novas ou palavras que adquiriram um 

novo significado. 

Para realização da pesquisa neológica é necessário definir um corpus de 

extração, ou seja, definir o corpus para análise e coleta dos dados. Geralmente os 

estudos de neologia são realizados com base em corpora dos meios de 

comunicação (jornais, revistas), já que esses têm como característica abordar o 

que é novidade, além disso, são textos relativamente acessíveis. Posteriormente, 

é necessário definir um corpus de exclusão, isto é, os dados que serviram para 

confirmar o caráter neológico, sendo estes as obras lexicográficas (dicionários 

gerais) de grande prestígio social.  

O jornalismo político, uma das áreas da mídia jornalística, tem grande 

importância no funcionamento social, pois é responsável por divulgar 

informações que podem manipular a opinião pública sobre as figuras políticas, 

partidos e posicionamentos ideológicos de modo geral. Ela tem poder para 

convencer o leitor a ponto de construir ou destruir a imagem de um candidato. 

Atrelado a esse fervilhar de informações está o léxico, através da 

materialização linguística dos acontecimentos em momentos de intensa 

movimentação política, como em campanhas eleitorais e crises políticas. Por 

isso, estudar a neologia no jornalismo político “[...] demonstra como os 
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acontecimentos, as tensões e os debates de candidatos e ideologias partidárias 

podem reverberar na criação de novas palavras” (WANDERLEI, 2012, p. 51). 

As ideologias políticas, defendidas pelos grupos políticos que disputam 

o poder, necessitam de signos para apresentar seu posicionamento e suas 

realizações. O social/político/econômico mescla-se nas relações de poder. 

Diversos escândalos, políticos condenados por envolvimento em corrupção, 

continuam a aparecer constantemente nas notícias e são refletidos na 

linguagem. 

A manifestação da produtividade lexical pode, em diversas linguagens, 

sobretudo no discurso jornalístico, ser associada à exploração dos campos 

lexicais, como, por exemplo, o campo da política, através da criação de novos 

termos, que podem servir para o estudo da produtividade lexical na linguagem 

política. “No caso da política, os neologismos são criados, muitas vezes, 

exatamente para conferir um novo significado a termos já existentes. Como se 

fosse necessário buscar alguma referência na mente das pessoas, que melhor 

ilustrasse determinada situação.” (TREIN, 2006, p. 5-6) 

Na sociedade contemporânea, a via de acesso mais frequente para 

produtividade léxica é sempre a imprensa, onde aquela terá maior divulgação. 

As inovações lexicais empregadas em textos jornalísticos demonstram a 

relevância que os contextos sociais, especificamente os acontecimentos políticos, 

têm sobre o funcionamento da língua, trazendo a necessidade de criação de 

novas unidades lexicais para nomear fatos e até mesmo figuras públicas do 

cenário político. 

 

PROPINODUTO: GLOSSÁRIO POLÍTICO-NEOLÓGICO 

 

Apresentamos um glossário elaborado a partir dos itens lexicais 

inovadores, inventariados a partir do corpus investigado. O glossário neológico-

político aqui apresentado é composto por 34 lexias simples, que fazem parte do 
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universo político. Para o levantamento dos dados foram tabuladas 52 revistas 

Veja do ano de 2016. 

O Glossário atende aos seguintes critérios de lematização:  

 

MACROESTRUTURA 

 

De acordo com Welker (2004, p. 91), “Geralmente, toma-se como lema a 

forma ‘básica’ ou ‘canônica’ do lexema: o infinitivo dos verbos, o singular 

masculino dos substantivos e dos adjetivos”. Dessa forma, a macroestrutura do 

glossário atende aos seguintes critérios: 

 

1- As entradas são apresentadas em ordem alfabética linear; 

2- Os verbos são apresentados no infinitivo; 

3- Os substantivos são apresentados no singular; 

4- Os adjetivos são apresentados no singular. 

 

MICROESTRUTURA 

 

1- A entrada é apresentada em letras maiúsculas e negrito; 

2- Após a entrada é apresentada a classe gramatical a que pertencem, em 

siglas; 

3- É apresentada a classificação neológica, entre parênteses; 

4- É indicada a significação da lexia no corpus; 

5- É apresentada abonação “trecho de frase encontrada em um texto 

autêntico” (WELKER, 2004, p. 150), entre aspas, com trechos extraídos do 

corpus,  

6- A lexia é destacada, na abonação, com negrito; 

7- É informada, entre parênteses, onde está localizada a lexia no corpus;  

O verbete possui a seguinte estrutura de organização. 
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Figura 1 – Estrutura do glossário 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

GLOSSÁRIO NEOLÓGICO-POLÍTICO 

 
ACARAJÉ – s.m. (Neologismo Semântico). Recursos desviados.  
Eles alegaram que receberam os ‘acarajés’ na Suíça como pagamento por 
serviços prestados em campanhas eleitorais (Revista Veja, edição 2467, ano 49, 
nº 09, p. 44). 
 
ANTICOXINHA – adj. (Neologismo prefixal). Aquele que é contrário à 
ideologia dos partidos de direita. 
“O falso anticoxinha: militar é desmascarado em grupo contra Temer” (Revista 
Veja, edição 2496, ano 49, nº 38, p. 59).  
 
ANTIDELAÇÃO – adj. (Neologismo prefixal). Contrário a delações.  
“Pavilhão antidelação [...] Nasch, o mestre da teoria dos jogos, ajuda a explicar 
o equívoco de manter delatores convivendo no mesmo espaço” (Revista Veja, 
edição 2464, ano 49, nº 6, p. 48). 
 
ANTIPETISMO – s.m. (Neologismo prefixal). Contrário às ideologias do 
Partido dos Trabalhadores.  
“[...] o apoio do Governador Geraldo Alckmin e o fato de personificar o 
antipetismo paulista que 64% dos votos ao tucano Aécio Neves no segundo 
turno das eleições de 2014” (Revista Veja, edição 2488, ano 49, nº 30, p. 57). 
 
ANTIPOLÍTICA  – s.f. (Neologismo prefixal). Bandeira política de 
conservadores contrários à política vigente. 
“A opção pela antipolítica se faz ouvir no ensurdecedor número de brancos e 
nulos, na alta abstenção e, por fim, no discurso de candidatos que faziam 
questão de se apresentar como ‘não políticos’, tal como João Doria” (Revista 
Veja, edição 2499, ano 49, nº 41, p. 41). 
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CARTELIZAR – v. (Neologismo sufixal). Realizar acordo entre os pares para 
fixação das informações que poderão ser passadas mediante delação. 
“O risco, nessa situação, advertem críticos da mudança, é que elas novamente 
se ‘cartelizem’, agora em torno das informações prestadas aos investigadores” 
(Revista Veja, edição 2460, ano 49, nº 02, p. 40). 

 
CRIVELLAR – v. (Neologismo sufixal). Ato de mudar versões de uma mesma 
história para se favorecer. 
“[...] Crivella tentou conter os danos com uma tática que desafia o bom-senso: 
mudou por completo a versão do que dissera em conversa gravada com VEJA. 
De tão inusitado, o método merece um verbo em homenagem ao criador: 
Crivella crivellou” (Revista Veja, edição 2502, ano 49, nº 44, p. 60). 
 
DESPEDALAR – v. (Neologismo prefixal). Desfazer o processo de “pedaladas” 
(c.f. pedalar).  
“O que um grupo de economistas do Senado descobriu é que, para fazer isso, a 
equipe econômica despedalou pedalando: remanejou receitas e misturou as 
contas do BC e do Tesouro [...]” (Revista Veja, edição 2468, ano 49, nº 10, p. 67). 
 
ELETROLÃO – s.m. (Neologismo sufixal). Escândalo político de desvio de 
verba pública do setor elétrico.  
“Jucá é acusado de receber propinas no petrolão, no eletrolão e na operação 
zelotes, que apura a venda de medidas provisórias” (Revista Veja, edição 2477, 
ano 49, nº 19, p. 67). 
 
FAXINADO – adj. (Neologismo sufixal). Punido por corrupção.  

“Partidos menores como o PR e o PTB do mensalão e o PP do petrolão, 
aderiram porque tiveram políticos faxinados por Dilma e viram na sua 
destituição uma chance de ampliar espaços na administração pública” (Revista 
Veja, edição 2494, ano 49, nº 36, p. 60). 
 
IMPEACHÔMETRO – s.m. (Neologismo sufixal). Medidor da possibilidade de 
impeachment presidencial de Dilma Rousseff.  
“O ‘impeachômetro’: o aumento na probabilidade do fim do governo Dilma 
valoriza as ações das empresas brasileiras” (Revista Veja, edição 2470, ano 49, nº 
12, p. 75). 
 
IMPICHADO – adj. (Neologismo sufixal). Qualidade daquele que é deposto do 
cargo. 
“Negociado durante meses, o acordo não prosperou, e o fracasso resultou na 
profusão de ‘entãos’ usados na frase de abertura desta reportagem: a então 
presidente foi impichada, o então deputado foi cassado e o então ‘vice 
decorativo’ tornou-se presidente da república” (Revista Veja, edição 2496, ano 
49, nº 38, p. 51). 
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IXQUERDA – s.f. (Neologismo prefixal). Preferência partidária pela esquerda, 
em referência ao deputado Freixo do PSOL. 
“Aqui tem ixquerda: enquanto o resto do Brasil vai para direita, o Rio de 
Janeiro pode eleger um prefeito do outro lado: Freixo, do PSOL, está na disputa 
do segundo turno” (Revista Veja, edição 2499, ano 49, nº 41, p. 44). 
 
LULOPETISMO – s.m. (Neologismo por composição). Movimento de apoio ao 
PT e a representação política de Lula. 
“Salve, portanto, o compositor popular, o intérprete do povo, que, tudo indica, 
impedirá que o lulopetismo escreva outra página infeliz da nossa história” 
(Revista Veja, edição 2464, ano 49, nº 6, p. 43). 
 
MENSALINHO – s.m. (Neologismo sufixal). Quantia paga mensalmente a 
políticos para votarem projetos ou apoiarem decisões políticas que beneficiem 
as empresas pagadoras.  
“O mensalinho de Lula e o Petrolão de Dilma: Empreiteiro conta que o ex-
presidente recebia dinheiro da OAS desde a década de 80 e que o cartel das 
construtoras foi montado para eleger Dilma Rousseff” (Revista Veja, edição 
2476, ano 49, nº 18, p. 56). 
 
MPL – s. m. (Neologismo por siglagem). Grupo de manifestantes que defendem 
o transporte público gratuito.  
“O Movimento pelo Passe Livre (MPL) é aquele formado basicamente por 
estudantes e simpatizantes do PSOL que surgiu pela primeira vez nas ruas de 
São Paulo, em 2005” (Revista Veja, edição 2461, ano 49, nº 3, p. 47). 
 
NOMÕES – s. m. (Neologismo sufixal). Nomes de figuras políticas importantes 
no cenário político nacional.  
“Apesar de boatos, especulações e versões, é certo que a delação da Odebrecht 
pegará nomões no Planalto, na Esplanada e no Congresso” (Revista Veja, edição 
2504, ano 49, nº 46, p. 52). 
 
PACOTÃO – s.m. (Neologismo sufixal). Conjunto de medidas.   
“[...] o presidente, deputado Jorge Picciane, devolveu a controversa medida ao 
governador. Nem sequer encaminhou ao plenário, que precisa aprovar o 
pacotão” (Revista Veja, edição 2504, ano 49, nº 46, p. 50). 
 
PEDALAR – v. (Neologismo semântico). Utilizar os recursos destinados a 
determinado setor para suprir as necessidades de outro, o que caracteriza a 
ilegalidade jurídica.  
“A burla ficou conhecida como ‘pedalada fiscal’ e levou, quatro meses depois, à 
rejeição, pelo tribunal, da prestação de contas da presidente” (Revista Veja, 
edição 2464, ano 49, nº 6, p. 51). 
 
PEDALEIRO – s.m. (Neologismo sufixal). Aquele que pedala (c.f. pedalar). 
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“Os pedaleiros: o Tribunal de Contas aponta os culpados pelas manobras que 
afundaram as finanças públicas. Dilma, que perdeu o cargo por causa das 
pedaladas, não está na lista” (Revista Veja, edição 2499, ano 49, nº 41, p. 49). 
 
PALACIANO – adj. (Neologismo sufixal). Pessoas que assessoram líderes do 
governo e frequentam o Palácio do Planalto.  
“Muitos dos parlamentares, governistas de primeira hora, nunca haviam pisado 
no Palácio do Planalto antes. Um deles, do PR mineiro, [...] comentou com 
assessores palacianos” (Revista Veja, edição 2477, ano 49, nº 19, p. 52). 
 
PETRALHA – s. m. (Neologismo sufixal). Refere-se a petistas, associando-os 
pejorativamente aos irmãos metralhas, personagens de Hqs da Disney, que 
eram bandidos. 
“Foi apelidado de ‘novo petralha’ por quem até outro dia o defendia a todo 
custo. É uma história sem fim” (Revista Veja, edição 2494, ano 49, nº 36, p. 63). 
 
PETROLÃO – s. m. (Neologismo sufixal). Escândalo político de desvio de verba 
pública na Petrobrás.  
“Estrelas do mensalão e do petrolão saíram no lucro e a liquidação surtiu efeito. 
O impedimento de Dilma continua provável, mas não houve, pelo menos até 
agora, a debandada generalizada que se previa com a saída do PMDB” (Revista 
Veja, edição 2472, ano 49, nº 14, p. 56-57). 
 
PETROPROPINA – s. f. (Neologismo por composição). Propinas pagas pelos 
agentes da Petrobrás.  
“Parece título de filme de terror, mas é apenas mais um capítulo das traficâncias 
petistas enquanto se investiga o destino das petropropinas” (Revista Veja, 
edição 2482, ano 49, nº 24, p. 52). 
 
PETRORROUBALHEIRA – s. f. (Neologismo por composição). Desvio de 
dinheiro da estatal Petrobrás.  

“O PMDB, ou ao menos parte dele, foi conivente e até defensor de medidas 
desastrosas do governo Dilma, como a política de subsídios generosos - além de 
estar envolvido até o último fio de cabelo tingido de acaju nas 
petrorroubalheiras que escandalizam o país” (Revista Veja, edição 2471, ano 49, 
nº 13, p. 63). 
 
PMDBRECHT – s.m. (Neologismo por composição). Partido político que mais 
recebeu propinas da Odebrecht, PMDB.  
“Ele menciona 38 episódios, incluindo a edição e a aprovação de nove medidas 
provisórias, que renderam dividendos a parlamentares de vários partidos, 
principalmente do PMDB, que passa a merecer o apelido de PMDBrecht” 
(Revista Veja, edição 2508, ano 49, nº 50, p. 60). 
 



 

97 | P á g i n a  

 

PROPINOCRACIA – s.f. (Neologismo por composição). Território onde impera 
o uso de propina.  
“[...] o general que usava propinas para subornar parlamentares e comprar 
partidos, o fundador da ‘propinocracia’, o homem que aceitava dinheiro e 
pequenos luxos em troca de favores” (Revista Veja, edição 2496, ano 49, nº 38, p. 
44). 
 
PROPINODUTO – s.m. (Neologismo por composição). Dinheiro ilícito 
proveniente de propina.  
“Uma parte desse propinoduto foi utilizada para irrigar as campanhas 
eleitorais de diversos partidos, inclusive a do próprio Lula à reeleição” (Revista 
Veja, edição 2478, ano 49, nº 20, p. 75). 
 
QUADRILHÃO – s.m. (Neologismo sufixal). Grande quadrilha associada ao 
desvio de verbas da Petrobrás.  
“A pedido de Janot, ele deve se tornar o alvo principal do inquérito que se 
propõe a delinear toda a estrutura do escândalo da Petrobras – conhecido como 
‘quadrilhão’.” (Revista Veja, edição 2477, ano 49, nº 19, p. 64). 
 
REPEDALADA – s. f. (Neologismo prefixal). Voltar a cometer pedaladas. (c.f. 
pedalar)  
“[...] José Roberto Afonso, pesquisador do Ibre-FGV e um dos autores do estudo 
que pôs a nu as ‘repedaladas’. ‘O problema é que o truque não funciona mais. 
As manobras são conhecidas, são imediatamente detectadas [...]’.” (Revista Veja, 
edição 2468, ano 49, nº 10, p. 67). 
 
REPUBLIQUETA – s.f. (Neologismo sufixal). Repúblicas inferiores/ 
desorganizadas/ sem comando político. 
“Em vez de caminhar para um éden de combate eficiente à corrupção, esse 
desrespeito aos órgãos de soberania do Estado nos levará ao caos infernal das 
republiquetas lideradas por quem grita mais alto” (Revista Veja, edição 2507, 
ano 49, nº 49, p. 53). 
 
SIGLA – s. f. (Neologismo semântico). Partido político.  
“[...] o ministro Jaques Wagner decidiu sugerir a Dilma que pedisse ajuda ao 
vice para evitar a debandada da sigla” (Revista Veja, edição 2477, ano 49, nº 19, 
p. 54). 
 
TEMERISTA – adj. (Neologismo sufixal). Empresários ligados a Michel Temer. 
“Henrique Meirelles, outro ex-presidente do Banco Central, não tem a simpatia 
de um bom número de empresários temeristas” (Revista Veja, edição 2475, ano 
49, nº 17, p. 51). 
 
TUCANOCÍDIO – s. m. (Neologismo sufixal). Suicídio político através do 
apoio ao PSDB. 
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“Como nas últimas semanas Alckmin passou a apoiar mais abertamente Doria 
Jr., o ‘tucanocídio’ pode reverberar além das eleições de 2016” (Revista Veja, 
edição 2466, ano 49, nº 8, p. 51). 
 

REPEDALADAS: AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que os indivíduos confiam nas informações que 

circulam nos meios de comunicação de massa, pois esses nos dão a ideia de 

credibilidade. Assim, o texto midiático continua sendo fonte de informação e 

propagador de ideologias. 

A ideia de imparcialidade do texto jornalístico contribui para que o 

público acredite que as revistas são meras transmissoras de informação. No 

período analisado e apresentado nesta dissertação, Veja apresentou amplamente 

todos os escândalos envolvendo a Petrobras e a Operação Lava-jato, sendo 

constantemente os assuntos apresentados nas capas da revista semanal. 

O estudo da criação lexical em textos jornalísticos confirma o objeto de 

investigação desenvolvido nesse estudo, a ampliação lexical, mostrando que o 

usuário da língua realiza processos de ampliação do seu repertório, quando 

necessário, preservando as características fundamentais da estrutura linguística, 

sendo, portanto, compreensível para todos os seus falantes, pois utilizam-se 

principalmente de material já existente na própria língua para formar novas 

palavras.  

Além disso, os neologismos políticos encontrados nos textos jornalísticos 

da Veja reforçam a influência que contextos sociais, aqui representados por 

acontecimentos políticos, apresentam sobre o uso da língua, trazendo a 

necessidade de criação de palavras para nomear acontecimentos, situações, 

fatos e até mesmo figuras públicas do cenário político nacional. 

As lexias inovadoras aqui analisadas representam a ampliação do léxico 

da língua portuguesa e evidenciam a capacidade criadora da comunidade 

linguística jornalística, que cria e emprega novos vocábulos, relatando fatos 

históricos e políticos, e através do emprego de neologismos que poderão ser 
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incorporados ao idioma e dicionarizados através da aceitação e uso por parte 

dos falantes. 

As palavras de uma língua refletem os aspectos políticos e sociais que a 

influenciam e fazem com que haja a necessidade de formar novas palavras para 

expressar as mudanças na sociedade, desta forma, estudar o léxico, mais 

especificamente a neologia e a formação de palavras, é um terreno fértil e 

promissor, pois sempre haverá contextos motivadores para que neologismos 

sejam criados e incorporados à língua. 
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IMPRENSA ESCRITA E PRODUTIVIDADE LEXICAL: 
NEOLOGISMOS NO JORNAL MASSA! 

 
____________________________________________________________ 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

As línguas não são estáticas, enquanto produto e produtora de uma 

dada sociedade, acompanham o dinamismo desta. Assim, apesar da aparência 

fixa, a configuração das línguas se altera com o tempo. Das várias mudanças 

que se processam nas línguas, interessa, neste trabalho, explorar aquela que se 

manifesta no componente lexical, isto é, o fenômeno da neologia e seus 

produtos, os neologismos. 

As mudanças linguísticas se realizam, em primeiro lugar, na fala. É no 

discurso do dia a dia, menos monitorado, que o falante tem maior liberdade 

para adaptar a língua às suas necessidades comunicativas. Nesse sentido, ao 

adotarmos o neologismo como objeto de estudo, procuramos um corpus que 

possibilitasse a extração de um número significativo de lexias neológicas 

presentes no português atual. Assim, optamos pelo periódico baiano, Massa!, 

jornal do segmento popular, destinado as classes C e D de Salvador-BA e região 

metropolitana.  

Partindo do princípio de que não há sociedade sem informação e que 

esta é dada através da linguagem, vemos que a realidade social se alicerça na 

informação veiculada, sendo esta, a importância da imprensa na atualidade. Ao 
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revelar ao público o dinamismo da sociedade por meio da linguagem, o texto 

jornalístico configura-se numa importante fonte de pesquisa para os estudos da 

mudança lexical.  

Nesse sentido, verificamos ocorrências constantes da linguagem 

coloquial nas manchetes do Jornal Massa! O registro de termos não 

dicionarizados, neologismos formais ou com significação diferente do verbete, 

neologismos semânticos, frequentes na publicação, comprova a existência de 

vocábulos neológicos usados por uma determinada comunidade linguística. 

Com isso, a linguagem analisada também poderá ser considerada 

representativa do falar da capital baiana.  

Desse modo, selecionamos 70 exemplares do jornal diário Massa!, 

referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015.1 Fundamentamos a 

pesquisa na análise e classificação de novas palavras detectadas, mediante base 

teórica pautada em estudos acerca da neologia e lexicologia da língua 

portuguesa. A identificação do caráter neológico foi feita a partir de dicionários 

atuais, como o Houaiss (2009), o Aurélio (2010) e o Dicio (online). Foram 

selecionados 203 neologismos, como a detecção ocorreu de maneira manual, 

sem o uso de programas computacionais, priorizamos os vocábulos mais 

recorrentes no corpus. Neste artigo, apresentaremos os cinco processos mais 

produtivos em Gama (2017), composição sintagmática, derivação sufixal, 

siglagem, semântico e abreviação. Os dados foram organizados em: a) 

classificação gramatical, b) significado e c) contexto em que aparece no corpus.  

Esta pesquisa permitiu verificar que a criação de neologismos pelos 

falantes se dá de forma sistemática, em contextos informais de comunicação e 

com um propósito definido, ou seja, de veiculação de ideias e conceitos.  

 
1 Este artigo é uma amostra da pesquisa de mestrado Neologismo em foco: inovações lexicais no 
Jornal Massa!, que teve início no ano de 2015. 
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MUDANÇA LEXICAL  

 

 As línguas naturais estão em constante transformação. A criação de 

novas palavras, o desaparecimento de outras, o contato com outros povos, as 

mudanças políticas e sociais constituem fatores condicionantes da mudança nos 

sistemas linguísticos. Contudo, nem sempre temos essa noção, e as alterações 

que uma língua sofre costumam passar despercebidas para a maioria dos 

falantes.  

 Para que o usuário da língua perceba a mudança, basta que percorra 

textos muito antigos escritos em sua língua. Contudo, é difícil, para a maioria 

das pessoas, notar as modificações que a língua sofre ao longo da vida. A 

estabilidade da escrita, a língua oficial e literária, a falta de atenção quanto as 

formas empregadas a 10 ou 20 anos atrás, transmitem aos indivíduos a falsa 

sensação de homogeneidade e imobilidade da língua que praticam 

(MARTINET, 1972).  

 Se entendermos a língua como um conjunto de elementos regidos por 

regras, perceberemos que os níveis da mudança podem ser os mais variados e 

ocorrer nos diferentes componentes da gramática. Antunes (2012) destaca que, 

ainda que menos visíveis, ocorrem modificações, no funcionamento da sintaxe e 

da morfologia, na função gramatical ou no modo como os sons são produzidos. 

De forma menos natural, a ortografia de uma língua também pode passar por 

alterações.  

 Assim, observamos que as modificações na língua não têm todas o 

mesmo peso ou a mesma visibilidade, e que o componente lexical é aquele no 

qual essas mudanças se manifestam de modo mais evidente, como afirmam 

Correia e Almeida (2012, p. 15): 

 
[...] se é verdade que a mudança afeta todos os componentes do 
conhecimento linguístico (fonológico, morfológico, sintático, 
semântico e pragmático), é também verdade que essa mudança 
é fundamentalmente visível ao nível do léxico.  
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As autoras atribuem esse fato a duas razões fundamentais: por um lado, 

sendo o componente lexical menos estruturado e o conhecimento lexical mais 

consciente, a mudança processa-se mais livremente e com mais rapidez, 

afetando unidades e não tanto a estrutura global do léxico; por outro lado, uma 

vez que designamos a realidade e traduzimos o conhecimento que temos dessa 

realidade a partir de unidades lexicais, parece natural que o componente lexical 

seja o que mais reflete diretamente todas as alterações e toda a transformação 

que o meio vai atravessando.  

Nesse sentido, o estudo acerca da inovação lexical permite ao estudioso 

da linguagem desenvolver uma visão clara da evolução diacrônica da língua e, 

consequentemente, conhecer melhor a sua história. Nas palavras de Cardeira 

(2006, apud ANTUNES 2012, p. 13): “Contar a história do Português é mostrar 

as mudanças linguísticas que lhe foram dando forma”.  

 

LÉXICO E SOCIEDADE 

 

O léxico é o lugar privilegiado que integra o movimento dialético de 

criação-transmissão de conceitos sociais. Por um lado, ele se manifesta como 

um banco de dados onde estão depositados elementos de designação 

previamente estabelecidos. Por outro, nos fornece unidades básicas para a 

construção de enunciados. Desse modo, podemos acessar no léxico tanto o 

repertório de categorizações que integram uma sociedade quanto estruturas 

que permitem a seus locutores elaborar novos signos e, por conseguinte, 

efetivar mudanças no sistema linguístico daquela sociedade. 

Entre a comunidade e o código linguístico, está o ser humano, 

influenciado pelo meio e único responsável pela formação e modificação do 

léxico que utiliza. De acordo com Fujiwara (2014, p. 27): “O ambiente age, 

primeiramente no indivíduo, e não no coletivo, sendo assim, a língua, e mais 

precisamente, o léxico, são modificados por meio da visão de mundo e 

consequente atuação do homem na sociedade”.  
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 O léxico, portanto, é o conjunto dos elementos do código linguístico em 

que notamos particularmente as relações entre a língua de uma comunidade 

humana, sua cultura e sua civilização. Assim, o patrimônio lexical de uma 

língua constitui um arquivo que armazena e acumula as aquisições culturais 

representativas de uma sociedade, refletindo percepções e experiências 

multisseculares de um povo, podendo, por isso, ser considerado testemunho de 

uma época.  

Nas palavras de Barbosa (1981, p. 123): “[...] enquanto a língua se 

constrói, constrói-se a cultura de um povo. Ambas, língua e visão do mundo, 

surgem ao mesmo tempo e caminham juntas em seu desenvolvimento”. O 

estudo linguístico implica o conhecimento dos aspectos sociais e culturais de 

um povo, uma vez que língua, cultura e sociedade são indissociáveis, interagem 

continuamente e constituem um único processo complexo. 

Portanto, o linguista que se dedica ao estudo das palavras não o faz 

apenas considerando o mecanismo linguístico e estrutural dos enunciados e das 

formas léxicas, mas realiza também um estudo antropológico sobre os diversos 

aspectos que permeiam uma dada sociedade. Isso significa que é concedido ao 

estudioso do léxico trazer à tona características da realidade elaborada e 

estruturada por um grupo social, sua visão de mundo e sua ideologia, quase 

sempre inconsciente na sua maior extensão e para a quase totalidade dos 

falantes.  

 

NEOLOGIA LEXICAL  

 

O léxico, enquanto sistema dinâmico, apresenta estruturas a serem 

utilizadas em seu crescimento. “Essas estruturas, os processos de formação de 

palavras, permitem a formação de novas unidades no léxico como um todo e 

também a aquisição de palavras novas por parte dos falantes” (BASÍLIO, 2013, 

p. 9). Desse modo, constatamos que os neologismos não se originam 

aleatoriamente, mas a partir do sistema linguístico. Para criar novas palavras, o 
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locutor deve partir da combinação de seus elementos estruturais. Neste cenário, 

temos as classes finitas de palavras, que correspondem mais precisamente às 

desinências nominais (de gênero de número), às desinências verbais (de modo, 

tempo, número e pessoa), às vogais temáticas e aos afixos (prefixos e sufixos) e 

à classe aberta constituída pelos radicais das palavras. 

Assim, todas as línguas oferecem a seus usuários ferramentas para a 

geração de novas palavras a serem incorporadas ou não ao léxico. Cada língua 

possui um padrão flexional e para conjugar um verbo ou colocar um 

substantivo no plural o locutor deve se submeter às regras do sistema. Como o 

sistema flexional já está definido, a criação de palavras vai depender da 

utilização de novos radicais ou da combinação dos elementos preexistentes na 

língua.  

Por exemplo, o neologismo sofrência, presente nos resultados deste 

trabalho e citado por Valente (2012, p. 15), “[...] resulta da combinação do 

radical “sofr” e do sufixo “-ência”, elementos já existentes na língua 

(“Sofrimento”, “sofredor”, “influência”, “anuência”).” Essa formação se dá a 

partir da matriz morfológica: verbo (radical) + sufixo = substantivo. Neste 

aspecto, a matriz morfológica corresponde ao molde linguístico para a 

fabricação de palavras: “Reconhecer essas matrizes é um bom passo para quem 

pretende inovar linguisticamente” (VALENTE, 2012, p. 15). 

A neologia é definida por Barbosa (1981) como o processo pelo qual a 

mudança linguística provoca o aparecimento de novas unidades lexicais ou 

atribuições de novos significados a palavras preexistentes. Já os neologismos 

representam os resultados da renovação lexical. Em relação às formações 

neológicas, Biderman (2001) distingue dois tipos de neologismo: o conceptual 

(semântico) e o formal. No primeiro, teríamos uma nova acepção que se 

incorpora ao campo semântico de um significante, ou através de uma conotação 

nova dada a uma palavra. O segundo constitui uma palavra nova introduzida 

no idioma, podendo ser vernáculo ou estrangeiro. As gírias, neologismos 

populares de formação vernácula, são tidas pela autora em questão como 
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neologismos formais, que surgem para dar maior expressividade à linguagem e 

para dificultar a decodificação da mensagem por outros grupos.  

É impossível, pois, entender a gênese e o desenvolvimento dos códigos 

de um grupo sem ligá-los à vida do próprio grupo, visto que sua função social 

é, sem dúvida, o aspecto mais importante de sua natureza. Os neologismos 

acompanham os avanços civilizacionais, as mudanças políticas e culturais, são 

códigos que cumprem o papel de registrar as transformações das sociedades ao 

longo da história.  

 

O CORPUS 

 

As alterações nos modos de vida, sobretudo das classes mais simples da 

população, criaram exigências de ordem social, educacional, mercadológica, 

entre outras. É neste quadro que se observa o avanço nas vendas de jornais 

populares no país, acompanhando uma tendência mundial de lançamento de 

jornais compactos ou tabloides. Justifica-se, especificamente, a iniciativa do 

Grupo A Tarde de Comunicação, da cidade de Salvador (BA), de fundar e 

manter em circulação o jornal impresso e digital Massa!, o primeiro do 

segmento popular do Estado da Bahia, como indica a campanha publicitária 

apresentada na Figura 1:  
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Figura 1 – O primeiro jornal popular da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Dalmonte e Ribeiro (2013, p. 2): “O lançamento do 

Massa!, em 2010, deu ao grupo empresarial a oportunidade de, pela primeira 

vez na história, direcionar-se aos leitores das classes sociais C e D”. Incluiu-se, 

assim, a Bahia ao processo de intensificação dos jornais populares. Segundo o 

diretor-executivo do Grupo A Tarde, Sylvio Simões, “[...] o Massa! preenche 

uma lacuna, já que a população não dispõe de um jornal voltado para as classes 

C e D, que são as que mais crescem economicamente no País” (RAMOS, 2010, 

online).  

Indo de encontro à linha editorial de vertente sensacionalista, que era a 

característica das publicações populares no jornalismo há cerca de 20 anos, 

conforme Oliveira (2009), esses jornais passaram por um gradativo 

reposicionamento. Atualmente, priorizam o tratamento de temas relacionados 

ao cotidiano de seu público, reservando parte de seu conteúdo também ao 

entretenimento, com destaque para notícias sobre esportes e celebridades. 

Os periódicos populares têm entre seus preceitos editoriais a facilidade 

de leitura, identificação, interatividade, emoção, serviço e diversão, destinando-

se abertamente ao leitor de baixa renda econômica e pouca escolaridade. Para 

Fonte: Jornal Massa! (acervo digital). 
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obter essa aproximação com o público-alvo, são utilizados recursos informais 

de linguagem, que provocam um distanciamento gráfico, linguístico e temático 

da imprensa conhecida como de referência (AMARAL, 2006). 

Apesar da ampla circulação em Salvador e no interior da Bahia, o 

público-alvo do Massa! é de leitores que residem em áreas menos privilegiadas 

da capital. Isso pode ser observado na Figura 2, a seguir, em dois recortes 

referentes à seção “Na boca do povo”, espaço destinado a comentários dos 

moradores dos bairros populares da cidade. Na imagem, há moradores dos 

bairros da Ribeira, Mussurunga, Vista Alegre, Uruguai, Barbalho, Cajazeiras e 

da cidade de Simões Filho (região metropolitana de Salvador), regiões ditas 

periféricas por se localizarem afastadas dos centros comerciais e turísticos de 

Salvador.  

Figura 2 – Seção “Na boca do povo”, do jornal Massa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: edições de 27 fev. 2015 e 05 fev. 2015, p. 2 (acervo digital). 
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Para destacar ainda mais as peculiaridades do jornal Massa! enquanto 

publicação de caráter popular, contrastamos duas capas referentes a edições de 

uma mesma data, 02 de novembro de 2016, uma do A Tarde, considerado de 

segmento tradicional ou de referência, e uma do Massa!. Embora os dois jornais 

sejam produtos da mesma empresa de comunicação, podemos identificar 

muitas diferenças na linguagem de cada um, conforme mostra a figura 3:  

 

Figura 3 – Capa do jornal A Tarde e capa do jornal Massa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de uma rápida análise das capas das referidas publicações, 

percebemos que o leitor do A Tarde possui um nível maior de escolaridade, 

hábito de leitura e tempo livre dedicado à busca por informação, não se 

incomodando com a quantidade de textos sobre assuntos variados dispostos no 

Fonte: A Tarde – edição de 02 nov. 2016 (acervo digital); Massa! – edição de 02 nov. 2016  
(acervo digital). 
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jornal. Ao contrário, esse leitor procura esse tipo de periódico por corresponder 

aos seus anseios enquanto cidadão de classe média que julga importante se 

manter atento aos acontecimentos do Brasil e do mundo.  

Em contrapartida, o leitor do Massa! representa a grande parte da 

população brasileira que não se ocupa da prática de leitura2, seja pela falta de 

tempo3 ou pela baixa escolaridade. Assim, a linguagem que prevalece vem das 

imagens chocantes, relativas à violência e ao erotismo, as cores são chamativas e 

as notícias são de leitura rápida. As expressões cotidianas são apreciadas pelo 

público, que se identifica e vê sua variante linguística reconhecida e divulgada.  

Nesse sentido, o Massa!, corpus escolhido para o levantamento e análise 

dos neologismos característicos do falar baiano, está em conformidade com os 

objetivos desta pesquisa, pois cumpre, de fato, o compromisso dos jornais 

populares de apresentar, através da linguagem, o modo de vida de seu leitor-

modelo, a classe menos privilegiada, os habitantes dos espaços populares da 

capital baiana. E, assim, revela-se um material de interesse para o estudo da 

mudança lexical dentro da vertente sociológica, que leva em consideração não 

apenas a estrutura das palavras, mas também o locutor e a sociedade em que 

essa mudança se processa.  

 

METODOLOGIA  

 

Identificar um neologismo é uma tarefa complexa, que envolve um 

conjunto de fatores, a começar pelo conceito de neologia e pelo tratamento dado 

ao neologismo em si. Segundo Correia e Almeida (2012), o corpus para recolha 

dos neologismos é escolhido de acordo com o vocabulário que se pretenda 

estudar. Assim, tomando como base a concepção social do sistema linguístico, 

buscamos um material que possibilitasse a extração e análise de termos 
 

2 De acordo com dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 44% da população brasileira 
não lê e 30 % jamais comprou um livro (RODRIGUES, 2016, online). 
3 Os moradores das periferias das grandes cidades geralmente despendem muito tempo no 
transporte público ou no trânsito, além de terem uma jornada de trabalho que varia de seis a 
oito horas por dia.   
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neológicos, cujos resultados favorecessem as pesquisas dedicadas ao estudo da 

mudança lexical no presente momento.  

O curso de mestrado teve início em março de 2015, de modo que 

optamos pelas publicações dos meses de janeiro a março do mesmo ano. Essas 

já se encontravam disponíveis para consulta, a qual foi iniciada em maio de 

2015. A escolha por um texto jornalístico encontra respaldo, sobretudo, nas 

considerações de Correia e Almeida (2012, p. 26): 

 
[...] por um lado, os meios de comunicação têm como principal 
objetivo dar conta do que é novo, novidade, notícia; por outro, 
porque as temáticas abordadas são o mais diversificadas 
possível, sendo maior a probabilidade de encontrar 
neologismos; finalmente, porque se trata de textos acessíveis 
com relativa facilidade. 

 
Os exemplares do jornal Massa! são disponibilizados na versão 

impressa e eletrônica. Pesquisamos, inicialmente, os dados nos textos 

impressos. Depois, consultamos a versão eletrônica, a fim de colher as 

ilustrações.  

Seguindo a proposta dos jornais populares, o Massa! apresenta termos 

coloquiais e palavras ainda não dicionarizadas, mas que podem ser verificados 

na fala dos seus leitores. Porém, como corpo da notícia geralmente é escrito na 

norma padrão e traz uma baixa ocorrência de neologismos, selecionamos para 

verificação dos termos neológicos apenas os enunciados dos títulos, manchetes 

e chamadas. A divisão adotada pode ser vista nas Figuras 4 e 5: 
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Figura 4 – Elementos analisados no jornal Massa!  

 

Após a constituição do corpus de extração, foi necessário definir o critério 

de identificação do caráter neológico dos dados recolhidos. Para essa atividade, 

consideramos o chamado critério psicológico ou sentimento neológico 

(ANTUNES, 2012). Segundo esse parâmetro, uma palavra é nova se for sentida 

pelos falantes como tal, fato que dependerá da regularidade e produtividade 

dos processos formativos e dos diferentes níveis de competência desses 

falantes. “Por se basear na avaliação de um sentimento de novidade este é um 

critério extremamente vago e arbitrário, pois o julgamento dos falantes diverge 

necessariamente” (ANTUNES, 2012, p. 57). O sentimento de novidade é útil, 

portanto, apenas no momento de selecionar os candidatos a neologismos, e não 

Fonte: edição de 16 mar. 2015, p. 1 
(acervo digital). 

Fonte: edição de 15 jan. 2015, p.14 
(acervo digital). 

Figura 5 – Estrutura interna do jornal Massa! 



 

115 | P á g i n a  

 

representa um critério objetivo e confiável para uma pesquisa que visa à análise 

de dados.  

Em vista disso, surge a necessidade de um critério complementar. É 

empregado, então, o critério lexicográfico (CORREIA; ALMEIDA, 2012). 

Através dele, conseguimos atestar a neologicidade da unidade lexical, se esta 

não estiver catalogada em nenhum dos dicionários selecionados para a presente 

pesquisa.  

Partindo desses pressupostos, selecionamos cinco dicionários, dois em 

versão impressa – Aurélio (2010) e Houaiss (2009), em suas edições mais atuais4 

e suas respectivas versões eletrônicas atualizadas – e o Dicionário Online do 

Português (acessado via Internet). A extração das palavras foi feita 

manualmente, sem o auxílio de programas computacionais, embora haja 

atualmente muitas pesquisas nesta área realizadas com a adoção de métodos 

semiautomáticos.  

Para cada unidade, verificamos se a forma estava registrada, se a 

categoria gramatical era a mesma e se o significado detectado era o mesmo do 

registro lexicográfico. Somente as unidades que resistiram a essa avaliação 

foram consideradas neologismos.  

 

NEOLOGISMOS ENCONTRADOS  

 

Em Gama (2017), são apresentados de forma sistemática os neologismos 

detectados nos 70 exemplares do Jornal Massa! publicados no período de 2 de 

janeiro5 a 30 de março de 2015. Para este artigo foram selecionados cinco dos 

processos de formação de palavras mais produtivos presentes no corpus. 

 

 

 
4 Esse dado refere-se ao ano de 2015, quando iniciamos a pesquisa. 
5 Não se encontra disponível a edição do dia 1º de janeiro, nem impressa, nem no acervo digital 
para assinantes.  
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COMPOSIÇÃO SINTAGMÁTICA  

 

Alves (2007, p. 50) explica que a composição sintagmática se manifesta 

“[...] quando os membros integrantes de um segmento frasal encontram-se 

numa íntima relação sintática, tanto morfológica quando semanticamente, de 

forma a constituírem uma única unidade léxica” Assim, os compostos 

sintagmáticos são constituídos por uma estrutura sintática lexicalizada. No 

Jornal Massa! foram encontrados 26 compostos sintagmáticos, seguem alguns 

exemplos:  

 

ABRIR OS TRABALHOS – Função verbal. Dar início a um evento, festa, 

atividade. “Daniela Mercury abre os trabalhos em 2015.” 02/01/2015 (p. 24) 

BOTAR FÉ – Função verbal. Acreditar.  

“Promessas: Bote fé que o Senhor do Bonfim ajuda!.” 16/01/2015 (p. 12) 

PEGAR AR – Locução adverbial. Ficar zangado (a).  

“Nervosismo: Cristiano Ronaldo ‘pegou ar.’ e chegou a dar chutes sem bola em 

jogador adversário.” 27/01/2015 (p. 14) 

NA BRUXA – Locução adverbial. Estar inquieto, apreensivo por algo, ou pela 

falta de algo.  

“Polícia suspeita que matança pode ser vingança de traficantes. População está 

na bruxa!.” 11/03/2015 (p. 1) 

CHUMBO GROSSO – Função de substantivo. Vários disparos com arma de 

fogo. “Ladrão leva chumbo grosso de clientes em assalto a pizzaria.” 

21/01/2015 (p. 5) 

 

DERIVAÇÃO SUFIXAL 

 

O neologismo formado por sufixação caracteriza-se pela junção de um 

sufixo a um radical. O afixo chamado de sufixo é o que vem posposto ao radical 

de uma palavra. Pode ser derivacional, quando serve para a formação de 
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palavras, ou flexional, quando serve para a flexão. Na língua portuguesa, os 

sufixos lexicais servem principalmente para acrescentar a um termo a ideia de 

grau e a de aspecto, ou para transpor uma palavra de uma classe para outra. 

“Quanto à origem, os sufixos portugueses podem ser latinos, gregos, gregos 

latinizados e de formação romana” (CARVALHO, 1983, p. 79).  

Enquanto os prefixos não contribuem para mudança de classe 

gramatical do radical a que se ligam, os sufixos, pelo contrário, atribuem à 

palavra-base à qual se associa uma ideia acessória e, com frequência, altera-lhe 

a classe gramatical. Foram registrados 31 neologismos formados por esse 

processo, sendo 19 com mudança de classe e 12 sem mudança de classe. 

 

COM MUDANÇA DE CLASSE:  

 

SOFRÊNCIA – Substantivo feminino. Sofrimento provocado pela dor do 

abandono, traição ou ausência da pessoa amada. Popular “dor de cotovelo”. 

[sofr + ência] Radical do verbo ‘sofrer’ mais o sufixo nominal, de origem latina, 

que entra na formação de substantivos abstratos e designa estado 

correspondeste ao sentido da palavra primitiva. “Sofrência faz brothers se 

acabarem no choro.” 20/02/2015 (p. 24) 

CORNITUDE – Substantivo feminino. Aquele (a) que assume seu caráter de 

traído (a). [corn + (-t)ude] Base associada ao sufixo –tude de origem latina, 

ocorre em substantivos femininos abstratos que designam qualidade, estado.  

“Me influenciaram a participar da festa e acabei assumindo a minha 

cornitude.” 31/03/2015 (p. 3) 

NEYMARZETE – Adjetivo. Refere-se à namorada do jogador de futebol 

Neymar. [neymar + (z)ete] Base + sufixo formador de diminutivo e por vezes 

pejorativo.  

“A Neymarzete: Advogada é a eleita do jogador.” 05/01/2015 (p. 16) 
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SEM MUDANÇA DE CLASSE:  

 

BAIANÃO – Substantivo masculino. Campeonato Baiano de futebol. 

Competição entre os times de futebol do Estado da Bahia. [baian + -ão] Base 

associada ao sufixo indicador de aumentativo.  

“Um início ruim para tricolores e rubro-negros no Baianão 2015.” 02/02/2015 

(p. 1) 

ESQUADRÃOZINHO – Substantivo masculino. Uma das denominações da 

seleção sub-20 do Bahia. [esquadrão + (z)inho] O neologismo semântico 

‘Esquadrão’ associado ao sufixo formador de diminutivo.  

“Esquadrãozinho estreia com goleada: Bahia goleia Comercial, do Mato Grosso 

do Sul, com 4 a 0. Vitória fica no embate na Copinha.” 05/01/2015 (p. 1) 

 

As construções com os afixos indicativos de diminutivo (“-inho”) e 

aumentativo (“-ão”) são dignas de atenção por se tratarem de palavras 

formadas a partir da lexicalização de formas flexionadas. Assim, temos, por 

exemplo, a lexia “Baianão”, que nomeia o campeonato de futebol disputado 

exclusivamente por times do estado da Bahia. Há também “Esquadrãozinho” 

que se refere à seleção sub-20 do clube de futebol Bahia. Essas formações não 

revelam valor de aumentativo, diminutivo ou pejorativo, mas lhe conferem um 

significado lexical que designa um outro referente.  

 

SIGLAGEM  

 

A formação de siglas é relevante pelo fato de estas construções serem 

frequentes em diversas áreas da atividade humana, caracterizando-se como 

unidades construídas a partir da junção das iniciais de um sintagma que, por si, 

constitui uma denominação.  

Os neologismos formados pelo processo de siglagem são divididos por 

Lima (2016) em acrônimos e alfabetismos. Os primeiros são siglas cuja 
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combinação de letras possibilita pronunciar a nova forma como palavra comum 

da língua, como é o caso recente de UPA (Unidade de Pronto Atendimento), 

realizada como [‘u.pa], em que a sequência de letras segue os padrões fonéticos 

do português. Alfabetismos, por sua vez, são siglas produzidas de forma 

soletrada, como UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), realizada como 

[u.pe.’pe]. Uma das características que define as siglas, segundo Lima (2016) é 

que, diferentemente das demais palavras formadas por outros processos 

também considerados não morfêmicos, são formadas, em grande parte, na 

modalidade escrita. Foram detectadas 31 ocorrências, sendo 19 neologismos 

formados por acrônimo e 12 formados por alfabetismo. 

 

ACRÔNIMO: 

 

BA-VI – Substantivo masculino. Partida de futebol entre os dois mais 

importantes times da Bahia: Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.  

“Foi Ba-Vi mesmo: teve gol (e malandragem) de Neto Baiano, expulsão 

(Pittoni), 13 cartões amarelos, [...].” 02/03/2015 (p. 1)  

BOPE – Substantivo masculino. Batalhão de Operações Especiais (Bope).  

“Caveiras!: Governo irá implantar o Bope na Bahia.” 10 e 11/01/2015 (p. 4) 

MEC – Substantivo masculino. Ministério da Educação.  

“Professores na bronca com o MEC.” 18/03/2015 (p. 9)  

 

ALFABETISMO: 

 

GGB - Substantivo masculino. Grupo Gay da Bahia.  

“GGB paga R$ 1 mil por música-resposta.” 17 e 18/01/2015 (p. 3) 

HGE - Substantivo masculino. Hospital Geral do Estado.  

“Socorro!: Barraco e tiro no HGE.” 10/03/2015 (p. 1)  
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SEMÂNTICO  

 

A neologia semântica é um dos processos mais produtivos de inovação 

vocabular. Consiste na aquisição de novos significados por parte de palavras já 

existentes, de maneira que a novidade se dá no significado, e não na estrutura 

do significante. A neologia semântica é difícil de identificar, pois não apresenta 

qualquer evidência formal de uma modificação de sentido – essa costuma se 

dar de maneira lenta e quase imperceptível. Em muitos casos, o neologismo 

semântico confunde-se com a gíria, que normalmente toma palavras da língua 

comum mudando-lhes o significado. Por isso, é necessário identificar os 

neologismos mediante o contexto em que ocorrem e comprovar a alteração de 

sentido nas obras lexicográficas ou corpora de exclusão. São muitas as maneiras 

pelas quais as palavras adquirem novos significados e se tornam, assim, 

polissêmicas. Assim, identificamos o total de 44 ocorrências de neologismos 

semânticos, ocupando o primeiro lugar entre os processos mais frequentes na 

formação de novas palavras.  

 

ATROPELAR – Verbo transitivo direto. Vencer a partida de futebol de forma 

arrasadora. O verbo ‘atropelar’ se encontra dicionarizado com os significados 

de ‘colidir’, ‘passar por cima’, ‘derrubar’. 

“Bahia atropela e Leão só empata.” 05/01/2015 (p. 14) 

BARRIL – Substantivo masculino. Situação difícil, perigosa. A palavra ‘barril’ é 

dicionarizada com o significado de ‘pequeno tonel’, ‘o que nele contém’. A 

classe gramatical permanece inalterada, no entanto a lexia adquire um novo 

sentido.  

“Que dureza!: Está barril andar de trem no Rio de Janeiro.” 07/01/2015 (p. 9) 

BROCAR – Verbo intransitivo e transitivo direto. Realizar com sucesso; uma 

ação, atividade; fazer gols. A forma léxica ‘brocar’ está dicionarizada com o 

sentido de ‘perfurar’. Neologismo semântico.  
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“Gringo brocou: Guerreiro comemora seu gol com os parceiros.” 02/02/2015 

(p. 4) 

CARETA – Substantivo masculino. Cigarro de maconha. A lexia encontra-se 

dicionarizada com diversos significados, entre eles: ‘pessoa conservadora’, ‘que 

não usa drogas’ e ‘máscara de carnaval’.  

“Ao sair da cadeia, o Príncipe do Gueto disse que estava estressado e queria 

fumar...um ‘careta’! O pagodeiro passou 24 h em cana por ser flagrado com a 

erva do diabo.” 09/01/2015 (p. 1) 

ESTOURADO – Adjetivo. Pessoa famosa, que faz sucesso. A lexia ‘estourado’ 

está dicionarizada com o significado de ‘rebentado, irritadiço, cansado’. Nesse 

contexto, apresenta um novo sentido. 

“Faz shows todo fim de semana. Eles estão estourados.” 31/01/2015 (p. 20) 

 

ABREVIAÇÃO  

 

Os neologismos formados por abreviação – também denominada 

truncação por (Alves 2007) e Bechara (2009) e truncamento por Gonçalves 

(2016) – são aqueles que resultam do corte de uma palavra ou de um sintagma. 

Consistem no emprego de uma lexia em sua forma abreviada, sem alteração 

semântica e gramatical. De acordo com Correia e Almeida (2012, p. 57), “[...] 

trata-se do processo pelo qual a forma de uma palavra se reduz, tornando essa 

unidade mais facilmente memorizável e utilizável”. Assim, compreendemos 

que os usuários da língua, ao realizarem esse fenômeno, visam, sobretudo, à 

economia fonética. Entre os dados da pesquisa, tivemos 22 casos de abreviação. 

 

BARÇA – Substantivo masculino. Apelido do clube de futebol espanhol 

Barcelona, com sede em Barcelona, Catalunha, Espanha.  

“Neymar classifica o Barça.” 29/01/2015 (p. 13) 

BUZU – Substantivo masculino. Lexia que designa ônibus.  

“Passagem alta para buzus sucateados.” 14/01/2015 (p. 11) 
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CERVA – Substantivo feminino. Cerveja.  

“Reggae tem churrasco e muita ‘cerva’.” 03/03/2015 (p. 3) 

ELETRO – Substantivo masculino. Equivalente a Eletrodoméstico.  

“Na cobiça por eletros.” 28 e 29/03/2015 (p. 7) 

MOTÔ – Substantivo de dois gêneros. Equivalente a motorista.  

“Motôs com medo deixam Mata Escura sem transporte.” 27/01/2015 (p. 1). 

 

CONCLUSÃO  

 

Este texto é um recorte do conteúdo desenvolvido na dissertação de 

mestrado Neologismo em foco: inovações lexicais no Jornal Massa! (GAMA, 2017). 

Aqui tratamos da neologia do português registrada em um periódico popular 

destinado, sobretudo, aos moradores da Região Metropolitana de Salvador 

(BA). Foi apresentado o percurso do trabalho em neologia desde a reflexão 

sobre mudança na língua, delimitação do conceito em estudo, passando pela 

exposição da metodologia adotada na recolha dos neologismos e pela 

apresentação dos processos mais recorrentes.  

Tivemos como principal objetivo elucidar a pesquisa desenvolvida no 

Mestrado em Estudos Linguísticos (PPGEL/UEFS), sob orientação da Profa. 

Dra. Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz. No referido trabalho de mestrado 

elaboramos um corpus com os vocábulos neológicos mais frequentes nos 70 

exemplares do jornal Massa!. Classificamos os dados do ponto de vista 

morfossintático e semântico; descrevemos os processos de formação de palavras 

identificados; verificamos a estrutura e o dinamismo de enriquecimento do 

universo léxico; buscando, assim, contribuir para a descrição do universo lexical 

do português baiano, considerando ser uma linguagem empregada no dia a dia 

por um determinado segmento da população do estado.  

As mudanças no léxico não ocorrem de maneira desarticulada com as 

novidades sociais. Desta forma, foi possível, a partir do levantamento dos itens 

neológicos, estabelecermos uma relação entre a língua e a cultura da 
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comunidade baiana, seu comportamento, seus anseios e certas transformações 

sociais. A imprensa, neste contexto, oficializaria as mudanças iniciadas pela 

atividade oral, dando ao signo status suficiente para a circulação em meio 

escrito. 

Observamos, ainda, que há uma relação com assuntos e situações atuais 

e que a linguagem não se restringe ao vocabulário dos bairros populares da 

região metropolitana de Salvador. As palavras não permanecem estanques em 

uma determinada sociedade, mas transmigram por diferentes culturas e 

lugares. Nesse sentido, as novas palavras vistas no jornal Massa! representam o 

percurso natural das mudanças em uma língua.  

Nesta pesquisa, atestamos as possibilidades do sistema léxico de formar 

palavras, sejam neologismos formais ou semânticos, e a competência dos 

falantes para produzir e compreender novos itens aceitáveis pelo sistema. 

Esperamos, com essa pesquisa, contribuir com o estudo da mudança lexical e 

que os resultados obtidos possam servir de base para outros trabalhos na área 

da lexicologia.  
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OS GARIMPEIROS DA CHAPADA DIAMANTINA: 
LINGUAGEM, CULTURA E SOCIEDADE 

____________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

 

Abrindo esse preâmbulo, convém ressaltar que o presente capítulo é 

resultado da dissertação de mestrado do programa de pós-graduação em 

estudos linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana, com título 

Diamantes lexicais: garimpando o vocabulário do romance Cascalho de Herberto Sales, 

defendida em 2020, sob orientação da professora Dra. Rita de Cássia Ribeiro de 

Queiroz, no qual devoto meus agradecimentos a ela e ao programa. Com isso, 

teremos aqui um vislumbre desse trabalho sobre o léxico da Chapada 

Diamantina na Bahia, considerando e problematizando sobre os 

atravessamentos da linguagem enquanto reflexo da cultura e sociedade. 

Portanto, estabelecemos uma síntese de laboração anterior. Para maior 

aprofundamento sobre a temática e discussões pertinentes sugerimos que 

consulte Ribeiro (2020) para acesso a maiores informações. 

Posto isto, a obra Cascalho do escritor baiano Herberto Sales (2011) é uma 

produção literária que expressa historicidade linguística e cultural, por meio da 

perspectiva do estudo do léxico. Nessa dimensão cobre uma lacuna de estudos 

linguísticos sobre um romance que trata da Chapada Diamantina na Bahia, 

evidenciando por meio do léxico a história, a sociedade e a cultura da 
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comunidade do garimpo mediante sua linguagem. O texto literário inserido na 

obra engloba um universo de sentidos associadas a diversas temáticas. O seu 

discurso é uma soma de elementos pesquisáveis que depreende faces para 

investigações no âmbito sócio-histórico-cultural dentro da linguística. 

O escritor Herberto Sales constituiu em seu romance um inventário de 

itens linguísticos característicos de sua região. Ele, por meio da obra, registrou 

uma profusão de lexias que se configura por meio dessa artesania um retrato da 

história, sociedade e cultura da época. Por trás de cada palavra é possível 

desvendar o contexto sócio histórico da comunidade do garimpo, caminho para 

compreensão e explicações que lançam luz ao nosso entendimento na sociedade 

atual. 

Nessa produção literária, língua, sociedade e cultura estão entrelaçadas 

possuindo elementos diatópicos e socioculturais que particularizam o modo de 

ver o mundo. Essa forma de conceber maneiras peculiares do falar chapadeiro 

permitiu ser esse falar elemento pesquisável desses fenômenos linguísticos 

corroborando, assim, para traçar perfis linguísticos identitários relacionados 

com a cultura e a sociedade, interligando esses elementos com a comunidade e 

os seus falantes.  

Dessa forma, as reflexões oriundas do presente trabalho estabelece parte 

da história linguística da Chapada Diamantina, concorrendo para a história da 

língua portuguesa no interior da Bahia ao delinear elementos identitários e 

socioculturais para aqueles que desejam conhecer sobre o universo linguístico 

da Chapada Diamantina na Bahia por meio dos estudos lexicais. 

 

O ROMANCE CASCALHO 

 

O romance Cascalho (SALES, 2011) foi lançado em 1944, e reescrito para 

uma segunda edição em 1951, contudo, em 1956 mais uma vez foi revista pelo 

autor e essa terceira edição passou a ser publicada por várias editoras e 

traduzida em vários idiomas até o presente momento. Fonte de estudo para 
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diversas disciplinas acadêmicas a motivação linguística foi o que nos 

entusiasmou, pois a artesania lexical de Herberto Sales é singular em seus 

aspectos narrativo sendo o léxico próprio de Cascalho (SALES, 2011) procedente 

de um português popular de lugares remotos do Brasil, onde se conservaram 

um modo próprio de falar que foi captado pelo autor. O discurso está 

intrinsecamente ligado à forma de falar do povo para o povo, numa profusão 

de arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, regionalismos que se desdobra em 

um leque de formações que a língua permite retirado da fonte que é a própria 

comunidade garimpeira. Araújo (2008, p. 134-135) diz que: 

 
Cascalho é um afresco dos complexos e conflitos de ambições e 
sonhos na região diamantífera da Bahia, acrescido de um 
vocabulário e sintaxe que ampliam o romance na órbita de uma 
enriquecida e exuberante prosódia narrativa. Sua originalidade 
desconcerta pela impressionante espontaneidade. As imagens 
representam outra notável aderência ao texto enxuto de 
obliquidades ou derramamentos estéreis ou logorréicos. 

 
Muitas daquelas formações lexicais ainda não havia sido dicionarizadas, 

outras entrando em estrito desuso ou utilizadas restritamente no grupo de 

garimpeiros longe das formações institucionalizadas. O vocabulário da 

Chapada Diamantina é um elemento marcante nas comunidades e diz muito a 

respeito da herança dos garimpeiros com seus costumes, seus valores, sua visão 

de mundo, a paisagem do lugar e todos os elementos que tocam sua história e 

sociedade. A linguagem com seu léxico remontam às antigas atividades 

garimpeiras em todo tecido social. Com isso, configuram-se singularidades 

linguísticas identitárias representativas de uma comunidade reunindo 

informações importantes para as pesquisas linguísticas. 

Quando Herberto Sales era residente em Andaraí-BA foi um observador 

atento da vida social, e descortinou com riqueza de detalhes o cotidiano de uma 

cidade diamantífera em seu romance Cascalho (SALES, 2011). Por meio de 

pequenos enredos, informou sobre as relações de trabalho, as relações sociais, 

as atividades urbanas e rurais, as atividades da feira, a fauna e a flora peculiares 
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das lavras. Discorreu problematizações que giravam em torno do garimpo de 

diamantes. Dessa forma, a literatura inaugural de Herberto Sales torna-se um 

documento linguístico, retrato de uma época. 

Por meio do romance, o autor nos convida a adentrar no cotidiano do 

garimpo, lugar de mandos e desmandos dos coronéis, marcado pelos contrastes 

entre a riqueza que brota da terra e o estado de pobreza e miséria que vivem as 

classes populares. Além disso, Herberto Sales nos proporciona um contato com 

lexias e construções linguísticas típicas da linguagem regional/popular, dentro 

do microcosmo da região diamantífera, elencando um rico acervo linguístico. 

Lexias como: almocafo, bamburrar, grupiara, lambreu, mosquitador, 

mamaparra, picuá dentre outras mais, fazem parte do vocabulário do garimpo. 

O que é fundamental para a catalogação e estudo linguístico. O crítico literário 

Milliet (2011, p. 14) já apontava naquela época de lançamento do romance, para 

a riqueza vocabular ao falar que: 

 
Há em Cascalho, além do valor literário, uma importante 
contribuição ao estudo do vocabulário e da sintaxe de toda uma 
região. Do ponto de vista do estilo e da língua será talvez, esse, 
o melhor e mais sedutor aspecto do romance. Acontece ainda 
que, ao contrário do que fizeram numerosos regionalistas, não 
se trata, no caso, de uma anotação erudita e morta, e sim de 
uma penetração viva e aguda, de uma comunhão real do autor 
com o meio descrito. Seus garimpeiros falam e agem sem 
nenhum esforço dentro do desenvolvimento do tema. Não se 
sente a presença de um observador, de caderninho em mão a 
registrar palavras exóticas ou metáforas curiosas, para com a 
matéria-prima colhida, contar histórias falsas, artificiais em sua 
trama e na psicologia dos protagonistas. 
 

O romance Cascalho (SALES, 2011) constitui uma “janela” da Chapada 

Diamantina, pela qual vemos a sociedade do garimpo por meio de seus falares. 

As palavras no romance transmitem uma série de elementos emotivos, físicos, 

constantes para descrever sua realidade. Herberto Sales descortinou a “alma 

vocabular garimpeira” revelando uma identidade linguística peculiar àquela 

região. Podemos notar que as expressões estão fundadas na tradição oral, sendo 

uma expressividade advinda do entrecruzamento da língua, da cultura, e da 
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sociedade associadas à tradição do garimpo. A artesania lexical de Herberto 

Sales advêm de um vocabulário real vívido das lavras diamantinas; registros 

orais recolhidos a partir do falar regional/popular que visa a mostrar o léxico 

particularizado da comunidade local, demostrando o falar “chapadeiro”. Sales 

(2011) se propôs a escrever utilizando a linguagem popular não procurando 

fidelidade à norma padrão, mas demarcando uma linguagem mais próxima ao 

português popular. Incorporou a fala dos garimpeiros como um componente 

revelador de uma identidade sertaneja de um Brasil longínquo, interiorano. 

Estão ali estabelecidos em seu romance elementos socioculturais linguísticos da 

fala popular no sentido de conduzir o leitor a conhecer uma linguagem que 

também faz parte da língua portuguesa no Brasil. 

 

AS DIRETRIZES DE PESQUISA E ANÁLISE 

 

As diretrizes tomadas perpassaram inicialmente por uma pesquisa 

bibliográfica com levantamento de referências teóricas sobre o estudo do léxico. 

Durante essa etapa inicial concorremos para compreender o fenômeno do 

léxico, buscando a descrição do fenômeno em estudo e critérios para estabelecer 

direcionamentos metodológicos. Partindo disso, contamos com a 

fundamentação teórico-metodológica dos campos lexicais do romeno Eugenio 

Coseriu (1977). Coseriu (1980) considerava a língua enquanto estrutura, na qual 

as palavras se relacionam entre si, por meio de sistemas ou campos. Ele 

sistematizou algumas possibilidades em uma perspectiva de estudo estrutural 

do léxico dentro de um plano diacrônico, pois a linguagem, em uma 

comunidade, possui um caráter dinâmico, transformando-se no espaço e no 

tempo. 

Seguindo esse parâmetro descrito acima, dentro de um plano 

lexicológico e lexicográfico, alocamos as lexias constantes na obra Cascalho 

(SALES, 2011) em macrocampos, assim, estabelecemos o estudo de campos, ou 

conjunto de lexias, que compreendem unidades lexicais envolvidas na mesma 
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zona de significação. Os macrocampos foram selecionados em consonância com 

os aspectos socioculturais na comunidade do garimpo, por considerarmos, 

assim, traços identitários dessa região, sendo marcadores valorativos que 

individualizam tal sociedade. No presente caso, para a seleção de dados 

realizamos a leitura minuciosa da obra, elencando criteriosamente lexias dos 

universos físico, biológico, sociocultural representados a partir da linguagem 

inserida no romance. Com essa seleção, estruturamos hierarquicamente as 

lexias em macrocampos lexicais, aplicando, para isso, a metodologia dos 

campos lexicais, o que se configurou como possibilidades de estudo do 

vocabulário constante na referida obra. Descortinando a sociedade e cultura por 

meio da linguagem garimpeira, esta referenciada de forma pontual em seus 

aspectos lexicais. 

A produção do conhecimento lexicológico e lexicográfico aqui proposto 

perpassa essencialmente em como foi estruturado o glossário que perfaz os 

campos lexicais e para isso existem técnicas, critérios e sistemas que direcionam 

ao “[...] conjunto de princípios que permitam descrever o léxico (total ou 

parcial) de uma língua, desenvolvendo uma metalinguagem para manipular e 

apresentar as informações pertinentes” (BORBA, 2003, p. 15). O conjunto de 

itens selecionados é a soma parcial de lexemas que perfazem a linguagem da 

zona diamantífera na Chapada Diamantina-BA. Dessa forma, analisando e 

descrevendo as expressões linguísticas da comunidade do garimpo estaremos 

correlacionando aos entrelaçamentos existentes entre língua, sociedade e 

cultura. Portanto, o padrão de tratamento dado ao corpus conta com arcabouço 

teórico da lexicologia e lexicografia com seus devidos conhecimentos para o 

estudo do léxico. 

As ferramentas metodológicas que nos permitiram produzir o glossário 

parte do conceito de macroestrutura e microestrutura. O glossário atenderá a 

uma demanda como produto que poderá ser utilizado em escolas de educação 

básica. As informações serão precisas e claras para cumprir o objetivo de 

esclarecer o público sobre os significados das palavras do garimpo. A 
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microestrutura é composta de informações acerca da entrada mais abonações 

referenciais de que lugar fora extraída. Dispondo por estas bases, a perspectiva 

adotada na produção do glossário segue uma ordem alfabética de forma 

semasiológica, partindo do significante para o significado. A quantidade de 

verbetes utilizados provém de uma classificação baseada no romance em suas 

características socioculturais. A taxonomia revela-se incompleta, no sentido que 

o intuito não é dicionarizar o romance como um todo, mas apenas as lexias que 

farão parte dos campos lexicais como apontou a proposta metodológica. 

Sendo assim, as entradas em seu conjunto constituem um glossário 

representativo dos campos lexicais referentes à obra Cascalho (SALES, 2011). Em 

grande parte, essas lexias hoje em dia estão em vias de desuso, são raras, 

algumas possuidoras de termos técnicos do garimpo, regionalismos e 

neologismos (em que sua utilização foi passageira, apenas para aquela época), 

tudo que foi catalogado é fruto de uma artesania literária como registro escrito 

da comunidade. Dentro dessa ordem podem ocorrer lexias simples, compostas, 

segundo concepção de Pottier (1972, p. 27), e fraseologismos. Trata-se de um 

glossário sincrônico, pois a obra Cascalho (SALES, 2011) está situada em uma 

temporalidade específica fixa que é a primeira metade do século XX. 

Por fim, os verbetes elencados são um gênero textual que possui um 

caráter informativo como componente de uma obra lexicográfica, que, por meio 

de uma exposição sistemática de informações define e descreve o objeto 

disposto em dicionários ou enciclopédias. Sua organização composicional 

perfaz um propósito instrutivo sobre lexias catalogadas e organizadas para um 

determinado fim ou público. A definição de uma lexia equivale a organizá-lo 

por base em três componentes essenciais: a entrada, a categoria e a definição. A 

definição se equipara semanticamente com a lexia, tornando de forma simples, 

não exaustiva e que esclareça ao usuário.  

Os verbetes são agrupados em ordem alfabética seguidos de indicação 

da categoria gramatical, definição e abonações extraídas do corpus contribuindo 

para um glossário de modo que identifique as características essenciais para 
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compreensão sociocultural da Chapada Diamantina. Dessa maneira, dicionários 

de várias épocas e outras obras foram consultados para dar significação às 

lexias levantadas como o Diccionario da Lingua Portugueza, de Morais Silva 

(1890); Novo diccionário da Língua Portuguesa, de Cândido Figueiredo (1913); 

Dicionário da terra e da gente do Brasil (1939); e Dicionário Houaiss eletrônico 

(2009). 

 

OS DIAMANTES LEXICAIS DO VOCABULÁRIO DO ROMANCE 
CASCALHO 
 

Procedemos, dessa maneira, apresentação, análise e elucidação dos 

campos lexicais do romance Cascalho (SALES, 2011) para compreendermos o 

léxico da Chapada Diamantina. Portanto, aqui são veiculadas informações 

relevantes de caráter sociocultural dos macrocampos lexicais e suas inferências 

sobre esse linguajar peculiar das lavras. Ressaltamos que apresentaremos 

apenas um recorte parcial por questões de espaço. Em Ribeiro (2020) estão 

todas as 370 lexias catalogadas, aqui veremos de forma restrita apenas algumas 

delas, aquelas mais representativas que contemple o presente trabalho. 

Sendo assim, as conexões existentes ente léxico, cultura e sociedade são 

essenciais enquanto fator na formação da língua de um povo. Dessa maneira, a 

linguagem é entendida como uma prática compartilhada em comunidade 

inserida dentro de um contexto social e cultural. Assim, o entrelaçamento entre 

léxico, cultura e sociedade perfazem elementos básicos que justificam 

realidades de falantes de um lugar específico. O léxico reflete 

determinantemente a cultura de uma sociedade, é no seu vocabulário que se dá 

a conhecer o ambiente que os cerca. Nos estudos do léxico, aqui presentes, a 

descrição e/ou análises estão voltados para os elementos socioculturais 

relacionados à língua. Esses aspectos língua, cultura e sociedade perfazem a 

experiência humana de entendimento integral. 

A Chapada Diamantina foi ocupada, nomeada/rotulada em função do 

usufruto de seus recursos naturais, as experiências, o trabalho, todas as práticas 
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humanas, todas as dimensões da vida associam-se à exploração da área do 

garimpo. É uma forma de domínio e ocupação dos espaços delimitados de 

forma linguística. Esses elementos correspondem aos meios utilizados e 

transformados pela intervenção humana dentro de seu espaço em um ato 

entrelaçado entre sociedade, cultura e meio natural. Estamos estabelecendo 

traços significativos na forma lexical de um espaço geográfico ocupado e 

inventariado de uma comunidade, abarcando um repositório lexical de uma 

sociedade. Vejamos o campo lexical das lavras: 

 

MACROCAMPO LEXICAL DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 

BACIA DOS NAGÔS – loc. subst. Localidade das lavras onde se encontrava 
grande quantidade de diamantes.  
“Fazia pouco tempo. Todos se lembravam: era um simples meia-praça que 
andava virando montoeira na Bacia dos Nagôs” (SALES, 2011, p. 64). 
Número de ocorrências: 1. 
 
CABELO DA RODA – loc. subst. Poço em forma circular de grande 
profundidade onde se exploravam diamantes. 
“Todavia, para não falar no Poço da Donana e de outros poços ricos que 
desafiavam, pela sua profundidade, os rudimentares processos de mineração ali 
empregados, restavam pródigos ajogos como o do Cabelo da Roda, onde eram 
encontrados os diamantes matemáticos do cascalho balinha” (SALES, 2011, p. 
17). 
Número de ocorrências: 1. 
 
MÃE DO POVO – s.f. Gruta onde se extraía cascalho na Chapada Diamantina. 
“– Nem bosta de barata é informação de cascalho pobre. Aqui no Paraguaçu, é; 
mas na Mãe do Povo, por exemplo, é informação de cascalho rico” (SALES, 
2011, p. 43). 
Número de ocorrências: 6. 
 
PASSAGEM – s.m. Povoado localizado no município de Andaraí-Ba, às 
margens do rio Paraguaçu que foi um grande centro de comércio, no auge da 
exploração do diamante. 
“No povoado da Passagem, à margem do Rio Paraguaçu agora de monte em 
monte, rajadas de vento cortavam de alto a baixo as ruas ermas, quando os 
garimpeiros, em lúgubre vozerio, irromperam pela praça alagada com 
enxurradas descendo para o areão.” (SALES, 2011, p. 15). 
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Número de ocorrências: 46. 
 
RIBIMBA – s.f. Logradouro, localizado em Andaraí-Ba. 
“Entretanto, se o Ribimba crescia e estirava suas ruas de casas de palha por 
onde antigamente era mato fechado, um lado do barranco continuava 
despovoado. Era aquele lado de cima, onde ficava o chalé de seu Durães com o 
seu oitão caindo o reboco, com as suas paredes rajadas de goteiras, com os seus 
morcegos, com a sua varanda coberta de ervas daninhas.” (SALES, 2011, p. 70). 
Número de ocorrências: 27. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DA NATUREZA  

 

CURA-FACADA – s.f. Planta medicinal nativa da Chapada Diamantina-Ba 
usada na cura de inflamações e cicatrização 
“Filó banhava em silêncio o talho que dera no pé. Para isso, fizera um 
cozimento com alguns pés de cura-facada” (SALES, 2011, p. 114). 
Número de ocorrências: 1. 
 
LEBREIA – s.f. Chuva fina e contínua; chuvisco, garoa, neblina. 
“— Mas quer dizer que, quando tem tromba-d'água, o rio enche sem chuva? – 
indagou um curau que viera do sertão. – Não cai nem neblina? Zé de Peixoto 
interveio: – Que neblina! Nem neblina nem lebreia! E cuspindo grosso: – A 
enchente vem é com o sol quente, tinindo, de tirar lasca” (SALES, 2011, p. 26). 
Número de ocorrências: 1. 
 
MOCÓ – s.m. Mamífero roedor encontrado em áreas descampadas e 
pedregosas da caatinga, semelhança a um coelho, geralmente um pouco maior, 
com cauda ausente, pequenas orelhas e pelagem cinzenta. 
“O homem era Neco Rompedor, e tendo dito isto encaminhou-se para o rancho, 
exibindo a caça por ele abatida – um grande mocó de dois palmos, com a cabeça 
ensanguentada” (SALES, 2011, p. 103). 
Número de ocorrências: 6. 
 
NEGRO-NU – s.m. Planta medicinal, de propriedade cicatrizante, típica da 
Chapada Diamantina-Ba. 
“Nas proximidades, em ranchos de pedra e em tocas, ou simplesmente em 
lapas, outros garimpeiros cozinhavam o seu arroz de cacimba em panelas de 
barro do Carrapato e do Brejo de Luís de Brito, dividindo entre si o trabalho 
com o mesmo espírito de cooperação de garimpagem que os reunia em 
sociedade – um cortando negro-nu para espantar borrachudo, outro apanhando 
água, outro lavando os carumbés onde carregavam o cascalho e também 
comiam” (SALES, 2011, p. 102). 
Número de ocorrências: 2. 



 

137 | P á g i n a  

 

 
RIO PARAGUAÇU – s. m. Rio que banha o Estado da Bahia, com nascente na 
Chapada Diamantina. 
“No povoado da Passagem, à margem do Rio Paraguaçu agora de monte a 
monte, rajadas de vento cortavam de alto a baixo as ruas ermas, quando os 
garimpeiros, em lúgubre vozerio, irromperam pela praça alagada com 
enxurradas descendo para o areão.” (SALES, 2011, p. 15). 
Número de ocorrências: 32. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DAS LAVRAS 

 

APURAÇÃO – s.f. Etapa final da lavagem do cascalho diamantífero. 
“Vinha então a fase final de apuração – com todos os serviços resumidos antes 
de novembro, quando tinha início o período regular das chuvas. Entretanto, 
ocorriam muitas vezes cheias temporãs – o que tornava aquela garimpagem não 
só a mais dispendiosa, mas também a mais arriscada das Lavras ” (SALES, 2011, 
p. 18). 
Número de ocorrências: 12. 
 
BALA – s.f. Variedade cristalina ou semicristalina do diamante, de forma 
esférica e estrutura radiada, não utilizável como pedra preciosa por sua forma, 
estrutura, dimensões ou cor. 
“A bala, que é o nosso melhor diamante industrial, não está valendo nada. E o 
carbonato igualmente: os gringos não querem nem ouvir falar – tiveram um 
prejuízo enorme. O ladrão abarrotou a praça de mercadoria falsificada. E nós 
que aguentemos as consequências da baixa!” (SALES, 2011, p. 295). 
Número de ocorrências: 13. 
 
BATEIA – s.f. recipiente de metal ou madeira, de fundo cônico, onde cascalho, 
minério ou aluvião são revolvidos.  
“Vinham encharcados de chuva, transportando como destroços suas bateias, 
seus carumbés, suas enxadas, seus frincheiros, suas alavancas, seus ralos, suas 
brocas – suas ferramentas de trabalho, no ombro e na cabeça” (SALES, 2011, p. 
15). 
Número de ocorrências: 24. 
 
CARUMBÉ – s.m. recipiente de formato cônico em que se põe o cascalho a ser 
lavado. 
“Vinham encharcados de chuva, transportando como destroços suas bateias, 
seus carumbés, suas enxadas, seus frincheiros, suas alavancas, seus ralos, suas 
brocas – suas ferramentas de trabalho, no ombro e na cabeça” (SALES, 2011, p. 
15). 
Número de ocorrências: 3. 
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MOSQUITADOR – s.m. Que ou aquele que comercializa mosquito (diamante 
pequeno). 
“É comum, nos dias de feira, verem-se seus pequenos estabelecimentos 
comerciais cheios de garimpeiros – meias-praças ou não de seus proprietários – 
e, em todos eles, a mesma aparência de prodigalidade e fartura. Aos sábados, o 
mosquitador vai atalhar os garimpeiros nas pontas de rua, quando não se põe 
de atalaia à porta das vendas e dos escritórios improvisados, tudo fazendo para 
evitar que aqueles cheguem até a praça e entrem nos escritórios dos 
capangueiros” (SALES, 2011, p. 266). 
Número de ocorrências: 7. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DA ALIMENTAÇÃO 

 

ARROZ DE CACIMBA – loc. subst. Arroz de garimpeiro, servido num 
carumbé, feito com arroz vermelho, toucinho, pedacinhos de carne frita e 
misturava com a farinha. 
“Nas proximidades, em ranchos de pedra e em tocas, ou simplesmente em 
lapas, outros garimpeiros cozinhavam o seu arroz de cacimba em panelas de 
barro do Carrapato e do Brejo de Luís de Brito, dividindo entre si o trabalho 
com o mesmo espirito de cooperação da garimpagem que os reunia em 
sociedade – um cortando negro-nu para espantar borrachudo, outro apanhando 
água, outro lavando os carumbés onde carregavam o cascalho e também 
comiam” (SALES, 2011, p. 102). 
Número de ocorrências: 1. 
 
JINJIBIRRA – s.f. Espécie de cerveja de gengibre, cuja composição inclui, além 
de gengibre, frutos, açúcar, ácido tartárico, fermento de pão e água; cerveja de 
barbante. 
“Em torno da barraca de seu Frederico Macacão havia uma verdadeira 
multidão: o preto velho não tinha mãos a medir, corria de um lado para outro 
do pequeno balcão, a freguesia dobrando as doses da jinjibirra que ele 
fabricava durante a semana” (SALES, 2011, p. 94). 
Número de ocorrências: 1. 
 
MOCA – s.m. Variedade de café fino originária da Arábia. 
“— Faz um moca aí pra gente – pediu Neco a Agenor, que era o cuca da 
sociedade. Por medida de economia, a exemplo de inúmeros garimpeiros, Peba 
e Silvério não tomavam café de noite, substituindo-o por chá de capim-da-lapa” 
(SALES, 2011, p. 104). 
Número de ocorrências: 2. 
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QUEIMADO – s.m. Doce feito com melaço de açúcar. 
“Por outro lado, a molecoreba cercava os tabuleiros na Pracinha, gastando os 
níqueis dos eventuais mandados no doce de rapadura com gergelim, nas 
brevidades de tia Joana nos queimados enrolados em papel de seda e com um 
gostinho bom mesmo de gengibre, nos beijus de coco e nos bolos de milho, de 
arroz e de aipim” (SALES, 2011, p. 89). 
Número de ocorrências: 2. 
 
VOADOR – s.m. Biscoito de polvilho feito com ovos, sal, leite e óleo. 
“E deu urna volta em torno da mesa, de onde emergia um bojudo candeeiro em 
meio dos mimos oferecidos pelos mordomos: formas de bolo, carneiros de doce 
de leite, compoteiras com o nome do ofertante embaixo, perus, galinhas e 
quartos de porco assado, bandejas de mangas e pencas amarradas de laranjas 
de umbigo, gaiolas de voador e fritadas cobertas de papel de seda recortado— 
tudo isso constituindo o vasto e variado leilão da tildam noite da novena de N. 
S. da Glória, funcionando na Praça do Rosário, com urna compacta massa 
humana em volta” (SALES, 2011, p. 258). 
Número de ocorrências: 1. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DAS INDUMENTÁRIAS 

 

CALÇÃO DE VALENÇA – s.m. Calça comprida, mas arregaçada até os joelhos; 
tecido grosseiro. 
“— Atirei quando ele pulou de uma pedra pra outra – respondeu Neco, 
apoiando a espingarda contra a parede do rancho. E limpando as mãos no 
calção de valença: – Eu estava atrás de uma pedra, quando ouvi ele piar; aí eu 
preparei a espingarda. Nisto urna mutuca ferroou ele na orelha, ele saltou e eu 
passei fogo bem na cabeça dele” (SALES, 2011, p. 103). 
Número de ocorrências: 4. 
 
CAPANGA – s.f. Bolsa pequena, de tecido, couro ou plástico, usado a tiracolo 
usado por viajantes.  
“Para matar o tempo, com os cobertores dobrados na boca das capangas, 
conversavam: – Aqui no Paraguaçu – disse Filó Finança – alugado sofre mais do 
que sapatinha de mulher-dama em cabaré” (SALES, 2011, p. 41). 
Número de ocorrências: 12. 
 
CAPOTE – s.m. Peça de vestuário, capa larga e longa; casaco. 
“O coronel vestiu o capote, pôs o chapéu e desceu para ver de perto a enchente. 
Muitos garimpeiros o acompanharam, alumiando o caminho com as candeias. 
Soprava um vento frio, úmido, e algumas delas se apagaram. Nesse momento, 
um garimpeiro acendeu um pedaço de candombá, a resina pegou fogo e foi 
aquela claridade grande contra a qual o vento não podia” (SALES, 2011, p. 30). 
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Número de ocorrências: 5. 
 
CEROULA DE VALENÇA – loc. subst. Roupa masculina íntima com duas 
pernas, usado sob as calças, que cobre da cintura até o tornozelo. (nota 
explicativa referente a Valença) 
“Como não havia no pequeno cômodo enfumaçado, com uma esteira velha 
enrolada no canto e uma ceroula de valença pendurada na parede, nenhum 
caixão para sentar-se, Filó puxou as calças para cima e "Êta, que o reumatismo 
quer me pegar!”— ficou de cócoras junto à porta, empurrando o chapéu para 
trás” (SALES, 2011, p. 187). 
Número de ocorrências: 1. 
 
DESAPERTA-PUTA – s.m. Cobertor popular, de má qualidade, inferior. 
“Nem todos os garimpeiros tinham esteiras – "colchões de arasto", como diziam 
– para cobrir o lastro de varas das camas, nem cobertores, com exceção de 
Agenor e Neco, que possuíam uns pequenos, quadrados, que mal lhes 
chegavam até o peito – uns cobertores muitos ordinários, de madapolão, a 
quem chamavam “desaperta-puta”. Com a cabeça apoiada sobre a pedra 
coberta de capimpubo, que lhe servia de travesseiro, o corpo encolhido, as mãos 
entre as pernas, Filó se lembrava da negra Vitalina” (SALES, 2011, p. 107). 
Número de ocorrências: 1. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DOS ARMAMENTOS 

 

COMBLAIN – s.f. Arma de fogo, espingarda, carabina. 
“— Apanhe o fuzil que está lá dentro do quarto, Miguel – ordenou o delegado. 
E traga também aquela ‘comblain’ que está atrás da porta” (SALES, 2011, p. 
148). 
Número de ocorrências: 2. 
 
COMBLEIA – s.f. Pistola de carregar de dois canos; garrucha. 
“Nos barulho do Coxó/ Briga até as lagartixa/ Os calangos de combléia/ E elas 
de manulicha...” (SALES, 2011, p. 50). 
Número de ocorrências: 1. 
 
FOGO-CENTRAL – s.f. Arma de fogo que usa cartucho; pistola. 
“O velho Justino sacou rapidamente a fogo-central, e alguns garimpeiros 
pensaram logo num provável rolo na sentinela de Raimundo. Ao estrondar, 
porém, o terceiro tiro, a voz de Zé Peixoto foi ouvida. A arma estava sendo 
disparada na porta do barracão” (SALES, 2011, p. 32). 
Número de ocorrências: 2. 
 
MANULICHA – s.f. Arma de fogo (fuzil Mannlicher) de fabricação alemã.  
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“Nos barulho do Coxó/ Briga até as lagartixa/ Os calangos de combléia/ E elas 
de manulicha...” (SALES, 2011, p. 50). 
Número de ocorrências: 1. 
 
REPETIÇÃO – s.f. Arma de fogo; espingarda. 
“Vinha jogando cabriolas, com uma repetição na mão , e gritava como um 
louco: – Cadê um homem de coragem? Eu hoje estou com vontade de fazer um 
fecha! O velho Justino sacou rapidamente a fogo-central, pondo-se em guarda. – 
Entregue a arma, Peixoto! – advertiu-o com um grito. Os garimpeiros 
recuaram” (SALES, 2011, p. 32). 
Número de ocorrências: 7. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DA RELIGIOSIDADE E MANIFESTAÇÕES 
POPULARES 
 

FESTA DO DIVINO – loc. subst. Festa ao Espírito Santo, em suas diversas 
manifestações, é uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo 
popular. É realizada sete semanas depois do Domingo de Páscoa, no dia de 
Pentecostes. 
“Subiam agora uma pequena rampa, ao lado da qual crescia o capim-cacheado, 
de pendões cor de palha, cujas hastes os garimpeiros infusados vendiam na 
cidade, depois de preparadas para flechas de foguetes, por ocasião das novenas 
e das festas de N.S da Glória e do Divino” (SALES, 2011, p. 100). 
Número de ocorrências: 2. 
 
MARUJADA – s.f. Fandango (dança popular de origem ibérica) desde a Bahia 
até o Sul do Brasil. 
“A volta à cidade lhes trazia sempre um sabor de novidade, com todas as 
sugestões de divertimento dos dias de folga, e, por isso mesmo, à medida que 
se aproximavam dela, falavam cada vez menos nos garimpos, para comentarem 
ora episódios relacionados com mulheres-damas conhecidas, ora os leilões da 
novena de Nossa Senhora da Glória, ora o jogo de ronda, em que Arlindo 
Papiaca ganhara seis contos, limpando até mesmo um mosquitador de Lençóis 
que por lá aparecera, ou o caso ocorrido recentemente com o garimpeiro 
Alfredo Tiborna, mestre da marujada da festa do Divino Espírito Santo – e 
autor involuntário da morte do finado Arquimedes, num frege que houve no 
cabaré do Beco da Chocolateira” (SALES, 2011, p. 214). 
Número de ocorrências: 1. 
 
MINEIRO-PAU – s.m. Humilhação generalizada com danças e músicas 
referindo-se à pessoa escarnecida pela manifestação. 
“— Eu garanto por você. Só quero ver! Preciso de urna letra que esculhambe de 
verdade. Canelinha ainda pensou um instante; por fim, disse, empurrando 
vivamente o chapéu para a nuca: – Então ouça – e cantou em voz baixa, batendo 
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com o fundo do copo para marcar o compasso: Seu dr. Oscar do 
Soure!/Mineiro, pau! Mineiro, pau!/Burro assim nunca se viu!/Mineiro, pau! 
Mineiro, pau! /Promotor filho da puta! /Mineiro, pau! Mineiro, pau!” 
(SALES, 2011, p. 279). 
Número de ocorrências: 5. 
 
NOSSA SENHORA DO PARTO – loc. subst. Título dado à imagem da Virgem 
Negra de Paris, que era venerada na igreja de Saint-Etienne-des-Grès. Ao longo 
dos anos, inúmeras famílias e, principalmente, gestantes invocam a proteção da 
virgem. 
“— Nossa Senhora do Parto lhe dê boa hora, Peba! – gritou Filó, antes de tomar 
a estrada oposta, que se abria sobre um grande lajedo áspero em toda a 
superfície, exceto na trilha a bem dizer lixada por pés humanos” (SALES, 2011, 
p. 122). 
Número de ocorrências: 1. 
 
SANTA RITA – s.f. Santa Católica, considerada madrinha dos sertões e 
padroeira das causas impossíveis.  
“Como acontecia todos os sábados, o rancho de Sinhá do Ouro lá estava com o 
seu cheiro de igreja – com a sua vela de 400 réis alumiando o pequenino nicho 
de Santa Rita, em cujo louvor se rezava aquela ladainha que começava assim: 
Viva Santa Rita, Que é Santa mulher, No céu e na terra, Ela faz o que quer!” 
(SALES, 2011, p. 79). 
Número de ocorrências: 3. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DA SEXUALIDADE E DO CORPO 

 

JOAQUIM-MADRUGADA – exp. pop. Pênis. 
“— Já na roça, vocês pegam eu sei em que é... Alguns garimpeiros 
compreenderam logo o duplo sentido da frase e começaram a rir. Mas Filó, não 
se satisfazendo com o efeito da pilhéria, recorreu a uma expressão de gíria: – Lá 
vocês pegam é em Joaquim-madrugada... Então não teve ninguém que não 
risse. Foi uma gargalhada geral Silvério agora estava só dentro do rancho. Os 
outros garimpeiros tinham descido para a cidade, foram dar um giro pelas 
vendas” (SALES, 2011, p. 75). 
Número de ocorrências: 1. 
 
PÉ-DE-TABAQUEIRA – s. f. Vagina. 
“— De qualquer maneira – conveio Neco – ele passa melhor do que a gente. 
Tem a sua costela certa toda noite, o seu pé-de-tabaqueira que não falha. – E a 
quem é que os gringos vendem? – perguntou de repente Silvério, cuja palestra 
interrompida o interessava particularmente” (SALES, 2011, p. 218). 
Número de ocorrências: 1. 
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RABO DE JUÍZO – exp. pop. Nádegas; traseiro; bunda. 
“Depois a gente vai buscar Silvério no Ribimba: o porre de hoje vai ser por 
conta dele. —Parou de repente e acrescentou. – Mas que rabo de juízo tem 
aquela Helena! – Eu gastei foi meu dinheiro todo – insistiu Neco. – Precisamos 
descobrir uma frente de serviço rica” (SALES, 2011, p. 260). 
Número de ocorrências: 1. 
 
TOBA – s. m. Ânus.  
“Ora, vá tomar no toba! Tire um pedaço daquela carne de dois pelos dos 
Campos de São João, e meta no espeto pra mim” (SALES, 2011, p. 104). 
Número de ocorrências: 1. 
 
TOCAR GLORIOSA – loc. verb. Masturbar-se. 
“— Em cima da serra você não conhece ele. Vive que nem um bicho, 
trabalhando dia e noite, sem respeitar domingo nem dia santo, só pra fazer 
figura em Andaraí. Mania besta, mania de ser rico – comentou. – Mas de que 
adianta isso? De que adianta ele passar uma semana com Helena, com Cleonice, 
ou com qualquer outra mulher de prateleira-de-cima, se depois ele vai ficar dois 
ou três meses tocando gloriosa em cima da serra? De que adianta? Se ele não 
aguenta a tese, pra que essa besteira de querer passar pelo que não é? Filó é que 
tem razão – observou, – Bem ele disse que Pedro Almofadinha devia procurar 
sua baixa posição e se colocar” (SALES, 2011, p. 97). 
Número de ocorrências: 1. 
 

MACROCAMPO LEXICAL DOS QUALIFICADORES 

 

BAMBURRISTA – adj. Aquele que é favorecido pela sorte. Que consegue 
fortuna no garimpo. 
“Baixo, franzino, trôpego, o velho João Vítor envelhecera ali na Passagem, e em 
outros tempos fora garimpeiro bamburrista. Agora, já sem forças para 
trabalhar, cuidava da capela e cobrava imposto dos bruaqueiros” (SALES, 2011, 
p. 25). 
Número de ocorrências: 5. 
 
BANANEIRA QUE JÁ DEU CACHO – exp. pop. Pessoa que já passou de sua 
melhor fase. Pessoa que perdeu a jovialidade. 
“— Que nada! – rebateu Zé de Peixoto. – Joana é bananeira que já deu cacho. E 
os dois desceram a ladeira com destino ao cabaré de Felícia. Do outro lado do 
rio – a cidade era um coradouro imenso, com a lua estendendo lençóis nos 
oitões caiados” (SALES, 2011, p. 68). 
Número de ocorrências: 1. 
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FOUVEIRA – adj. Pele ressecada; descolorida. 
“A contragosto, nunca a trazia para o garimpo, por causa das freguesias de 
roupa lavada e engomada com as quais ela arranjava sempre algum dinheiro: 
ajudava-o nas despesas. – Aqui na serra – comentou Filó – uma negra de canela 
fouveira como essa de Adolfo bem que já serve. Houve risos entre os demais 
garimpeiros. A mulher ia agora desaparecendo na estrada, com a sua pequena 
trouxa feita com um cobertor dorme-bem: carregava na cabeça o seu próprio 
leito” (SALES, 2011, p. 217). 
Número de ocorrências: 1. 
 
INFUSADO – adj. Diz-se daquele que não encontra diamantes. 
“No ano anterior, por exemplo, o coronel fizera uma apuração de mais de cem 
contos – e o garimpeiro Filó Finança, que andava infusado, bamburrara na 
primeira semana, gastando 800 mil-réis com uma mulher-dama boazinha 
mesmo que viera de Tamburi. Sem dúvida, era o Paraguaçu, para todos os 
efeitos, o melhor garimpo das Lavras” (SALES, 2011, p. 17). 
Número de ocorrências: 5. 
 
MULHER DE PRATELEIRA-DE-CIMA – loc. adj. Diz-se da mulher de boa 
qualidade sexual. 
“Vive que nem um bicho, trabalhando dia e noite, sem respeitar domingo nem 
dia santo, só pra fazer figura em Andaraí. Mania besta, mania de ser rico – 
comentou. – Mas de que adianta isso? De que adianta ele passar uma semana 
com Helena, com Cleonice, ou com qualquer outra mulher de prateleira-de-

cima, se depois ele vai ficar dois ou três meses tocando gloriosa em cima da 
serra? De que adianta? Se ele não aguenta a tese, pra que essa besteira de querer 
passar pelo que não é? Filó é que tem razão – observou, – Bem ele disse que 
Pedro Almofadinha devia procurar sua baixa posição e se colocar” (SALES, 
2011, p. 97). 
Número de ocorrências: 1. 
 

Listagem dos macrocampos e das lexias 
 

OS DIAMANTES LEXICAIS DO VOCABULÁRIO DO ROMANCE 
CASCALHO 

Macrocampos Lexias Quantitativo de 
lexias 

Do espaço geográfico Bacia dos nagôs, Cabelo da 
roda, Mãe do povo, Passagem, 
Ribimba. 

 
5 

Da natureza Cura-facada, lebreia, mocó, 
negro-nu, rio Paraguaçu. 

 
5 

Das lavras Apuração, bala, bateia, 
carumbé, mosquitador. 

 
5 
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Da alimentação 
 

Arroz de cacimba, jinjibirra, 
moca, queimado, voador. 

 
5 

Das indumentárias 
 

Calção de valença, capanga, 
capote, ceroula de valença, 
desapeta-puta. 

 
 
5 

Dos armamentos 
 

Comblain, combléia, fogo-
central, maulicha, repetição. 

 
5 

Da religiosidade e 
manifestações 
populares 

Festa do Divino, marujada, 
mineiro-pau, Nossa Senhora 
do Parto, Santa Rita. 

 
 
5 

Da sexualidade e do 
corpo 

Joaquim-madrugada, pé-de-
tabaqueira, rabo de juízo, 
toba, tocar gloriosa. 

 
 
5 

Dos qualificadores 
 

Bamburrista, bananeira que já 
deu cacho, fouveira, infusado, 
mulher de prateleira-de-cima. 

 
 
5 

 
 Total de lexias  45 

Elaboração: Antonio Marcos de Almeida Ribeiro. 

 
Os elementos linguísticos das lexias selecionadas, por meio dos campos 

lexicais, caracterizam todo um entorno socioambiental levado a efeito em uma 

região que operava em um sistema de exploração em bases de subsistência. O 

garimpeiro não era trabalhador assalariado, pertencia à classe popular e sua 

sobrevivência se dava em uma relação sob uma herança patriarcal nas bases da 

exploração de seu trabalho. Embora os diamantes em sua maioria fossem 

encontrados por garimpeiros, estes não enriqueciam, salvo exceções, mas em 

sua maioria permaneciam em sua condição deplorável. 

O léxico de uma comunidade, no caso o da Chapada Diamantina dá 

testemunho de sua história refletindo os diferentes momentos da vida na 

comunidade exprimindo uma visão particular de mundo. Constitui um acervo 

que revela a heterogeneidade linguística daquele lugar, que deixa revelar os 

valores, as crenças, os costumes etc., em cada pormenor conservando a história 

cultural por meio da linguagem. As marcas lexicais fixadas no acervo 

linguístico de um lugar revelam a identidade sociocultural de uma região, 

sendo uma fonte histórica, testemunha de uma época, desvelam visões de 
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mundo, representatividades do patrimônio de um povo, que é a sua língua. São 

construções linguísticas de garimpeiros revelando a sociedade que habitam, a 

cultura que vivem e a linguagem que utilizam. 

As entradas lexicais estão dispostas em seus respectivos macrocampos 

seguindo uma hierarquia com intuito de referenciar por meio da glosa a 

sociedade, cultura e história do garimpo da Chapada Diamantina. Assim, nos 

deparamos com um vocabulário específico de uma região, a do garimpo. 

Podemos, dessa forma, observar traços linguísticos peculiares dessa 

comunidade revelando aspectos da vida social e de sua história social. Essa 

estruturação é possível no sentido de contribuir para o entendimento do 

imbricamento das relações entre língua, sociedade e cultura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As lexias levantadas perfazem, assim, acepções de um léxico agregado 

na obra em contextos específicos da vida cotidiana. O discurso manifestado em 

Cascalho (SALES, 2011) trata de um conjunto linguístico fundamental de suas 

interações relacionadas a uma região, a um grupo social. As lexias organizadas 

em glosas recuperam, armazenam as palavras extraídas do romance 

considerando os critérios da lexicologia e da lexicografia. Encontramos um 

estado de língua diferentemente da usual com características regionais 

peculiares de um grupo social, por meio de atos de fala extraídos do 

texto/discurso produzidos em determinado lugar e tempo. 

O que define se uma lexia entra ou não em nossa macroestrutura é a sua 

representatividade sociocultural independente de uma alta ou baixa frequência. 

Queremos ter um retrato lexical que reflita as bases de uma comunidade por 

meio de sua cultura, sociedade e história referentes ao garimpo. 

As características dos elementos socioculturais farão com que exista certa 

representatividade dentro dos campos lexicais, por apresentar o conjunto de 

lexias referentes à comunidade do garimpo. Sendo assim, os aspectos 
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socioculturais são representativos daquela comunidade em consonância aos 

campos lexicais estabelecidos. A seletividade parte de um recorte do objeto de 

estudo, o que não abandonamos as pretensões a posteriori de se construir um 

vocabulário mais abrangente com número maior de lexias superior ao que 

apresentamos na dissertação e em síntese aqui. Enfim, a macroestrutura inclui 

elementos representativos do léxico de Cascalho (SALES, 2011) partindo de uma 

seletividade que contempla o proposto dentro do presente trabalho linguístico. 

A pretensão é dar ênfase ao registro literário priorizando os aspectos 

socioculturais representativos da comunidade do garimpo das lavras 

diamantina na Bahia. 

Toda narrativa da obra Cascalho (SALES, 2011) possui como fio condutor 

a atividade nas lavras, na qual está assentado o vocabulário peculiar do “país 

do garimpo”. As construções são oriundas dos garimpeiros para os garimpeiros 

e sua comunidade no trato com o seu trabalho. Os garimpeiros emergidos em 

seu trabalho falam e pensam a partir desse contexto. Esse vocabulário peculiar 

está relacionado ao seu contato com o lugar de trabalho e o modo de se 

relacionar linguisticamente com o labor. A sociedade garimpeira dá sentido ao 

seu mundo por meio do universo do trabalho, este, por sua vez, modifica o 

ambiente e influi na sociedade, na cultura e na linguagem. Sendo assim, a 

linguagem utilizada, nesse universo de trabalho, conjuntamente é bem 

específica, permeando todos os lugares da comunidade pela boca do povo.  
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“O CORPO DE MARIA, NO INTERIOR DA BAHIA”: 
UM ESTUDO LEXICAL DO PROCESSO CRIME DE 

ESTUPRO DE 1907 
___________________________________________________________ 

 
 

 
“O acesso à escrita, domínio sagrado, é também uma zona de 
afrontamentos e de controvérsias” (PERROT, 2005, p. 271). 

 

Michelle Perrot é uma historiadora consagrada na academia, e para 

muitos estudiosos está inserida na nova história uma vez que polemiza a 

condição da mulher leitora, escritora, produtora de conhecimentos, mas que, ao 

longo dos anos, foi sistematicamente silenciada. Ao trazermos a citação de 

Perrot (2005), fazemos remissão não só à escrita “como domínio sagrado”, que 

pode santificar, beatificar aquele ou aquele de quem se escreve/escreveu, mas 

também pela escrita, podemos “afrontar”, trazer “controvérsias” e, para além 

disso, depreciar, minimizar, rebaixar.  

É nesse sentido que podemos trazer ao texto, que ora se inicia, as falas de 

Josino (2015, p. 15) quando diz que “[n]a história da humanidade, a invenção da 

escrita foi um divisor de águas [...].” Deste modo, como “divisora de águas”, a 

escrita tenta captar informações que, anteriormente, eram transmitidas de 

maneira oral, e, por essa razão, sabemos que muito se perdia, mas o fato de ser 

inventada nos põe diante de processos sociais por meio dos registros (leis, 

processos, certidões, contratos, autos, etc.), o que, de certa maneira, caracteriza 
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uma “permanência” das relações sociais ao longo do tempo e registra os passos 

da sociedade (JOSINO, 2015). 

Mas o que se escreve? O que marca ao longo do tempo? Sabemos que o 

registros os quais falamos anteriormente, de certa forma, são materializações de 

ações, sentimentos, decisões e que as mesmas se dão por meio de palavras. E, 

conforme explicaremos nas linhas seguintes, as palavras em uso social, são 

designadas como lexias.1  

A partir das reflexões acima mencionadas aliadas à necessidade de 

compreender a lexias do corpus sob os vieses lexicais, jurídico, histórico e 

cultural, intentamos explanar algumas lexias que compõem o campo semântico 

da sexualidade. Mas o porquê selecionarmos tal corpus para este estudo? O 

processo crime de Maria (1907), ocorrido na cidade de Feira de Santana – BA, 

nos dá a possibilidade de compreendermos a lexias utilizadas para referir-se ao 

sexo como crime, e as consequências e olhares para a vítimas e acusados 

constante no corpus. 

Desse modo, nos apoiamos teórico-metodologicamente nos estudos de 

Coseriu [1991(1977)] e para cumprir os objetivos delimitados que foram: 

catalogar as lexias que compõem o campo lexical da sexualidade no corpus; e 

destacar alguns aspectos da sexualidade da época a partir da leitura do corpus, 

dividimos o texto daqui por diante em: Sobre o corpus e o contexto da época; O 

estudo do léxico e lexias no corpus; Aspectos da lexicologia e dos campos 

lexicais: algumas referências; Materiais e método; O campo lexical da 

sexualidade; Considerações Finais e Referências. 

 

SOBRE O CORPUS E O CONTEXTO DA ÉPOCA 

 

Quando uma criança é submetida ao ato sexual forçadamente, o que se 

deve pensar? O que fazer? Como a sociedade se porta diante desse fato? E a 

Justiça? Estes são alguns dos questionamentos que podem ser suscitados 

 
1 Concepção de Abbade (2006). 
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através da leitura de um documento manuscrito que retrata um processo crime 

de estupro datado do início do século XX. Na cidade de Feira de Santana, no dia 

8 de março de 1907, em torno das 18 horas, ou pouco mais que isto, Maria, 

menina de 11 anos de idade, foi acompanhada pela irmã a uma reza (prática 

religiosa muito comum no local e na época retratados). Após a reza finalizada, a 

vítima – designada por Maria – fora estuprada por João – um homem de vinte e 

dois anos. A violência sexual pode ser vista em: 

 
[...] individuo de nome J. [...]., concluir por J. p.  e., / pelo facto 
de haver, no dia 8 do próximo / passado mez, no logar 
denominado Munguzá / desta comarca deflorado a moça de / 
nome M. [...][...], tiran- / do-a da casa de seu pae, onde 
penetrava sem / o seu consentimento para os mattos onde / 
usando de violencias que impossibilita- / ra de defender-se e 
resistir, satisfazia / os seus libidinosos instinctos como se vê [...] 
(CrS M2., f.2r linhas 10-20) 

 
Salientamos que, neste capítulo, aparecem os nomes e as informações 

sobre o nome da vítima, das testemunhas e acusados, porque se nos ancoramos 

na Lei 12.527/2011, que assegura, em seu artigo 31 

 
[...] o respeito à intimidade, vida privada e às liberdades e 
garantias individuais. E estabelece, no §1º, que as informações 
pessoais que se referem à intimidade, vida privada, honra e 
imagem terão acesso restrito a agentes públicos legalmente 
autorizados, e acesso restrito independentemente de 
classificação de sigilo, por 100 (cem) anos a contar da sua data 
de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à 
pessoa a que elas se referirem; e II - poderão ter autorizada sua 
divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 
consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem3 

 
2 A fim de melhor explanar o corpus, utilizamos alguns critérios de catalogação aqui, são eles:  

a) CrS  para indicar que é um crime sexual, sendo que Cr – crime e S – sexual, seguido da 
inicial do primeiro nome da vítima;  

b) Os nomes das testemunhas, acusados e outros citados nos documentos foram 
representados, também, pela inicial do primeiro nome. 

Deste modo, nomeamos CrS M. para o documento lavrado em 1907, na cidade de Feira de 
Santana – BA e que possui 50 fólios. 
3 Disponível em: http://auriflama.sp.gov.br/files/decreto_7724_16.pdf Acesso em 09 mar. 
2020. 
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Compreendemos que o processo crime de Maria completou 100 anos em 

2007, revelamos os prenomes da vítima e acusado, além de que, pelos nomes 

“Maria” e “João” serem comuns na sociedade da época e de acordo com o a 

nossa cultura, por uma questão histórico-cultural, quisemos fazer um adendo 

demonstrando que, infelizmente, era muito comum na época ocorrerem esses 

crimes com mulheres menores ou não de idade. 

Ao lermos o documento, alguns pensamentos correspondentes ao 

período em destaque, a 1ª República, são suscitados. Sabemos que nesse 

período o hímen feminino, para as mulheres solteiras, era sinônimo de respeito 

social; tão certo que as “moças de boa família” cultivavam o hábito da religião, 

dos afazeres domésticos, das saídas às ruas em horários preestabelecidos, com 

companhias femininas bem quistas pela sociedade. 

 Qualquer desvio ao pensamento moralizante do início do século XX, por 

assim dizer, era ofensivo à moral e aos bons costumes de uma família e o desvio 

referente ao âmbito sexual era o pior de todosporque além de desmoralizar a 

moça4, desonrava toda a família a que ela pertencia. Então, a maneira de 

desfazer a desmoralização sofrida pela moça, por vezes, estava refletida no 

casamento com o homem que a desvirginara ou na denúncia do mesmo, para 

“apagar” da memória social a “mácula na honra” de uma família.  

Neste contexto, geralmente, a família de uma criança violentada recorria 

à Justiça para “reparar a honra” da menor de idade e comprovamos tal 

afirmação a partir do acesso ao documento utilizado como corpus estudado. 

Destacamos que “honra”, aqui apresentada, estava atrelada à virgindade e 

subjugada aos pensamentos machista e patriarcal que concebiam o ser 

masculino como responsável pelo alimento dos familiares, pela guarda da 

esposa e filhos, se tivesse, fazendo deles seres “decentes” (bem vistos, ou 

melhor, respeitados pela sociedade) e “puros” (fazendo referência aos dogmas 

religiosos, sobretudo, cristãos-católicos e à castidade sexual).  

 
4 Neste caso, referindo-se à mulher virgem, ou seja, que nunca manteve relações sexuais e, 
portanto, que nunca havia se casado. 
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Nessa conjuntura, o entendimento, por exemplo, de uma “boa” esposa 

estava atrelado ao fato de que ela deveria, por excelência, saber cuidar da casa, 

dos filhos, dos afazeres da igreja e somente se relacionar sexualmente com o 

marido, quando ele a desejasse. Destarte, 

 

[...] de acordo com os preceitos da época, a mulher, ou melhor, 
uma boa dona de casa, era aquela que, além de dar conta dos 
serviços domésticos, deveria ser hábil nos trabalhos manuais, 
como por exemplo, o bordado, a costura e o conserto de roupas 
para a família.” (LESSA, 2007, p. 71) 
 

E uma “boa” filha deveria, também, ter afazeres domésticos (para que, 

quando casasse, soubesse cuidar da casa), ter obediência aos princípios 

religiosos e, acima de tudo, se manter como “moça”, ou seja, sem nunca ter tido 

relações sexuais antes do casamento. Deste modo, o namoro entre uma moça e 

um rapaz era muito vigiado, porque o mais importante para uma moça solteira 

era “[...] a preservação da honra, isto é, da virgindade e pureza feminina” 

(LESSA, 2007, p. 109). 

Quando uma moça mantinha relações sexuais antes do casamento era 

“offendida em sua honra”.5 Este acontecimento era qualificado como terrível, 

devastador e só poderia ser reparado por meio do casamento ou da prisão do 

“offensor”. Maria foi uma moça, dentre muitas do sertão baiano, submetida a 

fazer sexo com um homem forçosamente muito antes de casar. 

Para analisarmos mais a história de Maria, fomos ao documento e 

constatamos que, conforme já dito, após a reza em que Maria fora 

acompanhada de sua irmã, elas decidiram voltar para casa. Mas não contavam 

com o fato de serem seguidas por João (acusado de estuprar Maria) e Rozendo 

(descrito no documento como deflorador da irmã de Maria), o que se configura 

como dois crimes sexuais. Antes que dormissem, Maria suspeitou que alguém 

 
5 Optamos por manter a grafia das palavras e expressões encontradas no corpus fiéis à época em 
que foram escritas. 
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havia invadido a casa, porque a tramela6 da porta que dava acesso fora aberta, 

isto aconteceu porque Rozendo distraiu a irmã de Maria através de conversas.  

 Fica evidente o estupro, pois a vítima tinha menos de 16 anos e foi 

obrigada a se “deitar” com João. Além disso, como já foi dito, o período 

retratado se refere aos primeiros anos da República, e neste preâmbulo a 

sociedade vigente considerava a virgindade como representação da 

honestidade feminina. O Código Penal de 1890 considerava crime o estupro 

(sexo com moças menores de 16 anos e/ou concebido por meio da violência) e o 

defloramento (sexo com moças maiores de 21 e/ou acontecido por conta das 

promessas de casamento). Segundo Lessa (2007, p. 4),  

 

[...] o defloramento e o estupro se constituíam em crimes Contra 
a Segurança da Honra e Honestidade das Famílias, artigos 267 e 
268, respectivamente. No caso do crime de estupro, [...] o 
acusado poderia pegar pena de 1 a 6 anos de reclusão.  

 

Falar sobre sexualidade na sociedade ocidental, ainda hoje, gera alguns 

conflitos e tabus e, de antemão, podemos dizer que um dos motivos para tais 

conflitos se dá principalmente pelo poder que a Igreja Católica exerceu/exerce 

na sociedade, muito embora se saiba que o sexo veio antes do homem, como 

parte de sua anatomia e de forma natural (TREVISAN, s/d). 

Os representantes da Igreja Católica, na fase da “Igreja Primitiva” mais 

precisamente, propunham-se a estabelecer uma sociedade dotada de 

espiritualidade, contida sexualmente, afetuosa ao celibato e que conservasse a 

virgindade (BROWN, 1990). Trevisan (s/d) diz que o sexo era como um “[...] 

ato físico, praticado para aliviar tensões corpóreas ou para reprodução, ao longo 

dos anos transformou-se numa área básica para a moralidade e até mesmo para 

a forma de organização das sociedades.” 

Ao lermos o processo e diante do fragmento (CrS M., f.2r linhas 10-20) 

trazido nas linhas acima, conjecturamos pelo menos dois pensamentos para a 

 
6 Tramela – s.f. peça que gira presa a um prego, usada para fechar porta, porteira, etc; sinônimo 
de taramela (HOUAISS, 2004, p. 727). 
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época: o primeiro que, provavelmente, reflete a motivação que João encontrou 

para estuprar Maria, e o segundo que reflete a classificação da ação cometida 

por João por estupro. Certamente, João, influenciado pelos pensamentos 

machistas, comuns à época, toma a mulher por propriedade masculina, 

subjugada ao sexo com ou sem o seu consentimento para satisfazer “seus 

libidinosos instinctos”.7 

Sabemos que o sexo, nesse contexto, era sinônimo de procriação, 

resignação e subserviência, uma vez que o Cristianismo se encarregou de 

incutir na humanidade a ideia de sexo ligado ora à dádiva da procriação ora ao 

pecado da fornicação. 

Não obstante, podemos citar que a fornicação, o sexo como forma de 

prazer, entre outros comportamentos, eram marginalizados pelos dogmas 

religiosos e, por conseguinte, por grande parte da sociedade, porque, desde os 

primórdios, os Doutores da Igreja, os santos, tais como Santo Agostinho, São 

Jerônimo e outros, encarregavam-se de organizar a disciplina dos fiéis e fixar os 

comportamentos de moral e boa conduta9. 

Desde o século II d.C, há registros de que “[...] as mulheres [estavam 

restritas] a um lugar inferior ao dos homens numa hierarquia ‘natural’ 

irrefutável” (BROWN, 1990, p. 20), portanto, pensar nos estereótipos do homem 

como símbolo do macho, predador, forte, viçoso, poderoso e a mulher como a 

fêmea, que é a presa, frágil e submissa, torna-se muito coerente com o contexto 

do início do século XX analisado a partir do corpus.  

É importante dizer que o poder masculino se estendia às relações sociais 

que a mulher estabelecia. O homem dominava/determinava as vontades, 

horários, entre outras funções da mulher, bem como o sexo. Desse modo, temos 

conhecimento de alguns casos de defloramentos e de estupros na época. A 

leitura de outros corpora e trabalhos que tratam de defloramento e estupro 

 
7 Expressão encontrada no corpus. 
9 O sexo só era permitido após o casamento e sob a condição de não ter prazer físico, apenas o 
dever de procriação, uma vez que o Cristianismo foi tido como uma religião que levava à 
salvação, à santificação, à purificação. 
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produzidos por Lessa (2007), Queiroz (2009) e outros, propiciam-nos interpretar 

que, no início do século XX, a sociedade era falocêntrica, ou seja, a 

masculinidade era valorizada, dominante, presumida do machismo ditatorial, 

quase sempre ofensivo ao sexo feminino mas bem visto pela sociedade. 

Discussões são traçadas por vários autores no âmbito sexual, cada um dá 

a sua interpretação, dá o(s) seu(s) enfoque(s). Destarte, utilizamos os textos de 

alguns autores para sustentar a discussão inicial sobre a sexualidade arrolada 

em uma análise histórico-social em que o corpus está situado, são eles: Trevisan 

(s/d), Brown (1990), retratando a sexualidade, a sociedade e o Cristianismo 

ocidental; Lessa (2007), que trata da sexualidade à luz da História, tendo como 

corpus autos de defloramento ocorridos na cidade de Santo Antônio de Jesus – 

BA; Queiroz (2009), que trata da sexualidade a partir de autos de defloramento 

através da Filologia e da Lexicologia. 

Expusemos, brevemente, o processo de Maria, tendo em vista os 

pensamentos e as normas sociais da época. As reflexões ora apresentadas nos 

reportam não só ao texto referente ao caso de Maria, mas às palavras como 

material de estudo, como reflexo de pensamentos e postura, além de compor o 

acervo vocabular de grupos sociais ao longo do tempo. 

 

O ESTUDO DO LÉXICO E AS LEXIAS NO CORPUS 

 
A palavra foi dada ao homem para explicar os seus 
pensamentos, e assim como os pensamentos são os retratos das 
coisas, da mesma forma as nossas palavras são retratos dos 
nossos pensamentos (MOLIÈRE, s/d).10 

 
Inúmeras vezes, vimos e entendemos que o ser humano, desde o início 

da vida, comunica-se. Essa comunicação ficou mais consistente a partir do 

momento em que a humanidade passou a nomear as coisas, ou seja, a 

representar os pensamentos, as sensações, os elementos materiais e imateriais 

que estão em sua volta, por meio da palavra.  

 
10 Disponível em: https://www.pensador.com/frase/NTY2OQ. Acesso em: 02 jun. 2013. 
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É sabido que a palavra, sob a ótica da Linguística, pode ser estudada em 

variados aspectos: morfológico, sintático, semântico, fonético, fonológico, 

discursivo, só para citar alguns. Neste capítulo, temos como objetivo trilhar pela 

Lexicologia – ciência que estuda o léxico das línguas naturais, para falarmos do 

léxico como conceito e empregado em sociedade. Com isso, passaremos a ver 

a(s) palavra(s) em seu uso social, ou seja, a(s) lexia(s) atrelada(s) ao campo 

semântico da sexualidade, conforme mencionamos anteriormente.  

Partindo das lexias referentes à sexualidade destacadas no corpus, 

compreendemos, na língua, a aplicabilidade de alguns dos conceitos discutidos 

no âmbito da Lexicologia bem como os influxos sócio-histórico-culturais da 

época em que o documento foi escrito entronizados em cada lexia. 

Para tanto, definimos o léxico como o “[...] saber partilhado que existe na 

consciência dos falantes de uma língua, constitui-se no acervo do saber 

vocabular de um grupo sóciolinguístico-cultural” (OLIVEIRA; ISQUERDO, 

1998, p. 7). Acreditamos que o léxico se configura como um registro das 

manifestações da humanidade porque as ações, sentimentos e vivências 

humanas podem se concretizar nas palavras compreendidas nos grupos sociais. 

Desta maneira, Zavaglia (2009, p. 5, grifo da autora) nos atesta que: 

 

É o léxico, em forma de palavras e por meio da linguagem, que 
“conta” a história milenar de povo para povo; é o léxico que 
transmite os elementos culturais de um conjunto de indivíduos; 
é o léxico que “proíbe” manifestações ou então as “incita”; é o 
léxico que “educa” ou “deseduca”; é o léxico que permite a 
manifestação dos sentimentos humanos, de suas afeições ou 

desagrados, via oral ou via escrita. 
 

Sendo assim, é por meio do léxico que penetramos na realidade 

linguística, na história, na cultura de uma determinada sociedade, uma vez que 

detectamos os sentidos de tudo o que foi nomeado nas civilizações. Oliveira e 

Isquerdo (1998, p. 7) defendem que “[...] o léxico de uma língua conserva uma 

estreita relação com a história cultural da comunidade” e, por essa razão, não 

podemos perder de vista os conceitos de língua, cultura, linguagem e sociedade 
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como imbricados, para compreendermos melhor a constituição do léxico de 

uma dada língua.  

Tendo em vista o léxico como um conjunto das palavras e expressões 

utilizadas por falantes de qualquer língua natural e que revelam aspectos 

linguísticos e extralinguísticos de uma dada comunidade, Medeiros (2009, p. 30) 

atesta-o como “[...] algo complexo, pois representa o mundo real, dinâmico, 

heterogêneo e está em constante mudança”. 

Nesse sentido, o léxico, como uma manifestação humana e inserido no 

âmbito social, comporta as palavras em diversos contextos de uso linguístico, 

desde as mais novas, as utilizadas atualmente, até as esquecidas. De posse 

dessas informações, diremos que o léxico é dinâmico, comporta-se como um 

subsistema linguístico que abarca tudo o que há de novo (VILELA, 1994). 

Porém, é errôneo pensar que estudar e entender o léxico são como detectar as 

palavras (em uso, as em desuso e as novas) distribuídas em uma espécie de 

lista; se assim fosse, não precisávamos compreender a noção de léxico como 

“saber partilhado” discutido por Oliveira e Isquerdo (1998, p. 7) e que se insere, 

como já foi dito, no “[...] saber vocabular de um grupo sócio-linguístico-cultural 

[...]”. 

O estudo do léxico envolve o conjunto das palavras, as lexias e as 

expressões produzidos pelas civilizações e pode ser dividido em basicamente 

três ciências da linguagem, são elas: a Lexicologia, a Lexicografia e a 

Terminologia. 

A Lexicologia é definida como a ciência que se ocupa do estudo do léxico 

propriamente dito, em diversas perspectivas, tais como: a etimológica, a 

semântica, a discursiva, entre outras. Ela é designada como a ciência que abarca 

as outras áreas que se ocupam do estudo do léxico, a saber: a Etimologia – que 

nos dá subsídios para compreender a formação das palavras e explicar as 

mudanças ocorridas no étimo delas ao longo do tempo; a Semântica – que nos 

propicia estudar as significações linguísticas; a Onomasiologia – que busca o 

sentido das palavras, partindo do conceito para os signos linguísticos 
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correspondentes; a Semasiologia – que também busca o sentido das palavras, 

porém, diferentemente da Onomasiologia, parte do signo linguístico em busca 

dos conceitos correspondentes, entre outras ciências. 

A Lexicografia é entendida como a ciência dos dicionários, e nela se pode 

descrever o léxico, ou seja, é nela que há a possibilidade de inventariar o léxico 

levando em consideração as relações sintáticas, morfológicas, semânticas, 

contextuais, pragmáticas, entre outras, detectadas nas unidades léxicas de uma 

língua, e assim classificar e ordenar o léxico em verbetes. Para tanto, é 

necessário que o lexicógrafo saiba, seguramente,  

 

[...] (i) descrever com coerência e de forma sistemática as 
relações sintáticas existentes entre as unidades léxicas, (ii) 
identificar e descrever relações semânticas entre elas e ainda 
(iii) fazer a descrição contextual e situacional entre os itens 
lexicais, ou seja, suas relações pragmáticas. (ZAVAGLIA, 2009, 
p. 6). 
 

Na esfera da Lexicografia, Zavaglia (2009, p. 6-7) ainda nos assegura que 

o lexicógrafo: 

 
[...] vale-se de estudos da morfologia, da sintaxe, da semântica, 
da pragmática para fundamentar sua obra. De fato, a ele é dada 
a tarefa de classificar um item léxico quanto a sua classe 
gramatical (estamos no ramo da Morfologia), de contextualizá-
lo e combiná-lo (Sintaxe), de identificar relações semânticas 
entre as unidades, tais como a sinonímia, a polissemia, a 
homonímia (Semântica Lexical), de descrevê-lo 
discursivamente, e, consequentemente, de analisar esse 
discurso (adentramos na Análise de Discurso), de descrever as 
unidades lexicais no que diz respeito a sua pronúncia 
(Fonética), de precisar a sua origem e a evolução (Etimologia).  

 

A Terminologia é deliberada como a ciência dos termos. Em Houaiss 

(2009, Dicionário Eletrônico), este conceito é complementado a partir da 

seguinte definição: “[...] estudo que tem por objeto a identificação e delimitação 

de conceitos próprios de uma arte, ciência, profissão etc., e a designação de cada 

um deles por um determinado vocábulo.”; para se fazer um estudo 
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terminológico é necessário estabelecer uma conexão entre conceito e estrutura 

léxica, além de ser sedimentada a relação consensual entre os usuários da 

língua em relação ao estabelecimento dos termos (BIDERMAN, 1998). A 

Terminologia implica em abarcar o léxico das áreas específicas (filológica, 

linguística, literária, histórica, biológica, computacional, entre outras) que, de 

certa forma, alocam parte do conhecimento desenvolvido pela humanidade ao 

longo dos anos. 

Diante disso, os procedimentos e os métodos de pesquisa aplicados ao 

léxico ao gênero em que ele será estudado (textos orais e/ou escritos 

sedimentados em diversos suportes materiais) é que vão delimitar qual das 

ciências citadas foi utilizada como basilar. 

Ao mencionarmos os textos orais e escritos, abrimos espaço para analisar 

que um texto para ser tecido depende, de alguma maneira, de um acervo lexical 

que um indivíduo e/ou um grupo de pessoas dispõem. Esse “acervo” está 

interligado ao conhecimento de mundo, aos contextos linguísticos e 

extralinguísticos em que esses indivíduos empregam o léxico e alguns fatores11, 

tais como: idade, sexo, localização, intimidade, etc., bem como o objetivo de 

cada falante e/ou escrevente ao produzir seu texto. Cada ser humano faz 

escolhas lexicais a fim de se comunicar, tais escolhas são decorrentes, 

principalmente, dos fatores sociais nos quais nos inserimos. 

A produção de textos, sobretudo escritos, não é uma tarefa recente. Já 

dissemos, neste trabalho, que a escrita de textos está ligada aos primórdios da 

 
11 No texto “A dimensão social das palavras”, Lima-Hernandes (2005) explana a língua como 
fator social, o uso das palavras neste mesmo viés e as implicações que os fatores sociais 
delimitam aos usos das palavras e lexias. Sendo assim, os fatores são classificados como: a) 
idade – uso de gírias por adolescentes, diferentemente dos adultos e crianças; b) fator sexo – 
diferença entre o vocabulário masculino e feminino, por exemplo, em 1920 era comum entre as 
mulheres o uso de palavras que se referiam aos afazeres domésticos, e o mesmo não acontecia 
com os homens; c) o fator geográfico – usos das palavras frieza e garoa numa relação 
sinonímica, porém os alfabetizados e moradores dos centros urbanos preferem garoa à frieza 
(palavra utilizada pelos analfabetos); d) intimidade – pessoas, geralmente jovens, tratam seus 
amigos por “mano”, “cara”, etc.. Sendo assim, vê-se no estudo de Lima-Hernandes o uso das 
palavras, lexias e expressões através dos fatores mencionados anteriormente. 
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humanidade, ou seja, desde o momento em que o ser humano desenvolveu a 

capacidade de registrar suas ideias, sentimentos, pensamentos, ações.  

Ademais, a relação entre léxico e texto se firma, ainda mais, ao 

destacarmos que o léxico é a primeira via de acesso ao texto. Oliveira e Isquerdo 

(1998, p. 7) corroboram com esta ideia ao dizer que o léxico é “[...] a janela 

através da qual uma comunidade pode ver o mundo [...]”. Logo, este “mundo” 

pode ser o das sociedades pretéritas circunscritas nos diversos textos. 

 

ASPECTOS DA LEXICOLOGIA E DOS CAMPOS LEXICAIS: ALGUMAS 
REFERÊNCIAS 
 

 O que têm em comum entre as palavras: vagina, vaginal, pênis e membro 

viril? Por que escolhemos, em nossos contextos linguísticos, uma palavra em 

detrimento da outra? Existe algum significado inerente a todas elas? Os 

questionamentos apresentados nos impulsionam a analisar as palavras 

destacadas como lexias que possuem o mesmo referente: os órgãos sexuais. 

 Vagina e vaginal, morfologicamente falando, diferenciam-se pelo 

acréscimo de um sufixo –l e, segundo os conhecimentos semântico e gramatical, 

compreendemos que vaginal refere-se à vagina, portanto, é uma palavra 

derivada. Mas o que dizer das lexias pênis e membro viril como 

correspondentes? Por que ambas se referem aos órgãos sexuais? No dicionário 

Houaiss (2009), por exemplo, não encontramos membro viril como locução, 

apenas as definições para membro –‘s.m. parte constitutiva de um conjunto, de 

um todo’ e viril – ‘adj. relativo ao ou próprio do homem, do varão; masculino, 

varonil’. 

 A Lexicologia é comumente conhecida como a ciência do léxico, por 

conseguinte, o relacionamento mais íntimo que a Lexicologia mantém é com o 

léxico, abordando-o externa e internamente dentro do sistema linguístico 

(VILELA, 1994). 

Entender o léxico e a sua organização não é uma tarefa contemporânea, 

Geckeler (1976) nos chama a atenção que Matoré (1953) foi um dos primeiros 
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estudiosos a falar do léxico. Para ele, o prisma social é base para a organização 

do léxico. Além disso, Matoré (1953) defende que o léxico é uma espécie de 

testemunho social e a Lexicologia pode ser entendida como uma ciência social. 

Vilela (1994) é outro estudioso no âmbito da Lexicologia que enfatiza o caráter 

mais social desta ciência porque definiu o léxico como resultante das realidades 

linguística e extralinguística codificadas e imanentes ao/no saber de uma 

determinada comunidade linguística (GECKELER, 1976).  

Neste mesmo panorama para a Lexicologia, Biderman (1998) traz a ideia 

do léxico como o reflexo da sociedade, como o caminho pelo qual a história, a 

cultura e as formas de vida são detectadas. Contudo, antigamente, as pessoas 

acreditavam que o estudo do léxico era focado na formação das palavras e que 

somente nos entresséculos XIX e XX trabalhos que focalizam a língua, léxico, 

cultura e sociedade foram escritos. 

Neste contingente, caracterizar a Lexicologia implica, principalmente, o 

ato de discutir conceitos como: palavra, léxico, lexia, vocabulário, vocábulo. De 

acordo com Houaiss (2004, p. 454, p. 543) e Abbade (2006, p. 218-219), 

entendemos por: 

a) palavra – uma unidade linguística formada por um ou mais fonemas 

manifestada oralmente e/ou transcrita graficamente; 

b) léxico – como o repertório total das palavras que uma língua natural 

possui; 

c) lexia – é a unidade mais significativa do léxico, ou seja, é a palavra em 

seu uso social, uma vez que pela lexia podemos ver as coisas, seres e sensações 

da humanidade sendo representados; 

d) vocabulário – grupo de palavras e lexias utilizadas por qualquer 

grupo de pessoas na modalidade oral e/ou registradas em um dado texto (em 

contextos linguísticos mais restritos, específicos, a exemplo de correspondências 

oficiais); 

e) vocábulo – palavras e lexias que compõem o vocabulário. Porém, há 

vocábulos, tais como as preposições e conjunções, entre outros, que só são 
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compreendidos na relação com outros vocábulos, são os chamados vocábulos 

fonológicos12. Salienta-se, portanto, que o vocábulo formal se difere do 

vocábulo fonológico, este último é marcado pela ausência de pausa fonológica 

que demarcam este vocábulos na corrente da fala. 

Sabemos que no léxico cabem as noções que temos de palavra, lexia, 

vocabulário, vocábulo e outros, porém estudá-lo e estruturá-lo foram tarefas, 

em alguns momentos, relegadas ao esquecimento dentro dos estudos 

linguísticos. 

No século XX, dentre os estudiosos que priorizavam o estudo do léxico, 

destacam-se Jost Trier (1931), L. Weisgerber (1954), Eugenio Coseriu (1977), só 

para citar alguns. Embasados na perspectiva estruturalista13 de Ferdinand 

Saussure (1916), esses estudiosos defendiam que o léxico pode ser organizado 

em campos lexicais. 

Os campos lexicais se constituem, assim por dizer, como uma zona de 

articulação do léxico e receberam designações diversas, por conta da percepção 

e análise dos estudiosos envolvidos nesta empreitada, ou seja, cada designação 

trazia, em seu bojo, a essência do estudo que os autores propunham. 

Pontes (2008, p. 36, grifo da autora) assegura que: 

 

[...] entre essas denominações podem ser citadas: campo 

semântico, utilizada por Ipsen (1924), Jolles (1934) e Porzig 
(1934). Weisgerber fala dos campos léxicos. Trier (1976) evita o 
termo campo semântico, estabelecendo a diferença entre campo 

lexical e campo nocional. Bally (1977) trabalha com a 
denominação campo associativo. Guiraud (1972) introduz 
campos morfossemânticos e Matoré (1953) propõe os campos 

nocionais. 

 

 
12 Cf. Câmara Jr. (1979). 
13 No estruturalismo, a linguagem é vista como heterogênea, entretanto a língua é classificada 
como homogênea e sistematicamente fechada em si mesma a partir dos signos linguísticos, 
nestes veem atrelados imagem acústica e o sentido (SAUSSURE, [1916]1993). Para Saussure 
([1916], 1993), o estudo da linguagem era subdividido em duas partes: da língua e da fala. 
Assim, a língua era classificada como social e independente do ser humano, e a fala como 
individual (parte individual da linguagem). 
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O enfoque nas questões semânticas, conceituais e/ou estruturais de uma 

língua, citando apenas algumas, justificam, de certa forma, a escolha do termo 

que melhor se adapta ao estudo proposto pelos autores.  

Devemos salientar que a ideia do vocabulário de um povo ser 

estruturado em campos não é contemporânea. Souza (2008, p. 28) alega que: 

 

O agrupamento de palavras em campos parece ter sido objeto 
de reflexão desde a época dos sumérios e acádios, os quais 
teriam levantado uma lista de palavras denominada “a ciência 
das listas” conforme cita Mounin (1968, p. 56). Essas palavras 
foram agrupadas seguindo uma classificação semântica em que 
apareciam nomes de animais, pássaros, divindades, nomes de 
ofícios e de objetos, todos dentro de um mesmo campo. 

 
A respeito da teoria dos Campos Lexicais, Geckeler (1976, p. 98) nos 

informa que “Antes de entrar en las explicaciones propriamente dichas a esta 

teoría, considerada fundamental para la semántica moderna, hemos de hacer 

unas observaciones previas sobre la terminología de la doctrina del campo.14”  

Deste modo, as palavras com significação social podem ser entendidas, 

analisadas, descritas e organizadas em campos. Porém, para entendermos a 

noção de campo, no cerne linguístico, é preciso ter em vista os impactos, já ditos 

por Geckeler (1976), ocorridos na Semântica Moderna. 

Segundo Souza (2008, p. 29), Charles Bally propõe que a concepção de 

campo seja associativa15 de tal maneira que as palavras formam constelações a 

partir da proximidade “[...] entre significantes ou entre significados, por 

contiguidade física dos objetos representados ou por proximidade 

culturalmente determinada.” A noção de rede associativa trazida por Saussure 

influenciou também os estudos de Trier (1931) no que diz respeito à 

 
14  Tradução nossa: “Antes de entrar nas explicações propriamente ditas desta teoria, 
considerada fundamental para a semântica moderna, temos de fazer umas observações prévias 
sobre a terminologia da doutrina do campo”.  
15  Noção trazida por Saussure quando afirma que uma palavra pode ser propulsora de uma 
rede associativa baseada em afinidades de sentido. Assim, ao observarmos os termos de uma 
família associativa de palavras detectamos que não há uma ordem determinada porque é um 
termo que é tido como centro de uma constelação, o que de fato é o conversor dos outros termos 
coordenados (SAUSSURE, 1916). 
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sistematização da língua e o princípio de solidariedade existente entre as 

palavras (SOUZA, 2008). Importa-nos dizer que J. Trier (1931), para constituir a 

ideia de campo, além dos postulados saussureanos16, teve influência dos 

estudos de Meyer (1910) e Ipsen (1924) (GECKELER, 1976). 

Assim, Trier relaciona a ideia de mosaico definida por Ipsen (1924) e os 

estudos de Humboldt (1936) para embasar-se teoricamente (GECKELER, 1976). 

Na compreensão de Ispen (1924), as palavras nunca estão soltas na língua, 

porque elas se reúnem basicamente em campos semânticos; a partir destes 

campos, podemos nos remeter a um grupo etimológico, por exemplo 

(GECKELER, 1976).  

Nas palavras de Ipsen (1924), ao conhecermos as supostas “raízes” que 

interligam as palavras, automaticamente identificamos o conteúdo semântico 

dela, que se relaciona com outros conteúdos semânticos existentes (GECKELER, 

1976). Porém, esta relação não está pensada como se as palavras estivessem 

alienadas em uma série associativa, e sim, como se todo o grupo formasse um 

campo semântico estruturado em si mesmo; como um mosaico, uma palavra se 

une a outra, cada uma limitada de diferente maneira, mas de modo que os 

contornos estejam acoplados e todas as palavras juntas englobadas em uma 

unidade semântica de ordem superior, o que chamaríamos de campo, sem cair 

em uma obscura abstração (IPSEN, 1924 apud GECKELER, 1976).  

Em relação às influências depreendidas dos estudos de Humbolt (1936), 

Trier se assegura no  

[...] princípio da articulação, considerando que as palavras de 
uma língua formam uma globalidade articulada, que o sistema 
integrado de vocábulos está interligado pelo sentido, formando 
determinados domínios parciais, subordinando-se ao todo 
(PONTES, 2008, p. 41, grifo da autora).  

 
16 Apesar de, no Curso de Linguística Geral (1916), Saussure não designar nenhum capítulo 
para falar da semântica, ao explicar acerca do “valor linguístico”, retrata a teoria dos campos 
quando diz que a língua é sistêmica, em que todos os termos são parte integrante dela, ou seja, 
são solidários entre si e o valor de um termo é designado a partir da presença simultânea de 
outros (GECKELER, 1976).  
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Os estudos de Geckeler (1976) e de Abbade (2009) nos informam que os 

postulados teóricos de Jost Trier (1931), baseados nos estudos saussureanos, 

caracterizavam as palavras como formadoras de um campo linguístico, porém a 

elas atribui-se, também, um caráter conceitual – o campo conceitual, ou seja, as 

palavras se constituem como “[...] um conjunto estruturado onde uma está sob a 

dependência das outras” (ABBADE, 2009, p. 38) e, nesse sentido, o campo 

linguístico se constitui como um conjunto articulado de palavras em que cada 

uma delas se associa a outra, através do aspecto conceitual. Sendo assim, há 

uma espécie de cadeia entre as palavras e, por sua vez, a mudança de conceito 

de uma determinada palavra conduz à modificação dos conceitos vizinhos. 

A proposta de Trier (1931), por tratar de campo linguístico através da 

noção de dependência e de associação das/entre as palavras e da investigação 

do vocabulário de maneira sistemática, configura uma conflagração na 

Semântica Moderna. O conceito de campo, definido por Trier, trazia em seu 

bojo as ideias já discutidas por Saussure em relação, por exemplo, à noção de 

língua enquanto sistema articulado. Desta maneira, Trier compreendia que os 

campos  

 

[...] son las realidades lingüísticas vivas, situadas entre las 
palabras individuales y el conjunto del vocabulario, que, en 
cuanto totalidades parciales, tienen como característica común 
con la palabra el articularse [ergliedern] y, con el vocabulario, el 
organizarse [ausgliedern]. El grado jerárquico es indiferente17 
(TRIER apud GECKELER, 1976, p. 123) 
 

Assinalamos que, nos estudos de Trier (1931), as palavras transitam por 

todos os campos sem perder de vista a ideia de serem interligadas entre si em 

um dado contexto de uso; além disso, uma lexia só pode ter significado “dentro 

 
17 Tradução nossa: “[...] são as realidades linguísticas vivas, situadas entre as palavras 
individuais e o conjunto do vocabulário, que, enquanto totalidades parciais, têm como 
característica comum com a palavra articular-se [ergliedern] e, com o vocabulário, organizar-se 
[ausgliedern]. O grau hierárquico é indiferente.”  
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de um todo”18, de um contexto linguístico que envolva outras palavras, lexias e 

expressões que nos levem a assimilar um conceito, uma significação.  

 Mas, segundo Abbade (2009, p. 40), “[...] os estudos de Trier tomam 

novas direções e ele deixa de falar da teoria dos campos.” Neste contingente, 

Weisgerber dá prosseguimento aos estudos de Trier tecendo algumas 

considerações; uma delas refere-se à definição do campo linguístico. 

Em Principios de semántica estructural (1991 [1977]), Coseriu evidencia, 

mesmo com alguns problemas, a possibilidade de se realizar um estudo 

diacrônico estrutural das significações das palavras. Para tanto, baseou-se nos 

estudos saussureanos que tratavam da rede de associações que se formam entre 

as palavras. Destacamos que Saussure (1916) demonstra a língua como uma 

estrutura que comporta as palavras, e, por sua vez, as palavras se agrupam em 

sistemas relacionados entre si. Coseriu (1991) emprega a dicotomia saussureana 

(significante/significado) nos termos (expressão/conteúdo) empregados por 

Hjelmselv (s/d). Portanto, o termo significante é substituído por expressão, e o 

termo significado é designado como conteúdo, porém salienta-se que os 

significados são linguísticos e as coisas não o são (COSERIU, 1991).  

Coseriu (1991) propõe o estudo da significação das palavras ao longo do 

tempo e, através dos exemplos latinos, colhidos nas línguas românicas, 

acreditava que o estudo semântico diacrônico estrutural exige a análise de uma 

língua funcional, que quer dizer uma língua entendida como sistema. Nesse 

sentido, as unidades funcionais de uma língua devem constituir-se, de forma 

natural, ali onde funcionam e de acordo com as oposições em que funcionam. 

Entende-se, também, nos princípios coserianos, que uma língua funcional é 

uma demarcada no interior de uma língua histórica. Corroboramos esta 

premissa ao lermos que língua funcional é:  

 
[...] una lengua más o menos unitaria dentro de una lengua 
histórica, y no en lo que se refiere a uma lengua histórica 
(<<francés>>, <<inglés>>, <<alemán>>, etc.) tomada en su 

 
18  Expressão utilizada por Abbade (2003).  
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conjunto, que normalmente, abarca toda una serie de <<lenguas 
funcionales>>, as veces bastante diferentes (COSERIU, 1991, p. 
12, grifo do autor)19 

 
Na língua, podemos descrever e compreender as significações do seu 

vocabulário ao longo do tempo. Para esta análise, Coseriu (1991) atribui o nome 

de lexemática diacrônica ou diacronia das significações lexicais. Deste modo, a 

Lexemática – “[...] o estudo funcional do vocabulário, o estudo da significação 

do léxico, a semântica estrutural lexical” (ABBADE, 2009, p. 41), proporciona-

nos estruturar o léxico a partir dos significados extraídos dos signos 

linguísticos.  

Se acreditarmos que “[...] todo problema que lide com a significação é, 

em certo sentido ‘semântico’ [...]” (BECHARA, 2001, p. 385, grifo do autor), no 

estudo lexemático, é primordial compreender, portanto, a configuração 

semântica do léxico. Bechara (2001, p. 109, grifo do autor), ao retratar os 

significados das palavras, esclarece-nos que o significado lexical “[...] 

corresponde ao quê da apreensão do mundo extralingüístico, isto é, é o que 

corresponde à organização do mundo extralingüístico mediante as línguas.” 

Sendo assim, na visão coseriana, estruturar o léxico é agrupar as lexias em 

campos lexicais a depender do conteúdo lexical delas. 

Segundo Bechara (2001, p. 286): “As estruturas lexemáticas que podem 

ser identificadas no léxico ou são paradigmáticas ou sintagmáticas”. Ao 

fazermos o recorte para as estruturas paradigmáticas primárias, 

compreendemos que elas se dividem em campo léxico e em classe léxica. Por 

esta razão, Coseriu (1991, p. 210) explana que o “[...] campo léxico es una 

estrutura paradigmática primaria del léxico”, ou seja, é “[...] un conjunto de 

lexemas20 unidos por um valor léxico común (valor del campo), que esos 

 
19 Tradução nossa: [...] uma língua mais ou menos unitária dentro de uma língua histórica, e não 
no que se refere a uma língua histórica (<<francês>>, <<inglês>>, <<alemão>>, etc.) tomada em 
seu conjunto, que normalmente, abarca toda uma série de <<línguas funcionais>>, às vezes 
bastante diferentes.  
20 Definido por Bechara (2001, p. 287) como “[...] cada unidade de conteúdo léxico expressa no 
sistema lingüístico.”  
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lexemas subdividen en valores más determinados, oponiéndose entre si por 

diferencias mínimas de contenido léxico21” (COSERIU, 1991, p. 135). No interior 

das estruturas lexemáticas, o campo léxico ou campo lexical é definido como 

uma estrutura paradigmática por excelência. Nele, as relações internas, 

enquanto estruturas de conteúdo, realizam-se de acordo com as oposições 

semânticas em que funcionam. Consequentemente, os campos lexicais se 

fundamentam em uma classificação das oposições lexemáticas. 

Nesta linha de raciocínio, entende-se que as lexias para serem 

compreendidas individualmente precisam, necessariamente, de uma análise no 

seu conjunto de campo, uma vez que a significação é proveniente do interior 

desse conjunto. Destarte, “O valor de uma palavra, nesta ótica, é medida (sic), 

não individualmente, mas como parte de um todo. Ela não tem sentido se lhe 

faltam outras semelhantes ou opostas, pois necessita sempre de um campo 

conceitual” (ABBADE, 2009, p. 39). As palavras, para Coseriu (1991), ao serem 

abordadas como articuladas de maneira hierárquica, são agrupadas em 

macrocampos (conjunto de lexias articuladas que formam um campo geral) e 

em microcampos (subconjuntos dos macrocampos, ou seja, campos específicos). 

Assim, tomando como base toda essa discussão partimos para método 

empregado para analisar as lexias no campo da sexualidade.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Definimos a sexualidade como campo lexical a partir dos postulados 

coserianos, pois partimos do pressuposto de que a significação depreendida 

neste signo linguístico abarca os órgãos sexuais (masculinos e femininos), os 

desejos sexuais e as sensações que o ser humano tem ao “fazer a corte” (a 

sedução e artimanhas desenvolvidas pelas pessoas para conseguir se relacionar 

sexualmente) até o sexo propriamente dito.  

 
21  Tradução nossa: “[...] um conjunto de lexemas unidos por um valor lexical comum (valor do 
campo), que esses lexemas subdivididos em valores mais determinados, ao mesmo tempo em 
que se opõem uns aos outros pelas diferenças mínimas do conteúdo lexical.”  
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Haja vista o teor sexual ser tão latente no documento, de acordo com a 

Teoria dos Campos Lexicais proposta por Eugenio Coseriu (1991 [1977]), 

estruturamos o campo lexical da sexualidade obedecendo às seguintes etapas: 

 1ª etapa – Levantamento das lexias referentes à sexualidade;  

2ª etapa – Consulta a alguns dicionários de língua portuguesa, tais como 

Houaiss (2004; 2009), a fim de auxiliar nas definições das lexias elencadas;  

3ª etapa – Definição de macrocampos e microcampos lexicais 

correspondentes às lexias levantadas.  

Depois de definirmos os macros e microcampos lexicais correlacionados 

ao campo lexical da sexualidade, estabelecemos, conforme as normas 

lexicográficas, que: 

 a) as lexias foram dispostas em: negrito, seguida de natureza gramatical, 

da definição e do contexto (constando algumas ocorrências, o número de fólios 

e linhas);  

b) em relação à natureza gramatical da lexia, apresentamos os 

substantivos e/ou adjetivos no singular; e os verbos foram explanados no 

infinitivo;  

c) as lexias elencadas no presente trabalho foram apresentadas de acordo 

com a norma ortográfica vigente, porém nos exemplos as mantivemos grafadas 

tal qual constam no documento. 

Neste capítulo, escolhemos trazer somente um exemplo de como 

disponibilizamos as lexias dentro de um macro ou microcampo lexical, sendo 

assim, temos: 

No MACROCAMPO DOS ÓRGÃOS SEXUAIS 

Microcampo – Partes da Ofendida  

Lexia – VAGINA – s.f. ‘Órgão sexual feminino.’ “[...] uma pequena 

excuda= / ção da vagina.” (CrS M, f.13v, l.3-4)  
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O CAMPO LEXICAL DA SEXUALIDADE 

 

 Conforme já discutimos neste capítulo, o campo lexical, na visão 

coseriana, é uma estrutura paradigmática formada por unidades léxicas que 

apresentam uma zona de significação comum e, ao mesmo tempo, apresenta 

oposições imediatas entre tais zonas. Aplicando-se os postulados coserianos 

sobre os Campos Lexicais, definimos, portanto, que o Campo Lexical da 

Sexualidade está estruturado em cinco macrocampos e que dois destes possuem 

microcampos lexicais (figura 1). 

 
Figura 1  –  Campo Lexical da Sexualidade 

 
 

Fonte: Processo crime de estupro de Maria Possidonia de Jesus (1907) 
 Elaboração: Daianna Quelle da Silva, 2014  

 
Totalizamos, nesta pesquisa, 34 lexias a partir da estrutura de conteúdo 

das lexias definida por Coseriu, assim, pudemos alocá-las em macros e 

microcampos lexicais. Ao definirmos o Macrocampo dos Qualificadores (figura 

2), avaliamos como importante designar os qualificadores Sobre a ofendida – 

microcampo lexical que abarca as lexias referentes às classificações que as 
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vítimas receberam após acontecer o crime; E os qualificadores Sobre o ofensor 

– microcampo lexical que traz as lexias atribuídas ao acusado de cometer o 

crime sexual retratado neste capítulo. Justificamos a escolha das lexias 

‘ofendida’ e ‘ofensor’ como geradoras dos microcampos lexicais Sobre a 

ofendida e Sobre o ofensor, respectivamente, por conta da definição / conceito 

depreendidos dessas lexias, pelo número de ocorrências e pelo contexto sócio-

histórico da época em que se lavrou o corpus 

 
Figura 2 – Macrocampo dos Órgãos Sexuais 

 

 
Fonte: Processo crime de estupro de Maria Possidonia de Jesus (1907) 

 Elaboração: Daianna Quelle da Silva, 2014  

 
 

PALAVRAS FINAIS 

 

A leitura do corpus nos permitiu observar as lexias referentes à 

sexualidade, de modo que, à luz dos estudos sobre Campos Lexicais, 

estruturados por Eugenio Coseriu (1991 [1977]), tratamos a sexualidade como a 

estrutura paradigmática norteadora do estudo lexicológico. Na tentativa de 

realizar o estudo estrutural do vocabulário da sexualidade no corpus, atemo-nos 

à concepção de que estruturar o léxico é idealizá-lo em uma espécie de 
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conjunto, ou seja, não há coerência em listarmos as lexias por ordem alfabética, 

é imprescindível hierarquizá-las de acordo com o conteúdo semântico e traços 

distintivos mínimos detectados nelas.  

Esperávamos selecionar mais lexias, porém, devido à concepção 

abordada na mesma Teoria – a de fazer um estudo semântico estrutural da 

língua – elegemos o Campo Lexical da Sexualidade como base para 

organizarmos as lexias em macros e microcampos, respeitando a hierarquia das 

significações das palavras e as oposições semânticas existentes entre elas. Com 

base na observação e na interpretação do contexto do corpus, catalogamos 34 

lexias alocadas em cinco Macrocampos os quais foram descritos na figura 1.  

Porém, destacamos, que no Macrocampo dos Qualificadores criamos o 

Microcampo Sobre a Ofendida; neste, as lexias “deflorada”, “ofendida” 

“menor ofendida”, entre outras, foram selecionadas por expressarem a 

concepção de que a “honra feminina” estava relacionada à valorização e 

preservação da membrana hímen na genitália feminina até o casamento, porém, 

outras lexias com característica de qualificadora feminina foram detectadas, 

mas o fato de não estarem relacionadas à sexualidade nos impediu de selecioná-

las.  

Por entre os macros e microcampos lexicais constitutivos do Campo 

Lexical da Sexualidade, definidos sob a ótica coseriana, compreendemos como 

a sociedade daquela época se expressava. As lexias “deflorar” e “desagravar a 

honra”, por exemplo, hoje pouco utilizadas pelos falantes da língua portuguesa, 

deixam-nos translúcidos os vestígios da cultura dos envolvidos no “crime 

sexual”; fizemos observações acerca do período sócio-histórico em que o 

documento fora lavrado, porque estudar a língua de um povo requer um 

“mergulho” nos hábitos e costumes deste povo. Desta forma, as definições 

atribuídas às lexias referentes à sexualidade estavam, a todo tempo, atreladas 

ao contexto histórico-social da época, por isto também que refletimos sobre a 

história da sexualidade e sobre o termo sexualidade na ótica da fisiologia 

humana.  
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Findamos aqui este capítulo, mas almejamos que outras pesquisas sejam 

iniciadas através do acesso ao vocabulário do corpus, por acreditarmos que 

nenhuma pesquisa é exaustiva. Esperamos que, com as análises explanadas 

aqui, novos olhares linguísticos se ressaltem para o corpus, além de outros 

tantos olhares científicos, sejam estes geográficos, históricos, sociais, 

antropológicos, biológicos, jurídicos etc., estejam direcionados para o 

documento a fim de firmarmos uma gama de conhecimento mais ampla em 

relação a ele. 
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Damares Oliveira de Souza 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO CRIME DE ROUBO E ESTUPRO (1914):  
UM ESTUDO DO CAMPO LEXICAL DO CRIME 

____________________________________________________________ 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

É sabido que os documentos manuscritos do âmbito jurídico possuem 

grande relevância para os estudos linguísticos e sócio históricos do português 

brasileiro e, por isso, têm sido escopo de grandes estudos realizados por 

pesquisadores linguistas.  

Estudar o léxico, especialmente, de processos crimes de épocas pretéritas, 

nos permite conhecer a língua e a história linguística de cada civilização, 

evidenciando-nos, através do legado linguístico, a história, a cultura e as 

identidades de um indivíduo ou de uma sociedade, uma vez que “[...] toda a 

visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas socioculturais 

das comunidades humanas são refletidos em seu léxico” (ARAGÃO, 2013, p. 

98). 

Partindo desse princípio, trazemos, neste artigo, o estudo lexicológico de 

um processo crime de roubo e estupro, documento jurídico, lavrado no ano de 

1914, o qual encontra-se arquivado no Centro de Documentação e Pesquisa 

(CEDOC), localizado na Universidade Estadual de Feira de Santana – BA, sob a 

localização: Estante 03, Caixa 65, Documento 1205, escrito a mão, contendo 56 

fólios recto e verso. Esse documento tem como partes autoras as vítimas 

identificadas como Maria Francisca de Jesus e Maria dos Santos. Segundo 
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consta nos autos, os crimes foram cometidos enquanto Maria Francisca de Jesus 

dirigia-se para a igreja, na madrugada de 24 para 25 de dezembro do ano de 

1913, objetivando assistir à missa do “Natal”, e deixou dormindo em sua casa a 

filha de nove anos de idade, Maria dos Santos. Ao voltar, Maria Francisca 

deparou-se com o arrombamento de portas e janelas da frente de sua casa, 

roubo de muitos objetos e, finalmente, o estupro de sua filha Maria dos Santos, 

que foi acordada pelo ladrão para aquele fim, e que chegou ameaçando-a de 

morte. O acusado de ter cometido os crimes de roubo e estupro é identificado 

como Possidonio Gasparino de Araújo. 

Destarte, para este trabalho, temos como objetivo geral estudar o léxico a 

partir da metodologia do campo léxico de Coseriu (1991 [1977]). Como objetivos 

específicos empreendemos: apresentar as lexias referentes ao campo lexical do 

crime; estabelecer dos macros e microcampos lexicais; organizar as lexias em 

seus respectivos macros e microcampos lexicais; e identificar das marcas sócio-

históricas presentes no vocabulário do processo crime. Para tanto, realizamos 

uma pesquisa de cunho qualitativo e documental, na qual utilizamos como 

aportes teóricos autores como Eugenio Coseriu (1991 [1977] e 1987), Abbade 

(2006 e 2011), Mario Vilela (1994), Biderman (1981 e 1998), entre outros. 

 

O LÉXICO EM FOCO: CAMINHOS A PERCORRER 

 

Refletir sobre o léxico não é uma tarefa simples, pois o seu estudo nos 

possibilita trilhar por diversos caminhos a partir de diferentes abordagens. 

Todavia, aqui, é inevitável que tomemos como ponto de partida o processo de 

nomeação da realidade, tarefa essencial à humanidade e que pode ser 

considerada como etapa primeira para o conhecimento do universo, uma vez 

que, a partir da necessidade de se comunicar e registrar tudo o que está à sua 

volta, o ser humano nomeia seres e objetos, classificando-os simultaneamente, 

de acordo com o contexto social em que se estabelece. 

Desse modo, é importante destacarmos que: 
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Ao reunir os objetos em grupos, identificando semelhanças e, 
inversamente, discriminando os traços distintivos que 
individualizam esses seres e objetos em entidades diferentes, o 
homem foi estruturando o mundo que o cerca, rotulando essas 
entidades discriminadas. Foi esse processo de nomeação que 
gerou o léxico das línguas naturais (BIDERMAN, 1998, p. 11). 

 
Sob tal afirmativa, compreendemos que o léxico das línguas naturais 

não é um sistema fechado, ele se processa através de atos sucessivos de 

cognição da realidade e de categorização que construímos das coisas ao longo 

de nossas experiências. E, embora se baseiem num processo de conceito geral, 

as línguas possuem sistemas léxicos específicos e variados, os quais se 

relacionam diretamente com a cultura de uma dada comunidade.  

Nesse viés, definimos o léxico como o “[...] saber partilhado que existe 

na consciência dos falantes de uma língua, constitui-se no acervo do saber 

vocabular de um grupo-sócio-lingüístico-cultural” (OLIVEIRA; ISQUERDO, 

1998, p. 7). Portanto, ele é o patrimônio vocabular de uma determinada 

comunidade linguística, que estuda a estrutura da língua, sua composição, 

variedade, origem e mudanças históricas.  

Em suma, Biderman (1981, p. 138) afirma que o léxico é o “[...] tesouro 

vocabular de uma determinada língua [...]”, que incorpora a “[...] nomenclatura 

de todos os conceitos lingüísticos e não-lingüísticos e de todos os referentes do 

mundo físico e do universo cultural, criado por todas as culturas humanas 

atuais e do passado”. Logo, o léxico é o nível da língua que melhor evidencia a 

realidade extralinguística, pois estudar a língua em seu uso contextual pode 

reconstruir a sociedade a partir do inventário do léxico, de modo que estudar o 

léxico também é estudar a história, memória e cultura de um povo. 

Tendo em vista que a sociedade está em constantes transformações, que 

tudo muda e tudo está em processo de definição e redefinição, o léxico pode ser 

considerado o nível da realização linguística que mais sofre processo de 

modificação, de modo que ora se expande, ora se renova, ora desaparece. Isso 

se dá pelo motivo de que o léxico é 
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[...] aberto, inesgotável, constantemente renovável, não apenas 
porque surgem novas palavras, mas, também, pela 
dinamicidade interna das palavras, que vão e vêm, que 
desaparecem e reaparecem, que mantêm seus significados ou os 
mudam, de um lugar para o outro, de um tempo para outro 
(ANTUNES, 2012, p. 29). 

 

Em vista disso, o léxico permite, através do vocabulário, ver a 

dinamicidade da língua, conhecer a história social, a cultura e as formas como 

os indivíduos refletem ou pensam o mundo ao seu redor. Assim, considerando 

a estreita relação do léxico de uma língua com a história cultural de uma 

comunidade, Oliveira e Isquerdo (1998, p.7) corroboram que: 

 

[...] o universo lexical de um grupo sintetiza a sua maneira de 
ver a realidade e a forma como seus membros estruturam o 
mundo que os rodeia e designam as diferentes esferas do 
conhecimento. Assim, na medida em que o léxico recorta 
realidades de mundo, define, também, fatos de cultura 

 
Destarte, entendemos que o léxico não é um campo de estudo restrito, 

se relaciona diretamente com o processo de nomeação e conhecimento da 

realidade, sendo impossível desvencilhá-lo da língua, cultura e sociedade.  

Na seção seguinte aprofundamos a discussão e estudamos 

sistematicamente o léxico, a partir dos três ramos do saber que se ocupam do 

seu estudo. 

 

ESTUDOS SOBRE O LÉXICO 

 

Três ciências da linguagem se ocupam do estudo do léxico, são elas: a 

Lexicologia, a Lexicografia e a Terminologia. Antemão, destacamos que essas 

ciências, embora se revelem mutuamente, o objeto de estudo é abordado a 

partir de diferentes posturas teórico-metodológicas que caracterizam cada 

disciplina de maneira peculiar.  
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A Lexicologia é definida como a ciência que se ocupa do estudo do 

léxico, isto é, da estrutura do sistema lexical, observando a sua composição, 

origem, mudanças históricas e adaptação às condições sociais da comunidade 

(COSERIU, 1977). Ademais, realiza o estudo do léxico em diversas perspectivas, 

tais como: a etimológica, a morfológica, a semântica, a discursiva, entre outras.  

Nessa perspectiva, Vilela (1994, p. 9-10) destaca que: 

 
[...] a Lexicologia estuda as palavras de uma língua em todos os 
seus aspectos [...], mas tem uma ligação especial com a 
semântica. [...] ela tem como objeto o relacionamento do léxico 
com os restantes subsistemas da língua, incidindo sobretudo na 
análise da estrutura interna do léxico nas suas relações e inter-
relações. 

 

Portanto, como bem afirma Barbosa (1990, p. 157), a “Lexicologia estuda 

o universo de todas as palavras, vistas em sua estruturação, funcionamento e 

mudança”, e se caracteriza pela formulação de teorias, tendo em vista a 

descrição e a análise do léxico, estando também entre suas funções analisar os 

processos de renovação lexical. 

A Lexicografia também tem como base o estudo da origem, da forma e 

dos significados das palavras. Para tanto, se dedica especificamente ao estudo e 

elaboração de dicionários e glossários impressos ou online, monolíngues e 

bilíngues, além de base de dados lexicais, partindo dos conceitos desenvolvidos 

pela Semasiologia.  

Dito isto, é necessário enfatizarmos que o fazer lexicográfico é uma 

atividade antiga, iniciada por volta dos séculos XVI e XVII, ainda que só 

recentemente tenha passado a ser fundamentada numa teoria lexical e critérios 

científicos. Assim sendo,  

 

[...] ao longo dos últimos séculos a descrição do léxico foi 
efetivamente realizada pela Lexicografia e não pela Lexicologia; 
contudo, essa tarefa foi executada como uma práxis pouco 
científica. A análise da significação das palavras tem sido o 
objeto principal da Lexicografia. (BIDERMAN, 1998, p. 15). 
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Em vista disso, ainda destacamos que a Lexicografia, através da 

produção de diferentes obras lexicográficas, auxilia e beneficia uma variada 

gama de pesquisas do campo lexicológico, tais como dos arcaísmos, 

neologismos, entre outros. Deste modo, pode-se considerar que essas ciências 

são complementares, uma vez que: 

 
O lexicógrafo necessita de certos modelos teóricos que 
expliquem certas características de estruturação de um conjunto 
lexical, para que possa dar tratamento adequado às unidades 
lexicais sob seu exame; o lexicólogo, por outro lado, apoiado em 
dados fornecidos pela lexicografia, pode construir modelos de 
um universo lexical capazes de permitir a descrição da natureza 
e das funções do universo (TURAZZA, 1996, p. 73). 

 
A Terminologia, por sua vez, é entendida como a ciência dos termos 

que se ocupa de cada área específica do conhecimento humano. É uma 

disciplina interdisciplinar que estuda a natureza técnico-científica de uma 

língua, ou seja, do uso especializado do léxico nas ciências e nas técnicas, a 

partir de diferentes pontos de vista.  

Segundo Cabré apud Biderman (1998, p.17),  

 
A teoria geral da Terminologia baseia-se [...] na natureza do 
conceito, nas relações conceptuais, na relação termo-conceito e a 
atribuição de termos aos conceitos ocupam uma posição chave 
[nessa ciência]. Esse enfoque do conceito ao termo distingue o 
método de trabalho da Terminologia daquele que caracteriza a 
Lexicografia [...] 

 
Neste sentido, vale elucidarmos que a perspectiva semasiológica, 

adotada pelos lexicógrafos, é realizada partindo-se do significante, o termo, 

para o significado, enquanto os terminógrafos, por sua vez, atuam numa 

perspectiva onomasiológica, isto é, partem do conceito para o termo. 

Isto posto, o principal objetivo da Terminologia é dar conta do 

funcionamento das unidades lexicais especializadas em situações 

comunicativas profissionais, acadêmicas ou científicas (LORENTE, 2003), de 
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modo que se realize uma comunicação linguística mais efetiva, compreensível e 

sem ambiguidade. Entretanto, Santos (2004, p. 99) evidencia o fato de que: 

 
Não se pretende, contudo, “engessar” o falante ou especialista 
com conceitos imutáveis e únicos, pretende-se, antes, facilitar a 
comunicação na área científica e técnica, com o compromisso de 
rever sempre se esses conceitos ainda dão conta do que se quer 
expressar, uma vez que novas descobertas, trocas, relações e a 
própria dinâmica da língua exigem que se faça revisão 
constante [...]  

 

Em consonância a isso, Biderman (1998) ressalta que especificar os 

limites do conceito ao qual um item lexical se refere não é uma tarefa fácil, mas, 

intencionalmente, pode-se propor e impor a uniformidade de uso do termo, 

fixando um padrão terminológico. Assim, embora seja incerta uma 

uniformidade total de referência, pode-se obter um consenso satisfatório entre 

os usuários da língua.  

Em suma, uma vez apresentadas as definições dos estudos sobre o 

léxico, destacamos que este trabalho se insere na interface da Lexicologia, da 

Lexicografia e da Terminologia. 

 

PERSPECTIVA ESTRUTURALISTA COSERIANA DOS CAMPOS LÉXICOS  

 

As primeiras noções de campo léxico não possuíam uma terminologia 

sistemática adequada que pudessem ser consideradas totalmente estruturais. 

Em Principios de semântica estructural ([1977] 1991) e em Semántica, gramática, 

universales (1987), Coseriu concebe os campos léxicos como um princípio 

funcional de oposições e apresenta uma análise de conteúdo em traços 

distintivos como uma tarefa fundamental da lexemática, ciência descritiva que 

busca demarcar de maneira exaustiva a paradigmática e sintagmática do 

vocabulário, no plano do conteúdo, dentro das línguas funcionais.  

Deste modo, são consideradas as seguintes estruturas lexemáticas, 

apresentadas na figura 1, a seguir: 
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Figura 1  – Estruturas lexemáticas 

 

Fonte: COSERIU, Eugenio. Semántica, gramática, universales. Madrid: Gredos, 1987. 
Elaboração e tradução: Damares Oliveira de Souza, 2017. 

 
A partir da ilustração apresentada, vimos que as estruturas lexemáticas 

são divididas em paradigmáticas e sintagmáticas. Todavia, aqui, nos 

limitaremos apenas às estruturas paradigmáticas primárias, uma vez que é 

nestas que se encontra o campo léxico, subestrutura da qual faremos uso para a 

estruturação e organização do vocabulário do processo crime analisado.  

Com base nessas premissas, Coseriu (1991, p. 146) define o campo 

léxico, de um ponto de vista estrutural, como um paradigma léxico que: 

 

[...] resulta de la repartición de un contenido léxico continuo en 
diferentes unidades dadas en la lengua como palabras y que se 
oponen de manera inmediata unas a otras, por medio de rasgos 
distintivos mínimos. Así, por ejemplo, la serie jung – neu – alt 
(joven – nuevo – viejo) es, en alemán, un campo léxico1. 

 
Para Abbade (2006, p. 216), “[...] o léxico de uma língua pode formar 

estruturas onde conjuntos de palavras formam outros subconjuntos, ligados 

entre si por diversos laços”, uma vez que, conforme Coseriu (1991, p. 210), as 

palavras devem ser abordadas de maneira hierárquica, em que “[...] un campo 

 
1 [Tradução nossa]: [...] resulta da repartição de um conteúdo léxico contínuo em diferentes 
unidades dadas na língua como palavras e que se opõem de maneira imediata umas com as 
outras, por meio de traços distintivos mínimos. Assim, por exemplo, a série jung – neu – alt 
(jovem – novo – velho), é, em alemão, um campo léxico. 
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puede estar incluido en outro campo: puede constituir una sección de un campo 

de ordem superior”.2 

Desse modo, as lexias não podem ser analisadas isoladamente, pois o 

significado de cada palavra só terá sentido como parte do todo. Assim, “[...] os 

campos lexicais representam uma estrutura, um todo articulado, onde há uma 

coordenação e hierarquia articuladas entre as palavras que são organizadas à 

maneira de um mosaico: o campo léxico” (ABBADE, 2011, p. 1). Logo, 

salientamos que os campos inteiros (macrocampos) podem ser distribuídos em 

subunidades: os microcampos, que permitem subcampos e, estes últimos, 

acolhem os denominados subsubcampos. 

 

ESTRUTURA DO CAMPO LEXICAL DO CRIME 

 

Partindo da discussão, apresentada na subseção anterior, sobre a 

hierarquia dos campos lexicais proposta por Eugenio Coseriu (1991 [1977]), 

estruturamos o campo lexical do crime, recolhido no corpus de análise, 

obedecendo às seguintes etapas: 

 

1ª etapa – Levantamento das lexias referentes ao crime; 
2ª etapa – Consulta aos seguintes dicionários: Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa (2009), Dicionário contemporâneo da língua portuguesa 
(1958), Minidicionário da língua portuguesa (1993), Grande dicionário da 
língua portuguesa (1949), Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara 
(2011), Dicionário geral de direito (1973) e Vocabulário jurídico (1982); a fim 
de auxiliar nas definições das lexias elencadas, dado que as acepções 
são elaboradas de acordo o contexto do processo crime. 
3ª etapa – Definição de macrocampos e microcampos lexicais 
correspondentes às lexias levantadas. 
 
Posteriormente à definição de macros e microcampos lexicais 

correlacionados ao campo lexical do crime, estabelecemos que: 

 

 
2 [Tradução nossa]: “[...] um campo pode estar incluído em outro campo: pode constituir uma 
seção de um campo de ordem superior.” 
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a) as lexias vêm dispostas em negrito e em maiúsculas, seguidas da 
natureza gramatical, da definição e do contexto com a apresentação 
de uma ocorrência, com os respectivos números de fólios e linhas; 

b) em relação à natureza gramatical da lexia, apresentamos os 
substantivos e/ou adjetivos no singular; e os verbos foram 
explanados no infinitivo; 

c) as lexias elencadas na presente dissertação foram apresentadas de 
acordo com a norma ortográfica vigente, porém nos exemplos as 
mantivemos grafadas tais quais constam no documento.  

d) após a definição da lexia e a sua classificação gramatical, 
apresentamos exemplos extraídos do corpus com a lexia em destaque. 

e) A ordem da disposição das lexias é, na medida do possível, segundo 
sua hierarquia no campo do crime, em que procuramos partir das 
lexias mais genéricas para as mais específicas, quando for o caso. 

 
Ressaltamos que, para o levantamento das lexias referentes ao campo 

do crime, bem como dos contextos e frequências das ocorrências, utilizamos o 

AntConc – ferramenta informatizada, por ser um software livre e de fácil acesso. 

Ademais, ele é um arquivo de 10.8Mb, em formato de exe., podendo ser 

utilizado em qualquer computador, já que há várias versões para o Windows, 

Linux e Mac. Para tanto, escolhemos a versão 3.4.4.0, por ser a mais recente do 

software, criada no ano de 2016, além de ser compatível com o sistema 

operacional do computador utilizado neste trabalho.  

Aplicando-se a Metodologia dos Campos Lexicais e seguindo as etapas e 

critérios estabelecidos anteriormente, definimos, assim, que o Campo Lexical 

do Crime está estruturado em sete macrocampos e que seis destes possuem 

microcampos lexicais. Assim sendo, com o intuito de ilustrarmos a organização 

estrutural do campo lexical do crime, permitindo a fácil identificação dos 

macrocampos e de seus microcampos, apresentamos um organograma na 

figura 2.   
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Figura 2 –  Estruturação do Campo Lexical do Crime 

 
 Fonte: Processo crime de roubo e estupro de Maria Francisca e Maria dos Santos, 1914. 

Elaboração: Damares Oliveira de Souza, 2017. 

 
Totalizamos, na pesquisa, 51 lexias correspondentes ao campo lexical do 

crime, coletadas a partir da estrutura de conteúdo das lexias definida por 

Coseriu (1991 [1977]). Assim pudemos alocá-las em macros e microcampos 

lexicais. Isto posto, destacamos que há lexias que aparecem mais vezes no 

corpus em estudo, e outras menos vezes. Em relação à estruturação, há lexias 

que se repetem, conquanto se apresentem em macros e microcampos distintos. 

Salientamos que, dentre os sete macrocampos, apenas um não apresenta 

microcampo.  

 

CAMPO LEXICAL DO CRIME 

 

Nesta seção, apresentamos a organização e estruturação das lexias 

referentes aos macrocampos e microcampos lexicais relativos ao campo lexical 
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do crime. As lexias catalogadas no corpus foram distribuídas em sete 

macrocampos e 14 microcampos.  

 
MACROCAMPO DOS TIPOS DE CRIME 
 
Genéricos 
 
CRIME – s.m. ‘transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou 
omissão, delito’.  
“[...] a sua victima. Ora, como assim proce / dendo o denunciado tenha 
commettido os crimes, cons / tantes dos artigos 3563 combinado com o 3584 e 
2685 combinado [...]” (f. 3r, l. 26-28); 
 
VIOLÊNCIA – s.f. ‘ato de violentar’. 
“[...] se por essa violencia foram des_ / truidos e rompidos obstaculos ou / 
obstaculo; quanto qual era [...]” (f. 9r, l. 2-4); 
 
FORÇA – s.f. ‘agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de 
movimento uniforme de um corpo material; aquilo que influi (em algo)’. 
“[...] quinto, força; sexto força / muscular; os septimo avali- [...]” (f. 9v, l. 31-32). 
 
Crimes contra pessoa 
 
DEFLORAR – v.t.d. ‘violar a virgindade da menor’. 
“[...] feito em casa de Ma- / ria Francisca de Jesus, / e do defloramento de / sua 
filha Maria dos [...]” (f. 13r, l. 19-22); 
 
ESTUPRAR – v.t.d. ‘forçar a menor a ter relações sexuais, usando de violência’.  
“Considerando que o denuncia- / do para realizar o estupro, ame / açou a 
victima de morte, caso [...]” (f. 44v, l. 31-33); 
 
AMEAÇAR – v.tr. ‘dirigir ameaças à menor, prometer mal ou castigo; meter 
medo, intimidar’. 
“[...] a qual ficara dor- / mindo e fora accordada por / Possidonio para aquelle 
triste / fim, ameaçando-a de morte, [...]” (f. 44r, l. 6-9). 
 
 
 
 

 
3 Art. 356. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia, fazendo violência à pessoa ou 
empregando força contra a coisa. (SOARES,1890). 
4 Art. 358. Julgar-se a violência feita às coisas, a destruição e rompimento dos obstáculos á 
perpetração do crime. (SOARES, 1890). 
5 Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. (SOARES, 1890). 
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Crimes contra patrimônio 
 
ARROMBAR – s.m. ‘ato ou efeito de arrombar; abrir à força usando de 
violência’. 
“[...] Uma vez terminada a missa e voltando ao seu / lar, é Maria Francisca 
surprehendida com o arromba / mento das porta e janella da frente de sua 
casa, rou [...]” (f. 3r, l. 18-20); 
 
ROUBAR – v. ‘praticar roubo(s); apropriar-se de objetos, mediante violência e 
ameaça.  
“[...] Respon - / deu que quanto ao roubo não / contesta mais que quanto a me- 
/ nina não foi elle o autor”. (f. 41r, l. 4-7). 
 
MACROCAMPO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME 

 

Físicas 
 
GRITO – s.m. ‘súplica da menor’.  
“[...] estando deitado / em sua caza ouvira grithos de / soccorro e sahindo á ver 
o que [...]” (f. 17r, l. 14-16); 
 
GRITAR – v. ‘clamar por socorro’. 
“[...] esse individuo ameaçando‐a / de morte, se gritasse, forço-a / praticando 
nella respondente tudo / quanto de feio lhe pariceu”. (f. 12v, l .9-13). 
 
Jurídicas 

 

CORPO DE DELITO – loc. subst. ‘verificação da existência do fato criminoso, 
por meio de exame ou vistoria’.  
“[...] passassem a proceder o exame / de corpo de delicto no arrom- / bamento 
da janella da caza [...]” (f. 29r, l. 26-28); 
 
EXAME DE DEFLORAMENTO – loc. subst. ‘exame para analisar se houve o 
desvirginamento da menor’.  
“[...] constante do exame do deflo- / ramento da menor Maria / dos Santos”. (f. 
4, l. 10-13); 
 
EXAME DOS ÓRGAOS GENITAIS – loc. subst. ‘exame para observar e 
analisar o aparelho genital feminino’. 
“[...] os exames e investigações orde- / nadas, concluído as quais / declararam 
o seguinte: Que / do exame dos orgaos genitais ex- / ternos verificaram 
tumefacção e [...]” (f. 13v, l. 11-13); 
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PROCESSO – s.m. ‘conjunto das peças apresentadas por uma outra parte para 
servir à instrução e ao julgamento de uma questão’. 
“proceder aos demais termos do processo pa- / ra a formação da culpa, intiman- 
/ do-se, para isso, as testemunhas abai- / xo arroladas em dia e hora em que 
forem / designados [...]” (f. 3v, l. 5-9). 
 
MACROCAMPO DOS INSTRUMENTOS DO CRIME 
 
Das partes do corpo humano 
 
MEMBRO VIRIL – loc. adj. s.m. ‘o pênis do homem’. 
“[...] da maneira seguinte: Ao pri- / meiro sim; segundo um corpo / duro e 
elastico tal como o mem- / bro viril em erecção; terceiro, prova [...]” (f. 13v, l. 
20-23); 
 
CORPO DURO E ELÁSTICO – loc. adj. ‘ver membro viril’. 
“[...] da maneira seguinte: Ao pri- / meiro sim; segundo um corpo / duro e 

elastico tal como o mem- / bro viril em erecção; terceiro, prova [...]” (f. 13v, l. 
20-23). 

 

MACROCAMPO DOS INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS NO CRIME 
 

SUPLICANTE – s.f. ‘que requer em juízo, pede, ou suplica alguma coisa em 
justiça’. 
“[...] Possidonio Gasparino de Araujo aproveitado sua ausen / cia, na noite de 
24 para 25 do corrente, quando a suplicante / fora houvir à missa do natal na 
igreja matriz, en-[...]” (f. 5r, l. 14-15); 
 
QUEIXOSA – s.f. ‘aquela que, ameaçada, ofendida ou prejudicada, pede 
providências à autoridade competente contra o acusado’.  
“[...] o dito arrombamento e que mais / tarde a mesma queixoza / lhe 
declararara mais que sua [...]” (f. 17r, l. 22-24); 
 
DELINQUENTE – s.m. ‘pessoa que cometeu um delito, criminoso’. 
“[...] mais que o delinquente é um / tal Possidonio Gasparino”. (f. 17r, l. 31-32). 
 
 
MACROCAMPO DAS LEIS E SANÇÕES 
 
Documentos 
 
PETIÇÃO DE QUEIXA – loc. subst. ‘formulação escrita de pedido ou 
reclamação, formulada perante autoridade administrativa ou perante o poder 
público’. 
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“[...] enquirida sobre o facto cons / tante da petição de queixa que / lhe foi lida. 
Disse que pela [...]” (f. 18 v, l. 16-18); 
 
LIBELO – s.m. ‘exposição articulada ou por escrito dos fatos criminosos’. 
“[...] E porque assim se julgue, se offerece a / presente libello que se espera seja 
rece- / bido e afinal julgado provado. [...]” (f. 48v, l. 11-13); 
 
SUMÁRIO CRIME – loc. subst. ‘documento que exprime a soma de atos e 
medidas necessários à formação de culpa.’ 
“[...] Tribunal do Grande / Jury / Feira de Sant. Anna / Summario Crime [...]” 
(f. 1r, l. 5-14); 
 
PROCESSO CRIME – loc. subst. ‘processo judicial instaurado com base no 
pressuposto de ter sido cometido um ato criminal’. 
“[...] no processo crime que se esta / instaurando contra Possidonio [...]” (f. 25r, 
l. 27-28). 
 
Punições 

 

PENA – s.f. ‘sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação 
julgada repreensível; castigo, condenação’. 
“[...] recebida e julgada provada, ser o denunciado punido com / o gráo 
maximo das penas daqueles / artigos, visto terem com [...]” (f. 3r, l. 32-33); 
 
PRISÃO PREVENTIVA – s.f. ‘que se efetiva ou se impõe como medida de 
prevenção, mesmo sem haver ainda condenação’. 
“Em tempo: Havendo provas sufficientes contra o denuncia- / do requeiro a 
sua prisão preventiva”. (f. 3v, l. 17-18). 

 

Representantes da justiça 
 

JUIZ DE DIREITO – loc. adj. ‘denominação genérica atribuída ao juiz toga, ou 
seja, o magistrado que administra a justiça em primeira instância’. 
“N. 13 do Excelentissimo Doutor Juiz de Direito desta Comarca / livro 1º” (l. 
3r, l. 1-2); 
 
PROMOTOR PÚBLICO – s.m. ‘a quem compete a iniciativa para promoção 
dos processos criminais, em que se faz valer a ação da justiça acerca dos crimes 
e contravenções que se tenham cometido’. 
“O Promotor Público, usando de uma das attribuições do seu / cargo, vem 
perante Vossa Excelencia denunciar Posidonio Gaspari / no de Araujo pelo 
facto criminoso [...]” (f. 3r, l. 9-10); 
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DELEGADO DE POLICIA – loc. subst. ‘aquele em que se delega alguma 
comissão de serviço público; é o chefe de uma delegacia de polícia’. 
“Illustrissimo Senhor Tenente Delegado de Policia deste / termo”. (f. 5r, l. 1-2); 
 
ALFERES – s.m. ‘antigo posto do exército brasileiro correspondente aos atuais 
segundos-tenentes’. 
“Aos vinte e seis dias do mez / de Dezembro de mil novecentos / e treze o 
Cirurgião dentista Vir- / gilio Ferreira pelo senhor Alferes / Delegado de 
Policia Arthur Penna [...]” (f. 9r, l. 6-8); 
 
CURADOR – s.m. ‘membro do Ministério Público que está judicialmente 
incumbido de cuidar de interesses dos impossibilitados de fazê-lo, como órfãos 
e menores’. 
“[...] do estylo promettendo de servir / com sã consciencia o cargo de / curador 
de Maria dos Santos (f. 11r, l. 10-12); 
 
PERITO – s.m. ‘técnico nomeado pelo juiz ou pelas partes para que opine sobre 
questões que lhe são submetidas em determinado processo’. 
“[...] notifiquei os peritos nu- / meados, ao Doutor Virgilio Ferreira Cal /das 
como curador e intimei [...]” (f. 5v, l. 5-7); 
 
ESCRIVÃO – s.m. ‘oficial público encarregado de escrever os documentos 
legais, autos, atas e mais termos dos processos, junto a diversas autoridades, 
tribunais, corpos administrativos, etc’. 
“[...] Costa. Eu Manuel Fran / cisco da Almeida Ramalho / escrivão escrevi”. (f. 
36r, l. 5-7); 
 
OFICIAL DE JUSTIÇA – loc. subst. ‘denominação dada aos serventuários da 
Justiça, cuja função é a de desempenhar as diligências judiciais, ordenadas pelo 
juiz, ou que lhe forem atribuídas por lei’. 
“[...] qualquer official de justiça des- / te Juizo a quem for este apresen- / tado; 
indo por mim assignado, [...]” (f. 23r, l. 18-20); 
  
CARCEREIRO – s.m. ‘indivíduo responsável pela guarda de presos’. 
“[...] O Carcereiro da cadeia desta / cidade a quem suas vezes / fizer [...]” (f. 
42r, l. 10-12); 

 

TESTEMUNHAS – s.f. ‘pessoas que atestam a veracidade ou não de um ato’.  
“[...] e em seu cumprimento, que inti- / me as testemunhas Tiburcio Ro / mao 
dos Santos, José Theodozio / da Silva. Luzia Bispo de Jesus, / Maria Xista da 
Piedade, e João / Amancio de Oliveira, residentes [...]” (f. 25r, l. 16-21). 
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Procedimentos jurídicos 
 
DENÚNCIA – s.f. ‘ato ou efeito de apontar alguém por falta cometida, crime ou 
infração da lei; documento em que se denuncia’. 
“[...] v.tam com a denuncia / Em 8/1/914 / Jonas de Carvalho Gomes [...]” (f. 
21r, l. 31-33); 
 
DENUNCIAR – v. tr. ‘dar o nome de alguém como sendo culpado por um 
delito’. 
 “O Promotor Público, usando de uma das attribuições do seu / cargo, vem 
perante Vossa Excelencia denunciar Posidonio Gaspari [...]” (f. 3r, l. 9-10); 
 
QUEIXA – s. f. ‘é a exposição do fato feita pela vítima’. 
“[...] algum motivo particular a / que attribua a queixa ou de- / nuncia?” (f. 
40v, l. 27-29). 
 
MACROCAMPO DOS QUALIFICADORES 
 
Sobre as Ofendidas 
 
INFELIZ – adj. ‘desafortunada’. 
“[...] muitos objetos e, não satisfei- / to, estuprou a infeliz, menor / de dez 
anos, Maria dos San- / tos, filha da referida Maria [...]” (f. 44r, l. 2-4); 
 
OFENDIDA – adj. ‘refere-se à pessoa do sexo feminino que perdeu a 
virgindade através de estupro’. 
“Auto de pergun- / tas feitas a / offendida como / abaixo se declara [...]” (f. 
12r, l. 1-4). 
 
Sobre o Ofensor 
 
ACUSADO – adj. que se acusou, que foi alvo de acusação; acoimado, 
incriminado; posto a descoberto; denunciado, revelado. 
“[...] havia ficado dormindo / conhecido a falla do mes / mo accusado. Disse 
mais [...]” (f. 30r, l. 20-22); 
 
MALFEITOR – adj. ‘aquele que comete crimes ou ações condenáveis; que 
causou o mal’. 
“[...] uma sua filha menor de Maria / dos Santos que a pesar de ser noite / e 
achar-se a luz apagada conhe / ceu o referido malfeitor.” (f. 16v, l. 3-6); 
MACROCAMPO DAS AÇÕES 
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Ações Praticadas 
 
ARROMBAR – v. tr. ‘fazer rombo em, quebrar, abrir forçadamente e com 
estrago’. 
“[...] arrombada a janella demons- / trando que alguem praticara /o dito 
arrombamento e que mais [...]” (f. 17r, l. 20-23); 
 
AGARRAR – v. t. d. ‘segurar com força, prender’. 
“[...] nessa occasião agarran- / do-a e com emprego de vi- /olencia estuprou-a 
digo, desvirginou-a.” (f. 28v, l. 11-14); 
 
AMEAÇAR – v. t. d. ‘fazer ameaças, meter medo; mostrar intenção de praticar 
o assassinato’. 
“[...] disse mais que ape / pezar disto o accusado pre- / sente insistiu e 
ameaçou / de morte a alludida me- [...]” (f. 28v, l. 5-8); 
 
DESVIRGINAR – v. t.d. ‘tirar a virgindade; deflorar’. 
“[...] violentamente, e, agarrando sua filha menor de 10 anos de / idade de 
nome Maria dos Santos desvirgino-a barbaramente / alem de lhe ter roubado 
tudo quanto encontrava; e por [...]” (f. 5r, l. 18-19); 
 
ESTUPRAR – v. t. d. ‘forçar a menor a ter relações sexuais, usando de 
violência’. 
“[...] muitos objetos e, não satisfei- / to, estuprou a infeliz, menor / de dez anos, 
Maria dos San- [...]” (f. 44r, l. 2-4). 
 
Ações Sofridas 
 
ROUBAR – v. ‘Tomar furtivamente ou por violência (o alheio)’. 
“[...] foi dizendo ter sido rouba- / da na ocasião em que / ambas tinham vindo 
/ da missa, dizendo mais [...]” (f. 30r, l. 11-14); 
 
VIOLENTAR – v. ‘Exercer violência contra a vítima, forçar, obrigar a ter 
relações sexuais’. 
“[...] que ficara em caza dormindo / fora violentada pelo mesmo / individuo 
que praticara o rou- / bo; e que hontem a referida [...]” (f. 17, l. 26-29); 
 
DEFLORAR – v. t. d. ‘violar a virgindade da mulher de menor idade’. 
“[...] feito em casa de Ma- / ria Francisca de Jesus, / e do defloramento de / sua 
filha Maria dos / Santos?” (f. 35r, l. 19-23);  
 
DESVIRGINAR – v. t. d. ‘tirar a virgindade; deflorar’. 
“[...] peças de roupas e outros / objectos desvirginando em / seguida a sua 
filha me- / nor de nome Maria dos Santos.” (f. 33r, l. 33 - f. 33v, l. 1- 4) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os autos de Maria Francisca de Jesus e Maria dos Santos evidenciaram, 

através do estudo lexicológico do vocabulário do Campo Lexical do Crime, 

fortes traços da sociedade da época em que foram escritos. No que concerne à 

cultura e contexto sócio-histórico da região de Feira de Santana, o estudo do 

léxico, neste corpus, possibilitou contribuir para reconstrução de tais aspectos, 

bem como para a compreensão dos modos de vida de um povo, pois é nele que 

se apresenta o acervo no qual se depositam todas as manifestações linguísticas, 

literárias e culturais de uma dada sociedade.  

Nesse intuito, ao realizarmos o levantamento e estudo do léxico 

constante no processo crime (1914), tomando como base a Metodologia dos 

Campos Lexicais, estudada por Coseriu (1991 [1977]), elegemos o campo do 

crime como a estrutura paradigmática primária para o estudo lexicológico, uma 

vez que o documento em estudo trata de dois crimes distintos, no qual 

objetivamos abranger um maior número possível de lexias. A partir da 

interpretação e observação do conteúdo do corpus, catalogamos 50 e uma lexias 

alocadas em sete Macrocampos: Dos tipos de crime; Das consequências dos 

crimes; Dos instrumentos do crime; Dos indivíduos envolvidos no crime; Das 

leis e sanções; Dos qualificadores e Das ações. 

Portanto, realizar este estudo em um documento jurídico da esfera crime, 

nos traz a certeza do quão valorosos são os documentos manuscritos para a 

língua, cultura e história da humanidade, visto que apresentamos aqui apenas 

um ponto de partida para as múltiplas possibilidades de estudo que se pode 

realizar com este tipo de documento. 
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Elias de Souza Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS UMA VEZ O CAMPO LÉXICO: 

TEORIA OU MÉTODO? 
____________________________________________________________ 

PRIMEIRAS NÓTULAS 

 

O léxico de uma língua natural reflete as ideias e os pensamentos dos 

homens, é um sistema que possui uma organização interna bastante complexa, 

em que seus elementos se associam e relacionam entre si, abrangendo a forma e 

o significado. Ele mantém uma estreita relação com a história cultural da 

comunidade, refletindo os modos de vida, as maneiras como seus integrantes 

apreendem a realidade e a forma como se organizam no mundo, bem como 

permite sistematizar os vários aspectos do conhecimento. 

Compreende uma variedade de signos linguísticos que são empregados 

tanto nos processos de comunicação oral ou escrita, quanto para a absorção e 

assimilação de conhecimentos que fazem parte de uma determinada 

comunidade linguística. É o ponto de partida que intercepta distintas áreas dos 

estudos linguísticos. Deveras, o léxico permite uma vasta gama de análises, a 

depender da postura epistemológica que o analista toma como abordagem. 

Ambas as posturas podem operar distintamente em diversos níveis da língua. 

Designa o componente linguístico por meio do qual os membros de uma 

comunidade se comunicam. Ou seja, é o conjunto de formas léxicas que os 

falantes armazenam em seu cérebro e que lhes permite acessar informações 

referentes ao universo linguístico-cultural, visto ser esse o elemento responsável 
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para que os indivíduos apreendam e organizem simbolicamente a realidade que 

os rodeiam.  

Em prol disso, é o aparato da língua que conserva a intrínseca relação 

com a história cultural da comunidade. Desse modo, o léxico sintetiza a 

maneira como um grupo vê a realidade que o cerca e a forma como vê e designa 

as coisas. Para tanto, ao recortar fatos da realidade, o léxico também define 

eventos de cultura. 

Vários estudos, quer de abordagem diacrônica quer de abordagem 

sincrônica, têm discutido sobre a importância dos estudos lexicais para a 

apreensão do dinamismo léxico das línguas naturais. Grosso modo, as 

discussões têm se direcionado para viés vários em termos funcionais, 

cognitivos, estruturais, dentre outros.  

Coseriu há algumas décadas defendia a ideia de uma nova semântica, 

nesta propôs um estudo funcional do léxico em “[...] que era possível isolar 

grupos de unidades léxicas que compartilham entre si traços semânticos em 

comum, isto é, cujo significado depende e se condiciona por oposições binárias 

recíprocas” (SANTOS, 2017, p. 48). Este tipo de abordagem investigativa do 

significado (os campos léxicos) se configura como um método de trabalho que 

tem sua gênese nos alvores do estruturalismo e, sobretudo, no postulado sobre 

as relações associativas cunhadas por Ferdinand de Saussurre (1916). 

No tocante à questão, objetivamos neste capítulo discutir a noção de 

campo léxico, historicizando-a e conceituando-a, passando pelos estudos 

anteriores sobre a noção de campo, pelos estudos de trier e Weisgeber 

chegando, por fim, ao modelo lexemático-estrutural cunhado por Coseriu em 

sua lexemática.  

 

CAMPO LÉXICO: ESTUDOS ANTERIORES 

 

De acordo com Coseriu (apud GECKELER, 1976, p. 101), Heyse foi o 

primeiro investigador que dissertou sobre a conceituação de campo. Este 
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trabalho que tem sua publicação póstuma (1856) apresenta uma análise de 

conteúdo estrutural do campo léxico do termo alemão Schall (sonoridade). 

Embora Heyse não tenha utilizado a denominação de “campo léxico” para o 

estudo, sua investigação, pode ser altamente profícua para os estudos lexicais 

relacionados aos campos léxicos. 

A primeira ideia de campo, essencialmente explícita, tem sua acepção 

com Ipsen (1924), que diz que as palavras de um campo se equiparam 

formalmente e se juntam de maneira compacta até se formar uma unidade 

semântica de ordem superior. Em seu pressuposto, observamos a abertura para 

a inserção da imagem do mosaico na investigação do campo: 

 
Ademais, as palavras autóctones nunca estão sozinhas em uma 
língua, sim que, se encontram reunidas em grupos semânticos; 
com isso não fazemos referência a um grupo etimológico, ainda 
menos a palavras reunidas em torno a supostas ‘raizes’, senão 
àquelas cujo conteúdo semântico objetivo se relaciona com 
outros conteúdos semânticos. Mas esta relação não está 
pensada como se as palavras estivessem alinhadas em uma 
série associativa, senão de tal sorte que todo o grupo forme um 
‘campo semântico’estruturado em si mesmo; como em um 
mosaico, uma palavra se une aqui a outra, cada uma limitada 
de diferente maneira, mas de modo que os contornos fiquem 
acoplados e todas juntas fiquem englobadas em uma unidade 
semântica de ordem superior, sem cair em uma obscura 
abstração (apud GECKELER, 1976, p. 102, tradução nossa).1 
 

Diante do exposto, Geckeler (1976) diz que o pressuposto apresentado 

por Ipsen para a designação de campo contribui muito pouco para uma análise 

linguística puramente aplicada ao conteúdo, uma vez que há grandes 

dificuldades para encontrar grupos de palavras que despontem, 

 
1 Además, las palabras autóctonas no están nunca solas en una lengua, sino que se encuentran 
reunidas en grupos semánticos; con ello no hacemos referencia a un grupo etimológico, aún 
menos a palabras reunidas en torno a supuestas ‘raíces’, sino a aquellas cuyo contenido 
semántico objetivo se relaciona con otros contenidos semánticos. Pero esta relación no está 
pensada como si las palabras estuviesen alineadas en una serie asociativa, sino de tal suerte que 
todo el grupo forme un ‘campo semántico’ estructurado en sí mismo; como en un mosaico, una 
palabra se une aquí a la otra, cada una limitada de diferente manera, pero de modo que los 
contornos queden acoplados y todas juntas queden englobadas en una unidad semántica de 
orden superior, sin caer en una oscura abstracción  (apud GECKELER, 1976, p. 102). 
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respectivamente, relações de cunho semântico e formal. 

Jolles (1934), percorrendo uma tradição que remonta aos idos da 

antiguidade (Dionisio de Trácia), define a noção de campos semânticos como 

sendo campos mínimos constituídos de dois elementos, a exemplo de (noite-dia, 

pai-filho, etc., tradução nossa).2 Nesse sentido, a designação de campo 

semântico parte do aspecto de que a palavra não é um objeto isolado e sim um 

elemento que obtém seu último sentido na intrínseca relação com as demais 

palavras que fazem parte do contexto, forjando, dessa maneira, um “campo de 

significação”. 

Porzig (1934) considera que os campos semânticos são campos mínimos 

compostos por dois elementos, tais como pega-mão, latidos de cachorro, cortar 

árvores, entre outros., tradução nossa3; que a priori designa “relações semânticas 

fundamentais”, por entender que estes termos se conectavam semanticamente. 

O autor revê, mais tarde, duas vezes a nomenclatura da expressão, chamando 

de “campos essenciais” em um dado momento e de “campos semânticos 

incluintes” ou de “inclusão” (1950), que se opõem – como Jolles – à ideia de 

campo cunhada por Trier. 

A fim de finalizar seus postulados acerca dos campos, Porzig (1934), em 

definitivo, cria o conceito de “campos semânticos elementares” frente ao de 

“campos léxicos conceptuais” de Trier, rebatizando-o em 1957, de forma 

adequada quando o chama de “campos sintáticos” por entender que as relações 

presentes acessadas por seu método pertenciam apenas à orbita sintagmática e, 

com isso, mais tarde, passa a compartilhar das noções de Trier e Weisgerber, 

bem como das suas sobre “campos paratáticos”, melhor dizendo, 

“paradigmáticos” e “campos sintáticos”. Assentada assim essa orientação, cabe 

enfatizar que Coseriu (1986) é quem melhor esclarece a situação, integrando as 

“solidariedades léxicas” às “estruturas sintagmáticas” ou “combinatórias” 

Diante do exposto, ao idealizar sua noção de campo, como campos 

 
2 Noche-día, padre-hijo, etc. 
3 Coger-mano, ladrar-perro, talar-árbol, entre outros. 
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mínimos, compreendendo os elementos do sistema semântico como unidades 

linguisticamente existentes, relacionadas sintagmaticamente, Trier sintetiza em 

crítica sua posição em relação aos campos de Jolles e Porzig: 

 
Sua nítida delimitação constitui ao mesmo tempo sua limitação. 
Não são estruturas parciais de uma estrutura maior, mas que 
são pequenos lugares estruturados dentro do deserto do não 
estruturado. Aqui se vê, certamente, que os campos se 
organizam [augliedern] (em palavras), mas não se articulam 
[engliedern] (a partir de unidades superiores) (apud 
GECKELER, 1976, p. 108).4 

 
Em síntese, as designações de campos formuladas por Porzig e Jolles não 

foram, de tal modo, decisivas para que Trier e Weisgerber pudessem 

empreender suas investigações sobre os campos léxicos. Desses postulados 

damos sequência à seção seguinte para empreender as investigações propostas 

por Trier e Weisgerber. 

 

AS INVESTIGAÇÕES DE TRIER E WEISGERBER 

 

Jost Trier, nos anos 30, do século passado, revoluciona a semântica 

moderna, trazendo para esta um novo conceito, este impresso no Der Deutsche 

Wortschatz im Sinnbezirk des verstaudes: o sinnbezirk ou “campo conceptual”, o 

qual definiu como: “Subdivisões entre o todo da linguagem em todas as 

palavras individuais e formas” (TRIER,1932, p. 94).5 

Convém ressaltar que a noção de campo não era algo totalmente novo 

como assinala o próprio Trier (1973) anos mais tarde, pois esta já se apoiava nas 

teorias linguísticas de Saussure e Humboldt. Diante desta postura é cabível 

enfatizar também que os campos conceptuais dos quais Trier concebe não é a 

 
4 Su nítida delimitación constituye al mismo tiempo su limitación. No son estructuras parciales 
de una estructura mayor, sino que son pequeños lugares estructurados dentro del desierto de lo 
no estructurado. Aquí se ve, ciertamente, que los campos se organizan [ausgliedern] (en 
palabras), pero no que se articulan [engliedern] (a partir de unidades superiores) (apud 
GECKELER, 1976, p. 108). 
5 Gleiderungseinheiten zweschen dem ganzen der sprache überhaupt eurd den einzelnen 
wörtern und formem (TRIER, 1932, p. 94). 
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mesma que a de campo léxico-semântico, pois todo campo léxico-semântico 

pressupõe um campo conceptual e, não necessariamente, o inverso (Cf. 

GECKELER, 1971, p. 200); desse feito, um campo conceptual pode abarcar mais 

de um campo léxico-semântico. Diante dessa perspectiva, fica evidente que nem 

sempre essa diferença ficou bem clara como reitera Geckeler (1971). 

Trier (apud GECKELER, 1976, p. 118), ao falar das ideias da totalidade, da 

articulação e da estrutura, moldou suas discussões a partir do postulado de 

língua como sistema apresentado por Saussurre (1916). Assim, para ele, as 

palavras se significam pela íntima ligação que possuem com suas vizinhas 

conceptuais. A posição que a extensão de um signo ocupa no conjunto de 

seus vizinhos próximos a ele semanticamente dependem do conteúdo 

designativo. De tal modo, só há significação no campo. O significado de uma 

palavra em sua completude para ser compreendido depende que nós 

conheçamos suas vizinhas conceptuais e seus antônimos. Desse modo, os 

limites internos que se estabelecem em um vocabulário de certa esfera 

conceptual, na investigação dos campos devem ser precisados. Por sua vez, este 

estudo terá maior utilidade quando os conteúdos abordados são concretos, pois 

em concretude, diminuirão as ambiguidades e as discussões acerca dos 

impasses encontrados serão menores. 

Para Trier (apud GECKELER, 1976, p. 118), as ideias de totalidade, de 

articulação e de estrutura são as guias que dão norte à conceituação de campo. 

Fazendo uso desses pressupostos, é assim que o autor designa campo como 

sendo: 

 
As realidades linguísticas vivas, situadas entre as palavras 
individuais e o conjunto do vocabulário, que, enquanto 
totalidades parciais, têm como característica comum com a 
palavra o articular-se [ergliedern] e, com o vocabulário, o 
organizar-se [ausgliedern]. O grau hierárquico é indiferente. 
(apud GECKELER, 1976, p. 123, tradução nossa).6 

 
6 Las realidades linguísticas vivas, situadas entre las palavras individuales y el conjunto del 
vocabulário, que, en cuanto totalidades parciales, tienen como característica común con la 
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A teoria do campo recebeu muitas críticas devido algumas de suas 

pretensões terem apresentado um tanto quanto de exageros e com pouco 

convencimento, a exemplo da ideia de mosaico – de maneira homogênea – não 

permitindo sobreposições e vazios, só se efetiva em restrição à investigação de 

conteúdos léxicos do tipo abstrato, não sendo, dessa maneira, praticável quando 

o estudo do vocabulário se aplica ao mundo físico e material, pois apresenta 

limites imprecisos. 

Cabe enfatizar que tais limitações não diminuem a importância da teoria 

dos campos. Aponta Ullmann (1964) três das contribuições que fazem validar a 

teoria, tais como: i. Introduziu um método verdadeiramente estrutural na 

linguística; ii. Superou a designação de campos associativos; iii. Forneceu um 

método preciso para abordar a influência da linguagem no pensamento. Desse 

feito, um campo semântico não só reflete as ideias, os valores e perspectivas da 

sociedade na contemporaneidade, cristalizando-as e perpertuando-as, mas sim 

também passa as gerações vindouras uma análise antecipada das vivências 

pelas quais será construído e apreendido o mundo, até que esta venha a se 

tornar absorvida e vise a reconstruir o campo. 

Esse trabalho tem sua continuidade com Weisgerber (1956), sendo 

denominado nos estudos atuais de campo de Trier-Weisgerber, ele ainda 

aprimora o conceito de “esfera conceptual” já discutido por Trier (1932). Ainda 

que esta concepção continuou vaga, delimita de forma explícita os conteúdos 

que deve abranger, a saber, são: i. A relação de reciprocidade imediata com os 

objetos; ii. A união entre ordenação e signos; iii. A organização parte do todo 

conceptual superior; iv. Determinação a partir do arcabouço derivado 

semântico afim (tipos de composição); v. Palavras gerenciadas (normalização; 

modelos estrangeiros) e, vi. Casos especiais (palavras vagas, caprichosas, que 

nascem e desaparecem, nomes de várias palavras e expressões feitas). 

O mérito dado a Weisgerber (1956) é devido ao fato deste ter retirado a 

 
palabra el articularse [ergliedern] y, con el vocabulario, el organizarse [ausgliedern]. El grado 
jerárquico es indiferente  (apud GECKELER, 1976, p. 123). 
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teoria do campo de seu isolamento e contestável existência, colocando-a numa 

teoria linguística mais abrangente e com precisões terminológicas, 

fundamentada na celebre frase de Humboldt (apud GECKELER, 1976, p. 126, 

tradução nossa): A língua, concebida em sua essência real, é algo passageiro 

constantemente e em todo momento... Não é uma obra (ergon), sim uma 

atividade (energeia)”7. Para o autor, a noção de campo na investigação 

linguística é aplicada ao conteúdo: 

 

A maior importância da ideia do campo é a de haver chegado a 
ser o conceito metodológico central da investigação aplicada ao 
conteúdo linguístico, ao mesmo tempo, a chave para o 
descobrimento de uma visão linguística do mundo. A tarefa 
fundamental da lexicologia aplicada ao conteúdo está em 
sinalar a existência e a estrutura dos campos léxicos existentes 
em uma língua (apud GECKELER, 1976, p. 127, tradução 
nossa).8 

 
Quanto à apresentação, é certo que Weisgerber desenvolveu de forma 

teórica e prática a estrutura do campo léxico, distinguindo, diferente de Trier, 

dois estratos de articulação: os campos unidimensionais e os pluridimensionais, 

estratos estes desenvolvidos depois por Coseriu. Embora outros linguistas 

tenham assumido outras posturas contrárias à teoria de Trier-Weisgerber, os 

princípios por eles fundados não foram rompidos. Diversas foram as críticas em 

relação à teoria, no entanto, Coseriu (1977, p. 142, tradução nossa) reitera que: 

 
Há que renunciar definitivamente à noção e à imagem do 
‘mosaico’ (ou da ‘rede’) – com lacunas ou sem elas – que 
cobriria a realidade extralinguística. O léxico estruturado de 
uma língua não é uma superfície plana, sim um edifício de 
vários pisos; e as distinções ‘de campo’ que as línguas fazem 
com respeito a realidade designada não se encontram nos 

 
7 La lengua, concebida en su esencia real, es algo pasajero constantemente y en todo momento... 
No es una obra (ergon), sino una actividad (energeia) (apud GECKELER, 1976, p.126). 
8 La mayor importancia de la idea del campo es la de haber llegado a ser el concepto 
metodológico central de la investigación aplicada al contenido lingüístico y, al mismo tiempo, la 
clave para el descubrimiento de una visión lingüística del mundo. La tarea fundamental de la 
lexicología aplicada al contenido está en señalar la existencia y la estructura de los campos 
léxicos existentes en una lengua (apud GECKELER, 1976, p. 127). 
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mesmos pisos nas distintas línguas.9 

 
Resumindo esta questão, assumimos a postura de Coseriu (1986) quando 

diz que a teoria dos campos de Trier e Weisgerber é a mais situada nos 

significados léxicos e, mesmo não sendo propriamente estrutural, permite que 

qualquer análise do léxico seja levada a fim, já que possui elementos 

importantes para tal intento. 

Depois da designação de campo proposta por Trier, diversos analistas 

propuseram outros conceitos de campo, os quais reuniremos na seção que se 

segue. 

 
 
DEFININDO E HISTORICIZANDO OUTRAS NOÇÕES DE CAMPO 
 

A priori, devemos esclarecer que a ideia de “campos léxicos” não se 

confunde com a de “campos associativos”. Vejamos como Vilela (1979, p. 48) 

define campos associativos: 

 

Os campos associativos partem da relação de analogia ou 
contigüidade entre os significantes, entre os significados, ou 
entre os significados e os significantes, conjuntamente. Neste 
caso trata-se de uma configuração de associações, de ordem 
vária, dum signo com outros signos da língua e em que 
interferem, normalmente, os factos extralingüísticos. 

 
Mediante a possibilidade de múltiplas, ou melhor dizendo, de infinitas 

conjugações e pela combinação de fatores linguísticos e extralinguísticos, os 

campos associativos – requerem dificuldade de estruturação, ou mesmo, por 

vezes, por apresentar impossibilidades. 

Diante dos postulados das séries associativas de Saussurre (1982), Bally 

(1940), seu discípulo desenvolve sua ideia de “campo associativo” o qual define 

 
9 [...] hay que renunciar definitivamente a la noción y a la imagen del ‘mosaico’ léxico (o de la 
‘red’) – con lagunas o sin ellas – que cubriría la realidad extralingüística. El léxico estructurado 
de una lengua no es una superficie plana, sino un edificio de varios pisos; y las distinciones 
‘de campo’ que las lenguas hacen con respecto a la realidad designada no se encuentran en los 
mismos pisos en las distintas lenguas (COSERIU, 1977, p. 142). 
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como: 

O campo associativo é um halo que circunda o signo e cujas 
franjas exteriores se confundem com o ambiente... A palavra boi 
faz pensar: 1) em ‘vaca, touro, vitelo, chifres, ruminar, mugir’, 
etc.; 2) em ‘lavoura, charrua, jugo’, etc.; finalmente 3) pode 
evocar, e evoca em francês, idéias de força, de resistência, de 
trabalho paciente, mas também de lentidão, de peso, de 
passividade (apud ULLMANN, 1964, p. 500). 

 
Essa concepção de campo se fundamenta em critérios psicológicos, a 

qual, para Geckeler (1976), do viés de uma semântica estrutural, deve incluir 

dois questionamentos: as associações são infinitas e individuais, fazendo com 

que essas não sejam nem previsíveis nem sistematizáveis e nem 

necessariamente linguísticas, porque se fundamentam nos contextos das coisas, 

isso vale dizer que, numa unidade estrutural linguística, relações associativas 

são estabelecidas, e que vão se desdobrando entre os campos significativos dos 

vários termos como uma rede de associações, que se devem à semelhança 

semântica. Essa realidade deixa evidente que o “campo associativo” não se 

estrutura por oposições. Diante do exposto, Coseriu (1991, p. 101, tradução 

nossa) esclarece a questão: 

 
Toda coisa pode associar-se com outra que se encontre 
constantemente ou ao menos no mesmo contexto real – como o 
arado e o boi do exemplo de Ch. Bally -, mais isto não tem em si 
nada de linguístico. Do mesmo modo, as ideias de força, de 
resistência, etc; é o objeto boi o que as evoca (ou sua imagem), 
não a palavra boi; e as produz na comunidade francesa, não 
“em francês”, como disse Bally. Estas ideias e opiniões, que 
podem ser tradicionais, afetam, precisamente, as “coisas”, não a 
linguagem como tal: são uma forma da cultura não linguística 
refletida pela linguagem. Ademais, seus limites não coincidem 
senão rara vez com os limites das comunidades linguísticas.10 

 
10 Toda cosa puede asociarse con otra que se encuentre constantemente o a menudo en el mismo 
contexto real - como el arado y el buey del ejemplo de Ch. Bally -, pero esto no tiene en sí nada 
de lingüístico. Del mismo modo, las ideas de fuerza, de resistencia, etc., es el objeto buey el que 
las evoca (o su imagen), no la palabra boeuf; y las produce en la comunidad francesa, no «en 
francés», como dice Bally. Estas ideas y opiniones, que pueden ser tradicionales, afectan, 
precisamente, a las «cosas», no al lenguaje como tal: son una forma de la cultura no lingüística 
reflejada por el lenguaje. Además, sus límites no coinciden sino rara vez con los límites de las 
comunidades lingüísticas  (COSERIU, 1991, p. 101). 
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Pelo o que se vê, Bally (1940) não distinguiu o linguístico (as palavras) do 

extralinguístico (as coisas), que não são passíveis de organização em relações de 

oposições, o que faz com que o campo associativo não seja utilizado pela 

semântica estrutural funcional, embora possa ser útil na análise de textos. 

Matoré (1951) apresenta a sua noção de campo nocional, baseado na 

existência de “palavras-testemunho” e de “palavras-chave”. Para ele, a palavra 

testemunho ou mot témoin é a simbologia material de um evento espiritual que 

caracteriza um fazer civilizatório, ainda que a palavra chave viria a significar 

uma ideia ou sentimento na sociedade. Como podemos apreciar, essa noção de 

campo proposta por Matoré estava mais relacionada para a sociologia do que 

para a linguística e, foi justamente para este viés sociológico que se 

direcionaram as críticas relacionadas a seus pressupostos. 

Guiraud (1989), ao fazer uma análise da proposta de Matoré, diz que esta 

se constitui um dos avanços mais atuais concebido para a semântica estrutural. 

Geckeler (1976), por sua vez, critica o posicionamento de Guiraud (1989) e diz 

que esta não possui sustentabilidade, pois a proposta de Matoré (1951) era 

primordialmente sociológica, mesmo esta sendo embasada pelos pressupostos 

da linguística, sendo assim esse método não permite a análise dos lexemas, mas 

apenas investiga as palavras dentro de uma totalidade (a do vocabulário), 

impedindo uma fixação de limite para a análise. 

Em partes, Biderman (1981) se posiciona a favor de Matoré (1951) 

quando esse sustenta o postulado de que a palavra possui uma existência 

psicológica e um valor coletivo, sendo modulada, a partir da nomeação, que 

permite o homem desempenhar a capacidade de generalizar o individual, isto é, 

aquilo que é subjetivo. Assim, é pela palavra que a designação resultante desse 

feito mental se cristaliza, permitindo que este fazer seja levado e transmitido às 

gerações vindouras. 

Um outro tipo de campo foi introduzido por Guiraud (1956), este 

denominado de campo “morfo-semântico” e definido como o: 
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[...] complexo de relações de formas e de sentidos formado por 
um conjunto de palavras. “Chat”, por exemplo, é, em francês, a 
origem de um grande número de imagens e de metáforas: 
plantas (“chatons”, engaste das flores das amentáceas, plantas 
trepadeiras), animais (vermes, insetos, símios), pessoas (o 
homem, a mulher, a criança), coisas (bonecas, panela), 
qualidades (hipocrisia, vivacidade). O animal, aliás, possui toda 
uma série de nomes: “chat”, “mine”, “moune”, “miron”, 
“marco”, “maro”, “matou”, “miton”, etc (GUIRAUD, 1989, p. 
96). 

 
Ao propor sua ideia de campo, Guiraud (1989) percebeu que cada vez 

que atribuía um novo conceito a ‘gato’ esses podiam tomar um ou outro dos 

nomes do animal, que podia sofrer variações de acordo com a época, as gírias e 

os dialetos. Geckeler (1976) se posiciona mediante a noção de campo de Guiraud 

(1989) e diz tomar dimensões gigantescas o que de certa forma se remeteria aos 

denominados campos associativos idealizados por Bally (1940). 

No estudo denominado Le champ conceptuel de la beauté en français 

moderne, O. Duchácek (apud GECKELER, 1976, p. 205) propõe a noção de 

“campos linguísticos”. Para ele, estes campos se dividem em “campos 

linguísticos de palavras” e “campos linguísticos de ideias”. Vejamos o esquema 

abaixo: 

Figura 1 - Modelo de campo simbólico 

Fonte: GECKELER, H. Semántica estructural y teoria del campo léxico. Madrid: Gredos, 1971, p. 206. 
Elaboração, reorganização e tradução: Elias de Souza Santos, 2017. 
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Seu modelo de campo recebe várias críticas devido a magnitude de seus 

elementos, à falta de homogeneidade e seu alto grau de complexidade. Os 

campos linguísticos de palavras compreendem tanto os ‘campos morfológicos’ 

quanto os ‘campos sintagmáticos’ ou ‘sintáticos’. Para Geckeler (1971), esses 

campos não têm relevância para o estudo do léxico aplicada ao conteúdo. 

Aplicam apenas os ‘campos linguísticos de ideias’ que, por sua vez, 

compreendem os ‘campos conceptuais’ e os ‘campos semânticos’. Já em relação 

aos campos associativos, esses cabem as mesmas críticas feitas a Saussure (1982) 

e Bally (1940). 

J. Cuatrecasas (1972) propõe a noção de campo simbólico seguindo os 

postulados de K. Bühler (1967) e o define como: 

 
[...] o âmbito no que se ordenam os símbolos linguísticos. Os 
vocábulos são os símbolos de objetos (ou de conceitos 
abstratos), e sua função sobrepassa a capacidade de expressão. 
E quando se chega à evidência de que expressão e 
representação apresentam estruturas distintas se compreende a 
complexidade estrutural do símbolo e a necessidade de 
demarcá-lo em um espaço mental que podemos denominar 
campo simbólico (CUATRECASAS, 1972, p. 28, tradução 
nossa).11 

 
Esta designação de campo simbólico vincula-se ao problema do 

significado e com fatores extralinguísticos associados à palavra. Diante disso, 

este campo simbólico não estaria no âmbito estrutural, ainda que podemos 

observar um relacionamento do mesmo com outros tipos de campos, tais como: 

semasiológicos e onomasiológicos pela função de relevância que contrai a 

palavra tanto em sua emissão quanto em sua recepção, já que aquela simboliza 

a realidade e, para que a comunicação se realize, deve fazer parte do código do 

receptor e do emissor. 

A análise componencial, por sua vez, se desenvolveu a partir de uma 

 
11 [...] el ámbito en el que se ordenan los símbolos lingüísticos. Los vocablos son los símbolos de 
objetos (o de conceptos abstractos), y su función sobrepasa la capacidad de expresión. Y cuando 
se llega a la evidencia de que expresión y representación presentan estructuras distintas se 
comprende la complejidad estructural del símbolo y la necesidad de enmarcarlo en un espacio 
mental que podemos denominar campo simbólico (CUATRECASAS, 1972, p. 28). 
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técnica para investigação de vocabulário aparentado. Surgiu na antropologia 

americana na década de 1950 e tem como objetivo “[...] reduzir os seus 

significados aos seus elementos atômicos” (LEECH, 1977, p. 119, tradução 

nossa)12, isto é, a seus elementos distintivos essenciais. 

Este modelo nos chama a atenção por sua objetividade que, em várias 

ocasiões, leva a incidir na fácil subjetividade. Não obstante, os resultados 

obtidos de tal análise devem ser validados através de investigações para 

demonstrar que as diferenças de significado propostos correspondem 

verdadeiramente a diferenças reais de significado. Essa investigação propicia a 

caracterização por oposição aos demais sememas do sistema, gerando diversas 

relações de dependência. É justamente dessas relações que aparecem as 

designações de antonímia, sinonímia, homonímia, hiponímia e polissemia. 

Após percorrermos por um retrospecto de algumas das principais teorias 

que tratam do conceito de campo, abordamos, de maneira sucinta, os 

pressupostos teóricos e metodológicos cunhados por Eugenio Coseriu (1986 

[1977]), em sua lexemática, para a análise linguística de campos léxicos. 

 

 

MODELO LEXEMÁTICO-ESTRUTURAL COSERIANO: PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS, CONCEITOS FUNDAMENTAIS E OUTROS ENFOQUES 
RELEVANTES 
 

Eugenio Coseriu (1977) é quem melhor situa a teoria dos campos num 

contexto mais geral dentro do estruturalismo. Em seu livro Principios de 

semántica estructural, ele assenta as bases da lexemática ou estudo funcional do 

vocabulário firmadas na investigação do conteúdo léxico das línguas, ou seja, do 

significado léxico. Ele não se limitou apenas a escrever e descrever a estrutura 

dos campos léxicos, mas também a ampliar a investigação e análise das 

estruturas lexemáticas (estruturas de conteúdo léxico). Para que as estruturas 

fossem passíveis de estudo linguístico foi necessário fundar uma série de 

 
12 “[...] reducir el significado a sus elementos atómicos” (LEECH, 1977, p. 119). 
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distinções (Figura 2) para serem submetidas à uma análise semântica estrutural 

(GECKELER, 1976, p. 214). 

 
Figura 2 - Estrutura e arquitetura da linguagem 

Fonte: COSERIU, E. Principios de semântica estructural. Madrid: Gredos, 1977. 
Elaboração: Elias de Souza Santos, 2017. 

 

A figura 2 pode ser facilmente entendida da seguinte maneira: 

a) A significação relacionada as coisas não é definida pela oposição entre 

outros significados, mas sim por semelhanças com os seus referentes (os 

objetos). 

b) A linguagem primária é aquela cujo objeto é a realidade não linguística 

e a metalinguagem, por sua vez, é uma linguagem e se refere a todo elemento 

significante da linguagem primária (uma palavra, parte desta ou expressões 

inteiras). 

c) A descrição da língua (sincronia) e a história da língua (diacronia) são, 

segundo Coseriu (1977), metodologicamente necessárias para o estudo 

lexicológico, pois toda língua se desenvolve diacronicamente (isto é, passa por 

mudanças ao longo do tempo) e funciona sincronicamente (a partir de relações 

silmultâneas entre suas estruturas). 

d) A técnica do discurso compreende as unidades lexicais, gramaticais e as 

regras para sua combinação e modificação na oração. O discurso repetido 
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abarca tudo que pode ser fixado (expressões, modismos, provérbios, frases 

feitas, refrões etc). Esses elementos escapam da estruturação e, portanto, não 

participam da lexicologia. Somente as manifestações da técnica do discurso 

podem sincronicamente serem analisadas e estruturadas. 

e) É no plano do sistema da língua que as unidades e estruturas de uma 

língua funcional deve se identificar. O sistema é o plano das oposições ou plano 

das distinções funcionais. O tipo linguístico é o plano dos tipos e categorias dos 

procedimentos linguísticos e das funções que se dão no sistema. O plano da fala 

é o lugar onde encontramos, como realizações das unidades léxicas, as variantes 

léxicas dessas unidades, ou seja, as designações das palavras. A norma, 

enquanto plano tradicional de realização de um sistema, abrange tudo que está 

fixado na língua como também inclui tudo que ainda não existe, mas que pode 

ser criado segundo regras funcionais da língua. O sistema, por sua vez, 

compreende tudo que dentro do social ou tradicional é objetivamente funcional 

ou distintivo e está fixado. 

f) A significação é concebida como a relação existente entre os 

significados dos signos linguísticos, a designação, a seu momento, é entendida 

como a relação dos signos linguísticos em sua totalidade com os objetos da 

realidade extralinguística (impressão da realidade ou realidade a que se referem 

e representam). A primeira é um acontecimento da língua (técnica do discurso), 

a segunda é um fato do discurso. Assim, somente as relações de significação 

podem ser inseridas a uma investigação semântico- estrutural. 

Essas distinções arroladas por Coseriu (1977, p. 162–184) dizem respeito 

às preliminares de um aporte teórico-metodológico para definir as relações de 

significação léxica, ou estruturas lexemáticas, como o objeto de estudo da 

lexemática (ou análise funcional do léxico), definida como um estudo sincrônico 

ocupado exclusivamente das relações estruturais dos significados léxicos em um 
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mesmo sistema linguístico (ANOCIBAR, 2014, p. 80-81, tradução nossa).13 

Dessa maneira, 

 
Baseando-se na concepção do lexema como uma unidade léxica 
portadora de dois planos (o da expressão correspondendo ao 
significante, e o do conteúdo, ao significado), o estudo de sua 
relação com outros lexemas, segundo Coseriu (1977, pp. 133 – 
134) seria possível de três formas distintas: (1) considerando 
apenas a expressão, (2) observando a expressão e o conteúdo ao 
mesmo tempo, ou (3) analisando unicamente o conteúdo.14 

 
O tipo três de análise implicará observar a estruturação do léxico a partir 

das relações de conteúdo entre as unidades. Assim, Coseriu (1977) distingue 

cinco tipos de estruturas lexemáticas (Figura 3) e as rotula em sintagmáticas 

(orientadas por relações combinatórias e paradigmáticas (centradas nas relações 

de oposições). 

Figura 3 - Estruturas lexemáticas 

Fonte: COSERIU, E. Semántica, gramática, universales. Madrid: Gredos, 1977. 
Elaboração e tradução: Elias de Souza Santos, 2017 

 

 
13 Como el objeto de estudio de la Lexemática (o análisis funcional del léxico), definida como un 
estudio sincrónico ocupado exclusivamente de las relaciones estructurales de los significados 
léxicos en un mismo sistema linguístico (ANOCIBAR, 2014, p. 80). 
14 Basándose en la concepción del lexema como una unidad léxica portadora de dos planos (el 
de la expresión, correspondiendo al significante, y el del contenido, al significado), el estudio de 
su relación con otros lexemas, según Coseriu (1977, p. 133–134) sería posible de tres formas 
distintas: (1) considerando apenas la expresión, (2) observando la expresión y el contenido a la 
vez, o (3) analizando únicamente el contenido(ANOCIBAR, 2014, p. 80–81). 
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Como podemos observar na figura 3, os campos léxicos fazem parte das 

estruturas paradigmáticas primárias, ou melhor dizendo, os campos léxicos 

seriam estruturas léxicas em que seus elementos constituintes tomariam um 

assentado lugar, formando um sistema de oposições com os lexemas restantes. 

Ademais, os lexemas que compõem o campo léxico são primários, em que nada 

têm a ver com as estruturas secundárias, lugar onde são produzidos novos 

lexemas, partindo, precisamente, a partir do vocabulário (lexemas) primário. 

Segundo Coseriu (1987, p. 170, tradução nossa), um campo léxico é “[...] 

uma estrutura paradigmática constituída por unidades léxicas que se repatem 

numa zona de significação comum e que se encontram em oposição imediata 

umas com as outras”.15 

Essa zona de significação comum é o “valor de campo”. No campo os 

lexemas se opõem entre si por diferenças mínimas de conteúdo. Os campos 

permitem vários níveis de estruturação, no sentido de que um campo de 

determinado nível pode ser incluído como unidade em um campo de nível 

superior. 

Coseriu (1987, p. 135, tradução nossa) acrescenta novos elementos e 

amplia o conceito de campo como sendo um: 

 
Conjunto de lexemas unidos por um valor léxico comum (valor 
do campo), que esses lexemas se subdividem em valores mais 
determinantes, opondo-se entre si por diferenças mínimas de 
conteúdo léxico (“traços distintivos lexemáticos” ou semas). 

 
Das definições de campo anteriormente citadas, podemos tirar algumas 

consequências lógicas básicas que são fundamentais para a existência de um 

campo léxico, tais como: 

o Possuir valor em comum e que oporá um determinado campo aos 

demais campos léxicos de uma língua; 

o Permitir que esse valor comum possa se repartir em unidades e, 

 
15 [...] una estructura paradigmática constituída por unidades léxicas que se reparten en una 
zona de significación continua común y que se encuentran en oposición inmediata unas con las 
otras (COSERIU, 1987, p. 170). 
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que estas, oponham entre si e, 

o Consentir que as unidades em oposição se caracterizem pela 

presença de traços de significado ou semas. 

Diante da existência de um campo léxico, podemos organizá-lo seguindo 

sucessivamente três passos, a saber: 

o Delimitar o valor comum, isto é, estabelecer os limites do campo em 

estudo, levando em consideração a presença de outros campos possíveis, o que 

Geckeler (1984) denomina de delimitação externa; 

o Estabelecer o inventário de lexemas ou unidades, a chamada 

delimitação interna do campo e, 

o Descrever minuciosamente os semas ou traços de significado que 

permitem que os lexemas se oponham entre si. 

Após os passos seguidos para a existência e organização de um campo 

léxico e dos pressupostos acerca das definições de campo, proposta pelos 

diversos autores, dentro da teoria do campo léxico já apresentadas nas 

subseções anteriores, podemos expor algumas características que fazem com 

que as acepções de campo cunhadas por Coseriu (1987) se distingam das 

demais, pois: 

o Não propõe chegar aos elementos mínimos ou aos últimos, os 

gerais, sim, àqueles que são distintivos e, 

o Nem sempre a análise, parte da rígida definição lexicográfica, 

como único meio para se chegar aos traços distintivos entre unidades. 

Partindo dos postulados sobre os campos léxicos, podemos ainda 

apontar alguns aspectos relevantes cunhados por Coseriu (1987) para a teoria, 

que são em síntese as acepções fundamentais que servem como construto para a 

delimitação da significação de uma unidade léxica: 

1. Lexema: unidade de conteúdo léxico expressa no sistema. 

2. Arquilexema: unidade que compreende todo o conteúdo de um 

campo e que não necessita, necessariamente, estar expressa como unidade léxica 

em um campo. 
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3. Semas: representam os traços distinguidores que compõem os 

lexemas e que funcionam no interior das dimensões como diferenciadores de 

conteúdo. 

4. Dimensão: diz respeito ao ponto de vista de articulação que 

constitui no interior do campo a escala para que os lexemas se oponham. 

Representa o principal transportador do conteúdo léxico por debaixo do 

aquilexema. 

As relações internas que participam de um campo são determinadas 

pelas oposições semânticas que nele funcionam. Diante disso, podemos 

encontrar outras oposições lexicais, tais como as que encontramos nos sistemas 

fonológicos: 

o Oposições graduais: são aquelas que identificam os distintos graus 

de uma mesma qualidade. 

o Oposições equipolentes: são as oposições em que cada termo 

representa seu traço distintivo. 

o Oposições privativas: são aquelas em que apenas um dos termos 

se opõe, representando o traço distintivo pertinente e o outro termo se opõe 

segundo este primeiro, ou se mostra indiferente a tal traço. 

Partindo dos critérios já estabelecidos e com o intuito de observar a 

diversidade dos campos léxicos e estabelecer uma classificação que permitiria 

com maior facilidade sua descrição e comparação, Coseriu (1977) cria uma 

tipologia baseada numa série de critérios que são, a saber: 

i. O número de “dimensões” manifestado pelas oposições de um 

campo; 

ii. O modo como as “dimensões” (se há mais de uma) se 

combinam entre elas no interior de um campo; 

iii. O tipo ôntico das oposições lexemáticas, ou seja, tipo de 

relação com a realidade extralinguística que as oposições estabelecem desde o 

ponto de vista semântico e, 

iv. O tipo da relação entre o conteúdo e a expressão dos lexemas 
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(e de suas oposições). 

A partir destes critérios e de suas combinações, Coseriu (1977) parte de 

três pontos de vista para classificar os campos léxicos: 

i. Segundo sua configuração; 

ii. Segundo seu sentido objetivo e 

iii. Segundo sua expressão. 

Ao assinalar algumas dessas características gerais dos campos léxicos, ao 

contrário de Ipsen e Trier que consideravam um campo léxico como um 

mosaico, ele diz analogicamente que este é: 

 
um edifício complexo de vários pisos, com muitas peças vazias 
em cada um deles; além disso, os planos dos pisos deste edifício 
(incluindo as peças vazias) são distintos nas diversas línguas, e 
as mesmas realidades extralinguísticas frequentemente não se 
elaboram e estruturam no mesmo piso em línguas diferentes 
(COSERIU, 1987, p. 235, tradução nossa).16 
 

Dessa maneira, a ideia de Ipsen (1924) cai por terra, pois ao acoplar todas 

as palavras em uma única esfera conceptual a faz carecer de sentido, não 

permitindo a existência de perífrases que tratam de nomear aquilo que não 

pode ser expresso por um único vocábulo. Tão pouco, existiria o problema da 

polissemia, pois todo significante faria parte de uma única esfera conceptual. 

Por conseguinte, os pressupostos teórico-metodológicos arrolados nesta 

subseção nos faz coadunar com a opinião de Geckeler (1984), que afirma ser 

Coseriu o que melhor contribuiu para o aprimoramento da teoria do campo 

léxico, oferecendo um método estruturado que permitiu a legitimação desse 

tipo de investigação na linguística. Continua, 

 
Um dos maiores defeitos de todo o trabalho realizado até agora 
com campos léxicos está na falta de um método, de uma técnica 
linguística com procedimentos linguísticos. Posto que não 
existe nenhum método de campo bem elaborado, as 

 
16 [...] un edificio complejo de varios pisos, con muchas piezas vacías en cada uno de ellos; 
además, los planos de los pisos de este edificio (incluyendo las piezas vacías) son distintos en 
las diversas lenguas, y las mismas realidades extralingüísticas a menudo no se elaboran y 
estructuran en el mismo piso en lenguas diferentes (COSERIU, 1987, p. 235). 
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investigações têm se movido fundamentalmente sobre bases 
intuitivas. Portanto, para que a teoria do campo seja 
definitivamente legitimada em linguística, necessita de um 
método. A criação de tal método já se constitui desde anos com 
o propósito de E. Coseriu no marco de seus esforços por criar 
uma semântica estrutural (GECKLER, 1984, p. 211-212).17 

 
Arocha (2014, p. 29) ao tratar do método funcional lexemático afirma 

que: 

 
A metodologia da lexemática coseriana se baseia 
fundamentalmente na introdução de traços distintivos 
funcionais (análogos aos fonológicos) na noção de campo léxico 
de Trier/Wiesgerber, assim como na fixação dos tipos de 
oposição (privativa, equipolente e gradual) que se detectam 
entre os membros do campo. Da mesma forma, se centra na 
hierarquização das unidades de acordo com sua saturação 
sêmica – isto é, de acordo com o conjunto e natureza dos traços 
que estas apresentam – e na determinação dos tipos de relações 
possíveis entre as unidades, seja no interior dos campos como 
entre eles. 18 

 

Notamos que o estudo estrutural efetivado por meio de campos léxicos 

trata-se de uma metodologia descrita na lexemática coseriana, um método com 

uma extensão léxica ilimitada, no entanto, é uma sugestiva e importante 

hipótese de trabalho que visa, mesmo com suas limitações, a explicar de modo 

objetivo e verificável um aspecto da língua frequentemente considerado 

intangível e inatingível como é o significado. 

 
17 Uno de los mayores defectos de toda la labor realizada hasta ahora con campos léxicos está en 
la falta de un método, de una técnica lingüística con procedimientos lingüísticos. Puesto que no 
existe ningún método de campo bien elaborado, las investigaciones se han movido 
fundamentalmente sobre bases intuitivas. Por tanto, para que la teoría del campo sea 
definitivamente legitimada en lingüística, necesita de un método. La creación de un método tal 
constituye desde hace años el propósito de E. Coseriu en el marco de sus esfuerzos por crear 
una semántica estructural (GECKLER, 1984, p. 211-212). 
18 La metodología de la lexemática coseriana se basa fundamentalmente en la introducción de 
rasgos distintivos funcionales (análogos a los fonológicos) en la noción de campo léxico de 
Trier/Wiesgerber, así como en la fijación de los tipos de oposiciones (privativa, equipolente y 
gradual) que se detectan entre los membros del campo. Asimismo, se centra en la jerarquización 
de las unidades de acuerdo a su saturación sémica – esto es, de acuerdo al conjunto y naturaleza 
de los rasgos que estas presentan – y en la determinación de los tipos de relaciones 
combinatorias posibles entre las unidades, ya sea en el interior de los campos como entre ellos 

(AROCHA, 2014, p. 29). 
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NÓTULAS FINAIS 

 

Por fim, vale reiterarmos mais uma vez que Coseriu (1977) foi o que 

melhor sistematizou os estudos do campo léxico propondo um aparato teórico-

metodológico relevante, pois permite oferecer uma visão mais ampliada das 

significações das palavras, antes “[...] limitada à disposição alfabética dos 

dicionários” (BARREIROS, 2016, p. 175). 

A metodologia proposta por Coseriu ([1977] 1986), em sua lexemática, 

para a organização e estruturação dos campos léxicos, permite que um campo se 

estabeleça através de oposições binárias recíprocas que, de início, começa entre 

as palavras e pode se estender em oposições de ordem superior entre campos 

lexicais distintos. Os campos podem se configurar entre mais ou menos 

complexos e a sua organização vai depender disso. 
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BALANÇO: A PRODUTIVIDADE DAS VARIANTES 
LEXICAIS DOS GRUPOS CIGANOS DA BAHIA E DE 

PERNAMBUCO PARA O BRINQUEDO TRADICIONAL 
____________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO  

 

 O estudo do léxico tem um potencial de investigação volumoso, são 

factíveis as pesquisas e, como consequência, são diversos os pontos de análises 

que fornecem os resultados promissores. A abordagem lexical que aqui será 

tomada é parte da pesquisa de dissertação da autora, intitulada Comunidades 

Ciganas da Bahia e de Pernambuco: léxico, cultura e sociedade, defendida em 2017, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Este estudo1 busca encaixar harmoniosamente as contribuições de 

estudos de áreas diversas dentro e fora da Linguística – Lexicologia, as 

interfaces com a Sociolinguística e com a Dialectologia, Antropologia – para 

conhecimentos de lexias empregadas pelos ciganos Calon em suas comunidades 

de falantes, da Bahia e de Pernambuco, e permitir que novos desafios sejam, a 

partir de então, encarados.  

O léxico é um componente no qual se encontram pistas para entender o 

significado que pode estar relacionado a diversos fatores linguísticos e sociais. 

 
1 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Feira de Santana e possui Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – 
C.A.A.E., no qual o parecer de aprovação se dá pelo número 49902715.3.0000.0053. 
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No entanto, a consciência semântica e a sociolinguística não se manifestam 

durante o uso da língua, mas são intrínsecas ao falante e servem, portanto, para 

localizar tais pistas e a relação com fatores de variação diatópica, diastrática, 

diageracional ou diassexual. Cabe ao pesquisador realizar uma leitura crítica 

dos dados disponíveis, diversificando fontes, melhorando a qualidade das 

anotações, utilizando instrumentos de trabalho de forma ideal e mais rigorosa 

para que esteja construindo um conhecimento verificável, racional e 

sistemático, ou seja, científico.  

 O objeto de análise recolhido pertence ao campo lexical Jogos e diversões 

infantis e sua escolha deveu-se, sobretudo, ao favorecimento da descrição 

parcial de um elemento da cultura do povo cigano – sabe-se que tal campo 

favorece a descrição de outros grupos também, uma vez que todo mundo 

brinca. Através desse, buscou-se documentar a variação das denominações de 

emprego mais geral ou outras denominações específicas usadas pelo grupo 

cigano. Ressalta-se que não houve achado específico da língua cigana, suas 

designações para o objeto desta pesquisa não são próprias da etnia.  

Implementou-se uma metodologia baseada no Projeto Atlas Linguístico 

do Brasil – doravante ALiB – e aplicou-se o Questionário Semântico-Lexical – 

QSL do mesmo para cruzamento dos dados não apenas no que concerne à 

variação diageracional e diassexual e outros fatores extralinguísticos, mas 

também a diatópica. Este estudo, em especial, deteve-se no brinquedo balanço. 

 O fato de o povo cigano constituir uma minoria étnica sui generis não 

eliminou, em nível científico, a escassez de bibliografia. Constata-se que é a 

Antropologia, no geral, a ciência que oferece o “status acadêmico” a tal estudo; 

ela seleciona grupos ciganos para a demarcação de suas especificidades, 

baseando-se em fatos do cotidiano e nas memórias, no padrão de sociabilidade 

do mundo dos brasileiros, na construção identitária étnica de não 

territorializados. Por outro lado, pouco se tem de estudo da linguagem cigana 

como um traço cultural que possibilita estabelecer contribuições no campo 
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lexical da Língua Portuguesa e em que situações e uso determinadas lexias 

estão inseridas e se permaneceram ou foram alteradas suas significações. 

No cenário atual, os trabalhos especificamente sobre o léxico cigano 

baseiam-se na lexicografia para validar junto às comunidades ciganas a 

descrição e atualização dos vocábulos, regionalizados ou não, do falar romani. 

Há carência de textos que tratem do léxico cigano numa abordagem 

lexicológica, sociolinguística e dialetológica, já que não se pode desprezar o 

envolvimento de fatores extralinguísticos como características essenciais dos 

falantes. 

 

AS LENTES DAS CIÊNCIAS PARA O LÉXICO 

 

 O léxico de uma língua é infinito porque é proativo e, por extensão, 

consegue adaptar-se aos diversos contextos que seus falantes necessitam. Tais 

falantes são capazes de organizar o léxico por verbetes e domínios conceituais 

em dicionários, comprovando as variadas acepções já registradas, ao mesmo 

tempo em que possibilitam ao léxico oferecer alternativas no uso de processos 

como, por exemplo, os das figuras de linguagem – metáfora, metonímia, 

catacrese, antonomásia – para dar conta da polissemia que a unidade lexical 

comporta. Revelando ainda por ausência do verbete, na compilação, novos 

sentidos de uso ainda não dicionarizados. 

 Entre outras funções, o referido léxico nomeia seres e objetos e todo o 

repertório de palavras existentes numa língua marca não apenas o percurso do 

conhecimento humano sobre o universo, mas serve também para, através da 

identificação de semelhanças e /ou traços distintivos – desse léxico –, 

estabelecer a identidade do indivíduo; delimitando, assim, a busca de 

pertencimento. Torna-se uma possibilidade entre os fenômenos identitários que 

produzem efeitos pela e na língua. Muitas são as faces do léxico e da 

identidade, frutos de inúmeras reflexões e visualizados por vários ângulos. 
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 Os comportamentos sociais, costumes, valores, crenças, arte e lazer de 

uma comunidade, entre tantos outros itens, manifestam-se a partir do léxico, 

deixando transparecer uma relação direta entre léxico e cultura. O patrimônio 

vocabular de uma comunidade linguística é, portanto, uma riqueza cultural 

imaterial que é renovado por novas nomeações ou por aplicação de novo 

significado ou por empréstimos linguísticos. Biderman (2001, p. 132) abordou 

essas questões e afirma que  

 

O Léxico de qualquer língua constitui um vasto universo de 
limites imprecisos e indefinidos. Abrange todo o universo 
conceptual dessa língua. Qualquer sistema léxico é a somatória 
de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo 
da sua cultura através das idades. Os membros dessa sociedade 
funcionam como sujeitos agentes, no processo de perpetuação e 
reelaboração contínua do Léxico da sua língua. Nesse processo 
em desenvolvimento, o Léxico se expande, se altera e, às vezes, 
se contrai.  

 
Ribeiro (2012, p. 107) amplia essa visão de mudança de sentido das 

palavras que compõem o léxico, associando-as ao coletivo e, portanto, à 

comunidade linguística, quando revela que  

 
Diariamente, nas diversas situações de uso da língua, empregam-
se os vocábulos com sentidos diferentes do seu sentido de base, 
diferenciação que é fruto de um processo lento e constante de 
mudança de sentido das palavras que são efetivamente usadas 
pelos falantes. Quando um novo sentido é assimilado pela 
coletividade e se generaliza, aquela palavra amplia seu campo de 
significação, tornando-se polissêmica. 

 

Quando se admite que os signos linguísticos são rótulos que permitem 

ao homem interagir cognitivamente com seu meio, que as línguas naturais 

possuem uma riqueza cultural abstrata e que o léxico delas representa um 

patrimônio imaterial de uma dada comunidade linguística, reconhece-se uma 

zona de troca entre língua e mundo, léxico e sociedade. Algumas ciências têm 

voltado suas lentes para essa zona de troca. 

 



 

226 | P á g i n a  

 

LEXICOLOGIA 

 

No mundo contemporâneo, é preciso que o homem amplie seu 

repertório lexical para dar conta de objetos, seres, de sentimentos, de lugares, de 

ações, estando assim o léxico mergulhado num processo de expansão 

permanente, nos limites da gramaticalidade e da semanticidade, portanto, sem 

prejuízo para a intercompreensão dos usuários. A leitura e a cultura impedem – 

muitas vezes – que léxicos de gerações passadas caiam completamente em 

desuso ou até desapareçam por falta de quem os utilize. 

José Horta Nunes (2010, p. 149), caracterizando a ciência, revela que “[...] 

a lexicologia identifica e descreve as unidades lexicais [...] [e que] o estudo do 

léxico tende para um saber especulativo”, deste modo, leva-se em consideração 

a possibilidade de sentidos diferentes para a mesma palavra, a depender das 

posições sustentadas pelos sujeitos e o valor na relação com os outros, em 

relação aos outros.  

A lexicologia é, sem dúvida, uma ciência que estuda uma cultura, um 

povo nos seus aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos e linguísticos 

também, além de estudar o léxico nas suas diversas relações com os mais 

variados sistemas da língua. Hoje, é uma ciência de limites tênues com a 

Lexicografia, Terminologia, Semântica, Etnolinguística, Psicolinguística, 

Dialetologia, Sociolinguística e outras, isso porque precisa considerar uma série 

de dimensões baseadas no léxico, ora para descrevê-lo, ora para significá-lo, ora 

para especificá-lo em uma área do conhecimento humano, ora para 

territorializá-lo, etc.  

A homogeneidade da língua é um conto, um encanto, que não se 

sustenta como modelo hegemônico. Da heterogeneidade da língua, caminha-se 

suavemente para variação lexical que se dá não só conforme uma região, mas 

também como uma época, classe social, sexo, idade, escolaridade e serve de 

interação entre os homens e deles com sua realidade, nomeando-a e 

identificando-a. Assim, ao nível lexical, não se pode negar o papel fundamental 
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da variação linguística, uma vez que se encontra naquele uma relevante 

variação regional e sociocultural, reafirmando que a relação entre sociedade e 

cultura é o que permite ampliar o léxico. 

 
O léxico que aparece no acervo linguístico de um povo está 
relacionado a uma série de fatores como, por exemplo, o 
costume cultural, a questão do sexo, da região, entre outros. 
Afinal, o repertório lexical de uma comunidade de fala 
reproduz a visão de mundo de um determinado grupo como 
também fornece pistas sobre aspectos da identidade dos 
falantes, como faixa etária, classe social, origem geográfica, 
cultura, valores, crenças, que podem ser construídos, mantidos 
e projetados (PAIM, 2012, p. 235). 

 
No nível do léxico, a variação diatópica é muito significativa, nesta 

encontram-se marcas delimitadoras dos falares regionais. De acordo com 

Aragão (2012, p. 114),  

 

[...] em termos de atlas linguísticos as variações lexicais estão 
intimamente ligadas ao contexto regional, social e cultural do 
grupo estudado. As motivações semânticas são responsáveis 
pela grande variação de itens lexicais para um mesmo 
conteúdo.  
 

Enfim, estudar variação lexical é buscar explicar a alternância em uso das 

formas léxicas em determinadas condições linguísticas e extralinguísticas. 

Algumas vezes é complicado estabelecer onde termina a variação morfológica e 

começa a lexical, onde termina a lexical e começa a variação do discurso, por 

exemplo. A variação lexical é determinada por fatores extralinguísticos e não 

completamente determinada por fatores linguísticos. 

Conhecer como se origina esta variação requer o auxílio de ciências como 

a Sociolinguística e a Dialetologia, porque é habitual que fatores 

extralinguísticos estejam implicados nessa variação.  
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A SOCIOLINGUÍSTICA E A DIALETOLOGIA: A UNIÃO DAS CIÊNCIAS 
E MÉTODOS 

 

A língua é heterogênea devido a seu dinamismo inerente; em maior ou 

menor escala, evidenciam-se diversos sistemas variacionais sejam estes 

linguísticos (fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, lexicais, 

pragmáticos, discursivos) ou sociais (idade, sexo, escolaridade, classe social, 

nível de renda, profissão, religião, origem geográfica, etnia e outras 

características circunstanciais que envolvem o falante ou o evento da fala). 

Todas essas variações se sobrepõem e se intercalam de diversas maneiras, do 

que resulta uma situação extremamente complexa, mesmo quando é a 

observação da língua de um só indivíduo. Todavia, as referidas variações são 

passíveis de serem descritas e analisadas cientificamente, há um princípio geral 

e universal que pressupõe as alternâncias de uso sobre quaisquer que sejam as 

influências, sem comprometer o funcionamento da língua. Assim, enquanto 

muda, o sistema é utilitário. 

Em condições concretas de uso da língua, a variação é fato. Cabe à 

Sociolinguística, então, investigar o grau de mutabilidade ou de estabilidade 

dessa variação, uma vez que elas são contextualizadas e têm origens e níveis 

diversos. A exemplo das variáveis externas, os fatores podem ser inerentes ao 

indivíduo, propriamente sociais e até circunstanciais.  

O perfil sociolinguístico do falante projeta a variação, enquanto que as 

variáveis não agem isoladamente, operam num conjunto complexo de 

correlações que inibem ou favorecem o emprego de formas variantes 

semanticamente equivalentes. 

Para compreender essa estrutura incrivelmente complexa, é preciso 

aproximar esse estudo lexical também para o meio do indivíduo, já que o léxico 

vem entranhado de carga sociocultural e regional. Assim não só a 

Sociolinguística, mas também a Dialetologia pode contribuir intensamente com 

os estudos lexicais. 
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A Dialetologia, na sua versão mais tradicional, é apoiada por uma 

metodologia cartográfica, mas surgiria, no final do século XX, a incorporação de 

novas dimensões (pluridimensionais). Do ponto de vista metodológico, 

incorporam-se os princípios implementados pela Sociolinguística, 

abandonando-se a visão monodimensional (monostrática, monogeracional, 

monogenérica, monofásica) da Geolinguística tradicional. O haras/norm, 

“homem adulto, rurícola, analfabeto e sedentário” na Geolinguística 

Pluridimensional Contemporânea cede lugar ao parâmetro diatópico 

(essencialmente), diassexual, diastrático, diageracional, diafásico. 

Essa nova fase, para além desta visão pluridimensional, é marcada pela 

ampliação do campo de estudo quanto aos fenômenos que forneceram dados, e 

também passa a uma apresentação destes dados, nos atlas atuais, com inserção 

de comentários e CDs para reprodução de vozes dos informantes. 

Debruçando-se sobre a realidade e cientes de que as comunidades 

linguísticas jamais são perfeitamente homogêneas, fica fácil admitir que quanto 

maior a extensão territorial ou quanto mais acentuadas são as divisões sociais, 

maiores as possibilidades de dialetação. A dialetação individualiza-se por ser 

um processo pelo qual uma língua se diversifica em variedades regionais ou 

sociais, adotando assim características diferentes de acordo com as regiões onde 

são faladas e também em conformidade com os grupos sociais que a utilizam. 

A Dialetologia Pluridimensional realiza seus estudos sobre os usos que 

os grupos de determinada região fazem da língua, propõe-se a investigar 

dentro do sistema linguístico não só os aspectos variáveis de acordo com a 

variação geográfica. Cardoso (2010, p. 26) já se posicionava sobre a interface dos 

estudos das duas ciências “[...] a Dialetologia tem, assim, duas diretrizes, dois 

caminhos, no exame do fenômeno linguístico, que se identificam nos estudos 

dialetais: a perspectiva diatópica e o enfoque sociolinguístico”.  

A visão da língua em uso é privilegiada com a união de tais ciências e 

métodos, ramos da Linguística, por gerar um ambiente de extrema interação, 
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com olhares em várias direções e que tornam o objeto de estudo mais precioso e 

delimitado, além de fortalecido. 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA IDENTIDADE CIGANA 

 

Povo cigano é uma denominação genérica na qual há uma unidade na 

tradição – no comportamento, no modo de pensar, de vestir, de agir. Mas tal 

unidade não é plena, existem diferenças incontestáveis entre grupos desse 

povo, sejam eles os principais – Rom, Calon, e Sinti – ou não. Há quem não goste 

sequer de chamá-los de povo dada à ausência de unidade política ou leis 

escritas. O fato de serem nômades ou seminômades – poucos eram os 

sedentários – gerou um convívio com os outros povos e culturas, o que se 

refletiu em processo de assimilação da língua, do comportamento, da religião 

entre outros aspectos, das regiões por onde andaram, um pouquinho daqui e 

dali. Mas nada que os fizessem perder a própria identidade, como revela 

Pereira (2009, p.48), 

 
[...] a vida nas barracas, o contato direto com a natureza, a 
viagem, a estrada, a possibilidade de exercer ofícios 
compatíveis com o nomadismo – comércio ambulante, 
atividades circenses, artesanato, quiromancia –, de vestir 
cotidianamente seus trajes característicos identificam-nos de 
imediato com o conceito que se tem de cigano. Seu modo de 
vida, com psicologia, sociologia e filosofia próprias de pessoas 
que transitam, se movimentam, alimenta o bem mais preciso 
para esse povo: a liberdade. 

 
 Alvo de inúmeras práticas discriminatórias, xenofóbicas, racistas, 

intolerantes e excludentes, hoje e ao longo da história o povo cigano nunca 

pretendeu impor sua cultura a outros povos, e contrariamente caracteriza-se 

por ser respeitoso à diversidade e à pluralidade, embora muitas vezes 

considerados com piores e mais pejorativos qualificativos. 

 A imaginação da humanidade e a fantasia das pessoas sempre foram 

povoadas pelos ciganos. Cada cigano é um universo pela tradição que traz 
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enraizada dentro de si na tentativa de garantir a sobrevivência de seu povo, de 

sua língua (e dialetos). Ao mesmo tempo em que não se pode conhecer um 

cigano isolado dos condicionamentos socioculturais de sua etnia. 

Apesar de imersos numa extensa curiosidade dos outros, que muitas 

vezes acabam por significá-los, os ciganos têm consciência de si, conservam 

uma identidade diferente e reconhecem uma divisão fundamental entre eles e 

os gadjé2; entre eles não são iguais, ao mesmo tempo em que têm uma 

quantidade de coisas em comum. 

Conceituar cigano não é tão simples, traz um problema de ordem 

semântica para aqueles que definem ciganos expressamente por seu estilo de 

vida, desconsiderando razões étnicas e culturais. Mergulhado numa série de 

estereótipos, sua aparência física, por exemplo, não ficaria a parte.  

Entre os valores importantes da identidade cigana está o fato de ser filho 

de um cigano, daí ser muito raro o casamento de um cigano com um gadjo, 

embora haja exemplos ao longo dos tempos. Filhos são a garantia da 

permanência da tradição, valoriza-se assim a prole numerosa.  

Construindo a imagem associada à criminalidade por um 

comportamento social suspeito, o próprio nomadismo do povo cigano veio 

contribuir com ela. Há quem defenda o fato de que o nomadismo lhes foi 

imposto devido às constantes perseguições, preconceitos e hostilidade de que 

foram e continuam sendo vítimas. Não estando vinculados ao relógio e a 

trabalhos formais para construção econômica de uma cidade, as tarefas 

realizadas por eles não são mensuráveis conforme o padrão capitalista, nem 

realizadas de forma rotineira. Muitas vezes vivem de contatos informais para os 

negócios, visitas familiares e festas. Para alguns, tem-se aqui um potencial para 

preguiçoso, parece ser ociosidade e reforça, assim, a ideia do enriquecimento 

ilícito, a imagem do desonesto e a falta de vínculos sociais aprisionados no 

 
2 Masculino plural de gadjo, pessoa não cigana. Para os ciganos, todos os estranhos à sua raça 
são chamados gadjé ou payo, que em romani quer dizer literalmente aquele que não é cigano. A 
forma femina é gadji. 
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nosso inconsciente coletivo, mas construídos a partir da história, a exemplo da 

negação do acesso a bens e serviços.  

 Os trajes por eles usados são um importante aspecto da cultura, não só 

porque obedecem às tradições, mas também porque têm significado próprio 

dentro dos costumes. No geral, são de cores fortes e vibrantes, o que é um 

atrativo. 

Seus trajes eram e são vistos por parte da sociedade como estranhos, 

esquisitos, até ofensivos, mas isso nunca foi motivo para abandoná-los. O 

motivo do abandono, na verdade, dá-se devido às constantes mutações 

decorrentes das assimilações das sociedades que tiveram e têm contato e ainda 

mais fortemente do sedentarismo; tais assimilações deixam morrer aos poucos 

velhos adereços, junto com alguns costumes. O que não destrói nem diminui o 

sentimento identitário; eles, na sua maioria, extravasam de orgulho. 

 

CAMINHOS DA PESQUISA 

 

O processo da pesquisa exige paciência, dedicação, disciplina e fôlego, 

além de significativos recursos financeiros. Firmado em etapas, compreende um 

antes, um durante e um depois, que seriam a preparação, a execução e análise 

dos dados (FERREIRA; CARDOSO, 1984). 

A pesquisa que culminou nesta dissertação partiu da coleta de dados de 

um extrato do QSL do ALiB, na área semântica Jogos e diversões infantis (que, 

originalmente, apresenta 13 questões) e contou com diversos contatos da área 

social dos municípios que atuaram como facilitadores do acesso aos 

informantes, e até mesmo para dar crédito à seriedade da pesquisa, junto à 

comunidade.  

 Para este trabalho foi selecionado o brinquedo balanço, no qual se 

registrou 2,77% de respostas não obtidas para o corpus da pesquisa, o que leva a 

inferir que o referente em questão é bem conhecido pelas comunidades.  
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 A escolha da rede de pontos adequada ao fenômeno que se deseja 

estudar é primordial para se submeter uma investigação dialetal. Ferreira e 

Cardoso (1984) estabelecem que aspectos como a situação geográfica do ponto e 

seu entorno, a história da localidade (como se deu o seu povoamento, quais 

interferências ela sofreu), situação demográfica e econômica da origem e/à 

atual, além de outros dados que sejam relevantes para a escolha e distinção, 

entre as demais, carecem de olhar cuidadoso para se definir a rede de pontos. 

Dos aspectos pelas autoras apontados, interessa também, a esta pesquisa, a 

relação do ponto com as demais áreas pesquisadas, que aqui estão ligadas pelo 

assentamento de comunidades ciganas no seu território há, no mínimo, 15 anos. 

Deste ponto de vista e do contato obtido, selecionaram-se na Mesorregião do 

Centro-Norte Baiano, as cidades de Miguel Calmon e Jacobina, e na 

Mesorregião do Sertão Pernambucano, as cidades de Flores e Ouricuri. 

 Os informantes da pesquisa têm as seguintes características: 

 

(i) A população investigada é de 36 informantes (24 da Bahia e 12 de 

Pernambuco); 

(ii) Residem no interior dos estados; 

(iii) São do sexo masculino e feminino distribuídos com equidade; 

(iv) Quanto ao fator faixa etária, pertencem à faixa I (18 a 30 anos), faixa II (31 a 

49 anos) e faixa III (de 50 a 65 anos) distribuídos com regularidade; 

(v)  Não são, necessariamente, naturais da localidade perscrutada; 

(vi) Apesar de se ter controlado a variável escolaridade, ela não apresentou 

relevância ao analisar os dados, não sendo significativa para este estudo 

lexical. 

 

A entrevista apesar de ser um momento de certa timidez, não tirou dos 

informantes a posição colaborativa. Tais inquéritos foram gravados em 

aparelho digital e apresentam boa qualidade de som. Pela tradição de nunca 

estarem só, a entrevista acabou acontecendo na presença de alguém, ou era 

facilmente interrompida por eles. 
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Durante a aplicação da pergunta foram, sempre que necessário, usadas 

formas complementares para obtenção das respostas: gestos e figuras 

impressas.  

Passada a fase das gravações, iniciou-se a audição dos inquéritos para 

realização da transcrição grafemática dos itens lexicais, a fim de documentar a 

variação. É importante ressaltar aqui que não se buscou segunda resposta.  

Adota-se, para este trabalho, a fim de organizar as respostas não obtidas, 

o critério de NS – não sabe – quando o informante declara não conhecer o que 

se pede. 

Quanto à conceituação dos itens lexicais, utilizam-se os dicionários para 

as análises das formas encontradas. Os dicionários adotados na pesquisa são: 

Houaiss (2009), Ferreira (2010), Aulete (2012)3, apresentados nessa ordem ao 

longo da análise. Com tais obras, buscou-se verificar se os vocábulos são 

dicionarizados e quais definições possuíam, além de registrar as variantes que 

aparecem alistadas, ou ainda se não são dicionarizados. Em alguns casos, foi 

também possível verificar se as variantes apresentadas possuem uma relação 

de significação entre si. 

Para classificação e tabulação dos dados, as lexias que apresentaram 

variação foram classificadas em agrupamentos lexicais. Optou-se por 

computar os itens com única ocorrência, todos reunidos, sob a categoria 

“outras designações”.  

Os agrupamentos foram identificados pelo “rótulo do agrupamento” / 

cabeça de pergunta e, como na questão em análise há ausência de variação, o 

agrupamento recebeu o nome da forma lexical registrada em dicionário ou 

não. 

O resultado cartográfico revela interesse geolinguístico e permite 

também, por inovações metodológicas, acessar a perspectiva social da língua, 

poderia também permitir, acrescentar dimensões pluridimensionais. Nesta 

pesquisa, verificou-se um caráter primordialmente diatópico, com a inserção de 

 
3 Utilizou-se uma versão escolar por não ter acesso a versão impressa completa. 
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dados segundo a extensão territorial, mostrando a interferência geográfica na 

variação linguística, conferindo marcas nas comunidades por espaços físicos 

distintos. 

O planejamento cartográfico e edição da base foi de Djime Dourado 

Silva, a carta linguística foi produzida pelo Software Geração e Visualização de 

Cartas Linguísticas – SGVCLin e a análise linguística feita pela autora. 

Os critérios definidos para a cartografia temática foram os de representar 

as quatro lexias mais produtivas da amostra e as ocorrências de outras lexias 

apareceram como “outras designações”. 

 

O BALANÇO 

 

Inqueriu-se aos informantes deste estudo, “Como se chama uma tábua, 

pendurada por meio de cordas, onde uma criança se senta e se move para frente 

e para trás?” (COMITÊ... 2001, p. 35). 

O balanço é um brinquedo tradicional muito concorrido das crianças, nas 

praças, parques e escolas. Consiste de um assento suspenso, amarrado por 

cordas ou correntes em um galho de uma árvore ou em uma trave. Esse acento 

muitas vezes é substituído por pneus. A criança pode se balançar sozinha ou ter 

o auxílio de uma outra pessoa, tornando-se assim uma brincadeira sociável. 

Dos 36 informantes contatados nesta pesquisa, apenas um não 

respondeu à pergunta. Nos dois estados, apareceram sete lexias para nomear a 

brincadeira de balançar o corpo quando se está sentado e suspenso por 

cordas/correntes.  

A proposição da pergunta não revelou problema de compreensão, mas 

foi comum encontrar uma associação à gangorra. Nos dados, percebe-se a 

coexistência das lexias balança e gangorra para nomear o brinquedo. 

O Quadro 1 exibe quais lexias foram encontradas para “balanço” por 

cidade, e consequentemente estado. Permite expor que nenhuma lexia foi 

comum a todos os pontos da pesquisa, que “balanço” apareceu em três 
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municípios da pesquisa, que a lexia gangorra esteve presente em dois destes e 

que quatro das demais lexias tiveram realização individual; apresenta ainda 

que apenas em uma cidade pernambucana não houve resposta à questão (por 

opção aqui, o “não sei”), especificamente de um informante (uma mulher, faixa 

etária 1). No total, obtiveram-se sete lexias diferentes para nomear o brinquedo 

objetivo da pesquisa. 

 
Quadro 1 – Distribuição da lexia balanço por localidade 

 

LEXIAS BAHIA PERNAMBUCO 

Miguel 
Calmon 

Jacobina Flores Ouricuri 

1. Balançador  X   
2. Balançando X    
3. Balancê   X X 
4. Balancete    X 
5. Balanço X X X  
6. Gangorra X X   
7. Rede X    
8. Não sei    X 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Apesar do brinquedo alvo da pergunta ser comumente chamado como 

balanço, nos dados gerais, a resposta gangorra apareceu como lexia nomeadora 

do item em estudo, como primeira resposta, em 15 das 35 respostas válidas, 

perfazendo um total de 42,86%. Neste brinquedo, não houve agrupamentos 

com diferentes lexias nem para ela – gangorra –, nem para as demais 

encontradas, uma vez que não houve qualquer variação fônica ou outro critério 

para análise que pudesse ser considerado. Balancê, balanço e gangorra 

representam rótulos separados e ocorreram em mais de um informante, ao 

passo que balançando, balançador, balancete e rede apareceram, cada uma, na fala 

de só um sujeito da pesquisa. Assim, mais uma vez a lexia referência do 

agrupamento é a própria forma lexical documentada, pois não houve variação 

entre as ocorrências, conforme Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 – Formas lexicais de balanço: agrupamentos 
 

AGRUPAMENTOS LEXICAIS 
(RÓTULO) 

ITENS LEXICAIS AGRUPADOS 

Balancê balancê 

Balanço balanço 

Gangorra gangorra 

Outras designações balançando, balançador, balancete, 
rede 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Balançando, balançador, balancete e rede encontradas como resposta de 

informantes únicos foram agrupadas na categoria de “outras designações”, 

totalizando quatro ocorrências. A pesquisa lexicográfica nos dicionários 

selecionados explica tais agrupamentos. 

 A lexia balançando é uma palavra não dicionarizada. Tem-se o verbo 

balançar acrescido da desinência de forma nominal (–ndo) indicando uma 

forma contínua num processo verbal não finalizado, no qual se move de um 

lado para outro. Não se nomeia o brinquedo, mas sim, a ação de oscilar, de estar 

em balanço. 

Balançador é um vocábulo que não está dicionarizado porque é uma 

palavra derivada, na qual a partir do verbo “balançar” foi adicionado o sufixo -

dor, esse exprime a ideia de agente e de instrumento. Tal sufixo deriva do sufixo 

latino -tor, o qual indica “agente de alguma coisa”. O conceito seria, portanto, a 

de que balançador atua balançando. Deixa-se de nomear o brinquedo em si para 

se referir a ação que ele executa. 

  A lexia balancete está dicionarizada, mas trata de outras acepções: uma 

rubrica ligada à contabilidade (balanço de finanças) ou um sentido figurado de 

avaliação. Sua formação se dá a partir do substantivo balança mais o sufixo -ete, 

geralmente empregado como diminutivo afetivo. O afixo -ete tem origem no 

latim -itta, -ittum, com provável influência do francês – et (fem. –ette), pode ser 

empregado em derivados que exprimem pequenez, expressam um valor menor 

e até acrescidos de uma certa pejoratividade, segundo o contexto em que é 

empregado. Como tal emprego não foi questionado no ato da aplicação do 
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questionário, seria imprudente fazer qualquer afirmativa a respeito do 

minimizar o tipo de balanço, sem sombra de dúvida, poderá ficar para um 

estudo posterior. 

Rede é a lexia dicionarizada pelo Houaiss (2009, p. 1672) como 

“entrelaçado de fios, de espessura e materiais diversos, formando um tecido de 

malhas com espaçamentos regulares” ou ainda como regionalismo brasileiro 

“peça de tecido resistente (de algodão, linho, fibra etc.), suspenso pelas 

extremidades, us. para dormir ou embalar”. Ferreira (2012, p. 1796), na acepção 

18, descreve  

 
[...] espécie de leito balançante, feito de tecido resistente de 
linho, algodão ou qualquer outra fibra, e pendentes pelas 
extremidades terminadas em punhos ou argolas, de armadores 
ou ganchos geralmente pregados em paredes, árvores, ou 
armações metálicas, etc”.  

 

E o Aulete (2012, p. 744) relata “espécie de leito, feito de tecido resistente, 

ger. algodão ou fibra, suspenso em ganchos fixados nas paredes ou amarrado 

em troncos, postes etc., no qual uma pessoa pode dormir, balançar-se etc.” 

Destas descrições, para associação com o brinquedo balanço, é pertinente atentar 

para o embalar de Houaiss (2009), “balançante” e “pregado em árvore” de 

Ferreira (2010) e o “amarrado em troncos” e “balançar-se” do Aulete (2012), tais 

destaques podem permitir uma livre associação, uma vez que o 

objeto/brinquedo em si é outro. Também foi item validado por Ribeiro (2012) 

na sua pesquisa. 

Houaiss (2009, p. 246) apresenta balancê como um “passo da quadrilha, 

em que o executante se balança compassadamente, deslocando o peso do corpo 

de um pé para outro, mas sem sair do lugar”. Ferreira (2010, p. 269), de forma 

simplificada, também descreve essa lexia como “passo de quadrilha que 

consiste em movimentos balançados do corpo sem deslocamento dos pés”, 

descrição seguida também por Aulete (2010) para o mesmo verbete. Ao analisar 

as acepções consultadas do balancê, a relação com o balanço deve estar no fato de 
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se balançar em movimentos horizontais saindo do lugar, pelo menos em se 

tratando do tipo mais tradicional do brinquedo. 

 

Prancha retangular, comprida, apoiada somente no centro, que duas 
crianças, cada qual sentada numa de suas extremidades, impulsionam 
para o alto pela pressão dos pés no solo, de tal modo que, quando 
uma das extremidades toca o chão, a outra chega ao alto,  

 
esta é a significação para gangorra trazida por Houaiss (2009, p. 952). O autor 

aborda outras sete acepções para o brinquedo, no entanto, nenhuma delas está 

presente na amostra desta pesquisa, a saber: burrica, coximpim, jangalamarte, 

jangalamaste, joão-galamarte, zanga-burrinha, zanga-burrinho. 

As demais obras pesquisadas não diferem da acepção trazida 

anteriormente: em Ferreira (2010, p. 1011), gangorra é “aparelho para diversão 

infantil: uma tábua apoiada num espigão, sobre o qual gira, horizontalmente, 

ou oscila, ocorrendo que, neste caso, as crianças montam as extremidades que 

sobem e descem alternadamente” e a única variante que difere do Houaiss 

(2009) é arre-burrinho. No Aulete (2012, p. 434), o brinquedo é descrito como 

“brinquedo com uma tábua comprida apoiada no centro, em que crianças, 

sentadas uma em cada ponta, sobem e descem alternadamente”. No entanto, 

apesar de ser um brinquedo bastante conhecido, tal definição esclarece, 

indubitavelmente, que se trata de um brinquedo diferente do balanço. 

A definição mais completa que se tem de balanço, entre as obras 

pesquisadas, está no Houaiss (2009, p. 246), que o define, na terceira acepção, 

como “brinquedo que consiste em um assento suspenso por cordas ou correntes 

fixas num suporte, permitindo a realização de movimentos oscilatórios” e 

complementa, “qualquer dos brinquedos ou aparelhos de diversão que servem 

para balançar”, apresentando ainda as variantes balouço, bambão. Os demais 

dicionários utilizados nesta pesquisa tratam também do brinquedo infantil que 

oscila com o movimento do corpo.  

Em súmula, as denominações balançador, balançando, balancê e rede 

revelam um movimento que se assemelha ao do brinquedo em questão; 
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balancete deixa aflorar um dado afetivo do qual não se tem propriedade para 

falar, porém lexicograficamente não oferece a acepção buscada; e a gangorra, por 

sua vez, refere-se a outro brinquedo, para autora desta pesquisa, mas há de se 

lembrar da hominímia. 

 A análise estatística dos dados, seguinte ao conhecimento lexicográfico 

das lexias, acabou por revelar o “improvável” – ou seja, estamos diante da 

homonímia gangorra – a lexia gangorra que se refere a outro brinquedo de 

movimento diferente e que lexicograficamente não tem relação com o balanço, 

foi a lexia mais produtiva para a questão, com 42,86% das respostas válidas, 

oferecida por um total absoluto de 15 informantes. Evidencia-se, no entanto, 

com dados separados por estado, que se chega a este dado por uma alta 

produtividade de gangorra no território baiano – ou seja, a homonímia é na 

Bahia: dos 24 informantes, 15 – equivalendo a 62,50% deste universo – 

responderam gangorra para nomear balanço. A medida que balanço teve 25% – 

seis em valores absolutos – de respostas válidas. A lexia gangorra não chega a 

aparecer entre os dados pernambucanos, os quais destacam balancê, com 81,82% 

do valor relativo, ou seja, nove informantes de um total de 12 informam esta 

lexia como resposta à questão e o próprio balanço com 9,09%, resposta 

contabilizada de apenas um informante. 

Confirmados na Figura 19 da dissertação, os dados estatísticos apontam 

que gangorra (representada pela cor vermelha) se faz a lexia presente e mais 

produtiva nos pontos geográficos baianos pesquisados; que balanço é a segunda 

lexia mais produtiva, representada na carta pela cor verde, atinge 25% na Bahia 

e 9,09% em Pernambuco, registrada neste apenas no município de Flores. 

 Observa-se também, através da Figura 19 – Carta 6 da pesquisa, que 

balancê se encontra nos municípios pernambucanos, mas não ocorre no estado 

vizinho; assim como balancete é uma realização comum a Ouricuri – PE. Não 

ocorreram respostas categóricas para balanço. 

 A Figura seguinte apresenta as 3 lexias mais produtivas (gangorra, balancê 

e balanço), traz balancete – que ao lado de balançador, balançando e rede – 
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representa resposta de apenas um informante, só que como ocorreu num 

universo de 12 informantes – enquanto as outras num universo de 24 – obteve 

um valor relativo superior; e em “outros” estão as lexias balançador, balançando e 

rede, as quais obtiveram, cada, 4,17% da produtividade na Bahia.  

 

Figura 1 – CARTA 6 – BALANÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do SGVCLin. 

 
 

As respostas válidas produzidas na pesquisa abarcam um valor absoluto 

de 35, com apenas um informante não respondendo à questão – conforme já 

exposto, tem-se então um total de 97,22% obtenção de respostas válidas; revela-

se assim que o brinquedo é bastante conhecido no cotidiano dos informantes, 

relembrando a infância.  

Em resumo, a pergunta “Como se chama uma tábua, pendurada por 

meio de cordas, onde uma criança se senta e se move para frente e para trás?” 

(COMITÊ... 2001, p. 35) obtiveram-se as respostas nas localidades pesquisadas. 

Com os dados encontrados, pode-se afirmar: 
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• alcançaram-se 35 ocorrências de respostas válidas (97,22%); 

• 100% dos homens, nos dois Estados, responderam à questão, mas quanto às 

mulheres 100% só das baianas; 

• o percentual de respostas não obtidas foi de apenas 2,77%; 

• quanto à idade, a faixa etária 2 e 3, responderam 100% das questões; 

• diante da presença dos dados, abrangendo três municípios dos dois estados, 

balanço é a lexia de maior amplitude geográfica; 

• a lexia mais produtiva, no geral, é gangorra com 42,86%. Separadamente, 

gangorra é também a mais produtiva na Bahia (62,50%); contudo, em 

Pernambuco tem-se balancê (81,82%); 

• balançador, balançando e rede são lexias presente apenas no território baiano, 

nesta pesquisa, e balancê e balancete são lexias encontradas área geográfica 

estudada no Estado de Pernambuco. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Muitas foram as motivações que guiaram esta pesquisa, tanto no âmbito 

pessoal quanto no teórico e metodológico; este último, descortinou um 

horizonte amplo e prazeroso. Percorrer trilhas conduz a inúmeras reflexões e, 

para além das teorias, outras acerca do compromisso com a pesquisa, do 

encanto pelo trabalho de campo, da importância dos sujeitos identitários aqui 

revelados através das lexias documentadas, dos posicionamentos teóricos 

adotados, do olhar do outro, do próprio olhar. 

 Trabalhou-se com lexias documentadas a partir da aplicação do extrato 

do QSL do ALiB, na área semântico-lexical 10 – “Jogos e diversões infantis”. 

Pode-se observar, neste estudo, a influência da variação diatópica nas 

comunidades pesquisadas da Bahia e de Pernambuco.  

Expressar suas ideias, as de seus contemporâneos e da comunidade a que 

pertence, é algo que o léxico nos permite, uma vez que é agente modificador e 

que imprime marcas na nossa identidade. Sendo um componente da língua, 

usado na interação humana, manifestará a cultura; portanto, léxico e cultura são 
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indissociáveis. O léxico cigano não foge à regra e é marcado pela assimilação de 

muitos vocábulos da língua portuguesa, oriundo nomeadamente, do contato 

com diversas regiões e até países por onde esse povo passou e continua a 

passar. 

 Isto posto, os dados finais revelam que balanço – brinquedo objeto da 

questão – teve 42,86% de respostas válidas em gangorra, enquanto a lexia 

dicionarizada do brinquedo em questão (balanço) ficou na terceira posição mais 

produtiva, com 20% das respostas documentadas; 

 Sendo a pesquisa é um continuum, uma semente, e tendo revelado itens 

lexicais empregados pelo povo cigano – comunidade linguística analisada – 

fazendo o controle de variáveis extralinguísticas, em especial, a diatópica. Tais 

dados representam uma amostra do conhecimento lexical espalhado por este 

país e ajudará a traçar um perfil do grupo étnico em questão, além de permitir 

debruçar-se sobre suas bases científicas. 

 Os resultados encontrados permitem, então, afirmar que o presente 

estudo tem um aporte significativo, por se tratar de um campo de investigação 

com potencial considerável dentro de uma comunidade com poucos registros. 

Espera-se, com a dissertação da qual a análise aqui apresentada faz parte, ter 

contribuído com os estudos linguísticos nessa área específica e fornecido dados 

significativos de itens lexicais usados pelo povo cigano nas regiões 

selecionadas, preenchendo um espaço vazio no que diz respeito ao 

conhecimento dessa temática, uma vez que não se tem, até o momento, 

conhecimento de documentações referentes a lexias usadas por esse grupo de 

pessoas, o que imprime um caráter inovador à pesquisa. O fato de não ter sido 

encontrada uma lexia própria do grupo de etnia cigana é, neste estudo, 

fortemente marcado pela diatopia, um dado importante e retoma a necessidade 

do redimensionamento da pesquisa em relação ao projeto inicial, abrindo 

caminhos para novas pesquisas. 
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ESTUDO DO VOCABULÁRIO DOS SENTIMENTOS 
EM UMA AÇÃO DE DESQUITE DO INÍCIO DO 

SÉCULO XX 
____________________________________________________________ 
 

INTRODUÇÃO 

 

Cada língua tem a sua história, que é construída por mudanças que 

abrangem tanto aspectos estruturais quanto lexicais, que tornam cada língua 

natural uma fonte de estudos variados. Dentre os estudos possíveis estão os do 

léxico, que têm sido cada vez mais expressivos nas últimas décadas, haja vista 

tratar-se do nível linguístico no qual todas as experiências humanas se 

encontram representadas, o que conduz o pesquisador a conhecer tanto o modo 

como o ser humano vê o mundo quanto como ele se relaciona com o mesmo.  

 Para conhecer de que forma o homem registra as suas experiências 

sensoriais e motoras, o pesquisador se lança, por exemplo, nas histórias 

registradas nos documentos que se encontram esquecidos e/ou armazenados, 

nas mais variadas condições, nos arquivos públicos e/ou privados, os quais 

têm, em sua grande maioria, “a missão” de preservar e disponibilizar tais 

documentos para que pesquisadores e interessados em geral tenham acesso 

àqueles, o que permite que seja conhecido o modus vivendi das civilizações 

passadas, que perpetuaram a sua língua e a sua cultura através dos seus 

escritos, produtos de suas experiências humanas.  
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Sobre os documentos nos quais as relações e os sentimentos humanos 

estão representados, atemo-nos, neste texto, a um documento manuscrito, 

produzido e lavrado em um cartório da cidade de Feira de Santana-BA nas 

primeiras décadas do século XX. Trata-se de uma ação de desquite, lavrada 

entre 1919 e 1922, e editada sob critérios filológicos, na qual foi possível 

identificar um conjunto de palavras representativas dos sentimentos dos 

sujeitos que viveram naquele período e que produziram o referido texto. 

Partindo dessa contextualização, apresentamos a análise semântica de 45 

lexias, agrupadas em 10 subesferas relacionadas aos sentimentos, conforme 

vemos adiante. 

 

APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 

 Como dito, o corpus deste trabalho é uma ação de desquite, com 97 fólios 

escritos no recto e verso, em letra humanística cursiva, em sua grande maioria 

em tinta preta e em papel timbrado, com filigranas, manchas, rasgos, marcas de 

costura e de exposição ao sol, dentre outros aspectos que, após serem 

devidamente descritos, foram exemplificados ao longo do texto, que deu 

origem à dissertação de mestrado intitulada Pelos caminhos da separação: edição 

semidiplomática e estudo do vocabulário de uma “acção ordinaria de desquite” do início 

do século XX e defendida em 2014 pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA. 

Após a exemplificação de como se encontrava o suporte material no qual 

o documento fora lavrado, foi realizada a sua edição semidiplomática, o tipo de 

edição em que a intervenção do editor é mediana, pois as únicas interferências 

são o desdobramento de abreviaturas e a junção de palavras separadas ou a 

separação de palavras indevidamente unidas, as quais, neste trabalho, foram 

realizadas obedecendo aos seguintes critérios: para a descrição, foram 

observados o número de colunas e o número de linhas da mancha escrita, a 
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existência de ornamentos, as maiúsculas mais interessantes, a existência de 

sinais especiais, o número de abreviaturas, e o tipo de escrita e de papel. 

Após a descrição desses aspectos, foi realizada a transcrição do texto, que 

obedeceu aos seguintes critérios: o respeito ao texto no que concernia à grafia, 

linhas, fólios, cor da tinta utilizada etc.; a remissão ao número do fólio no 

ângulo superior direito; a numeração do texto linha por linha, constando a 

respectiva contagem de cinco em cinco linhas; a separação das palavras unidas 

e a união das separadas; o desdobramento das abreviaturas usando-se itálico; a 

adoção de letras maiúsculas em negrito para representar os trechos impressos; a 

utilização de colchetes para as interpolações: [ ]; e a indicação das rasuras, 

acréscimos e supressões através dos seguintes operadores: ((†)) rasura ilegível; 

[†] escrito não identificado; (...) leitura impossível por dano do suporte; // 

leitura conjecturada; <> supressão; ( ) rasura ou mancha; [ ] acréscimo; e ** 

intervenção de terceiros. 

Do ponto de vista do conteúdo, o documento narra a história e os 

sentimentos dos envolvidos, a partir da perspectiva dos scriptores, que 

registraram que a abertura do processo foi feita pela esposa e a autora do 

processo, e que os motivos do pedido do desquite judicial foram o abandono 

voluntário do lar por parte do esposo e réu do processo, e a “incompatibilidade 

de gênios”, que confluiu em uma briga física, a partir da qual o réu justificou o 

abandono do lar e embasou a sua defesa. 

De modo geral, a narrativa nos diz que a autora casou-se em 1895 e foi 

abandonada pelo marido em 28 de dezembro de 1913. Após decorridos 6 anos, 

a autora entrou na Justiça com o processo de separação judicial, haja vista a sua 

mãe ter falecido em 1918 e junto a esse fato ocorreria a partilha dos bens da sua 

genitora, e com isso o seu marido seria o seu representante legal, pois 

judicialmente ainda estavam casados. 

Depois dos depoimentos do casal e das testemunhas, a Justiça deliberou 

que fosse efetivado o desquite, mas o réu recorreu da decisão judicial em uma 

tentativa de anular o desquite até que a partilha dos bens da sua sogra fosse 
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efetivada e ele adquirisse plenos direitos sobre a herança da sua esposa. Ao 

final do processo, o pagamento dos encargos referentes aos trâmites 

burocráticos foram pagos pela autora, que contou com o apoio e incentivo 

financeiros do seu pai, que era coronel e ex-intendente da cidade (BARRETO, 

2014). 

 

ESTUDO DO VOCABULÁRIO A PARTIR DO SISTEMA RACIONAL DE 
CONCEITOS 
 

Assim como o léxico é composto por todas as palavras existentes em uma 

língua natural, o vocabulário, seja de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 

contém uma pequena parcela daquelas palavras que compõem todo o acervo 

lexical de uma dada língua. Partindo disso, ao estudarmos o vocabulário de um 

pequeno grupo de pessoas que escreveu o corpus deste trabalho, enveredamos 

pelas ciências do léxico, compostas pela Lexicologia, pela Lexicografia e pela 

Terminologia. 

A primeira tem como objeto de estudo o próprio léxico, estudando “[...] a 

palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico [...]” (BIDERMAN, 

2001, p. 16). Logo, em um trabalho de caráter lexicológico, são analisadas não 

apenas as lexias (toda palavra com significação social), mas também as suas 

relações com a cultura e a sociedade que, atreladas à Semântica, permitem-nos 

estudar os significados das palavras dentro dos seus contextos sociais. 

A Lexicografia, por sua vez, também estuda o léxico, mas em uma 

perspectiva voltada para a produção de dicionários, sejam estes mono ou 

bilíngues e, para a realização dessa tarefa, os lexicógrafos partem dos conceitos 

desenvolvidos pela Semasiologia, ciência na qual as palavras são alocadas 

partindo-se do significante para se chegar ao significado, no objetivo de listar o 

máximo de palavras pertencentes à uma língua natural.  

Já a Terminologia é a disciplina que estuda os termos técnicos de uma 

área do conhecimento humano. Nesta, os estudos desenvolvidos buscam uma 

uniformização terminológica dos termos específicos de uma determinada área, 
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no intuito de tornar mais eficaz a comunicação entre os seus membros 

(BARRETO, 2014). 

Dessas ciências a que selecionamos para alcançar o objetivo proposto 

neste texto – estudar o vocabulário dos sentimentos humanos mencionados em 

um documento do início do século XX do Sertão baiano – foi a Lexicologia em 

parceria com a Semântica, que nos permitiram elencar e analisar um número 

expressivo de lexias referentes ao Universo, ao Homem e ao Homem e o 

Universo, denominações cuja autoria é atribuída aos cientistas alemães Rudolf 

Hallig e Walther von Wartburg, que criaram o Sistema Racional de Conceitos, 

uma teoria dentro da qual aquelas denominações ou “esferas” estão inseridas, e 

que foi apresentado em 1952 a diversos cientistas que ferozmente criticaram a 

sua eficiência. 

Em vista das críticas recebidas, Rudolf Hallig e Walther von Wartburg 

decidiram aprimorar o Sistema Racional de Conceitos e reapresentá-lo em 

1963, momento em que ficou claro que aquela teoria enfocava o estudo de 

qualquer língua natural, que fosse estudada a partir de conceitos pré-científicos, 

que abarcassem os conhecimentos de mundo adquiridos pelos falantes a partir 

de suas experiências, representadas pelas palavras. Com isso, ficou nítido que 

toda classificação lexical estaria centrada no significado, o que levava o 

lexicólogo a utilizar-se da Onomasiologia, ciência que “[...] Permite sentir a 

linguagem viva, traduzindo a vivência cultural do povo [...]” (BASSETO, 2005, 

p. 77) e cujo objetivo é classificar as lexias, partindo-se dos seus significados. 

Para isso, contudo, o Sistema Racional de Conceitos utilizou-se de uma 

“pirâmide tripartite”, composta por três esferas, ao mesmo tempo divergentes e 

complementares: esfera A – O Universo, esfera B – O Homem, e esfera C – O 

Homem e o Universo, dentro das quais estão listadas subdivisões ou subesferas, 

que são hierarquicamente dependentes daquelas, o que quer dizer que na 

primeira esfera, O Universo, há quatro partes, a saber: I - O céu e a atmosfera; II 

– A terra; III – As plantas e IV – Os animais hierarquicamente dependentes da 

esfera A.  
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Semelhantemente na segunda esfera, O Homem, também há quatro 

partes: I – O homem, ser físico; II – A alma e o intelecto; III – O homem, ser 

social e IV – A organização social, dentro das quais há subdivisões, a saber: Na 

primeira parte – O homem, ser físico – são tratados conceitos referentes ao 

homem, enquanto ser que tem um corpo com funções, órgãos e forma. São 

abordadas também a vida, a morte, a saúde e a reprodução. Já na segunda parte 

– A alma e o intelecto – são abordados conceitos concernentes à alma e ao 

intelecto, como, por exemplo, a memória, a consciência, a imaginação, os 

sentimentos, as vontades, a moral e as sensações. Na terceira parte – O homem, 

ser social – os autores destacam os fatos sociais do ponto de vista das relações 

estabelecidas a partir do convívio social, tais como: as relações trabalhistas, as 

atividades práticas, as relações de parentesco e de amizade, casamento e 

diversão e lazer. Na quarta e última parte – A organização social – são 

apontados conceitos relacionados à vida em sociedade, como, por exemplo, as 

crenças e a religião, o Estado, o ensino e a instrução, a organização judiciária e 

as guerras/conflitos sociais. 

Por fim, na terceira esfera, O Homem e o Universo, há duas partes, a 

saber: I – A priori e II – A ciência e a técnica, das quais na primeira são 

delimitados conceitos sobre os objetos, referindo-se ao seu estado, forma, 

dimensão, matéria, qualidade, quantidade, valor, causalidade, tempo e 

movimento, e na segunda, A ciência e a técnica, há conceitos relacionados à 

ciência e à técnica e à ciência e indústria (BARRETO, 2014; PAULA, 2007; 

QUEIROZ, 2002). 

Destas esferas, atemo-nos à segunda, O Homem, que contém a 

subdivisão II – A alma e o intelecto que, por sua vez, conta com a subesfera Os 

sentimentos, que é o foco de análise neste trabalho.  
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ESTUDO DO VOCABULÁRIO DOS SENTIMENTOS CONSTANTES NO 

CORPUS 

 

Para a realização do estudo do vocabulário dos sentimentos, adotamos e, 

quando necessário, adaptamos as divisões e subdivisões do Sistema Racional de 

Conceitos, da seguinte forma: 

  

✓ Para as entradas lexicais, as lexias foram apresentadas em letras 

maiúsculas e em negrito, seguidas da classificação genérica da categoria 

gramatical a que pertencem;  

✓ As entradas dos nomes (substantivos e adjetivos) foram feitas pelo 

masculino e feminino singular;  

✓ As entradas dos verbos foram feitas pelo infinitivo;  

✓ Após a entrada e a classificação apresentamos a significação da lexia no 

contexto específico, seguida de um exemplo do texto e, na medida do possível, 

as demais indicações presentes na ação de desquite e os respectivos fólios e 

linhas;  

✓ Os exemplos foram apresentados de acordo com a ordem em que 

aparecem no texto, com a lexia destacada em negrito (QUEIROZ, 2002). 

 

A partir desses critérios, apresentamos, a seguir, a segunda parte e as 

respectivas subesferas, pertencentes à esfera B – O Homem, selecionada do 

Sistema Racional de Conceitos, seguida das análises das lexias extraídas do 

corpus e alocadas na subesfera Os sentimentos: 

 

II – A ALMA E O INTELECTO 

a) Os Sentimentos; 

1. Generalidades; 

2. Os estados da alma; 

aa) Prazer; 

bb) Alegria; 
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cc) Dor – Aflição; 

dd) Felicidade – Infelicidade; 

ee) Desgosto – aborrecimento; 

ff) Harmonia – Desarmonia. 

3. Os sentimentos em relação aos outros; 

4. Outros sentimentos. 

 

ANÁLISE DO VOCABULÁRIO  
 
II – A ALMA E O INTELECTO 

a) Os sentimentos 
1. Generalidades 

 
EMOÇÃO (s.f.): agitação de sentimentos. 
Contexto: “[...] o cirurgião se insensibilisa com-/ tra as emoções mais violentas 
no exercicio de/ sua arte; emquanto que o poeta e o pintor pelo/ mesmo 
motivo, argumentam a delicadeza de/ sua Sensibilidade [...]” (f. 39v, l. 30 – f. 
40r, l. 7-10). 
 

2. Os estados de alma 
 
aa) Prazer  
 
PRAZER (s.m.): sensação agradável, ligada a uma satisfação. 
Contexto: “[...] o homem toma uma especie de prazer no/ soffrimento [...]” (f. 
39r, l. 19-20). 
 
bb) Alegria  
 
ALEGRIA (s.f.): contentamento; regozijo. 
Contexto: “[...] o imperio da/ vontade sobre o instincto torna-se tal, que/ 
assistem com indifferença ou mesmo com ale/ gria aos supplicios inflingidos a 
seu corpo. [...]” (f. 39r, l. 21-24). 
 
cc) Dor – aflição 
 
SUPLÍCIO (s.m.): sofrimento físico intenso. 
Contexto: “[...] o imperio da/ vontade sobre o instincto torna-se tal, que/ 
assistem com indifferença ou mesmo com ale/ gria aos supplicios inflingidos a 
seu corpo. [...]” (f. 39r, l. 21-24); 
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SOFRIMENTO (s.m.): padecimento. 
Contexto: “[...] o homem toma uma especie de prazer no/ soffrimento [...]” (f. 
39r, l. 19-20); 
 
VIOLENTA (adj.): qualidade de força emocional extrema. 
Contexto: “[...] o cirurgião se insensibilisa com-/ tra as emoções mais violentas 
no exercicio de/ sua arte; emquanto que o poeta e o pintor pelo/ mesmo 
motivo, argumentam a delicadeza de/ sua Sensibilidade [...]” (f. 39v, l. 30 – f. 
40r, l. 7-10); 
 
PADECER (V.): ação de sofrer algum mal. 
Contexto: “[...] Cloves Bevilaqua e Cezar Spinola já alguns/ na imprensa 
padeceram tambem as suas cen-/ suras e quanta honra é para nós que somos/ 
seu discipulo, padecer com elles igual castigo. [...]” (f. 63v, l. 6-9); 
 
CASTIGO (s.m.): sofrimento. 
Contexto: “[...] Cloves Bevilaqua e Cezar Spinola já alguns/ na imprensa 
padeceram tambem as suas cen-/ suras e quanta honra é para nós que somos/ 
seu discipulo, padecer com elles igual castigo. [...]” (f. 63v, l. 6-9); 
 
DOR (s.f.): sentimento que surge em decorrência de dano causado por outro; 
sofrimento. 
Contexto: “[...] O illustre juiz a quo com clareza de ex-/ pressão reconheceu a 
difficil situação/ em que se acha a appellante: abandona-/ da por seu marido 
sob o pretexto de se/ dizer elle debaixo da pressão de um cons-/ trangimento 
moral; magoado por offensas/ que dor foram praticadas pela appellante/ e 
curvado sob a ameaça de outras que es-/ perava com seguranca se dariam, e/ e 
conclue negando o remedio legal para/ extinguir essa difficil situação, tão/ 
prejudicial aos dois conjuges!! [...]” (f. 76r, l. 18-29); 
 
LÁGRIMA CHORADA (lexia composta): sofrimento moral; dor. 
Contexto: “[...] Dos braços da cruz que remata essa laja dependuradas ficaram 
duas/ gotas de orvalho, lagrimas choradas pela ordem social ao perceber/ que 
seu defensor lhe atraiçoara. [...]” (f. 79v, l. 20-22); 
 
CONTINUAR A SOFRER (lexia composta): estado contínuo de sofrimento 
com resignação e paciência. 
Contexto: “[...] Ora, no caso dos autos, o que apresenta o/ Réo como seu motivo 
de ter abandonado o lar,/ não exprime mais do que o não querer de sua/ parte 
resignar-se ou continuar a soffrer resigna-/ do a semsaboria, os percalços, que 
a companhia/ da Auctora lhe estava a proporcionar no correr dos dias./ – Não 
podiam viver uma vida de tranquilida-/ de e harmonia. [...]” (f. 90v, l. 22-29). 
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dd) Felicidade – infelicidade 
 
FELIZ (adj.): propício; favorável. 
Contexto: “[...] Reid nota que a imaginação, mesmo a mais/ feliz, tem 
necessidade do auxilio do habito [...]” (f. 40r, l. 11-12); 
 
INFELICIDADE (s.f.): descontentamento; desgraça, infeliz. 
Contexto: “[...] A moral manda que ninguem se divirta com/ a infelicidade dos 
seus semelhantes. [...]” (f. 41v, l. 30 – f. 42r, . 7); 
 
FELICIDADE (s.f.): contentamento; estado de feliz. 
Contexto: “[...] os conjuges que por qualquer desses mo-/ tivos sentem 
afrouxarem se os laços de sua união/ de harmonia e felicidade? [...]” (f. 43v, l. 
13-15). 
 
ee) Desgosto – aborrecimento 
 
CONTRARIEDADE (s.f.): aborrecimento, desgosto. 
Contexto: “[...] A Supplicante com isso e por isso, inteiramente / resignada, 
protestara mais se não reconcili- / ar com o mesmo para assim evitar novas 
con- / trariedades, sempre de resultados bem desagra- / daveis [...]” (f. 2r, l. 22-
26, 28-29; f. 10v, l. 20, 25-26; f. 25v, l. 21; f. 26r, l. 15-16, 18, 21, 22-23, 26). 
 
ff) Harmonia – desarmonia 
 
HARMONIA (s.f.): ausência de conflitos; paz. 
Contexto: “[...] os conjuges que por qualquer desses mo-/ tivos sentem 
afrouxarem se os laços de sua união/ de harmonia e felicidade? [...]” (f. 43v, l. 
13-15); 
 
DESARMONIA (s.f.): presença de conflitos. 
Contexto: “[...] Preferimos fazer esta longa trans-/ cripção a nos determos em 
commentos sobre/ os motivos que determinaram a desharmo-/ nia da auctora 
com o réo [...]” (f. 41v, l. 18-21; f. 42r, l. 12-13, 14, 20, 24; f. 42v, l. 12; f. 43v, l. 20). 
 
 

3. Os sentimentos em relação aos outros 
 
CARINHO (s.m.): atenção, dedicação. 
Contexto: “[...] cercada/ dos carinhos dos seus irmãos [...]” (f. 2r, l. 29-30; f. 10v, 
l. 27; f. 30v, l. 12); 
 
BOA VONTADE (lexia composta): ato realizado com prazer. 
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Contexto: “[...] que o seu pai - Coronel Agostinho Froes da Motta / lhe vem 
dando, de bôa vontade, desde que o dicto / seu marido abandonara o lar 
conjugal. [...]” (f. 2v, l. 7-9; f. 3v, l. 20; f. 10v, l. 30 – f. 11r, l. 1; f. 12r, l. 23-24); 
 
AMOR (s.m.): sentimento de afeição por outra pessoa. 
Contexto: “[...] Contrario á honra o meu amor se empenha;/ Arde aquella no 
peito, e este afrouxa o braço! [...]” (f. 37v, l. 28-29); 
 
INDIFERENÇA (s.f.): falta de interesse; descaso. 
Contexto: “[...] o imperio da/ vontade sobre o instincto torna-se tal, que/ 
assistem com indifferença ou mesmo com ale/ gria aos supplicios inflingidos a 
seu corpo. [...]” (f. 39r, l. 21-24); 
 
AMAR (V.): ação de dedicação; afeição. 
Contexto: “[...] O homem ama seu bem pela Sensibilidade/ conhece pela 
Intelligencia, prosegue pela Von-/ tade [...]” (f. 40v, l. 24-26; f. 41r, l. 11; f. 41v, l. 
11); 
 
CENSURA (s.f.): desaprovação. 
Contexto: “[...] As censuras do réo, por seu patrono, não/ foram contra nós 
somente, vale nos este con-/ solo. Elle contra nós, obscuro patrono da Auctora/ 
disse valentemente o que de melhor lhe approu-/ ve; mas, fingindo elogios ao 
Doutor Julgador/ não dissemulou o seu desejo de deixar tam-/ bem escripta a 
sua censura ao mesmo/ pelo erro que commettera [...]” (f. 63r, l. 23-30); 
 
FINGIR (V.): ação de dissimular. 
Contexto: “[...] As censuras do réo, por seu patrono, não/ foram contra nós 
somente, vale nos este con-/ solo. Elle contra nós, obscuro patrono da Auctora/ 
disse valentemente o que de melhor lhe approu-/ ve; mas, fingindo elogios ao 
Doutor Julgador/ não dissemulou o seu desejo de deixar tam-/ bem escripta a 
sua censura ao mesmo/ pelo erro que commettera [...]” (f. 63r, l. 23-30); 
 
IGNORAR (V.): ação de desconhecer. 
Contexto: “[...] Ninguem o ignora; e foi por/ isso que a Auctora não conseguiu 
arrancar das testemunhas que oferecera/ a declaração de que o abandono fôra – 
voluntário —, condição sine qua/ non para a decretação do desquite no caso em 
apreço. [...]” (f. 80v, l. 11-14); 
 
DESLEALDADE (s.f.): ausência de lealdade para com outro; falsidade. 
Contexto: “[...] Vem a talho apontar a deslealdade do advogado da Auctora, ora 
apelante,/ no seu famoso – resumo de exposição – (Ver folha 63 verso, linhas 2I e 
se-/ guintes.) [...]” (f. 80v, l. 22-24); 
 
ACESSO DE RAIVA (lexia composta): sentimento de irritação, agressividade, 
rancor em relação a outro. 



 

257 | P á g i n a  

 

Contexto: “[...] Irrisorio, até, parece o con-/ siderar-se que um marido, em plena 
posse de va-/ lidez physica, sinta-se irremissivelmente obrigado/ a deixar sua 
casa, só porque a mulher o tenha/ enxotado ou, num accesso de raiva, lhe haja 
ar-/ remessado garrafas e moringues, vendo-se nisto/ um grande perigo, grave 
ameaça de morte. [...]” (f. 91r, l. 12-18). 
 

4. Outros sentimentos 
 
ARDENTE DESEJO (lexia composta): sentimento intenso de realizar algo. 
Contexto: “[...] Esse e outros factos firmaram no espírito da / Supplicante o 
ardente desejo de desquitar-se [...]” (f. 3r, l. 9-10; f. 11v, l. 4-5); 
 
ASPIRAÇÃO (s.f.): sentimento profundo de atingir uma meta espiritual. 
Contexto: “[...] Taes são os movimentos do corpo para se pôr/ em equilibrio; tal 
ainda a tendencia do es-/ pirito pra estudar os objectos que não conhece,/ ou a 
aspiração da alma para o bem e o/ bello; pois o homem tem instinctos 
intellectu-/ aes e moraes como tem instinctos physicos. [...]” (f. 37r, l. 17-22); 
 
ÓDIO (s.m.): sentimento de aversão intensa a algo. 
Contexto: “[...] é em consequencia de nossas affei-/ ções e de nossos odios que 
nós obramos [...]” (f. 39r, l. 8-9); 
 
DESEJO (s.m.): sentimento de vontade; aspiração. 
Contexto: “[...] É apoiando-se sobre esta differença funda-/ mental que se 
oppoe a volição, que é livre e/ imputavel, ao desejo, que é instinctivo e não/ 
imputavel em si mesmo. [...]” (f. 38v, l. 17-20; f. 63r, l. 28); 
 
AFEIÇÃO (s.f.): sentimento amoroso em relação a algo. 
Contexto: “[...] é em consequencia de nossas affei-/ ções e de nossos odios que 
nós obramos [...]” (f. 39r, l. 8-9); 
 
ATENÇÃO (s.f.): sentimento de concessão de cuidados; dedicação. 
Contexto: “[...] a Vontade/ pode muito para facilitar o trabalho de espirito/ 
pela concentração de suas forças a um só ponto/ assim nos factos de attenção, 
na meditação, no/ raciocinio scientifico, se não póde dizer que o homem/ quer 
tal idéa, tal conhecimento, tal solução [...]” (f. 39r, l. 28-30 – f. 39v, l. 7-9); 
 
RECEIO (s.m.): sentimento de apreensão diante do que se julga perigoso. 
Contexto: “[...] abandonou o lar para evitar maior/ mal e receio de peores 
consequencias originadas [...]” (f. 43r, l. 29-30; f. 49v, l. 5); 
 
MEDO (s.m.): sentimento de temor. 
Contexto: “[...] Si o abandono foi motivado por expulsão, receio/ fundado de 
violências, medo de punição, etc., não / poderá ser concedido o desquite por 
motivo de a- / bandono do lar [...]” (f. 50r, l. 4-7); 
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MALDADE (s.f.): sentimento de intenção maliciosa. 
Contexto: “[...] Antes de pingar o ponto final, devemos dizer duas palavras 
acerca da/ esquisitice ou maldade da referência feita pela Auctora, na inicial, 
ao/ contrato que fizemos com o Réo para defender seus interesses no inven-/ 
tário dos bens deixados pela sua digna Sogra. [...]” (f. 51r, l. 6-9); 
 
CONFIANÇA (s.f.): sentimento de segurança mútua. 
Contexto: “[...] é sempre em nome das par-/ tes que nos honram com a sua 
confiança,/ toda espontanea, que podemos fallar e/ por nossa conta somente 
fica o que con-/ vence a applicação do direito [...]” (f. 63v, l. 14-18); 
 
ACANHAMENTO (s.m.): sentimento de timidez. 
Contexto: “[...] Preferimos conservar o bom senso de/ citar e mesmo 
transcrever as lecções dos mestres/ de verdade a produzirmos coisa ruim 
como/ outros fazem sem acanhamento e até, pelo/ contrario, com muito 
desembaraço. [...]” (f. 63r, l. 18-22); 
 
DESEMBARAÇO (s.m.): sentimento de destemor. 
Contexto: “[...] Preferimos conservar o bom senso de/ citar e mesmo 
transcrever as lecções dos mestres/ de verdade a produzirmos coisa ruim 
como/ outros fazem sem acanhamento e até, pelo/ contrario, com muito 
desembaraço. [...]” (f. 63r, l. 18-22); 
 
DISSIMULAR (V.): ação de esconder os próprios sentimentos. 
Contexto: “[...] As censuras do réo, por seu patrono, não/ foram contra nós 
somente, vale nos este con-/ solo. Elle contra nós, obscuro patrono da Auctora/ 
disse valentemente o que de melhor lhe approu-/ ve; mas, fingindo elogios ao 
Doutor Julgador/ não dissemulou o seu desejo de deixar tam-/ bem escripta a 
sua censura ao mesmo/ pelo erro que commettera [...]” (f. 63r, l. 23-30); 
 
CONSOLO (s.m.): conforto. 
Contexto: “[...] As censuras do réo, por seu patrono, não/ foram contra nós 
somente, vale nos este con-/ solo. Elle contra nós, obscuro patrono da Auctora/ 
disse valentemente o que de melhor lhe approu-/ ve; mas, fingindo elogios ao 
Doutor Julgador/ não dissemulou o seu desejo de deixar tam-/ bem escripta a 
sua censura ao mesmo/ pelo erro que commettera [...]” (f. 63r, l. 23-30); 
 
DISCÓRDIA (s.f.): desentendimento; desavença. 
Contexto: “[...] o illustre juiz/ a quo por melhor entender resolveu que/ essa 
dicta discordia deve perdurar eter-/ namente, sem o remedio da lei! [...]” (f. 
76v, l. 19-22); 
 
PRETENSÃO (s.f.): desejo; aspiração. 
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Contexto: “[...] diverte-/ se em atirar assacadilhas e diatribes contra o 
adversário, leal e/ sincero, e contra o Juiz honesto e ilustrado, que, dentro da lei 
e/ no direito, sentenceia contra suas pretenções desarrazoadas. E nes-/ se 
andar segue tão receoso de tropeçar que nem, de ligeiro, olha pa-/ ra trás. [...]” 
(f. 79r, l. 22-27); 
 
CONFIANTE (adj.): esperançoso. 
Contexto: “[...] Dessarte, aguardamos, confiante, a decisão respeitavel do 
Colendis-/ simo Tribunal Superior de Justiça. [...]” (f. 81v, l. 24-25); 
 
TRANQUILIDADE (s.f.): estado do que está tranquilo 
Contexto: “[...] Ora, no caso dos autos, o que apresenta o/ Réo como seu motivo 
de ter abandonado o lar,/ não exprime mais do que o não querer de sua/ parte 
resignar-se ou continuar a soffrer resigna-/ do a semsaboria, os percalços, que a 
companhia/ da Auctora lhe estava a proporcionar no correr dos dias./ – Não 
podiam viver uma vida de tranquilida-/ de e harmonia. [...]” (f. 90v, l. 22-29). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da língua, as sociedades se comunicam e interagem de forma a 

preservar e, ao mesmo, ampliar parte da sua cultura, representada, dentre 

outras formas, pelas escolhas lexicais realizadas por seus utentes. Com isso, a 

língua vai, paulatinamente, carregando dentro da sua própria história a história 

do(s) povo(s) que a utiliza(ram) e a registra(ram) para gerações posteriores 

àquela. Tal registro pode ocorrer, na atualidade, de variadas formas e para 

distintos fins, mas para as sociedades passadas era a modalidade escrita da 

língua que permitia a perpetuação de aspectos da cultura, deixados nos textos, 

que trazem consigo palavras que traduzem não somente as experiências 

pessoais como a forma de ver e sentir o mundo, a partir da perspectiva 

daqueles que os utilizaram. 

 Dentre os usuários da língua estão aqueles cujo ofício era deixar 

registrado, através da escrita, os desejos, as emoções, os pensamentos, as 

crenças, os valores e os saberes que, de forma discreta ou não, despontam nos 

processos jurídicos, produzidos por scriptores de língua portuguesa, que 

viveram no século passado e deixaram nos seus escritos vestígios sobre os 
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modos de pensar e de sentir de um grupo de pessoas, pertencentes à classes 

sociais abastadas – já que se tratavam de juízes, advogados, proprietários de 

imóveis, tabeliães, comerciantes etc. – que viveram em um período e em uma 

sociedade com valores morais e com sentimentos, que até os dias atuais se 

perpetuam, em maior ou menor grau, e que denotam de que forma aquelas 

pessoas se relacionavam uns com os outros e com a sociedade.  

 Tais relacionamentos pululam dos textos deixados pelas sociedades 

passadas, e a nós herdados, evidenciando como sempre são/foram complexos 

os sentimentos emanados daqueles que os sentem/sentiam. Assim, lexias como 

emoção, prazer, alegria, suplício, sofrimento, violenta, padecimento, castigo, 

dor, lágrima chorada, continuar a sofrer, feliz, infelicidade, felicidade, 

contrariedade, desarmonia, harmonia, carinho, boa vontade, amor, indiferença, 

amar, censura, fingir, ignorar, deslealdade, acesso de raiva, ardente desejo, 

aspiração, ódio, desejo, afeição, atenção, receio, medo, maldade, confiança, 

acanhamento, desembaraço, dissimular, consolo, discórdia, pretensão, confiante 

e tranquilidade deixam claro como eram variados e opositivos os sentimentos 

sentidos e/ou mencionados pelas partes interessadas e pelos produtores de 

uma ação de desquite que, em sua própria gênese, já demonstrava o quão 

controversa eram as relações de amor, carinho, alegria, desejo etc., sofrimento, 

dor, padecimento, infelicidade etc., entre a autora e o réu do processo. 

Mais do que isso, a autora, ao recorrer à Justiça para oficializar o seu 

desquite, demonstrou um desejo de justiça quando se viu passível de ter os seus 

direitos legados ao seu marido, àquela época já separado de corpos, mas unido 

pelos “olhos da lei”, que lhe legaria o papel de representá-la legalmente, como 

cabeça do casal, no processo de inventariação e partilha dos bens em que a 

autora seria parte interessada. Assim, sentimentos como injustiça, castigo, 

contrariedade, maldade, dissimulação, fingimento e discórdia entraram em 

cena, evidenciando o quão revoltados marido e mulher poderiam estar e o quão 

indiferentes eles e os seus advogados, com certeza, não foram durante todo o 

processo. 
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Assim, apesar de 45 lexias parecerem um pequeno número quando 

relacionado ao montante de mais de 500 lexias analisadas na referida 

dissertação de mestrado, aquelas acabam se tornando representativas dos 

muitos sentimentos que, provavelmente, todos ou quase todos os nomes 

envolvidos na produção do processo de desquite sentiram. Logo, conhecer 

quais os sentimentos que os sujeitos que viveram em um período passado 

sentiram pode nos dar indícios de como aquele grupo e, consequentemente, 

como aquela sociedade se posicionava e o que ela sentia diante de situações tão 

conflituosas e complexas como a separação judicial de dois indivíduos que 

tiveram a sua vivência e os seus sentimentos expostos publicamente, o que 

evidencia como aquela sociedade via e entendia o que significava, por exemplo, 

ser um desquitado/a, ser leal/desleal, ser feliz/infeliz etc. 

Sobre esse quesito, no próprio processo fica latente que a preocupação da 

Justiça e, em segundo plano, da sociedade deveriam ser os valores morais que 

ficaram evidentes com o desquite que, para a mulher, representava viver de 

forma honrada, o que equivalia a comprovar que somente membros familiares 

frequentavam a sua casa e a ajudavam financeiramente, que a sua atuação 

profissional fora de casa, se a tivesse, deveria ser ilibada, que as suas amizades 

eram com mulheres igualmente casadas e honradas, que os seus passeios eram 

em período diurno e na companhia de familiares, que socialmente se mantinha, 

após a separação de corpos, de forma honrada, e quais os motivos do desquite. 

Para o homem, contudo, o que era questionado era onde e com quem viveu 

após a separação; se havia contribuído financeiramente para as despesas da ex-

mulher, e em caso negativo não havia contestação da Justiça sobre isso; se havia 

mantido contato com a ex-mulher e quais os motivos do desquite. 

Ao longo e ao final do processo, o que ficou evidente é que todas as 

escolhas lexicais evidenciaram uma tendência a obter uma ou outra resposta 

das partes envolvidas, e que todas as lexias utilizadas representam, através da e 

pela língua, aspectos da cultura de uma sociedade que deixou claro o modo 
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como via, pensava e sentia o mundo e as relações matrimoniais através das suas 

experiências sensoriais e motoras. 
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ESTUDO DO CAMPO LEXICAL DOS INGREDIENTES 
DOS LIVROS DE RECEITAS DO SÉCULO XIX: 

COZINHEIRO IMPERIAL E COZINHEIRO NACIONAL 
____________________________________________________________ 

 
INTRODUÇÃO 

 

Parte-se da necessidade que as pessoas têm de utilizar palavras e 

expressões para designar os alimentos e os elementos de seu preparo, para, 

então, afirmar que se torna imprescindível debruçar-se no campo lexical da 

gastronomia, observando com detalhes os termos utilizados por todos os 

envolvidos nesse processo alimentar, quer seja o gastrônomo – o profissional 

desta área de conhecimento – bem como os meros degustadores de pratos. 

“A alimentação sempre foi, durante toda a história da humanidade, 

essencial” afirmou Queiroz (2013) em seu artigo intitulado Arte de cozinha: 

estudo-léxico-semântico de um documento português do “século XVII”. 

Essencial, principalmente, por ser o alicerce do viver, por sustentar o corpo e 

regozijar a alma, mas também por ser o principal complemento das reuniões, 

dos festejos, dos encontros, da vida cultural, da vida em sociedade. Para tanto, 

a autora ainda declarou que  

 

O ato de comer traz em si o sagrado e profano, pois representa 
não só o saciar das necessidades físicas, mas também a 
comunhão entre os homens, e, neste sentido, é um ato cultural 
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no qual deixa refletir a sua identidade, enquanto indivíduo e 
membro de um grupo.  
 

No ramo gastronômico, dois grandes livros de receitas marcaram o 

século XIX no Brasil. O primeiro deles, Cozinheiro imperial ou Nova arte do 

cozinheiro e do copeiro em todos os seus ramos, um dos objetos de estudo deste 

trabalho, contendo as mais modernas e saborosas receitas da época, para com 

perfeição e delicadeza se prepararem diferentes sopas e variados manjares, 

diversos quitutes de gostos peculiares e o modo de fazer massas e doces, tudo 

isso precedido do método para trinchar e servir bem à mesa, e, ao final, um 

dicionário de termos técnicos da cozinha com a definição de várias palavras 

empregadas na própria obra. Há o registro de que o livro foi escrito por um 

chefe de cozinha, cuja identidade é revelada apenas pela sigla R.C.M. A sua 

primeira edição é datada de 1840. 

A segunda obra intitulada Cozinheiro nacional ou colecção das melhores 

receitas das cozinhas brasileira e européas, que também fez parte do corpus da 

pesquisa, possivelmente tenha surgido durante o reinado de D. Pedro II (entre 

1874 e 1888), não tendo, para tanto, um registro da data específica de sua 

primeira edição, e aparece como uma primeira tentativa de documentar uma 

cozinha que usasse ingredientes apenas brasileiros. Sua autoria é atribuída em 

algumas edições posteriores a Paulo Salles. Cascudo (2011, p. 451) corrobora a 

ideia da época do surgimento deste livro, quando se refere ao mesmo 

destacando que “[...] receitas seculares denunciam o gosto do velho tempo, 

últimos anos do império e primeiros da República.” Mas, Cascudo (2011, p. 

500) ainda dá uma certa precisão afirmando: “O Cozinheiro nacional, anterior a 

1887 [...].” Este receituário reúne o Prólogo, um conjunto de aforismos do prof. 

Brillat Savarin e outros, os utensílios de cozinha da época, as regras de servir 

bem à mesa seguidas de aproximadamente 1660 receitas organizadas em 

capítulos, sendo cada capítulo referente a um tipo de alimento, tendo, ao final, 

o índice. 
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SOBRE O LÉXICO E A TEORIA DOS CAMPOS LEXICAIS 

 

Adentrando os estudos do léxico, por repetidas vezes já se escreveu sobre 

este tema, o qual abarca todo o conjunto de palavras de uma língua, e que 

pode, para uma melhor delimitação em termos de conteúdos específicos, ser 

dividido e organizado em campos de conhecimento, como aqui foi selecionado 

para estudo o campo lexical dos ingredientes. Abbade (2009, p. 38) diz que o 

campo léxico “[...] representa uma estrutura, um todo articulado, onde há uma 

relação de coordenação e hierarquia articuladas entre as palavras que são 

organizadas à maneira de um mosaico [...].” Assim, as lexias que estão 

envolvidas em um campo específico de saber têm um significado relativo ao 

meio em que estão inseridas, adquirindo uma determinação conceitual diante 

da estruturação de um todo organizado. Elas precisam fazer parte de um todo 

para adquirirem uma significação. Isoladas, perdem o sentido. 

À luz da teoria dos campos lexicais de Eugenio Coseriu ([1977] 1981) é 

possível distribuir as lexias do campo lexical dos ingredientes de forma 

organizada, estruturando as palavras em grupos de objetos, ações, rótulos de 

acordo com o segmento estabelecido. Cada campo, segundo destaca Vilela 

(1979, p. 60-61), “[...] compreende um conjunto de unidades léxicas que 

dividem entre si uma zona comum de significação com base em oposições 

imediatas”. E como afirma Almeida (2006, p. 232), “A estrutura semântica de 

uma língua está constituída por microestruturas ou campos lexicais”. 

 
[...] um campo se estabelece através de oposições simples 
entre as palavras, e termina quando uma nova oposição exige 
que o valor unitário do campo se converta em traços 
distintivos onde não só as palavras se opõem entre si, mas 
uma oposição de ordem superior opõe campos lexicais 
distintos. Os campos podem ser mais ou menos complexos e 
disso vai depender a organização dos mesmos (ABBADE, 
2009, p. 48). 

 
Um campo vai justamente se opor a outros campos através de seu valor 

unitário, já que a teoria dos campos lexicais, de acordo com a organização 



 

266 | P á g i n a  

 

estrutural sugerida por Eugênio Coseriu ([1977] 1981), objetiva o fato de que 

cada campo de conhecimento tenha um conteúdo unitário e que tal conteúdo 

seja subdivido por meio de oposições entre os termos, as palavras, ou, 

resumidamente falando, as lexias que os constituem. 

 

O CAMPO LEXICAL DOS INGREDIENTES 

 

Cabe esclarecer que o campo lexical, sob a ótica coseriana, corresponde 

a uma organização paradigmática constituída de unidades léxicas dispostas 

em uma área de significação comum e, concomitantemente, apresentando 

oposições imediatas entre as unidades. Então, aplicando a Teoria dos Campos 

Lexicais, estruturou-se o Campo Lexical dos Ingredientes com base nas obras 

Cozinheiro Imperial e Cozinheiro Nacional, a partir da criação de um macrocampo 

intitulado Ingredientes, onde dentro dele estão contidos sete microcampos, 

sendo que há três subcampos com um deles sendo subdividido em dois, 

dentro de um microcampo, e seis subcampos dentro de outro microcampo, 

para uma melhor organização do conteúdo, para uma melhor disposição das 

lexias coletadas. “A estruturação e funcionamento dos campos não dependem 

unicamente dos tipos formais de oposições [...]”, de acordo com Abbade (2009, 

p. 47). Mas, dependem, também, da relação existente entre as significações dos 

termos e sua expressão dentro do contexto, e estão atrelados ao ponto de vista 

semântico. 

A figura do organograma a seguir servirá para ilustrar a organização 

estrutural do campo lexical dos ingredientes extraído dos livros Cozinheiro 

Imperial e Cozinheiro Nacional, as fontes primordiais de informação que 

permearam esta pesquisa, permitindo a fácil identificação do macrocampo, de 

seus microcampos com os subcampos que dois destes possuem. 
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Figura 5 – Estruturação do Campo Lexical dos Ingredientes nas obras 
Cozinheiro Imperial e Cozinheiro Nacional 

 

 
Fonte: R.C.M. Cozinheiro imperial ou nova arte do cozinheiro e do copeiro em todos os seus ramos. 

2. ed. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1843. 
Cozinheiro Nacional ou colecção das melhores receitas das cozinhas brasileiras e européas. Rio de 

Janeiro: Livraria Garnier, [s.d.]. 
Elaboração: Liviane Gomes Ataíde Santana, 2015. 

 

Tendo em vista que o campo de conhecimento primordial das obras 

referendadas como corpus da pesquisa realizada é o da gastronomia, de acordo 

com a Teoria dos Campos Lexicais proposta por Coseriu ([1977] 1981), 

estruturou-se o campo lexical dos ingredientes obedecendo às seguintes 

etapas: 

1ª etapa – Levantamento das lexias referentes à gastronomia, mais 

especificamente aos ingredientes das duas obras representativas do corpus; 

2ª etapa – Consulta a dicionários, atuais e da época, a fim de auxiliar 

nas definições das lexias relacionadas; 

3ª etapa – Organização das lexias levantadas em um macrocampo com 

seus microcampos lexicais, alguns deles com subcampos. 

Após o estabelecimento do macrocampo e microcampos lexicais 

correlacionados ao campo lexical dos ingredientes, regulamentou-se que: 
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1) As lexias estão dispostas em negrito e em maiúsculas, seguidas 

da natureza gramatical, e da definição a partir do contexto com a apresentação 

de uma ocorrência em cada um dos livros, sempre que possível, com os 

respectivos capítulos e/ou números das páginas das obras analisadas; 

2) Em relação à natureza gramatical da lexia, os substantivos são 

todos apresentados no singular; 

3) As lexias relacionadas no presente trabalho são apresentadas de 

acordo com a norma ortográfica vigente, porém, nos exemplos, são mantidas 

grafadas tal qual constam nos livros das receitas. Os exemplos estão em itálico, 

e a lexia em questão, encontra-se também em negrito. 

4) As lexias estão ordenadas, na medida do possível, segundo sua 

hierarquia alimentar, procurando-se partir das lexias mais genéricas para as 

mais específicas, quando for o caso. A hierarquia alimentar que é existente no 

período quinhentista corresponde ao fato de que as “coisas do ar” estão sobre 

as “coisas da terra” (FLANDRIN, 1998, p. 466-477). Logo, respeita-se o fato de 

que os alimentos do alto têm preferência sobre os alimentos mais baixos. Pode-

se citar, como exemplo, os animais, dentre os quais, encontram-se em 

observância primordial aqueles que voam mais alto até chegar nos animais que 

estão abaixo da terra, ou seja, no fundo das águas. Sobre os vegetais, procurou-

se iniciar pelos que estão nos ares, ou seja, nas folhagens das árvores, nos 

caules, até os que estão nas raízes das plantas, abaixo da superfície da terra. 

Sobre os demais tipos de alimentos, incialmente, observaram-se os 

ingredientes mais utilizados no preparo dos pratos, e depois, levou-se em 

conta o número de ocorrência das lexias, sendo das que mais aparecem nas 

receitas até aquelas que menos aparecem, constituindo, então, o que se pode 

chamar de hierarquia por número de ocorrências. 

Então, conforme já foi informado anteriormente, fundamentou-se este 

estudo na teoria dos campos lexicais proposta por Eugenio Coseriu e assim foi 

feita a organização do campo lexical dos ingredientes com base nas obras 

Cozinheiro Imperial e Cozinheiro Nacional, de onde se extraiu o macrocampo dos 
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ingredientes e foram coletadas um total de 141 lexias, e a partir daí foi feita a 

classificação destas em sete microcampos mais específicos, dois deles portando 

subcampos, cujo quadro a seguir oferece uma ideia mais explícita da 

organização estrutural: 

 
Quadro 1 – Microcampos lexicais do macrocampo dos ingredientes do campo 

lexical dos ingredientes 

 

MICROCAMPOS 

LEXICAIS 
SUBCAMPOS LEXIAS 

TOTAL 

DE 

LEXIAS 

 

 

 

ANIMAIS 

DO AR 

ganso, pato, tordo, pombo, 

passarinho, rôla, perdiz, 

perdigoto, narceja, tarambola, 

peru, perua, gallo, gallinha, 

gallinhola, frango, franga, 

galeirão. 

18 

DA TERRA 

vaca, vitella, veado, cabrito, 

carneiro, cordeiro, porco, coelho, 

láparo, lebre, tartaruga. 

11 

 

DA 

ÁGUA 

DOCE 
truta, tainha, solho, eiró, enguia, 

dourada. 
06 

SALGADA 

ostra, mexilhão, rodovalho, 

cherne, sável, pargo, robalo, 

salmão, salmonete, sarda, 

lingoado, lagosta, lamprêa, 

corvina, arraia, atum, bacalháu. 

17 

 

 

 

 

VEGETAIS 

FRUTOS 

azeitona, ervilha, lentilha, 

pepino, beringela, cidrão, 

melancia, melão, abóbora, feijão 

branco, feijão verde, fava. 

12 

FLORES couve-flor 01 

FOLHAS 

couve, azeda, acelga, alface, 

beldroega, cerefolio, espargo, 

chicória, espinafre, cebolinha, 

repolho. 

11 

ERVAS 
estragão, perrexil, alcachofra, 

agrião, aipo. 
05 

FUNGOS cogomelo, morilha. 02 

RAÍZES 

cenoura, pastinaca, cebola, 

cebolinho, cebolinha, batata, 

tubara, nabo, panacio. 

09 
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CONDIMENTOS 

sal, pimenta, alho, alho porro, 

alho bravo, cravo, canela, folha 

de louro, mangerona, echalota, 

alcaparra, tomilho, cominho, 

funcho, mangericão, pimpinela, 

segorelha, hortelã, salsa. 

19 

 

LÍQUIDOS 

água, caldo, leite, vinho, vinho 

branco, vinho tinto, vinho de 

champanha, vinagre, sumo de 

limão, sumo de laranja, sumo de 

agraço, mosto. 

 

12 

GORDUROSOS 

manteiga, ovo, gema de ovo, 

clara de ovo, toucinho, queijo, 

nata, azeite, banha. 

09 

MASSAS 

pão, farinha de trigo, farinha, 

aletria, macarrão, farinha de 

arroz, farinha de milho. 

07 

ADOÇANTES assucar, mel. 02 

TOTAL GERAL 141 

Fonte: R.C.M. Cozinheiro imperial ou nova arte do cozinheiro e do copeiro em todos os seus ramos.  
2. ed. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1843. 

Cozinheiro Nacional ou colecção das melhores receitas das cozinhas brasileiras e européas. Rio de 
Janeiro: Livraria Garnier, [s.d.]. 

Elaboração: Liviane Gomes Ataíde Santana, 2015. 

 
 
Dentro do macrocampo dos ingredientes, os sete microcampos 

estruturados foram definidos ou caracterizados conforme detalhamento que 

segue: 

1. Animais – Trata-se, aqui, das lexias referentes aos animais usados 

no preparo dos alimentos, não entrando em destaque a parte do animal que foi 

utilizada, posto que tenham sido usadas desde a cabeça até a cauda, como a 

língua, o miolo, o livro (estômago), o tutano (medula óssea), o peito, os ossos, 

etc. Este microcampo possui três subcampos – Do ar (com os animais que 

voam), Da terra (com os animais que pastam, que vivem sobre a terra), Da 

água (contendo o subcampo Doce – com os peixes de rios – e Salgada – com os 

peixes de mares); 

2. Vegetais – Correspondem, aqui, às lexias que se referem a plantas, raízes, 

ervas, frutos, hortaliças, verduras, e tudo o que diga respeito ao reino vegetal. Aqui, 
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encontram-se seis subcampos, tais: Frutos, Flores, Folhas, Ervas, Fungos e Raízes, 

cujos nomes já revelam, por si só, o conteúdo de cada um; 

3. Condimentos – Este microcampo diz respeito às lexias que correspondem 

aos ingredientes que são utilizados para adubar ou temperar os alimentos; 

4. Líquidos – Aqui, são apresentadas as lexias relativas aos ingredientes em 

estado líquido; 

5. Gordurosos – As lexias referentes aos ingredientes que tenham algum teor 

e consistência gordurosos; 

6. Massas – As lexias que se referem aos ingredientes que possam produzir 

algum tipo de massa ou sejam a massa em si; 

7. Adoçantes – Diz respeito às lexias dos ingredientes para adoçar alimentos. 

 

Escolheu-se, no entanto, o microcampo dos animais para mostra das 

lexias, juntamente com categoria gramatical, definição no contexto e exemplos 

de ocorrências nos dois livros de receitas, quando existentes, de cada termo 

coletado. 

 
MACROCAMPO DOS INGREDIENTES 

Microcampo dos animais 

Do ar 
 
GANSO – s.m. Ave aparentada com o pato e o cisne, cuja carne é bem 

estimada pelas boas cozinheiras do século XIX, por oferecer uma variedade de 
boas iguarias, além de sua gordura que pode ser aproveitada para saladas e 
para a preparação de algumas conservas. 

Quando o pato he assado, faz-se-lhe o mesmo que se fez ao ganso; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. XI) 
Ganso assado no espeto á ingleza. – Refogão-se em manteiga uma dúzia de 

cebolas de tamanho medíocre, misturão-se com o figado do ganso picado, [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VII, p. 190) 
 
PATO – s.m. Ave de médio porte que anda, nada e voa, cuja carne é 

apreciada na gastronomia do Brasil. 
Caprotada de pato. 
Depois do pato assado e feito em pedaços, se assenta um prato, ou frigideira 

sobre fatias, [...] (COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 119) 
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Pato desossado e assado no espeto. – Abre-se o pato pelas costas, tirão-se-lhe os 
ossos com bastante carne, que se pica com meia libra de carne de vitella; [...] 

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VII, p. 195) 
 
TORDO – s.m. Ave de cor negra e branca, de pequeno porte, natural da 

Europa, e é das espécies que mais geram receitas de pratos em Portugal. 
Tordos guizados. 
Tome-se uma dúzia de tordos, depennem-se, chamusquem-se, endireitem-se, [...] 

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 127) 
 
POMBO – s.m. Ave de pequeno porte que foi introduzida no Brasil no 

século XVI, é resistente e pode voar centenas de quilômetros, e se alimenta de 
grãos ou restos de alimentos jogados nas ruas; sua carne serve para fazer 
diferentes guisados. 

Pombos assados nas grelhas. 
Tomem-se quatro pombos novos de casta grande; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 123) 
Pombos refogados com arroz. – Tomão-se quatro pombos, depois de 

depennados e limpos, frigem-se em quatro colheres de gordura até ficarem assados, [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VII, p. 201) 
 
PASSARINHO – s.m. Ave pequena geralmente caçada e usada para o 

preparo de iguarias; pássaro miúdo. 
Pasteis de passarinhos. 
Afogados em meio arratel de toucinho duas dúzias de passarinhos, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 133) 
Passarinhos fritos. – Limpos os passarinhos, temperão-se com sal e pimentas; 

[...] (COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IX, p. 271) 
 
ROLA – s.f. Ave de pequeno porte que se alimenta, geralmente, de 

sementes, e é usada no preparo de pratos culinários. 
Rolas assadas nas grelhas com hervas finas. 
Limpas muito bem as rolas, e as pernas metidas dentro do corpo, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 127) 
Pombas, torquazes, rolas, etc. assadas no espeto. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IX, p. 263) 
 
PERDIZ – s.f. Ave que tem o bico forte, longo e curvo, próprio para 

escavar a terra à procura de raízes, e sua carne é muito apreciada no preparo de 
pratos. 

DAS PERDIZES. 
Perdiz estufada. 
Pegai numa perdiz morta e arranjai-a como se costuma. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 129) 
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Tomão-se três libras de carne de vacca, quatro perdizes, codornizes ou capoeiras, 
[...]  

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo I, p. 28) 
 
PERDIGOTO – s.m. Ave que corresponde ao filhote de perdiz e que é 

também usada para preparar pratos culinários. 
Perdigotos em papilhota. 
Depois de vazados e chamuscados tres ou quatro perdigotos, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 130) 
Se tiverdes muitos perdigotos ou outros pássaros para servir no mesmo prato, 

[...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], na seção REGRAS PARA SERVIR À 

MESA, p. 18) 
 
NARCEJA – s.f. Ave do brejo, de bico comprido, que tem o dorso escuro 

com faixas amareladas, ótima de comer e que, segundo alguns dicionaristas, 
ocorre em quase todo o Brasil; pássaro de arribação. 

Do mesmo modo se servem as Narcejas, &c.  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 131) 
 
TARAMBOLA – s.f. Ave de pernas e bico muito longos e dedos livres, 

apreciada na cozinha europeia e trazida para a cozinha brasileira, apesar de ser 
comum nas duas Américas; é também conhecida como maçarico e um pássaro 
de arribação. 

As gallinholas, narcejas e tarambolas, ordinariamente comem-se assadas, as 
quaes depois de depennadas, [...] 

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 131) 
 
PERU – s.m. Ave encontrada em todo o mundo como animal doméstico, 

que se alimenta de grãos e insetos, cuja carne é tenra e saborosa quando bem 
preparada, e é bastante apreciada, sobretudo no Natal, tanto do Brasil como da 
Europa. 

Perú assado com prezunto. 
Tome-se um perú tenro, enteze-se, e lardêe-se depois de prezunto cortado muito 

miúdo, como o toucinho, tendo o cuidado de o cortar ao comprido; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 129) 
Peru refogado. – Tome-se o peru, corte-se-o em pedaços, refoguem-se [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VII, p. 180) 
 
PERUA – s.f. A fêmea do peru, cuja carne é igualmente utilizada na 

culinária do Brasil, assim como a do macho. 
Perua com hervas finas para uma entrada. 
Tome-se uma perua tenra, e mortificada, despegue-se-lhe a pelle da carne do 

peito, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 112) 
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O peru, para ser bom, não deve passar de oito mezes, e não ser gordo de mais; 
sendo a perua 

preferida para assado, como mais delicada. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VI, p. 157) 
 
GALO – s.m. Ave de crista carnuda e asas curtas e largas; o macho da 

galinha. 
[...] oito ditas de carneiro, quatro perus velhos, doze gallinhas, seis gallos e 

capões, duas dúzias de perdizes, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 13) 
Por outra parte, mata-se, depenna-se e limpa-se um gallo velho, que se socca 

com carne; [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XII, p. 435) 
 
GALINHA – s.f. Principal ave doméstica que fornece para a cozinha as 

iguarias as mais variadas e ao mesmo tempo, as mais saudáveis, sobretudo para 
os doentes. 

Gallinha de alfitete. 
Para se fazer uma galinha de alfitete, coza-se a galinha com um arratel de 

toucinho, [...] (COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 90) 
Sopa de gallinha. —Toma-se uma gallinha gorda, que se limpa; corta-se em 

pedaços, e frige- se em trez colheres de gordura. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo Primeiro, p. 23) 
 
GALINHOLA – s.f. Ave de arribação que possui o bico reto e comprido, 

se alimenta de pequenos invertebrados, e com a qual se fazia uma comida 
delicada durante o século XIX. Gallinhola assada. 

As gallinholas, narcejas e tarambolas, ordinariamente comem-se assadas, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 131) 
Depois de ter assado no espeto trez gallinholas, e depois de as ter deixado 

esfriar, [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IX, p. 267) 
 
FRANGO – s.m. O filhote da galinha, já crescido, mas antes de ser galo. 
Ponha-se a ferver em uma canada de água um frango recheado com as quatro 

sementes [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 15) 
Chouriços de frango. – Tira-se a pelle de quatro a cinco frangos, depois de 

depennados e limpos; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VI, p. 166) 
 
FRANGA – s.f. Galinha nova, muitas vezes castrada, e usada para o 

preparo de pratos. 
Frangas á ingleza para uma entrada. 
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Tomem duas frangas, e depois de limpas, e empernadas, entezem-se em água; 
[...] (COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 103-104) 

Caldo de franga para doente. – Coze-se o quarto de uma franga (não muito 
gorda) em uma garrafa de água, com pouco sal e uma folha de salsa; [...] 

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo Primeiro, p. 21) 
 
GALEIRÃO – s.m. Ave do tamanho de um pato, de bico e placa frontal 

brancos e plumagem preta, e que vive quase sempre no mar ou nas lagoas e se 
nutre de mariscos e peixes pequenos.  

Galeirões de varias modas para entrada. 
Depois de limpos os galeirões, entezados, e lardeados com filetes do enguias [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 163) 
 
Da terra 
 
VACA – s.f. A fêmea do touro. A carne bovina usada como alimento. 
Vacca estufada â moda. 
Toma-se uma peça de vacca, lardêa-se com toucinho velho bem grosso, [...] 

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 21) 
Sopa de carne de vacca. – Escolha-se um bom pedaço de carne de vacca, que 

esteja bem gordo, ou um pedaço que contenha ossos [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo Primeiro, p. 21-22) 
 
VITELA – s.f. Novilha que tem menos de um ano, também conhecida 

como bezerra, é o filhote da vaca. Iguaria feita com essa carne, a qual, de acordo 
com o Cozinheiro Nacional, em todos os países civilizados, é a mais estimada para 
a cozinha, considerando-se um país muito atrasado aquele que não usa carne de 
vitela. 

Coza-se um bocado de vitella, como no antecedente se disse, e reduzido o caldo a 
ametade [...]  

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 18) 
Guisado de vitella. – Corte-se em pedaços qualquer porção de carne assada de 

vitella, e ponhão-se n'uma cassarola com manteiga de vacca, farinha de trigo, e uma 
cebola picada; [...]  

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo III, p. 91) 
 
VEADO – s.m. Animal de caça muito estimado cuja carne é usada na 

culinária. O veado sendo velho, a carne é seca, dura e indigesta. Para o veado 
ser bom, sua carne não deve passar de três anos. 

Veado Guizado. 
Tomem uma pouca de carne de veado, de qualquer parte que seja, corte-se em 

bocados iguaes, lardêem-se de toucinho grosso bem temperado, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 78-79) 
Lombo de veado á caçador. – Os apreciadores de caça, não gostão da carne do 

veado com muitos acepipes e temperos; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VIII, p. 248) 
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CABRITO – s.m. Animal mamífero, de chifre e de barba, filhote do bode 
e da cabra, e sua carne é usada para preparar pratos. 

Quartos de cabrito para uma entrada. 
Ponha-se a assar um quarto do cabrito bem gordo, coberto de papel manteigado; 

[...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 62) 
Guisado de carneiro ou cabrito sobre torradas. 
Tomão-se os restos do cabrito assado, e picão-se bem miúdos com algum 

carapicú, [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IV, p. 123) 
 
CARNEIRO – s.m. Animal mamífero utilizado para o fornecimento de lã 

e carne, encontrado em todo o mundo. 
Carneiro para qualquer recheado. 
Depois de picada mui bem huma quarta de toucinho, com cebola, picar-se-hão á 

parte dois arrateis de carneiro [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 57) 
Carne de carneiro encapada. —Corta-se a carne de carneiro em talhadas, [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IV, p. 102) 
 
CORDEIRO – s.m. Filhote de carneiro, assim considerado até um ano de 

idade. 
Quartos de cordeiro de vários modos. 
Depois de assados, e frios os quartos de cordeiro, ou de cabrito, tire-se-lhe toda a 

carne, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 62-63) 
Quarto de cordeiro á allemã. – Lardeia-se-o quarto do cordeiro, depois de ser 

escaldado em água quente e salpicado com sal fino, pimenta moida e salsa picadinha, [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IV, p. 124) 
 
PORCO – s.m. Mamífero cuja carne e banha são utilizadas na culinária, 

e, mesmo a sua carne sendo considerada indigesta durante o século XIX, ela 
sempre foi muito apreciada. 

Queijo da cabeça de porco. 
Coze-se a cabeça do porco do modo acima dito; piza-se depois muito bem no 

cepo, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 66) 
Bifsteack de porco (Bifes). —Corta-se a carne de porco em talhadas finas, batem-

se um pouco, aparem-se-lhes as beiradas, põem-se n'uma vasilha, com sal, salsa, alho, 
pimenta da índia, cebolas cortadas, tomates, um pouco de vinagre; [...] 

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo V, p. 126) 
 
COELHO – s.m. Mamífero de cauda curta e orelhas e patas compridas, 

cuja carne é mais gostosa durante os meses de dezembro a junho, segundo o 
livro Cozinheiro Nacional; nos outros meses, porém, a sua carne é muito dura e 
magra. 
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Coelho real. 
Entezado um coelho, e meio assado, o picarão muito bem, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 84) 
Coelho frito- – Fervem-se os pedaços de um coelho em água, sal e salsa; estando 

cozidos tirão-se e deixão-se esfriar; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo VIII, p. 217) 
 
LÁPARO – s.m. Filhote de coelho. O macho da lebre até completar três 

anos. 
Láparo de fricassé. 
Pegai n'um láparo esfolado e bem lavado como se costuma; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 86) 
 
LEBRE – s.f. Mamífero próximo dos coelhos, cuja carne é utilizada para 

fazer iguarias. As lebres não ocorrem, em natureza, no Brasil. 
Lebre Assada com pelle. 
Huma lebre nova pella-se em fresco, tirando-lhe somente a penugem; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 81) 
Lebre lardeada e assada no espeto. – Unta-se uma lebre com sal, pimenta e 

sangue [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo IV, p. 221) 
 
TARTARUGA – s.f. Animal réptil encontrado no Brasil que oferece uma 

carne apreciada na culinária do país. 
Tartaruga de molho pardo.  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 150) 
Sopa de tartaruga. – Para a verdadeira sopa de tartaruga, toma-se uma libra 

de carne de 
tartaruga que adhere ao casco interior do animal, [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo I, p. 37) 
 
Da água 
 
Doce 

 
TRUTA – s.f. Peixe dos rios e de grande valor comercial. 
Trutas cozidas ao Azul. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 147-148) 
Trutas, piabanhas, etc. refogadas. – Depois de limpos os peixes, fervem-se [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo X, p. 293) 
 
TAINHA – s.f. Peixe dos rios, especificamente dos locais próximos de 

sua foz no mar, onde a água doce se confunde com a água salgada, e com 
muitas espécies de valor comercial. 
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Deve-se advertir que os melhores peixes para fazer caldo para sopas, são as 
cabras, chernes, robaes, tainhas, &c. 

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 15) 
Gallo, roncador, pegador e tainha bicuda fritos. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 307) 
 
SOLHO – s.m. Peixe dos rios europeus que, por ser muito grande, 

costuma ser cozido depois de partidas as postas, as quais devem ser atadas com 
barbante para não se desfazerem e ficarem com toda a perfeição. 

Solho assado no espeto. 
Corte-se uma posta de solho do tamanho do prato que ha de servir, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 134) 
 
EIRÓ – s.m. Também conhecido por enguia, é um peixe de água doce 

parecido com uma cobra de pele lisa e cinzenta, e sua carne é preparada de 
diversas formas. 

Eiró de fricassé. 
Esfoladas e limpas as anguias, ou eirozes, tirem-se-lhes as espinhas dos lados, 

cortem-se em bocados iguaes, entezem-se em água, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 138) 
 
ENGUIA – s.f. O mesmo que o eiró. 
Enguia á fartara. 
Esfolai, estripai e lavai uma enguia, tirai-lhe a cabeça, cortai-a [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 154) 
Enguia e mossum refogados. – Cortão-se duas ou trez enguias pequenas em 

pedaços, depois de haver tirado o couro; refogão-se estes pedaços em gordura até estarem 
cozidos; [...]  

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo X, p. 282) 
 
DOURADA – s.f. Também conhecido como dourado, é um peixe de 

água doce, de coloração dourada e carne excelente, muito delicado e estimado 
nas regiões europeias. 

Douradas, Pargos e Robalos assados nas grelhas. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 139) 
 
Salgada 

 
OSTRA – s.f. Marisco muito usado e estimado nas cozinhas de Portugal 

e do Brasil. 
Ostras ao Natal. 
Lavadas e abertas as ostras, aparão-se, e servem-se assim mesmo cruas nas suas 

conchas, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 158) 
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Ostras fritas—Depois de ter ferventado as ostras em sua própria água, 
enxugão-se uma por uma com uma toalha; batem-se depois dois ovos com meia colher de 
polvilho e uma colher de manteiga derretida; passão-se as ostras n'este caldo, [...] 

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XII, p. 325) 
 
MEXILHÃO – s.m. Marisco do tamanho de uma fava e muito apreciado 

durante o século XIX tanto na Europa quanto no Brasil, que se encerra entre 
duas cascas ou conchas, negras e azuladas, podendo ser preparado de diversas 
formas. 

Mexilhões à provençal. 
Lavados e limpos os mexilhões, deitão-se em uma cassarola, e põem-se ao lume 

[...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 161) 
Mexilhões ensopados. – Lavão-se e limpão-se os mexilhões com uma escova 

dura; [...]  
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XII, p. 324) 
 
RODOVALHO – s.m. Peixe do mar. 
Rodovalho para uma entrada em dia de carne. 
Escolha-se um rodovalho do tamanho e proporção do prato que ha de servir, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 143) 
 
CHERNE – s.m. Peixe do mar utilizado em receitas nas cozinhas 

brasileiras e europeias.  
Pique-se sobre uma meza uns filetes de peixe, como eirozes, chernes, robalo ou 

pescada; [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 152) 
Roballo garopa, cherne, corvina e pargo cozido. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 313-314) 
 
SÁVEL – s.m. Peixe marinho, mas, que, no princípio da primavera entra 

nos rios. Sua carne é agradável e apreciada na culinária quando ele passa algum 
tempo nas águas doces. 

Savel assado. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 136) 
 
PARGO – s.m. Peixe marinho avermelhado de carne apreciada na 

culinária europeia e trazida para o Brasil. 
Pargos e outros peixes á Hollandeza. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 139) 
Roballo garopa, cherne, corvina e pargo cozido. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 313) 
 
ROBALO – s.m. Peixe do mar cuja carne é de alta qualidade; é muito 

apreciado em pesca esportiva. 
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Douradas e Robalos com hervas finas. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 140) 
Robalo com vinho branco. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XVI, p. 449) 
 
SALMÃO – s.m. Peixe do mar, mas que no princípio da primavera entra 

nos rios, e cuja carne possui excelente sabor, especialmente de alto valor 
comercial. 

Postas de Salmão á mestre d'hotel. 
Marine-se uma ou duas postas do salmão com azeite, sal, pimenta, e hervas 

finas; [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 141) 
Dourado e salmão refogados. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo X, p. 280) 
 
SALMONETE – s.m. Salmão pequeno encontrado nas águas marinhas. 
Salmonetes assados. 
Tiradas as guelras e as tripas aos salmonetes, e muito bem lavados, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 145) 
Vermelho, pampro, e salmonete assados na grelha. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 316) 
 
SARDA – s.f. Peixe do mar usado no preparo de pratos na Europa, com 

alto valor comercial. 
Sarda assada. 
Tirada a tripa, e lavada muito bem a sarda, corta-se-lhe a cabeça e a ponta do 

rabo, abre-se pelas costas, e marina-se em azeite, sal e pimenta; [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 145) 
 
LINGUADO – s.m. Um dos melhores e mais delicados peixes marinhos 

que se comem, e pelo bom gosto que tem pode ser chamado de perdiz do mar. 
Lingoado cozido. 
Escamado, limpo e preparado que seja um lingoado grande, faça-se-lhe uma 

incisão [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 143) 
 
LAGOSTA – s.f. Um marisco de antenas e de revestimento espesso que 

gosta de locais de vegetação ou áreas rochosas e que é muito apreciado nas 
culinárias europeia e brasileira. 

Lagostas guizadas. 
Depois de cozidas as lagostas, ponhão-se a esfriar, abrão-se, tire-se-lhes a tripa 

do rabo, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 158) 
Lagosta ou (Homard) assada. – Fervem-se em água e sal uma porção de 

lagostas, e deixão- se esfriar; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XII, p. 321) 
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LAMPREIA – s.f. Peixe do mar que entra em rios de água doce no início 

da primavera, e que é muito saboroso e apreciado. 
Lamprêa guizada com molho doce. 
Sangrada, limada e preparada a lamprêa, como a antecedente, corte-se em 

bocados, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 136-137) 
 
CORVINA – s.f. Peixe que vive nos oceanos em água salgada e salobra, 

cuja carne é muito apreciada. 
Pargos, Doirados, Robalos, Corvina, e Cherne cozidos. 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 138) 
Roballo garopa, cherne, corvina e pargo cozido. 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 313) 
 
ARRAIA – s.f. Peixe também conhecido como Raia. Há raias marinhas e 

de água doce. No Brasil são conhecidas umas 30 espécies e sua carne é muito 
apreciada. 

Arraia assada nas grelhas. 
Depois de entezadas, pelladas e aparadas duas metades de arraia, derrete-se em 

uma cassarola um bocado de manteiga, mette-se-lhe dentro a arraia, tempera-se de sal, 
[...] 

(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 146) 
Raia manteiga, lixa etc. – Toma-se uma porção de raias muito novas; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 313) 
 
ATUM – s.m. Peixe do mar conhecido desde a remota Antiguidade, que 

nada em cardumes, e tem carne muito apreciada, sendo sua pesca de grande 
importância econômica. 

Empadas de Atum. 
Duas postas de atum fresco, depois que estiverem duas horas em conserva de 

vinho, [...]  
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 147) 
Atum e beijupirá. – Estes peixes para serem bons não devem passar de trinta a 

quarenta libras; [...] 
(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 297) 
 
BACALHAU – s.m. De acordo com o Cozinheiro Imperial, nome vulgar do 

peixe merluz ou merluza que é oriundo de água salgada e que ordinariamente é 
de salmoura ou seco. Durante o século XIX, o bacalhau era considerado o 
principal peixe, visto que era encontrado à venda em todo o tempo e por preço 
muito cômodo, segundo informações do Cozinheiro Nacional. 

Bacalháu á Pravençal. 
Escolha-se o bacalháu o mais claro que se póde achar, [...] 
(COZINHEIRO IMPERIAL, 1843, p. 149) 
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Bacalháo secco refogado com palmitos. —Poe-se o bacalháo de molho durante 
doze horas em água fria; [...] 

(COZINHEIRO NACIONAL, [s.d.], Capítulo XI, p. 300) 
 

 

PALAVRAS FINAIS 

 

A descoberta da existência de duas grandes obras da gastronomia 

brasileira do século XIX – a primeira, Cozinheiro Imperial, editada no Brasil 

portando receitas com ingredientes encontrados tanto no país como também 

vindos de fora, e a segunda, Cozinheiro Nacional, advinda em decorrência da 

primeira, visando a proporcionar receitas que utilizassem ingredientes 

puramente brasileiros – aliada ao prazer de realizar estudos lexicais bem como 

de conhecer as nuances relativas à arte da cozinha, contribuíram para que esta 

pesquisa enveredasse pelos caminhos do léxico gastronômico da Língua 

Portuguesa do Brasil, buscando possibilidades de uma organização estrutural 

das lexias encontradas nos livros e concernentes aos ingredientes utilizados 

para a preparação dos pratos da ocasião. 

Observou-se, ao finalizar e analisar os dados coletados, que, das 141 

lexias elencadas a partir do Cozinheiro Imperial, 29 delas não foram encontradas 

no Cozinheiro Nacional. Dentre os animais, que foi a parte exibida com exemplos 

neste presente trabalho, não existem o tordo, a narceja, a tarambola, o galeirão, 

o láparo, o rodovalho, o solho, o sável, a sarda, o eiró, a lampreia, a dourada e 

a arraia nas receitas do livro brasileiro. 

Observou-se, também, que as aves comestíveis narceja e tarambola, de 

sabor muito apreciado conforme informações do livro Cozinheiro Imperial, 

apesar de serem comuns nas Américas, sobretudo na maior parte do Brasil, 

não estão contidas em nenhuma das receitas do livro Cozinheiro Nacional. 

Enfim, a proposta maior aqui foi de trazer alguma contribuição para o 

conhecimento do léxico dentro da área da gastronomia brasileira durante o 

século XIX, bem como de colaborar com os estudos da constituição histórica da 
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língua portuguesa do Brasil, e também de tornar conhecidas as duas 

importantes obras culinárias da época do império brasileiro. 

O levantamento lexical aqui realizado foi uma tentativa de demonstrar 

uma das possibilidades de estudo do léxico e de apresentar o resultado de um 

estudo sincrônico estrutural das significações das palavras em seu contexto. A 

partir de mais um estudo lexical, fica claro que é impossível abarcar todo o 

léxico de uma língua, já que existem inúmeros setores, campos, áreas de 

conhecimento distintos, cada um com seus termos e expressões peculiares, 

alguns desses termos presentes em mais de um campo, mas com significações 

diferenciadas dependentes de sua realidade. Tal tarefa, quem sabe, possa vir a 

acontecer a partir do avanço das tecnologias, a partir da criação de softwares 

que tenham esse atributo e desempenho. 
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