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APrESENTAÇÃo

Antes de explanarmos propriamente sobre a obra que aqui nos 
dedicamos a apresentar, inicialmente teceremos algumas linhas 
sobre o léxico, considerando que esse sistema, parte constituinte 
da linguagem, é o eixo responsável pela articulação de todos os 
textos que constituem estes Olhares sobre o léxico: perspectivas de 
estudos.  

Em nossa sociedade, o léxico pode ser compreendido por 
seus diferentes atores sociais, como se fosse uma pessoa, de modo 
que ouvimos e lemos diferentes textos em que as palavras são per-
sonificadas. Assim sendo, aqui e ali, podemos ouvir ou ler algo 
como: “as palavras libertam”; “as palavras aprisionam”; “as pala-
vras têm poder”; “as palavras podem matar”. Por conseguinte, são 
atribuídas magia e força às palavras; queremos possuir as pala-
vras, assim como as palavras querem nos possuir, e nisso acredi-
tamos enquanto seres humanos que compartilham uma cultura 
linguística. 

Quanto a nós, linguistas, cabe a reflexão sobre o léxico do 
ponto de vista científico e essa reflexão acontece, frequentemente, 
ao longo dos nossos dias, de tal sorte que, mesmo quando nos acha-
mos em espaços discursivos que não são acadêmicos, estamos pen-
sando sobre o nosso objeto de estudo; foi assim que, alguns minutos 
antes de começar a planejar a escrita deste texto, uma das organi-
zadoras deste livro leu uma postagem de uma pessoa em uma rede 
social em que estava escrito: “são apenas palavras que entram pelos 
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olhos e fazem minha cabeça…”.1 Então, antes de chegar ao local em 
que aconteceria a escrita desta “Apresentação”, ela começou a res-
mungar consigo sobre o que estava posto no referido texto da rede 
social, de tal modo que ela fez a si mesma alguns questionamentos 
como: por que pelos olhos e não pelos ouvidos? E ela mesma se res-
pondia: ora, trata-se de palavras lidas e não ouvidas. Na sequência, 
relatou que buscou a compreensão da expressão cabeça-feita cons-
tante da postagem e que, depois de refletir sobre a questão, concluiu 
que essa expressão revelava a crença que concebe as palavras como 
possuidoras de um poder capaz de influenciar aquele que entre em 
contato com elas, modificando-o, provavelmente, para sempre. Por 
fim, ela ponderou que não foram apenas palavras o que foi lido 
por essa pessoa, como posto no texto, mas foram, além de palavras, 
sentenças, parágrafos, texto, discurso. 

No cotidiano das pessoas que não são linguistas e, até mes-
mo, no dia a dia dos próprios pensadores da linguagem, as pala-
vras podem ser compreendidas, metonimicamente, pela língua. 
Afinal, o que é lido e/ou ouvido não são apenas palavras, mas 
sim palavras, constituídas fono e morfologicamente, acopladas a 
uma sintaxe, na linguagem constituída por semântica e pragmá-
tica, construída no e pelo discurso, em profunda simbiose com 
a sociedade plural, elaborada no e por seu tempo histórico e por 
todos os outros tempos que nos chegaram, até hoje, como vozes 
do passado que insistem em ser presentes, ressoando em nossas 
vidas, construindo os nossos mundos que são distintos dos de 
épocas pretéritas, mas que também são herdeiros daquelas épo-
cas. Tudo isso é fruto e ao mesmo tempo elemento constituidor da 
nossa cultura e das nossas ideologias, de modo que a língua não 
se limita a palavras. Contudo, queremos as palavras, desejamos as 
1 A autoria não será revelada para manter preservada a pessoa autora dessa afir-

mação.
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palavras e até mesmo matamos e morremos pela palavra (metafó-
rica e metonimicamente falando). 

Quando somos cientistas da língua e pensamos sobre o seu 
léxico, pensamos o quanto é complexo o seu estudo; afirmamos que 
é impossível enredá-lo, por exemplo, em um dicionário, ainda que 
tentemos, organizando diferentes obras de natureza lexicográfica; 
mas, mesmo assim, palavras nos escaparão, seus sentidos nos fugi-
rão. É, então, o léxico das línguas compreendido como um sistema 
aberto com o qual podemos falar e escrever sobre o mundo, com 
o qual podemos criar e perpetuar um mundo e o nosso mundo. 
Estupefatos diante da sua magnitude, da variabilidade dos seus 
usos sociais, dos seus múltiplos sentidos, das distintas possibili-
dades de construções sintáticas, no passado, inclusive no passado 
recente, deixamos, mesmo sendo cientistas dedicados ao estudo da 
língua, o léxico de lado e o relegamos a certo ostracismo. 

Contemporaneamente, porém, temos assumido, corajosa e 
paulatinamente, o desafio de desafiá-lo; decidimos, por consequên-
cia, encará-lo, desvendá-lo, penetrar em suas complexas entranhas, 
pois não poderíamos nos calar, silenciando a sua importância na 
constituição das línguas, na formação das sociedades, das suas 
culturas, das suas histórias, enfim, na elaboração de nós mesmos. 
Ao estudá-lo, então, criamos distintas áreas e começamos a anali-
sá-lo, dissecando as suas partículas, parafraseando os seus sentidos, 
apontando os seus limites, demonstrando as suas interfaces, geran-
do oposições, criando generalizações; e assim elaboramos teorias, 
descrições, construímos conhecimentos sobre a sua constituição e 
sobre o seu funcionamento. 

Entre as distintas vertentes da linguística, concebemos que 
o léxico é o objeto da lexicologia, mas não só, pois estuda-o, além 
dessa subárea, a terminologia e a lexicografia; são essas as chama-
das ciências do léxico. Mas não são apenas essas as áreas do saber 
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humano que se dedicam a compreendê-lo; a morfologia produz, 
também, conhecimento acerca do léxico, assim como a chamada 
semântica lexical e a etimologia, além da dialetologia, da sociolin-
guística e de outros campos ainda. E mesmo diante de tantas áreas 
consagradas à geração do pensamento sobre as palavras, ainda 
pouco sabemos sobre a sua constituição, o seu funcionamento e o 
seu uso.

Provavelmente, porque, sendo um sistema do sistema lingua-
geiro, o léxico possui diferentes facetas, como aqui já evidenciado, 
de modo que, devido à sua natureza interdisciplinar, ele pede co-
nexões com os outros sistemas da linguagem, sendo, então, neces-
sário, para seu amplo entendimento, a produção de diálogos com 
outras áreas da linguística: a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a se-
mântica, o discurso e, do mesmo modo, a pragmática; isso porque 
geram-se as unidades léxicas por construções fono e morfológicas; 
isso ainda porque, com o léxico, também se formam construções 
sintáticas; além disso, a partir da sua seleção, constroem-se sentidos 
que elaboram discursos e se elaboram no discurso, com usos prag-
maticamente viabilizados ou não; todos sendo concomitantemente 
produzidos por meio de diálogos do ser humano com sua lingua-
gem em suas sócio-histórias, culturas e ideologias. Afinal, consti-
tui-se o léxico por neologismos, arcaísmos, empréstimos, além das 
manutenções intactas de algumas de suas unidades, mesmo com o 
devir do tempo. E tudo isso é fruto das profundas inter-relações do 
ser humano com seu mundo interior (biopsíquico) e com o que lhe 
é exterior, gerando e transformando, com isso, a sua linguagem e o 
seu mundo. 

Este livro encara alguns desafios postos aos pesquisadores 
que se debruçam sobre o léxico, na medida em que se voltam para 
questões que foram pouco abordadas ou que, apesar de já terem 
sido razoavelmente tratadas, ainda precisam de esclarecimentos 
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mais detalhados. Assim, entre outras, são postas questões como es-
tas: qual é a relação entre emoção e geração de sentidos do léxico?; 
como se comportam os usos léxicos do passado do português?; então, 
aqui, por meio de diferentes olhares, são apresentados resultados de 
estudos que emergiram do diálogo com outras áreas de pesquisa acer-
ca da linguagem, as quais também focalizam o léxico, mas por outras 
perspectivas, diferentes da lexicologia e de outras ciências do léxico; 
isso é feito a partir da consideração de que esses olhares diversos são 
os agentes promotores de diálogos urgentes para um amplo enten-
dimento desse sistema linguageiro. Em face dessa proposta que visa 
à articulação, produção e divulgação de conhecimentos, os artigos 
constantes deste livro acham-se organizados em diferentes seções: a 
primeira articula o léxico e a semântica; a segunda trata das conexões 
entre o léxico e a morfologia; a terceira enfoca o léxico pela perspec-
tiva da onomástica; a quarta conecta o estudo do léxico aos trabalhos 
advindos da filologia; a quinta coloca em destaque o léxico pelo viés 
da lexicografia; e, por fim, a sexta reflete sobre léxico, texto e discurso.

Em relação à semântica, as discussões foram promovidas, 
basicamente, por meio do norte teórico-metodológico da linguís-
tica cognitiva, área interdisciplinar do estudo da linguagem, que 
compreende os humanos como seres dotados de uma mente cor-
porificada, com a qual eles conceptualizam o mundo, isto é, com-
preendem-no, assim como o categorizam, ou seja, organizam-no 
em termos de distintas classes. Entre os seus constructos teóricos, 
essa área do conhecimento concebe metáforas e metonímias como 
mecanismos de conceptualização e de categorização, a partir dos 
quais podemos agir e pensar o/no mundo; por conseguinte, deixa 
de lado a perspectiva da retórica tradicional que entende metáfora e 
metonímia como meras figuras de linguagem, vistas como desvios 
do uso normal do léxico comum, como típicas dos textos literários 
e usadas fora do uso ordinário da linguagem. 
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Na primeira seção do livro, que enfoca léxico e semântica, 
agregam-se estudos sobre palavra e significação. Em Emergências 
do léxico, emoção e construção de sentidos: um estudo sobre xerecu-
da, A. Ariadne Domingues Almeida (UFBA/UNEB-PNPD-Capes), 
com base em premissas da linguística cognitiva, particularmente da 
semântica cognitiva e da sua teoria da metáfora e da metonímia 
conceptuais; e, a partir de pressupostos da teoria da complexida-
de, expõe os resultados de uma pesquisa realizada a propósito da 
constituição da rede semasiológica do item léxico xerecuda, a partir 
de um corpus constituído por textos escritos e publicados on-line. 
Com rigor metodológico, o estudo revela a emoção humana na 
linguagem mediante os usos do item léxico xerecuda, tais como: 
espanto; votos de felicidade; necessidade de repreensão; desejo de 
achincalhar; empoderamento feminino; negação do empodera-
mento feminino. 

No artigo A polissemia na abordagem cognitivista: um estudo 
sobre os itens lexicais dar e tomar, Elisângela Santana dos Santos 
(UNEB) apresenta uma abordagem panorâmica sobre a polissemia 
segundo um ângulo que, até três décadas atrás, era muito pouco 
conhecido, relacionando os estudos da polissemia com a linguística 
cognitiva. A autora discorre sobre a polissemia dos itens lexicais 
verbais dar e tomar, de acordo com o enfoque cognitivista da lin-
guagem, e aponta resultados: nota que a polissemia desses verbos 
é decorrente de projeções metafóricas, o que evidencia uma ampla 
rede de sentidos flexíveis e, simultaneamente, estáveis, convergen-
tes, inter-relacionados.

Já no âmbito dos estudos do léxico pelo olhar da morfologia, 
enquanto, no primeiro texto da segunda seção da obra foi estabele-
cido um diálogo com a linguística cognitiva, nos seus outros dois 
artigos foram promovidas discussões com a linguística histórica; 
em um, foi abordado, particularmente, o fenômeno da alternância 
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sufixal no âmbito da língua portuguesa, o que foi feito a partir de 
informações constantes de diferentes gramáticas históricas e, no 
outro artigo, para estudar o fenômeno da composição, as reflexões 
expostas foram erigidas através de uma tessitura constituída por fios 
advindos da linguística histórica, da filologia e, também, da lexico-
grafia, além daqueles oriundos da morfologia. Então, nesta sua se-
gunda seção, intitulada “Léxico e morfologia”, reúnem-se trabalhos 
em que se perscrutam aspectos diversos do funcionamento do léxi-
co e da morfologia da língua portuguesa, a partir de teorias morfo-
lógicas e lexicológicas contemporâneas. 

Em A polissemia em esquemas morfológicos [[x]izar]v do 

português brasileiro, Carla Elisa Ferreira dos Santos (PPGLinC – 
UFBA/Fapesb) e Natival Almeida Simões Neto (PPGLinC – UFBA/
Fapesb), com base nos princípios da morfologia construcional e  
da linguística cognitiva, estudam as instanciações do esquema  
[[X]izar]v em português, destacando aspectos relacionados à cria-
tividade na recepção e criação de novas palavras e à polissemia 
desses itens lexicais. A título de exemplificação aos leitores desta 
Apresentação, os autores conceptualizam o significado do item le-
xical “ivetizar” como: (i) agir como se fosse Ivete Sangalo; ou (ii) 
esbanjar alegria e simpatia – de forma que esses dois significados 
estejam possivelmente relacionados. Santos e Simões Neto, no artigo 
que escreveram em parceria, propõem a existência de dois esquemas 
dominantes que se ramificam em cinco subesquemas. Com os re-
sultados dos dados coletados, os autores acreditam que, apesar de o 
modelo disponibilizado pela morfologia construcional estar sendo 
bastante útil para a discussão do fator semântico na formação de pa-
lavras, a representação ainda não é ideal, pois não dá conta de outros 
fenômenos cognitivos. 

No artigo Nomes em -tura (-sura)/-dura e -ura, Maria do Céu 
Caetano (Universidade Nova de Lisboa) analisa nomes nos sufixos 
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citados, que, para muitos autores, são alternantes, embora apresen-
tem, para além da forma, características distintas. Caetano observa 
que apenas -tura/-dura são alomorfes, e conclui que o conceito de 
alternância sufixal fica reservado para quando existe uma alternân-
cia formal de elementos sufixais, isto é, quando há elementos eti-
mologicamente relacionados que apresentam uma estrutura dife-
rente, que participam ambos em relações derivativas, selecionando 
o mesmo tipo de base, dando origem a produtos derivacionais per-
tencentes à mesma categoria sintática e transmitindo um semanti-
cismo idêntico aos das bases a que se soldam.

Em seu artigo intitulado Padrões de composição de palavras na 
poesia medieval galego-portuguesa, Antonia Vieira dos Santos (UFBA) 
procedeu à identificação, em textos do lirismo medieval legados à 
posteridade, de estruturas nominais [VN]N, [NN]N, [NA]N, [AN]N e 
[NprepN]N e de outras estruturas de composição sintagmática. A análi-
se resultou na observação de padrões já apontados pela pesquisadora,2 
como [NA], [AN], [NpreN] e [VN]. Todavia, o produto derivado das 
estruturas não coincide necessariamente com um nome, funcionando 
como advérbio ou interjeição, ou atuando como locução adverbial. 
Algumas combinações de advérbio e verbo têm emprego nomi-
nal, diferentemente de outras usadas como verbos. Outro padrão 
destacado pela autora envolve um advérbio como primeiro cons-
tituinte e, na posição da direita, uma forma adjetiva relacionada 
com um particípio verbal. No que tange aos padrões identificados 
para a formação de nomes ([VN], [NN], [NA], [AN] e [NprepN]) e 
aos padrões identificados para a formação de adjetivos ([AdvA]) e 
advérbios ([NprepN]), a autora constatou que ocorreu o predomí-
nio das estruturas de composição na formação de nomes. Também 

2 SANTOS, Antonia Vieira dos. Compostos sintagmáticos nominais VN, NN, NA, 
AN e NprepN no português arcaico (sécs. XIII-XVI). 2009. 287 f. Tese (Doutorado 
em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.
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concluiu que há construções comuns nos textos constituintes do 
corpus, o que evidencia, em certos casos, a existência de um conjun-
to de formas recorrentes e repetitivas na poesia galego-portuguesa. 

 No que concerne às reflexões a propósito da seção que enfo-
ca o léxico e a onomástica, coloca-se em evidência, no primeiro tex-
to da referida seção, a antroponímia, de modo a apresentar resul-
tados do estudo de prenomes e de sobrenomes, em interface com 
a etimologia, com a perspectiva mórfico-semântica, além do viés 
sócio-histórico e filológico, ainda que, paralelamente, nesse último 
caso. No segundo artigo dessa parte do livro, as discussões propos-
tas também giram em torno da antroponímia, fixando-se, contudo, 
no estudo dos sobrenomes de origem italiana; assim sendo, os olha-
res voltam-se para os nomes de família e buscam elementos para a 
congregação entre o léxico, a sociedade e a história. Desse modo, 
nessa terceira seção, Léxico e onomástica, apresentam-se artigos 
desenvolvidos a partir de estudos dos itens lexicais categorizados 
como nomes próprios. 

Em Antroponímia, história e cultura: os nomes próprios perso-
nativos em documentos paroquiais baianos do século XIX, Mailson 
dos Santos Lopes (UFBA) e Juliana Soledade (UFBA/UnB) pesqui-
sam os antropônimos registrados nos anos de 1856 a 1857, no Livro 
de Casamentos da Freguesia de São Braz de Taperoá. Esse estudo 
constituiu-se em observação e descrição empírico-analítica dos 
processos de surgimento e difusão dos antropônimos na Bahia do 
século XIX, norteando-se por considerações de cunho etimológico, 
morfológico, semântico, social e histórico, com o escopo primor-
dial de ser um contributo para a compreensão dos processos de 
nomeação individual do sistema linguístico do português do Brasil. 
Foram inventariados 556 nomes completos de partícipes das ce-
rimônias nupciais. Como resultado, verificou-se empiricamente a 
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importância dos estudos onomásticos para a compreensão da lín-
gua, cultura e ideologia de um povo. 

Já no artigo intitulado Sobrenomes italianos: diatopia e iden-
tidade, Letícia Rodrigues (PPGFLP – USP/Fapesp) estuda aspec-
tos sociais, culturais, históricos e políticos, a partir da análise dos 
sobrenomes dos imigrantes italianos que se estabeleceram em São 
Paulo, no final do século XIX. Rodrigues discorre sobre a influên-
cia dos diversos povos que intervieram cultural e linguisticamen-
te no latim falado na Península Ibérica – que refletiu nos dialetos 
das várias regiões que compõem o país na atualidade – e traça 
um esboço temporal, citando os principais fatores que atuaram 
no processo de unificação linguística ocorrido na Itália. A partir 
do levantamento dos sobrenomes dos imigrantes que chegaram 
ao Brasil em 1900, último ano do século XIX, e se registraram na 
Hospedaria de Imigrantes do Brás, a autora faz uma brevíssima 
análise, no intuito de compreender de onde vêm esses sobreno-
mes e a quais campos conceituais (profissão, características físi-
cas, nomes de pessoas, etc.) se referem. 

No artigo que inaugura a seção destinada às conexões entre 
filologia e léxico, recorre-se a uma cantiga que foi editada por dois 
pesquisadores distintos, para tratar de algumas relações léxico-se-
mânticas, estabelecendo diálogos com autores que versam sobre 
outras áreas do saber, como Foucault e Richards. No segundo tex-
to, assim como no terceiro artigo dessa seção, os seus respectivos 
autores, para o desenvolvimento dos estudos que realizaram acer-
ca do léxico, recorreram tanto ao olhar da filologia quanto àquele 
da semântica estrutural. Assim sendo, na quarta seção, cujo título 
é “Léxico e filologia”, concentram-se artigos nos quais se desen-
volvem análises lexicais pelo diálogo com o viés filológico. 

Em Os discursos acerca da sintaxe sexual entre homens 
na sátira galego-portuguesa: uma leitura filológica da cantiga do 
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Fodimalho, Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) estuda uma 
cantiga satírica galego-portuguesa considerada controversa não só 
por revelar ocorrências lexicais de difícil conjectura de sentido, mas 
também por se tratar de um maldizer dirigido a homens “putos”, 
cujo mal-estar tem dividido editores. Souza retoma a cantiga de 
mestria de Pero da Ponte a fim de compreender, a partir do ponto 
de vista relacional, como o discurso acerca das relações entre ho-
mens é narrado a partir da letra e da voz do trovador, ou seja, como, 
por meio do discurso viril, ele constrói a si e aos outros simultanea-
mente. Nesse sentido, é proposta a interpretação de como o item 
lexical “fodimalho” organiza a sintaxe sexual “daquestes putos que 
s’andam fodendo”. Acerca da sodomia e da palavra “fodimalho”, 
Souza aponta que ainda são necessárias pesquisas de corpora, a fim 
de observar outras ocorrências, e se queixa dos poucos registros de 
textos que tenham preservado um léxico tão particularmente rela-
cionado ao corpo e ao riso. 

Em Edição e estudo lexical do causo ‘Otomove’, de Eulálio 
Motta, Liliane Lemos Santana Barreiros (UEFS), amparando-se 
na teoria dos campos lexicais proposta por Eugenio Coseriu, em 
1987, analisa peculiaridades do léxico regional presente no causo 
“Otomove”, a partir do levantamento e da organização das lexias em 
seus respectivos campos lexicais. Após o trabalho filológico de edi-
ção, Barreiros realiza o estudo do vocabulário do causo “Otomove”. 
As lexias inventariadas foram dispostas em ordem hierárquica, nos 
respectivos campos lexicais, seguidas da categoria gramatical, da 
definição e das abonações. Essa pesquisa realizada contribui para 
a preservação de costumes e valores culturais do homem sertane-
jo, expresso no seu uso da língua, e corrobora a importância de se 
preservarem, por meio de textos literários, a cultura, a língua e a 
história local de um povo. 



20

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

No terceiro artigo dessa seção, O campo léxico da vaquei-
ragem nas cartas destinadas ao Barão de Jeremoabo, Eliane Santos 
Leite (IF Baiano) e Celina Márcia de Sousa Abbade (UNEB) de-
senvolvem um olhar investigativo a partir de uma perspectiva le-
xical sobre 190 cartas pessoais, datadas entre 1890 e 1898, envia-
das ao Barão de Jeremoabo, o dr. Cícero Dantas Martins – reno-
mado político e um dos maiores latifundiários do Nordeste, mais 
especificamente, do Sertão e Recôncavo baianos do século XIX 
– por 43 sertanejos, todos eles parentes, amigos e/ou correligio-
nários do Barão. No artigo, Leite e Abbade fazem o levantamen-
to do vocabulário utilizado nas cartas, a partir dos fundamentos 
teórico-metodológicos da lexicologia/semântica estrutural, con-
siderando, sobretudo, a teoria dos campos lexicais, proposta por 
Eugenio Coseriu. As autoras demonstram ser possível realizar a 
identificação dos usos lexicais enquanto caracterizadores de uma 
comunidade, no que diz respeito às suas crenças, seus valores e 
costumes, partindo do pressuposto de que há, em toda e qualquer 
sociedade, uma intensa relação entre as manifestações linguísticas 
e as manifestações culturais.

No ambito da seção concernente aos diálogos entre o léxico 
e a lexicografia, no primeiro texto dessa seção, como preconiza o 
próprio nome que lhe foi dado, busca-se amparo de obras produ-
zidas por lexicólogos, por lexicógrafos, por dicionaristas, entre ou-
tros, enquanto as bases para a construção do segundo e último arti-
go dessa seção  são oriundas da metalexicografia, da dialetologia e, 
também, da lexicografia em sentido lato. Em Léxico e lexicografia, 
quinta seção deste livro, os olhares investigativos dos artigos aqui 
apresentados voltam-se para a relação entre o léxico e a ciência que 
estuda a produção e o uso de dicionários. 

Em A interface texto/dicionário na seleção vocabular de con-
tos de Machado de Assis, Luiz Claudio Valente Walker de Medeiros 
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(UFRJ) analisa o léxico dos contos de Machado de Assis, para 
depreender como esse léxico pode auxiliar na construção de um 
texto literário que foge da regularidade estrutural e da obviedade 
informacional. O trabalho divide-se em duas etapas: o levanta-
mento lexical de 12 contos de Machado de Assis (seis deles refe-
rentes à fase inicial da produção machadiana e os outros seis da 
última fase); e a observação, no texto, de como os vocábulos de 
baixo potencial de ocorrência podem auxiliar na construção da 
literariedade. Por ser a obra de referência que apresenta o maior 
número de verbetes e acepções, o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, versão eletrônica, foi escolhido por Medeiros para 
confirmar o número de significações de cada palavra. Como re-
sultado desse estudo lexical em um texto literário, desenvolvido a 
partir de contribuições lexicográficas, foi possível estabelecer um 
vínculo entre a seleção vocabular nos contos de Machado de Assis 
e a análise social que se confere às classes nas quais a sociedade da 
época estava dividida. 

Já no artigo cujo título é Os verbos lembrar e esquecer: os da-
dos dialetais nas entradas lexicais, Sandra Pereira (Universidade 
de Lisboa) propõe novas entradas lexicais para os verbos lembrar 
e esquecer. Com base nas ocorrências desses verbos no corpus 
CORDIAL-SIN (um corpus dialetal do português europeu), Pereira 
observa o seu comportamento sintático e, em seguida, apresenta 
entrada lexical cuja informação gramatical contribua para uma me-
lhor definição dos respectivos verbos. Nesse sentido, opta também 
pelo uso de dicionários atuais do português europeu, com o intuito 
de analisar a forma como esses verbos são descritos no português 
contemporâneo. Como resultados, Pereira aponta (i) a importância 
dos corpora na elaboração de dicionários, o que se reflete, inequi-
vocamente, na riqueza dos exemplos que ajudarão o utilizador a 
compreender a palavra em diferentes contextos; (ii) a informação 
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sintática e/ou gramatical (com códigos o mais transparentes possí-
vel), na qual a definição lexicográfica se deve apoiar; e (iii) o contri-
buto dos dados dialetais (das variantes regionais e dialetais) para o 
enriquecimento do dicionário.

A última seção da obra ora apresentada articula olhares 
advindos de estudos do texto e de análise de discurso com o lé-
xico. Então, na sua sexta seção, Léxico, texto e discurso, examina-
se o léxico sob uma perspectiva discursiva. No artigo intitulado 
Revisitando Bakhtin: notas sobre a lexicalidade entre palavras, 
(diálogo entre) discursos e a contribuição para os estudos da lingua-
gem, Éderson Luís da Silveira (PPGLin – UFSC/Capes) e Lucas 
Rodrigues Lopes (PPG em Linguística Aplicada – Unicamp) apre-
sentam reflexões para pensar os estudos linguísticos a partir da 
articulação dos estudos do teórico russo Mikhail Bakhtin, sobre 
dialogismo e no âmbito dos gêneros do discurso, pontuando al-
gumas contribuições para as teorias do texto e do discurso. Sob o 
viés bakhtiniano, a concepção de texto (ou discurso) como obje-
to das ciências humanas se torna preponderante. Silveira e Lopes 
apontam que Bakhtin percebe a linguagem como sendo não arti-
ficializada, presa às esferas de atividade humana; a mutabilidade 
da bagagem lexical das línguas como ininterrupta; os modos de 
se situar no mundo, múltiplos e inseridos em instâncias sociais e 
culturais; o estudo da linguagem como possível de ser realizado 
em nível lexical, ainda que seja articulado com um universo mais 
amplo dos usos da língua.

Essas palavras iniciais, trazidas dos textos que compõem a 
coletânea aqui apresentada, objetivaram antecipar ao leitor parte 
do que os autores e coautores, partícipes desta obra, põem à vista 
sobre seus recentes estudos lexicais, um contributo aos interes-
sados por essa área. Eis um convite ao leitor a muitas “trocas de 
olhares”, não só ao voyeurismo investigativo, mas, sobretudo, à 
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participação no diálogo entre a ciência do léxico e suas múltiplas 
interfaces, bem como ao flerte com novas perspectivas de estudo. 

Lise Mary Arruda Dourado3

A. Ariadne Domingues Almeida
Elisângela Santana dos Santos
Natival Almeida Simões Neto

3 Aproveitamos este espaço para agradecer à valiosa colaboração da nossa colega 
Lise Mary Arruda Dourado, professora adjunta da Universidade do Estado da 
Bahia, que aceitou prontamente o nosso convite para elaborar a “Apresentação” 
conosco, o que foi feito por considerarmos a sua dedicação constante ao estudo 
do léxico – embora nao seja usual um pesquisador que não participou da orga-
nização da obra ser convidado para escrever a apresentação.



LÉXICO E  
SEMÂNTICA
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EmErGÊNCiAS Do LÉXiCo, EmoÇÃo E 
CoNSTruÇÃo DE SENTiDoS: um ESTuDo 
SoBrE XErECuDA

A. Ariadne Domingues Almeida

Com este texto, objetiva-se expor os resultados de um estudo rea-
lizado a propósito da constituição da rede semasiológica do item 
léxico xerecuda, a partir de um corpus constituído por textos escri-
tos e publicados on-line. As reflexões a serem apresentadas foram 
elaboradas, com base em premissas da linguística cognitiva, par-
ticularmente da semântica cognitiva e da sua teoria da metáfora e 
da metonímia conceptuais; e a partir de pressupostos da teoria da 
complexidade. 

A linguística cognitiva surgiu no cenário dos estudos acer-
ca da linguagem entre os finais dos anos 1970 e a década de 1980. 
Embora se trate de escola linguística formada por diferentes verten-
tes, não encerrada em si, os estudiosos dessa área do saber humano 
compartilham alguns pressupostos que os fazem reconhecerem-se 
como linguistas cognitivos. Por conseguinte, eles compreendem 
que a linguagem se acha integrada à cognição geral, rechaçando 
a ideia de modularismo. Além disso, assumem uma postura se-
mantocêntrica para o estudo da linguagem e suas pesquisas são 
desenvolvidas através do estudo de corpora, de maneira tal que é  
recorrente o estabelecimento de diálogos entre a linguística cogni-
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tiva e a linguística de corpus. Aliás, esses pesquisadores compartem 
uma perspectiva interdisciplinar no âmbito dos estudos que em-
preendem, uma vez que adotam um olhar ecológico sob a lingua-
gem, inclusive, não se submetendo ao pensamento dicotômico que 
já foi predominante entre linguistas, de modo que, por exemplo, 
preconizam a inseparabilidade entre sociedade e cognição, bem 
como entre mente e corpo. 

A semântica cognitiva, por sua vez, pode ser entendida como 
a própria linguística cognitiva e vice-versa; isso acontece devido, 
particularmente, ao destaque dado ao significado nas diferentes 
abordagens teóricas que se encontram sob o rótulo de linguística 
cognitiva. Para os semanticistas cognitivos, a linguagem é vista 
como uma janela que se abre para o estudo da cognição e o sig-
nificado é entendido como conceptualização (mecanismo do ser  
humano para a sua compreensão do mundo-interior-exterior), ten-
do natureza perspectivista, construindo-se on-line, nas diferentes 
interações de que os humanos – donos de mentes corporificadas 
– participam. Assim sendo, o fenômeno da significação é resultan-
te de construções mentais particulares e subjetivas, decorrentes de 
processos biocognitivos realizados pela pessoa conceptualizadora 
e inter-relacionados a elementos geossócio-histórico-cultural-polí-
tico-ideológicos, de modo que o mundo e o ser humano se acham 
integrados de maneira indissolúvel e se transformam, mutuamente. 

No seio da linguística-semântica cognitiva, a teoria da metá-
fora e da metonímia conceptuais surge de uma reconceptualização 
dos conceitos dos fenômenos metafórico e metonímico. Antes da 
publicação da obra Metaphors we live by, de Lakoff e Johnson, em 
1980, era difundido, no âmbito dos estudos da linguagem, o en-
tendimento de serem esses fenômenos desvios de significados le-
xicais empregados, conscientemente, em obras da literatura, como 
forma de embelezar os diferentes textos. A partir da divulgação, 
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difusão e desenvolvimento dos pensamentos expressos nessa obra  
lakoff-johnsoniana, por meio dos variados desdobramentos advin-
dos das ideias ali expressas, a metáfora e a metonímia passaram a 
ser vistas como fenômenos ubíquos do pensamento e da ação da es-
pécie humana, sendo entendidos como mecanismos de conceptua-
lização, fundamentados nas diferentes experiências da vida dessa 
espécie. Assim, por meio da metáfora, é possível que o ser humano 
compreenda um conceito em termos de outro, a partir do modelo 
X é Y, operando dois domínios distintos da experiência (VIDA é 
VIAGEM); já através da metonímia, cuja função não é apenas refe-
rencial, é possível que se associem duas entidades conceptualmente 
contíguas, atuando em um único domínio experiencial, a partir do 
modelo X está por Y (INSTITUIÇÃO por PESSOAS). 

Os mapeamentos metafóricos e metonímicos são concebidos 
como princípios estruturadores dos modelos cognitivos idealiza-
dos, sendo estes entendidos como mecanismos que possibilitam a 
compreensão e a organização das experiências da espécie humana, 
assim como aqueles que propiciam a geração dos seus conhecimen-
tos e a produção de teorias sobre o mundo. Um modelo cognitivo 
idealizado pode ser definido como uma gestalt, isto é, como um 
todo estruturado complexo. (LAKOFF, 1987).

Dito isso, observa-se que, para entender a constituição da teia 
semasiológica do item léxico xerecuda, além do aparato teórico da 
linguística cognitiva, recorreu-se à premissa da interdisciplinarida-
de preconizada pelos estudiosos dessa área do conhecimento, como 
aqui já salientado, de sorte que foi estabelecida uma discussão com a 
teoria da complexidade ou teoria dos sistemas dinâmicos, entre ou-
tros itens do léxico onomástico com os quais se nomeia essa nova 
perspectiva das ciências da natureza e, também, sociais, que emergiu 
no século XX a partir da crítica feita ao entendimento mecanicista 
e cartesiano do fazer científico. Como destaca Capra (2006, p. ii), 
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“[...] a nova compreensão da vida pode ser vista como a linha de 
frente científica da mudança de paradigma de uma visão de mundo 
mecanicista para uma visão de mundo ecológica”. Assim sendo, po-
dem ser travados diálogos profícuos entre a teoria da complexidade 
e a linguística ou a semântica cognitiva, uma vez que essa última 
área do saber humano, além de pregar a abordagem interdiscipli-
nar, também propõe uma concepção ecológica do sistema lingua-
geiro, como antes destacado neste artigo, de modo que os diálogos 
são facilitados pelo fato de ambas compartilharem princípios epis-
temológicos. 

Propondo, então, esse diálogo já anunciado entre as referidas 
áreas do saber, este texto foi dividido em quatro seções, nas quais se 
entrelaçaram os seus fios, visando à exposição dos resultados atin-
gidos com o estudo desenvolvido; essas seções são antecedidas por 
estas considerações iniciais e sucedidas pelos comentários finais e 
pelas referências utilizadas. 

A SEMÂNTICA DAS UNIDADES DO LÉXICO

Como observa Teixeira (2004), as unidades do léxico são 
modelos cognitivos que se acham subdivididos e que envolvem 
outros modelos cognitivos que também envolvem outros, isso em 
toda a estrutura aberta do léxico; entende-se, então, que a palavra 
se encontra organizada em estrutura fractal.1 Além disso, com-
preende-se que, no âmbito da variabilidade semântica dos itens 

1 Para Paiva (2010, p. 13), “o termo fractal, cunhado pelo matemático Mandelbrot 
(1982), vem do adjetivo fractus, do verbo frangere, que significa quebrar, fratu-
rar, e é usado para designar dimensões não inteiras. Mandelbrot, ao estudar o 
litoral, descobriu que seu formato exibe um determinado padrão independente 
da escala, ou seja, visto de perto ou de longe esses padrões são autossemeelhan-
tes. Outro exemplo de fractal natural é o da árvore, pois ela é autossimilar nos 
formatos de suas ramificações, incluindo-se a estrutura das folhas […]”.
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lexicais, o alcance de cada item é imprevisível, ainda que possa 
haver alguma previsibilidade. Então, por meio de um modelo 
mental, a cobertura da realidade feita por um item do léxico irá 
variar dentro de determinados parâmetros e essa variação não é 
completamente aleatória, já que a variabilidade acontecerá den-
tro de limites que, por sua vez, são variados e complexos, de tal 
modo que não é possível descobrir todas as possibilidades de va-
riação. Afinal como destaca Capra (2006, p. 151), o percurso que 
um sistema complexo seguirá “é algo que depende da história do 
sistema e de várias condições externas, e nunca pode ser previsto 
absolutamente”. Entende-se, enfim, que o significado de uma pa-
lavra é um modelo referencial que se aplica ao que se pode incluir 
em uma categoria, sendo um modelo mental elaborado através de 
associações de semelhanças de família construídas entre os seus 
membros. (TEIXEIRA, 2004). 

O LÉXICO E AS EMOÇÕES

Além de ser uma estrutura fractal, cujas unidades apre-
sentam variabilidadade semântica imprevisível sem serem, por 
isso, totalmente aleatórias, o léxico acha-se em interconexão com 
a emoção, isso se considerarmos que as palavras são indutoras de 
emoção, visto que, nas memórias que construímos sobre algo, as 
palavras, para além de trazerem registrados arquivos de aspectos 
sensoriais, trazem arquivos de ajustamentos motores e arquivos da 
reação emocional, de modo que, quando recordamos de algo, além 
das informações sensoriais, recobramos dados motores e emocio-
nais (TEIXEIRA, 2015). 

As palavras-tabu, o chamado “falar sujo”, são mais carrega-
das emotivamente, pois
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[...] são as palavras emitidas no auge de uma situação 
emotiva limite, as palavras que mais emoção acar-
retam e denotam, palavras perigosas, tão no limite 
que os mecanismos sociolinguísticos tudo fazem 
para que se evitem. E se dentro do léxico fortemente 
emotivo temos estas palavras de (usando o esquema 
de Larsen e Diener, 1992) forte ativação e desagrada-
bilidade poderemos encontrar outras de forte ativa-
ção e agradabilidade: “felicidade”, “vida”, “prestígio”, 
“vencer” e todas as que em subgrupos hiponímicos 
compõem estas (“amor”, “auxílio”, “saúde”, “sexo”, 
“comer”…). (TEIXEIRA, 2015, p. 295).

Então, como observa Teixeira (2015), algumas palavras são 
tidas metonimicamente como o “falar sujo”, são ditas no ápice da 
emoção humana, são perigosas e sofrem restrições, de tal modo 
que são sociolinguisticamente evitadas. Mas algumas palavras que 
constituem o dito “falar sujo” também ativam agradabilidade e, en-
tre estas, acham-se aquelas que hiponimicamente se acham conec-
tadas ao sexo. 

Enfim, essas palavras, por sofrerem restrições de usos não 
são ditas ou escritas em quaisquer espaços sociais, mas são usadas 
em alguns outros, porque são elementos do léxico, são parte da ex-
periência humana, sendo, então, apesar de qualquer juízo de valor, 
compreendidas, inclusive, mesmo por quem não as usa e/ou as va-
lora negativamente. E, como destaca Teixeira (2015, p. 308), por 
serem “essenciais na dimensão emotiva e socialmente significativa 
que o léxico permite, é que estas palavras podem ter alterações de 
significado muito acentuadas e surpreendentes”. Então, ainda re-
correndo a Teixeira (2015, p. 308), considera-se que

[...] as associações aos valores emotivos que todas as 
palavras (umas mais do que outras) contêm desem-
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penham papel fulcral na orgânica global e utiliza-
ções que delas fazemos. 

Assim sendo, concebe-se que, no arranjo e no uso do léxico, 
as dimensões interconectadas à emoção possuem importância con-
siderável e não podem ser desprezadas. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: UM PERCURSO PARA A 
COMPREENSÃO DOS SENTIDOS

No que concerne ao desenho metodológico, o trabalho foi 
desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, de natureza 
bibliográfica, documental, exploratória, além de descritiva e inter-
pretativa. Realizou-se o estudo do conteúdo, de cariz hermenêuti-
co, o que foi feito por se compreender, com teóricos da complexi-
dade de Morin (2009), que nem o ser, nem a existência ou o sujeito 
devem ser expressos por meio de fórmulas ou da matemática. 

A fim de constituir o corpus, utilizou-se o Google, meca-
nismo de busca da internet, bem como certas ferramentas de co-
municação contemporânea, a exemplo das redes sociais on-line 
Facebook e VK. Após a busca dos textos, foram selecionadas seis 
produções textuais de gêneros diversos, mono e multimodais. Vale 
observar que, ao serem coletados os textos, por exemplo, das redes 
sociais e deslocados para este texto, rompeu-se um fluxo de escrita 
e de leitura, ainda que essa ruptura seja invisível e inexistente, para 
os criadores desses textos coletados e para os seus leitores; assim 
sendo, gerou-se, na construção deste artigo, uma instabilidade es-
tável, o que se fez visando à sua elaboração, e, ao escrevê-lo, foi 
criado um novo fluxo de escrita, o da sua autora e o de leitura, sua e 
também dos seus prováveis leitores, fazendo o novo texto integrar, 
inclusive, um novo domínio discursivo experiencial, diferente da-
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queles em que os textos coletados circulavam, de modo a resultar 
elaborada uma nova ordem em equilíbrio (in)estável, propondo-se 
um exercício de reflexão acerca das escolhas interpretativas feitas 
a propósito do material textual selecionado. Com isso, foi sendo 
paulatinamente elaborado um exercício de compreensão da rede 
semasiológica do item léxico aqui posto em destaque, o que se apre-
senta na próxima seção deste artigo. 

EM BUSCA DA COMPREENSÃO DA REDE 
SEMASIOLÓGICA DO ITEM LÉXICO XERECUDA

Construções lexicais como xerecuda emergem de conheci-
mentos da experiência humana, especificamente, daquelas com a 
sexualidade feminina, assim como daquelas experiências com o 
estabelecimento de medidas de grandes quantidades. No entanto, 
essa construção não é apenas constituída pela soma de suas partes 
xerec(a) + -ud(o) (órgão sexual feminino + abundância, excessos, 
do aumento das características), uma vez que xerecuda, sendo uma 
emergência da linguagem, é mais do que a soma de suas partes, 
o que se conclui com base nas premissas do pensamento comple-
xo apresentadas por Morin (2009, p. 93-94), mais especificamente 
quando esse autor aborda 

[…] o princípio sistêmico ou organizacional, que 
liga o conhecimento das partes ao conhecimento do 
todo […]; a idéia sistêmica, oposta à ideia reducio-
nista, é que “o todo é mais do que a soma das partes” 
[…] o todo é, igualmente, menos que a soma das 
partes, cujas qualidades são inibidas pela organiza-
ção do conjunto.

Um pensamento como o da ciência da complexidade, ao 
considerar-se o princípio sistêmico ou organizacional, compreen-
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de que novas qualidades emergiram nessa construção, assim como 
outras não foram preservadas; então, quando esse item do léxico 
foi criado, foi gerada uma emergência, sendo esta uma propriedade 
que se encontra no sistema e não em seus componentes.

O item léxico xerecuda faz parte do cotidiano dos falantes
-(escreventes)-conceptualizadores brasileiros e uma consulta ao 
Google demonstra que se trata de um item com bastante vitalidade, 
uma vez que se localizam aproximadamente 228.000 resultados, 
em 0,30 segundos.2 No entanto, esse item não encontra chancela 
em dicionários como Aulete Digital (2017), Dicionário eletrônico 
Houaiss da Língua Portuguesa (2017) e Michaelis (2017), ainda que 
se registre no Dicionário Informal (XERECUDA, 2017), definido 
como: “mulher da vulva grande”. 

Ao se levar em consideração uma concepção tradicional da 
formação de palavras e da constituição dos seus significados, con-
cluir-se-á que essa definição é coerente com o significado da sua 
chamada base somada a um sentido atribuído ao morfema -udo 
– “[…] na grande maioria dos casos, […] -udo é suf. de abundân-
cia, excesso, característica aumentada […]” (HOUAISS; VILLAR, 
2017). Contudo, como visto, não se trata de uma simples soma 
de suas partes, já que essa definição não corresponde a órgão se-
xual feminino + abundância, excessos, aumento das caracterís-
ticas, uma vez que, para surgir esse significado, houve mapea-
mentos metonímicos: ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO 
por MULHER e TAMANHO por QUALIDADE, sendo essas me-
tonímias mais específicas e interligadas à metonímia mais geral 
TODO pela PARTE, além do mapeamento metafórico BOM é 
MAIOR. Posto isso, compreende-se que a elaboração dos senti-
dos do item léxico xerecuda é uma emergência criada a partir de 

2 Consulta feita no dia 15 de agosto de 2017.
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um padrão de organização constituído pelos modelos cognitivos 
idealizados, tanto por meio de mapeamentos metonímicos quan-
to dos mapeamentos metafóricos.

Apesar de a definição “mulher da vulva grande” ser factível 
e vaticinada por usos diversos, observa-se, no entanto, que, das 21 
curtidas dadas pelos internautas ao verbete xerecuda do dicionário 
em questão, apenas nove apontam para sua adequação, enquanto 12 
indicam sua impropriedade. Essas curtidas, desaprovando a acep-
ção oferecida, parecem demonstrar a existência de uma rede sema-
siológica que passou despercebida a quem a propôs. Afinal, as pala-
vras tendem à polissemia e esse verbete é monossêmico. Corrobora 
esse pensamento o fato de ser posto, entre as outras informações 
dadas sobre a entrada, que, além de ser um palavrão e ofensiva, 
essa palavra é categorizada como uma gíria, como informal, sendo 
usada, até mesmo, como uma sigla (XERECUDA, 2017).

Tudo leva a crer, então, que há sentidos que se elaboram 
nos atos discursivos que não foram levados em consideração por 
quem criou a acepção; o que é lógico, primeiro considerando-se 
que quem propõe uma definição 

[…] não tem acesso directo aos usos dos outros, mas 
apenas acesso indirecto: somente tem acesso à des-
codificação que faz do que julga ter sido a codifica-
ção do outro. Ninguém pode examinar o conceito 
de um outro interlocutor; apenas pode examinar o 
modelo que o próprio constrói através do qual ten-
ta reconstruir o modelo mental relativo ao conceito 
que o interlocutor utilizou. (TEIXEIRA, 2004, p. 10, 
grifos no original). 

Além disso, o significado de uma palavra não é uma inva-
riante ou a soma dos sentidos dos seus diferentes usos, como pon-
tuou Teixeira (2004), de modo que o significado de uma palavra é 
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um modelo gerador de usos ou, mais especificamente, um modelo 
dinâmico de possibilidades de referencialidade; enfim, um mode-
lo prototípico aplicado não só a referentes iguais, mas a referentes 
conceptualizados como semelhantes.

É preciso considerar, ademais, na geração dos sentidos, os 
diferentes fatores envolvidos na conceptualização humana:

[...] a competência diversificada de cada falante, as 
suas configurações mentais anteriores, o seu arma-
zém cultural, o seu universo de crenças e toda a va-
riabilidade que cada uso, porque sempre num con-
texto, implica. (TEIXEIRA, 2004, p. 10). 

Isso porque as palavras, para além de se aninharem em siste-
mas sintáticos, semânticos, pragmáticos e discursivos, aninham-se 
em sistemas pictóricos, bem como em sistemas sociais, de tal modo 
que o sentido é, também, uma emergência elaborada na intercone-
xão de múltiplos sistemas, o que se afirma tomando-se por base os 
conhecimentos já adquiridos pelos estudos da complexidade, como 
aqueles explicitados por Capra e Luisi (2014). 

E, por fim, considera-se, também, o fato de os sentidos das 
palavras não serem dados de antemão, já que são elaborados no 
uso, pelos conceptualizadores, em suas diferentes interações, logo, 
em contextos de uso diversos. A significação, então, não se encon-
tra nas palavras, pois as palavras e os demais sistemas da linguagem 
são pistas que favorecem construções de sentidos pelos conceptua-
lizadores nos variados atos comunicativos dos quais participam; 
afinal, como observa Fauconnier (1994), a linguagem, em vez de 
carregar o significado, apenas orienta sua elaboração. 

Entende-se, aqui, que a linguagem é um sistema adaptativo 
complexo, que tende sempre à entropia, em estado de equilíbrio 
instável, de tal modo que o significado não se encontra estanque em 
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páginas de um dicionário, ainda que em suas páginas possam ser 
oferecidas amostras da conceptualização de um autor das paráfra-
ses definitórias apresentadas. 

Então, compreende-se que cada novo uso gera uma nova ins-
tabilidade de sentidos, pois são concetualizações de conceptualiza-
ções; assim, o sistema tende para a desorganização, para o caos, em 
relação à sua fase precedente, mas, da mesma forma, tende a gerar 
uma nova organização. Nos usos da linguagem e da significação 
que a humanidade constrói, o princípio dialógico da complexidade 
precisa ser posto em pauta, por considerar que 

[…] sob as mais diversas formas, a dialógica entre 
a ordem, a desordem e a organização via inúmeras 
inter-retroações, está constantemente em ação nos 
mundos físico, biológico e humano. (MORIN, 2009, 
p. 93-94).

Feitas as primeiras considerações sobre a constituição se-
mântica do item léxico xerecuda, passa-se ao estudo dos usos co-
letados na internet. Em diferentes interações, ocorrem elaborações 
da sua rede semasiológica, que se constitui e se reconstitui quoti-
dianamente, de modo que há um equilíbrio instável de sentidos. 
Em alguns casos, percebe-se que os sentidos são mais ou menos 
próximos daquele descrito pelo Dicionário Informal (XERECUDA, 
2017), como o que se registra no fórum OuterSpace, no qual foi ini-
ciada uma discussão com a seguinte chamada:3 

(1) XERECUDA | Jovem é presa nos EUA com arma 
carregada escondida na vagina.

3 Disponível em: <http://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/xerecu-
da-jovem-%C3%A9-presa-nos-eua-com-arma-carregada-escondida-na-vagi-
na.378033/>. Acesso em: 1 maio 2017. 
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Quando se oferece, no Dicionário Informal, a acepção 
“mulher da vulva grande” para o item léxico xerecuda, focaliza-se 
a parte externa do órgão sexual/genital feminino, o que se conclui 
pelo fato de a definição referir-se à vulva; todavia, em (1), o que 
se coloca em foco é a sua parte interna, de tal forma que a pro-
fundidade do órgão é focalizada e que esse item léxico referencia, 
em (1), uma mulher que possui uma vagina profunda; logo, com-
preende-se que os referentes da definição e do texto do fórum são 
semelhantes, mas não iguais, e que o sentido, em (1), foi elaborado 
de forma um pouco distinta em relação ao da paráfrase definitória 
apresentada no referido dicionário; ainda há o padrão de orga-
nização metonímico (ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO 
por MULHER; e TAMANHO por PARTE DO CORPO), gerando 
esse sentido, mas com uma focalização diferente de um caso para 
o outro, ou, mais especificamente, da acepção dicionarística para 
o uso no fórum. 

Na seguinte postagem do Facebook, mais uma vez, ocorre 
uma pequena variação na rede semasiológica desse item léxico: 

(2) Para todos do face Feliiz ano novo, sacudos e 
xerecudas hehe’ .. Tudo de melhor, saúde, mui-
to dinheiro, que esse ano seja muito próspero e 
que nossas metas seja atingidas !! Sintam-se bei-
jados e abraçados, pois estou indo me alcooli-
zar e intoxicar meu pulmão de fumaça agora … 
Beijoooooooooooooooooooooooooos s2. (WL,4 31 
dez. 2013).

Em (2), ocorre um padrão metonímico em que as pes-
soas, homens e mulheres, são conceptualizadas por meio das 
metonímias ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL por SER HUMANO; e 

4 Informa-se que foram utilizadas abreviaturas para garantir a não identificação 
da pessoa que fez a postagem nas diferentes redes sociais.
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TAMANHO por QUALIDADE; logo, PARTE pelo TODO; mas, 
nesse caso, sem ocorrer focalização em uma parte específica do 
órgão; no que concerne à mulher, identifica-se, então, uma gene-
ralização em detrimento das especificidades acerca da extensão 
da sua vulva ou da profundidade da sua vagina. Em face dessa 
generalização, parece ter ocorrido, também, conceptualização 
metafórica BOM é MAIOR. Nesse caso, conservaram-se os pa-
drões de organização metafóricos e metonímicos. Contudo, ocor-
re variação um pouco maior no âmbito da significação do texto 
em tela, o que se verifica por meio das expressões linguísticas, ou 
seja, da forma que possibilita o acesso aos padrões de organização 
geradores de sentidos. 

No texto “Xerecuda”,5 crônica publicada no site Recanto das 
Letras, mais uma vez, localizam-se variações consideráveis no fenô-
meno da significação do item léxico em destaque: 

(3) De repente, ao invés do meu ônibus, um carro 
se aproxima em marcha lenta e, quase parando, o 
motorista olha em minha direção e grita: Xerecuda! 
Depois, acelerou o carro, saindo em disparada. 
Fiquei abismado. Já me chamaram de muitas coi-
sas na vida, mas de xerecuda era a primeira vez. 
Brincadeiras à parte, claro que o “elogio” não foi 
para mim. Contudo, automaticamente, me virei 
procurando a pessoa a quem se destinou o gracejo. 
A xerecuda estava atrás de mim. Eu é que ainda não 
havia notado a sua presença. […] Imaginem o que 
não gritaria o meu amigo “xerecuda” se pudesse pas-
sar com seu carro por um parque desses? Ele, assim 
como muitos, não está preparado para isso, para esse 
nível de liberdade, de respeito ao próximo, de educa-
ção. Ele não foi educado para isso. Ele foi treinado, 

5 Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/cronicas/4769933>.  
Acesso em: 1 maio 2017.
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desde pequenininho, a gritar “xerecuda”. É cultural. 
[…] A garota, no ponto do ônibus, não merecia pas-
sar pela humilhação de ser chamada, na frente de 
todo mundo, de xerecuda. Ela não merecia isso! O 
cara não tem esse direito! Ninguém o tem! Da mes-
ma forma que mulher alguma merece ser estuprada, 
como disseram naquela estúpida pesquisa […].

Inicialmente, o conceptualizador-categorizador-autor do 
texto categoriza o item léxico xerecuda como um chamamento; em 
seguida, como um elogio, mas aspeado, logo, não se trata propria-
mente de um enaltecimento; depois, ele o recategorizou e o coloca 
como membro da categoria dos referenciadores do masculino, já 
que um homem é acionado no texto por meio desse item léxico, 
e, por fim, houve nova recategorização e o item passou à categoria 
das palavras ofensivas. Quanto aos padrões de organização, ou seja, 
os modelos cognitivos idealizados, compreende-se que ocorre uma 
conceptualização por meio das metonímias ÓRGÃO SEXUAL/
GENITAL FEMININO MULHER; TAMANHO por QUALIDADE; 
e da metáfora BOM é MAIOR. Além desses, houve, também, um 
mapeamento metonímico PARTE DO CORPO DA MULHER por 
HOMEM (“Imaginem o que não gritaria o meu amigo ‘xerecuda’”), 
inter-relacionado ao mapeamento, também, metonímico TODOS 
OS GÊNEROS por UM GÊNERO, e, por fim, pode-se, por meio 
das expressões linguísticas, concluir que a conceptualização ocor-
reu, ainda, através de um mapeamento metafórico SEXUALIDADE 
FEMININA é OFENSA (“A garota, no ponto do ônibus, não me-
recia passar pela humilhação de ser chamada, na frente de todo 
mundo, de xerecuda. Ela não merecia isso! O cara não tem esse 
direito! Ninguém o tem!”). Com essa passagem textual, verifica-se 
claramente a flexibilidade das categorias e a fluidez e dinamicidade 
dos significados, uma vez que, em suas poucas linhas, o item léxico 
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pôde ser recategorizado e pôde apresentar nuances de significação 
diferentes. 

No cotidiano, o item léxico xerecuda pode ser categoriza-
do, também, como antropônimo, de modo que, no Facebook, por 
exemplo, há uma página que se denomina Xerecuda e, ainda no 
plano da onomástica e nessa mesma rede social, há pessoas que o 
usam, em seus nomes, quer na posição do prenome, quer na do so-
brenome, embora com uma função de alcunha jocosa (“Xerecuda 
Xanaina”; “Teylor Xerecuda Delles”; “Vaginilda Xerecuda”; 
“Xerecuda Difuntina”, entre tantas outras). Trata-se, então, de al-
cunhas e, quando esses usos onomásticos acontecem, parece que 
o(a) conceptualizador(a)-autor(a) pretende fazer aflorar o riso em 
seu(ua) conceptualizador(a)-leitor(a). 

No uso, nem sempre a relação com a grandeza do tamanho é 
colocada em foco, ainda que seja acessada como fundo, a exemplo 
do que acontece na seguinte postagem de Xerecuda Defuntina:6

(4) Meu nome não é Xerecuda pq minha xereca é 
grande tá seus sem graça meu nome é Xerecuda pq 
minha mãe gosta do nome tá seus bobinho […].7

No tocante ao padrão de organização, nessa postagem, para 
a constituição do sentido do item léxico xerecuda, de um lado, 
lançou-se mão do mapeamento metonímico TAMANHO por 
QUALIDADE, embora tenha sido usado apenas indiretamente; 
por outro lado, mais uma vez, recorreu-se, diretamente, ao mapea-
mento metonímico ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO por 
MULHER que se adjungiu a outro mapeamento metonímico, espe-

6 Disponível em: <https://www.facebook.com/jully.gabriele.790?hc_ref=SEARCH&-
fref=nf>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

7 Disponível em: Acesso em: <https://www.facebook.com/jully.gabriele.790> 
Acesso em: 1 jul. 2017.
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cificamente, NOME DO ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO 
por NOME DE MULHER. Aqui, ainda que se verifiquem mapea-
mentos metafóricos, não se acessa a metáfora BOM é MAIOR, 
como em (2) e (3). 

Em (4), parece que foi feito uso de outra metáfora, nomea-
damente, SEXUALIDADE FEMININA é COMICIDADE. Ao se 
associar domínio experiencial da comédia ao da sexualidade, cons-
tata-se que, no caso em pauta, houve uma ligação entre zombaria e 
sexualidade da mulher, que se conecta, em cascata, no sistema con-
ceptual do ser humano do Ocidente à metáfora antes apresentada; 
em (3), SEXUALIDADE FEMININA é OFENSA. 

No que concerne a tal passagem textual, observa-se uma va-
riação de sentido em relação aos exemplos (1) e (2) e uma maior 
aproximação com (3); essas aproximações de sentidos favorecem 
perceber como os sentidos vão se organizando por semelhanças de 
família, bem como se verifica que a linguagem se encontra em equi-
líbrio instável. 

Na VK, rede social on-line russa, acha-se a seguinte posta-
gem:8

(5) Aise Xerecuda
n dou moral p otário e nem alimento ego de piranha 
¡!¡! […].

Nesse texto, o item é usado, também, como parte da categoria 
dos antropônimos. Mas, em (5), apesar das metonímias ÓRGÃO 
SEXUAL/GENITAL FEMININO por MULHER; e TAMANHO 
por QUALIDADE, há um mapeamento metafórico bem diferente, 
pois, diversamente dos outros registros, a metáfora é feita a partir 
de um domínio da experiência categorizado como positivo, o do 
poder, ou seja, o mapeamento que estrutura essa expressão linguís-
8 Disponível em: <https://vk.com/id336173618>. Acesso em: 1 maio 2017.
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tica é, também, feito pela metáfora SEXUALIDADE FEMININA é 
PODER, de modo bem distinto do que ocorre em (4) e (5), em que 
se pode verificar, respectivamente, as metáforas SEXUALIDADE 
FEMININA é COMICIDADE e SEXUALIDADE FEMININA é 
OFENSA. Esse uso, ao que tudo indica, relaciona-se aos domínios 
da experiência feminina atrelados aos movimentos libertários da 
mulher, vivenciados, especialmente, entre os séculos XX e XXI. 

Em uma postagem multimodal do Facebook, outra vez, fez-
se uso desse item: 

(6) Coitada, tá se achando a xerecuda. “Seje me‑

nas”9 ( (  (MS, 20 
out. 2016).

A metonímia ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO por 
MULHER; TAMANHO por QUALIDADE; e a metáfora BOM é 
MAIOR, instanciadas no texto pelo item léxico xerecuda, acham-
se, em (6), em interconexão e, considerando-se que o sistema hu-
mano acha-se em entropia, logo, também, a sua linguagem, esse 
texto, apesar de ter sido organizado pelo mapeamento metafórico 
SEXUALIDADE FEMININA é PODER (“tá se achando a xerecu-
da”) acaba por negar essa concepção, por meio dos mapeamen-
tos metafóricos SEXUALIDADE FEMININA é COMICIDADE 
(instanciado pelos emoticons) e SEXUALIDADE FEMININA é 
OFENSA (“seje menas”). Nos diferentes usos, vão ocorrendo varia-
ções que demonstram como ocorre a instabilidade estável do siste-
ma linguageiro humano. 

Para concluir a parte concernente ao exercício, visando à com-
preensão da rede semasiológica do item léxico xerecuda, tecem-se 

9 Disponível em: <https://www.facebook.com/search/str/t%C3%A1+xerecuda/
keywords_search>. Acesso em: 1 maio 2017.
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algumas palavras sobre as emoções atreladas ao seu uso nos textos 
constituintes do corpus do estudo empreendido. Assim, pelo que se 
compreende aqui, em (1), o espanto parece relacionar-se ao uso de 
xerecuda, no fórum OuterSpace; já em (2), os votos de felicidade da 
postagem do Facebook, ou seja, o desejo de renovação da vida em 
um ano vindouro acionou o uso desse item léxico. Em (3), ao que 
tudo indica, foi a necessidade de repreensão que fez surgir o texto, 
mais especificamente, a crônica publicada no Recanto das Letras, e, 
por conseguinte, o item léxico xerecuda, responsável pela reflexão 
de quem a escreveu, enquanto em (4), foi a vontade de achincalhar 
que fez aflorar um uso antroponímico de xerecuda, em um perfil 
também do Facebook. Em (5), o empoderamento feminino parece 
ter sido o gatilho para a elaboração dos textos e do uso dessa pala-
vra, bem como a vontade de negar esse empoderamento deve atre-
lar-se ao surgimento de (6), de modo que, para vaticinar ou negar 
o empoderamento feminino, foram feitas distintas postagens em 
duas diferentes redes sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metonímia ÓRGÃO SEXUAL/GENITAL FEMININO por 
MULHER, TAMANHO por QUALIDADE e a metáfora BOM é 
MAIOR seriam o padrão geral de organização, não que sejam o 
elo de todos esses exemplos, porque isso não é necessário, já que os 
sentidos se organizam por relações de semelhança. Esse padrão, por 
organizar o item léxico xerecuda, acaba sendo o elemento estrutu-
rador da rede semasiológica desse item léxico no uso. Essa rede de 
sentidos sofre variações, no uso, quer menores, quer maiores, isso 
porque a linguagem, sendo um sistema complexo adaptativo, ten-
de, sempre, à entropia, ao mesmo tempo em que o princípio dia-
lógico age nesse sistema em franco processo de desordem/ordem/
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desordem. Além disso, a emoção humana tem papel fundamental 
na linguagem, de maneira tal que não pode ser desconsiderada em 
uma abordagem ecológica do sistema linguageiro. 

REFERÊNCIAS

AULETE digital. Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <http://
www.aulete.com.br/>. Acesso em: 27 fev. 2017.

CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica 
dos sistemas vivos. Tradução Newton Roberval Eichemberg. São 
Paulo: Cultrix, 2006. 

CAPRA, Fritjof; LUISI, Pier Luigi. A visão sistêmica da vida: 
uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, 
sociais e econômicas. Tradução Mayara Teruya Eichemberg e 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2014.

FAUCONNIER, Gilles. Mental spaces. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles. Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.

LAKOFF, George. Women, fire, and dangerous things: what 
categories reveal about the mind. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1987.

MICHAELIS. São Paulo, 2017. Disponível em: <http://michaelis.
uol.com.br/>. Acesso em: 27 fev. 2017.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar 
o pensamento. Tradução Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand, 
2009. 



47

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e. A metonímia como 
processo fractal multimodal. Veredas On Line, Juiz de Fora, 
v. 14, n. 1, p. 7-19, 2010. Disponível em: <http://www.ufjf.br/
revistaveredas/files/2010/08/ARTIGO-1.pdf>. Acesso em: 9 maio 
2017. 

TEIXEIRA, José. O equilíbrio caótico do significado linguístico. 
Diacrítica Série Ciências da Linguagem, Braga, n. 18/1, p. 189-207, 
2004. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/
bitstream/1822/4335/1/caosSignific.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2018.

TEIXEIRA, José. O léxico também usa Prada? In: ALMEIDA, 
A. Ariadne Domingues; SANTOS, Elisângela Santana dos; 
SOLEDADE, Juliana (Orgs.). Saberes lexicais: mundos, mentes e 
usos. Salvador: EDUFBA, 2015. p. 279-314. 

XERECUDA. In: DICIONÁRIO Informal. [S.l.], 2013. Disponível 
em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/xerecuda/>. Acesso 
em: 4 jun. 2017.



49

A PoLiSSEmiA NA ABorDAGEm 
CoGNiTiViSTA: um ESTuDo SoBrE oS 
iTENS LEXiCAiS DAr E TomAr 

 Elisângela Santana dos Santos

Nos últimos anos, pesquisadores cognitivistas de diferentes par-
tes do mundo, a exemplo de Dirk Geeraerts (2010), na Bélgica, 
e Augusto Soares da Silva (2006, 2010), em Portugal, têm-se 
dedicado à tarefa de pesquisar a polissemia sob o enfoque da  
semântica cognitiva, ainda que aleguem ser a discussão dessa te-
mática, de caráter polêmico e inconcluso. A produção científica 
desses autores é referência para trabalhos que interpretam o fe-
nômeno da polissemização como um exemplo de categorização 
prototípica e os múltiplos sentidos de uma categoria lexical ou 
gramatical como reflexos da natureza flexível, dinâmica e cor-
porizada do significado, o qual é considerado intrinsecamente 
relacionado a experiências e conhecimentos dos indivíduos que 
o constroem. 

Tal perspectiva pauta-se nos princípios da linguística cog-
nitiva para o estudo da significação, uma vez que essa abordagem 
teórica entende a linguagem como meio de conhecimento conec-
tado à experiência e à interação humana com e no mundo; por-
tanto, difere das teorias defendidas pelos linguistas formalistas 
(estruturalistas e gerativistas principalmente), por romper com 
todo e qualquer modelo fundamentado em condições necessárias 
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e suficientes, o que significa dizer que os múltiplos sentidos de 
um item lexical nada mais são que resultados da conceptualização 
humana, isto é, da forma como concebemos e compreendemos o 
que está à nossa volta. Em outras palavras, ultrapassam a mera 
referência e se baseiam na experiência corpórea, isto é, estão re-
lacionados com a maneira como nós experienciamos a realidade 
que nos rodeia, o que ocorre por meio da nossa atividade senso-
rial e motora. 

Ao afirmar que “não se pode procurar o(s) significado(s) 
de uma palavra ou outra expressão, mas os usos contextualizados 
dessa expressão”, Silva (2010, p. 359) atesta a importância de es-
tudarmos a significação em contextos de uso, de modo que, para 
entendermos a polissemia de um item lexical, é preciso compreen-
dermos quão flexível, dinâmico, perspectivista e corporizado é o 
significado. O foco desse tipo de estudo não está em saber quais ou 
quantos sentidos tem uma palavra, mas por que uma dada palavra 
tem múltiplos sentidos. 

Ante a necessidade premente de discutir tais questões, este 
artigo tem o propósito de trazer uma abordagem panorâmica so-
bre a polissemia, com base em um corpus constituído de narrativas 
orais, gravadas pelo Núcleo de Estudos da Oralidade (NEO-UNEB), 
coordenado pela professor Edil Costa (1995). Desse modo, dividi-
mos o texto em quatro seções. Temos esta seção introdutória, em 
que trazemos palavras iniciais sobre a temática a ser apresentada; 
uma segunda, na qual buscamos relacionar os estudos da polissemia 
com a linguística cognitiva; uma terceira, em que discorremos sobre 
a polissemia dos itens lexicais verbais dar e tomar, de acordo com o 
enfoque cognitivista da linguagem; e a última, em que apresentamos 
as considerações finais. 
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O ESTUDO DA POLISSEMIA E SUA RELAÇÃO COM A 
LINGUÍSTICA COGNITIVA (LC) 

Ainda que o interesse pelo estudo da multiplicidade de senti-
dos exista desde a Antiguidade Clássica,1 o conceito aparentemente 
simples de polissemia, na atualidade, denota colocações polêmicas e 
perguntas ainda sem respostas. Não sem razão, Silva (2003) afirma 
que a noção de polissemia está longe de sua aparente e intuitiva sim-
plicidade. Segundo esse mesmo autor, “a definição geralmente aceite 
de associação de dois ou mais sentidos relacionados numa única for-
ma linguística encerra complicadas questões práticas, metodológicas 
e teóricas” (SILVA, 2010, p. 353). 

De modo geral, consideramos que uma palavra ou constru-
ção são polissêmicas quando identificamos sentidos relacionados 
entre si para a mesma palavra. No entanto, posicionamentos di-
vergentes têm resultado em dois problemas: um, que se refere aos 
tipos de relações entre sentidos e a diferença de saliência entre os 
sentidos e efeitos de prototipicidade, e um outro, que se situa na 
própria definição de polissemia. O primeiro problema diz respeito 
à noção de protótipo, como membro mais representativo de uma 
categoria, e, por conseguinte, os efeitos prototípicos ou de prototi-
picidade são efeitos de categorização e estão atrelados aos diferen-
tes graus de saliência e de semelhança que esses sentidos possuem 
e estabelecem entre si. Quanto ao último problema, considerado 
o mais complicado, Silva (2010) adverte que a busca por soluções 
para distinguir os conceitos de polissemia e monossemia ou vagueza 

1 Silva (2010, p. 357) afirma que “o critério da definição, informalmente apre-
sentado por Aristóteles em Segundos analíticos (II, xiii), diz que uma palavra 
possui mais do que um significado se para ela não se puder encontrar uma 
definição minimamente específica que cubra toda a sua extensão, e que essa pa-
lavra possui tantos significados diferentes quantas as definições maximamente 
genéricas necessárias para dar conta de toda a sua extensão”.
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e de polissemia e homonímia tem levado à realização de testes de 
diferenciação sem resultados eficazes, culminando em abordagens 
minimalistas ou monossemistas por um lado, peculiares das teorias 
formalistas, e maximalistas ou polissemistas por outro, redundando 
em exageros, tais como a falácia da polissemia ou da polissemia infi-
nita (SILVA, 2003, p. 148; SILVA, 2010, p. 355). Os que defendem o 
posicionamento minimalista vão dizer que os diferentes sentidos 
de um item lexical não passam de interpretações contextualizadas 
de um valor semântico único. Já os que defendem a tese maxima-
lista consideram que os múltiplos valores semânticos designam 
diferentes entidades de uma mesma categoria polissêmica, mas 
exageram, na tentativa de encontrar múltiplas acepções para um 
mesmo item lexical. 

Vale ressaltar que o estudo da polissemia, baseado no enfo-
que experiencialista e conceptualista da linguagem, isto é, pautado 
na forma como o mundo é compreendido e interpretado pelos su-
jeitos interpretantes-categorizadores-conceptualizadores, não visa 
a saber quantos sentidos tem uma palavra, já que o significado está 
no uso que se faz em um determinado contexto e, portanto, não é 
fixo nem predizível. Examinar um uso polissêmico extrapola, pois, 
a mera pesquisa ao dicionário da lista de significados de uma pa-
lavra, uma vez que o estudo da significação pressupõe investigar 
os sentidos de um determinado item num contexto real de uso, 
levando em conta as possíveis motivações que culminaram na sua 
diversidade, multiplicidade, sem que isso represente algo caótico 
ou dissociado das necessidades sociocomunicativas dos seus fa-
lantes e da sua capacidade cognitiva. Não se pode esquecer que, 
no léxico de qualquer sistema linguístico, há, de um lado, conven-
ções que garantem a sua estabilidade ou continuidade, e, de outro, 
ocorrências e transformações que impulsionam a sua variabilidade 
e mutabilidade decorrentes de fatores sociais, culturais, cognitivos. 
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Por isso mesmo, a mudança é acumulativa, no sentido de que as 
formas e significados inovadores podem conviver por séculos ao 
lado das formas conservadoras ou originárias.

Para Geeraerts (1997), a polissemia é consequência dessa in-
finita evolução semântica, nunca concluída. A esse respeito, Silva 
(2006, p. 61) adverte que, mesmo sendo a polissemia um fenômeno 
dinâmico e instável de criação de sentidos, ou seja, construído a 
partir do conhecimento enciclopédico do indivíduo e das suas ne-
cessidades sociocomunicativas, ele não ocorre de forma aleatória 
nem ilimitada. Há forças que restringem e neutralizam a ampliação 
de novos sentidos, estabilizando a mudança semântica. Para repre-
sentar as correlações mentais que se estabelecem entre os sentidos 
prototípicos e os sentidos periféricos dentro de uma categoria, 
bem como para descrever a estrutura de um complexo polissêmi-
co, tanto podem ser utilizadas as redes esquemáticas, adotadas por 
Langacker (1987, 1991), como as redes radiais propostas por Lakoff 
(1987), as quais dão uma ideia de como se interligam os sentidos e 
como se relacionam com seu protótipo. 

É ponto pacífico que a origem etimológica de polissemia de-
riva de polys e seméion, palavras gregas que designam numeroso e 
significação, respectivamente. É ponto pacífico, também, que todas 
as línguas naturais apresentam categorias linguísticas polissêmicas 
em alguma medida. Mas nem mesmo o surgimento da semânti-
ca, enquanto ciência linguística, no século XIX, nem os estudos 
empreendidos por algumas das principais correntes teóricas que 
predominaram no século XX conseguiram chegar a um consenso 
quanto à definição e à compreensão do que é e de como se constrói o 
significado e, por conseguinte, a polissemia. O rumo multifacetado 
que a semântica assumiu (o que não representa, necessariamente, 
um problema para o seu desenvolvimento), desde o seu surgimen-
to, contribuiu para isso e se refletiu não apenas na diversidade de 
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conceitos atribuídos ao significado, mas na variedade de enfoques 
também dados à polissemia. 

Não podemos esquecer, todavia, que os estudos sobre a signi-
ficação passaram a ter maior visibilidade, em fins do século passado 
e no início do século XXI, impulsionados, sobretudo, pela semân-
tica cognitiva, que traz o significado linguístico para o centro da 
discussão e o define como perspectivista, porque constrói o mundo 
segundo a perspectiva de quem o interpreta; dinâmico e flexível, 
porque se transforma no tempo e no espaço; enciclopédico e não 
autônomo, porque é construído na e através da linguagem e reflete 
experiências dos seres humanos; baseado no uso, porque é expe-
riencialmente construído (SANTOS, 2011, 2015; SILVA, 2006). 

Ademais, como já observou Silva (2006), o interesse antigo 
pela mudança semântica e, também, pela polissemia, metáfora, 
metonímia estão sendo, hoje, revalorizados pela linguística fun-
cionalista e, sobretudo, pela linguística cognitiva, tanto do pon-
to de vista sincrônico como diacrônico, o que justifica os vários 
estudos semânticos acerca de estágios pretéritos da língua por-
tuguesa. Em síntese, a linguística cognitiva constitui-se como um 
modelo teórico que busca compreender como a subjetividade, a 
historicidade e a corporalidade, elementos obliterados pelas teorias 
linguísticas vigentes no século passado e ainda hoje atuantes, po-
dem interferir na construção dos sentidos. 

 Para esse modelo teórico, a polissemia é interpretada como 
um fenômeno conceptual de categorização prototípica, “o que quer 
dizer que os vários usos de um item estão organizados à volta de 
um centro prototípico e por parecenças de família com esse centro 
e entre si” (SILVA, 2003, p. 153). Essas associações são frequente-
mente estabelecidas por processos metafóricos e metonímicos, em 
grande parte responsáveis pela polissemização de itens lexicais, 
como os verbos. 
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Nessa abordagem, como já dissemos antes, o significado é en-
tendido como produto da conceptualização humana e a linguagem é 
vista como uma faculdade integrada à cognição. Logo, ao adotarmos 
uma perspectiva cognitivista/experiencialista para o estudo da signi-
ficação e, por conseguinte, para o estudo da polissemia, costumamos 
defender uma concepção sociopsicofísica interacional, uma vez que 
levamos em conta a integração entre significado, cognição/mente e 
experiências corpórea, social, cultural e histórica. 

A causa para a ligação entre os vários sentidos de um item 
lexical polissêmico bem como a identificação dos seus diferentes 
graus de saliência e de semelhança, segundo a teoria cognitiva 
da linguagem, decorrem dos diferentes modelos conceptuais for-
mulados pelos usuários de uma dada língua, isto é, dos Idealized 
Cognitive Model (ICM) ou modelos cognitivos idealizados (MCI), 
responsáveis por estruturar o pensamento humano e embasar a for-
mulação de conceitos, conforme define Lakoff (1987). Se conside-
rarmos que o sistema conceptual e outras várias categorias geradas 
pelo ser humano são cognitivo-culturais, esses modelos são tam-
bém entendidos como culturais. Nesse caso, os usos prototípicos e 
não prototípicos de verbos como dar e tomar refletem a flexibilida-
de do significado e a sua intrínseca relação com as transformações 
sócio-históricas e culturais do mundo no devir do tempo, de modo 
que o continuum entre sincronia e diacronia é extremamente im-
portante para o estudo da polissemia, uma vez que esta pode ser 
considerada o reflexo sincrônico da mudança semântica ocorrida 
na diacronia.

Diferentes linhas de investigação da linguística cognitiva têm 
contribuído para a compreensão da polissemia. Para o estudo ora 
apresentado, recorremos à teoria do protótipo (LAKOFF, 1987), 
uma vez que entendemos que unidades polissêmicas são catego-
rias radiais que se inter-relacionam em torno de um membro mais 
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saliente conceptualmente, estabelecendo uma rede de sentidos; à 
teoria da metáfora conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980, 2002), 
já que alguns sentidos abstratizados decorrem de projeções metafó-
ricas entre domínios conceptuais; e à teoria dos esquemas imagéti-
cos (JOHNSON, 1987; LAKOFF, 1987), pois algumas extensões de 
sentido decorrem de transformações e sobreposições de esquemas 
de imagens. 

A abordagem semântica, segundo a perspectiva cognitivis-
ta, contrapõe-se à teoria estruturalista da linguagem, uma vez que 
o entendimento de que a polissemia refere-se à existência de um 
núcleo comum de significação entre as palavras, depreendido por 
meio de análises sêmicas e de campos léxicos, deu lugar à ideia de 
que esse processo se fundamenta na experiência humana e resulta 
de categorizações prototípicas. 

Vale salientar que as relações entre os membros de uma 
categoria, por sua vez, podem mudar, perder-se, multiplicar-se e 
um elemento mais prototípico ou central pode deixar de ser, assim 
como um membro periférico pode passar a ser. Essas relações tanto 
podem ocorrer por instanciações de um sentido experiencialmente 
básico ou mais conhecido num mesmo domínio conceptual como 
podem ocorrer por extensão de sentidos e projeções em outros do-
mínios conceptuais da experiência humana, por via metafórica e 
metonímica. 

Em vista disso, tal como os estudos psicolinguistas conside-
ram, acreditamos ser a polissemia um fenômeno semântico-cogni-
tivo, isto é, “uma consequência lógica de nosso modo de categorizar 
e não um simples constructo teórico”, tal como defendem Cuenca e 
Hilferty (1999, p. 131, tradução nossa).2

2 “[…] la polisemia es un efecto cognitivo real, una consecuencia lógica de 
nuestro modo de categorizar, y no un simple constructo teórico”. (CUENCA; 
HILFERT, 1999, p. 131).
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A POLISSEMIA DOS ITENS LEXICAIS DAR E TOMAR

Ao observarmos a significação dos verbos dar e tomar, logo 
notamos semelhanças entre ambos. Por designarem atos da ex-
periência humana, como deslocamento espacial, contato físico, 
força e transferência de posse, podemos afirmar que integram ca-
tegorias verbais de nível básico, isto é, categorias que servem de 
base conceptual para a constituição de outros sentidos relaciona-
dos. Conforme ressaltam Cuenca e Hilferty (1999, p. 42-44), as 
categorias desse nível estruturam-se como prototípicas e são mais 
suscetíveis ao fenômeno da polissemia e à construção de metáfo-
ras primárias, segundo a definição de Grady (1997), uma vez que 
emergem diretamente da experiência humana, ao contrário das 
metáforas consideradas complexas. 

Percebemos que as ocorrências desses verbos, nos contextos 
de uso examinados, evidenciam um modelo conceptual de deslo-
camento físico de uma entidade (animada, agentiva), para realizar 
a manipulação direta de uma outra entidade (animada ou inani-
mada), com o intuito de exercer sobre esta última algum tipo de 
força que resultará em contato, controle e transferência de posse. 
Podemos citar, como exemplos ilustrativos, duas construções bas-
tante recorrentes no português brasileiro, que foram identificadas 
também em outros momentos da história da língua portuguesa: al-
guém deu algo a outrem; alguém tomou algo de outrem. Tais usos 
básicos podem ser projetados metaforicamente para domínios abs-
tratos da experiência humana e a partir de esquemas de imagens, 
como podemos verificar no corpus. 

Para evidenciar tais colocações e, por conseguinte, estudar se 
os referidos verbos são polissêmicos, apresentamos, a seguir, alguns 
sentidos físico-espaciais e extensões metafóricas dos verbos dar e 
tomar identificados em 15 narrativas orais extraídas do corpus do 
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Núcleo de Estudos da Oralidade (NEO - UNEB/Campus II), sob a 
coordenação de Edil Costa (1995), gravadas na década de 1990 pe-
los seus integrantes pesquisadores e devidamente autorizadas para 
pesquisas e publicações, as quais incluem entrevistas e depoimen-
tos de informantes da cidade de Alagoinhas sobre o candomblé. 

Cabe salientar que o estudo, cujos resultados mostramos 
aqui, contou com a colaboração de uma bolsista de iniciação 
científica (Fapesb/Uneb),3 e teve como finalidade precípua fa-
zer um exame qualitativo, sincrônico, pautado nos usos desses 
dois verbos.

Vale ressaltar que uma expressiva diversidade de sentidos de 
dar e tomar é documentada desde os mais antigos dicionários do 
português, como o de Moraes Silva (1813, 1878), até alguns mais 
recentes, como o de Houaiss (2004), dentre outros. Nos primeiros 
séculos da língua portuguesa, esses predicadores já apresentavam 
variação de sentidos e empregos, conforme atestam os estudos rea-
lizados por Santos (2011, 2015). No português atual, além de serem 
conservados alguns dos significados encontrados nos séculos XIII e 
XIV, os predicadores dar e tomar ampliaram ainda mais a sua rede 
de significação, dando origem a sentidos mais abstratos, por meio 
de processos metafóricos e metonímicos.

Acreditamos que os sentidos experiencialmente básicos de 
dar e tomar, aqueles que remetem a experiências físico-motoras 
e servem de base conceptual para explicar e compreender outros 
sentidos, estruturam-se em cinco domínios, também básicos, da 

3 Sara de Jesus Oliveira foi bolsista de iniciação científica e graduanda do curso 
de Letras-Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura, da Universidade do 
Estado da Bahia, Campus II – Alagoinhas, e desenvolveu a pesquisa intitulada 
A metaforização do verbo dar no português falado pelos moradores de Alagoinhas 
e regiões circunvizinhas, segundo o enfoque da semântica cognitiva, vinculada à 
pesquisa por mim realizada no Departamento de Educação da UNEB sobre a 
polissemia dos verbos dar, tomar e pegar, à luz da linguística cognitiva.
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experiência humana, interligados, que funcionam como domínios 
de origem para projeções semânticas desses verbos. São eles: espa-
cial, da força, do interesse humano, do controle e da posse. 

No corpus estudado, predominam dois sentidos conceptual-
mente mais salientes para o verbo dar. As ocorrências identificadas 
evidenciam, de um lado, um uso físico-espacial que pode ser pa-
rafraseado como “transferir a posse de algo material para alguém”, 
isto é, ofertar, oferecer, conforme podemos constatar nos exemplos 
(1), (2), (3), (4) e (5): 

(1) “Se eu tivesse um camará que me ajudasse eu brincar lhe dava 
um cordão de ouro”. (Entrevistado 3, informação verbal). 

(2) “Só tem que, na realidade, quando eu entro de obrigação pra poder 
dar comida ao meu orixá”. (Entrevistado 4, informação verbal).

(3) “Então, o meu caboclo, assim que terminar, ajeitar tudo, eu vou 
dar comida a Rei de Congo, que é o meu caboclo”. (Entrevistado 
1, informação verbal).

(4) “Esse rei fazia, pintava, esse sacrifício, pegava todas moça que 
tinha na cidade dava esse dragão pra comer, […]”. (Entrevistado 
7, informação verbal).

(5) “Dou o caruru […]”. (Entrevistado 7, informação verbal).

E, de outro lado, podemos identificar um sentido não físi-
co-espacial, parafraseado como “promover ou propiciar uma ação 
ou evento”, que podemos depreender em (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13) e (14): 

(6) “Dê bom dia pra quem é de bom dia/E adeus e até outra hora!” 
(Entrevistado 3.10, informação verbal). 

(7) “[…] você é mais velha do que eu, vamos supor, mas a sua 
mãe lhe deu outra criação, lhe deu outros ensinamentos”. 
(Entrevistado 4, informação verbal). 
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(8) “Eu vou dar um exemplo pra você”. (Entrevistado 4, informação 
verbal).

(9) “[…] vou te dar esse direito […]”. (Entrevistado 4, informação 
verbal).

(10) “[…] o orixá já vem com outros olhos pra poder já dar mais 
uma levantada na vida dessa pessoa, […]”. (Entrevistado 4, 
informação verbal).

(11) “[…] e pra eu lhe tirar de cima de uma cama dá trabalho”. 
(Entrevistado 4, informação verbal). 

(12) “Então nos sete anos, você tem ali que dar a obrigação de 
sete anos porque se você tiver um cargo, também não é todo 
mundo que paga, se você tiver um cargo, um cargo é o quê?” 
(Entrevistado 4, informação verbal).

(13) “Porque eu dou sessão de mesa. Dia de quinta eu dou sessão de 
mesa e dia de terça, eu dou giro”. (Entrevistado 7, informação 
verbal).

(14) “Se Deus me der o consentimento e eu não for em vida, em 
morte, depois de eu ir, meu espírito vai lá. […]”. (Entrevistado 
7, informação verbal).

Encontramos, ainda, outros sentidos periféricos e, portanto, 
menos salientes conceptualmente, tais como “aguardar por algo” 
(15), “transferir” (16) e “doar sentimento” (17): 

(15) “A gente dá um tempo, aguarda, deixa as comidas brancas 
arreadas pedindo a paz, abrindo o caminho dele. […]”. 
(Entrevistado 4, informação verbal).

(16) “[…] puxar e pedir a outra pessoa de fora do santo que deu o 
nome que tome o nome é porque cada um tem o seu fundamento, 
[…]”. (Entrevistado 4, informação verbal).

(17) “[…] mas o pai não dava a ele aquele carinho que ele queria. 
[…]”. (Entrevistado 4, informação verbal).
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Observamos, por um lado, que, nos excertos (1), (2), (3), (4) 
e (5), o verbo dar indica uma ação que envolve um sujeito agenti-
vo que se movimenta numa trajetória espaço-temporal, com início, 
meio e fim, para transferir a posse de um objeto, na maioria das 
vezes, inanimado para outrem. Notamos, por outro lado, que desse 
uso derivam os sentidos abstratizados constantes entre as transcri-
ções de trechos das entrevistas, numerados de (6) a (17). Nesses 
casos, há uma transferência de posse nocional, motivada pela me-
táfora conceptual AÇÕES, EVENTOS, TEMPO, SENTIMENTOS 
SÃO OBJETOS MANIPULÁVEIS. 4 Para Lakoff e Johnson (1980, 
2002), pensamos e agimos metaforicamente, portanto, as metáfo-
ras conceptuais são metáforas do pensamento e são acionadas por 
ações e expressões metafóricas que aparecem na superfície dos tex-
tos e discursos, não apenas literários. O domínio-fonte ou origem, 
aquele mais conhecido, físico-espacial (objetos inanimados, con-
cretos, como comida, caruru, etc.), é projetado em um domínio da 
experiência, também denominado alvo, mais abstratizado ou me-
nos conhecido (ações, eventos, tempo, sentimentos), que herda as 
características conceptuais do primeiro. 

Já em relação ao verbo tomar, destacamos como menos pro-
totípicos os sentidos abstratos parafraseados, a saber: “adquirir um 
bem nocional”, “identificado nos exemplos” (18) e (19); “assumir 
uma posição”, em (20), e “realizar um evento”, em (21): 

(18) “[…] é como se fosse tomar uma certa liberdade, uma pessoa que 
não completou sete anos de santo levantar o pescoço pra olhar 
pra a gente assim porque na realidade ele tem que passar aquele 
tempo de iaô arrastando o chão, tomando bênção a todo mundo 
pra aprender a ser humilde. Quando tomar o cargo com sete anos, 
aí é chamado de decá. […]”. (Entrevistado 4, informação verbal).

4 A fonte é grafada em caixa alta, em conformidade com os princípios da Teoria 
da Metáfora Conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980). 
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(19) “[…] só vai ter direito a tomar nome tudo isso depois que ele 
completar os sete anos […]”. (Entrevistado 4, informação 
verbal). 

(20) “[…] ele tomou a frente, foi ele que matou o dragão”. 
(Entrevistado 7, informação verbal).

(21) “Aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, cheguei 
na Rodoviária, tomei um banho, […]”. (Entrevistado 7, 
informação verbal).

Em contrapartida, sobressai-se o sentido físico-espacial “in-
gerir substância líquida ou sólida”, disponível, para fins medicinais, 
religiosos e/ou para alimentação, tal como ilustrado nos contextos 
(22), (23), (24) e (25), a seguir: 

(22) “[…] que você não pode tomar bebida alcoólica durante aquele 
período”. (Entrevistado 4, informação verbal).

(23) “[…] não pode comer pimenta, não pode tomar cachaça, […]”. 
(Entrevistado 4, informação verbal).

(24) “Então, na realidade, é um santo que, quando ele tá tomando 
rum, […]”. (Entrevistado 4, informação verbal).

(25) “O Boiadeiro toma jurema?”5 (Entrevistado 7, informação 
verbal).

Em apenas um contexto, aparece o sentido “apropriar-se in-
devidamente de um objeto de outrem”: 

(26) “[…] dois cara bafou ele pra tomar a volta e o relógio, ele foi revidar, 
ele cortou a mão, […]”. (Entrevistado 7, informação verbal).

Nos excertos (18), (19), (20) e (21), em que o verbo tomar 
ocorre com sentidos abstratizados, temos subjacente a metáfora 

5 Jurema era uma bebida indígena sagrada que os pajés faziam e serviam em 
reuniões especiais. 
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conceptual CARGO, EVENTO, NOMEAÇÃO, LOCALIZAÇÃO 
SÃO OBJETOS MANIPULÁVEIS. Nos demais exemplos, os sen-
tidos são físico-espaciais e, portanto, não metafóricos, embora po-
lissêmicos. Tal constatação nos leva a afirmar que a polissemia dos 
verbos estudados advém de instanciações de um sentido físico-es-
pacial em um mesmo domínio experiencial e de metaforizações, 
provenientes de projeções para outros domínios mais abstratos da 
experiência humana. 

É interessante notar que as construções sintáticas em que se 
encontram os dois verbos estudados estão imbricadas com a sua 
rede de significação. De um lado, as construções com dar indicam 
um movimento unidirecional e paradigmático, porque o objeto é, 
prototipicamente, deslocado pelo sujeito até um alvo ou landmark, 
representado sintaticamente pelo objeto indireto, que é a meta da 
ação; de outro lado, nas sentenças com tomar ocorre uma inversão 
de perspectiva desse movimento, que passa a ser bidirecional ou, 
conforme descreve Fernandes (2000, p. 213 apud SANTOS, 2011, 
p. 120), configurado por uma trajetória de tipo “vai-vem”, pois 

[...] a ação parte do sujeito agente, em direção ao ob-
jeto a ser tomado, alvo do seu deslocamento, e volta 
para o próprio sujeito, que, nesse caso, é também 
destinatário da sua ação, ou seja, sua meta final, e, 
por conseguinte, beneficiário e experienciador dos 
seus efeitos […]. 

Observamos, ainda, que a noção de transferência de posse 
de um bem, objeto material para algo ou para alguém, dá lugar a 
um contato nocional entre entidades ou a uma transferência de 
posse, também nocional, de um objeto não material ou abstrato, 
tanto nas ocorrências com o verbo dar quanto nas ocorrências 
com o verbo tomar. Trata-se do mapeamento de um domínio-fonte 
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para um domínio-alvo, mantendo-se os mesmos esquemas imagé-
ticos (origem-percurso-meta, força, contato e contêiner), através de 
experiências sensório-motoras e, portanto, corporais, a partir das 
nossas relações e interações com e no mundo. Nesse caso, encon-
tramos as metáforas conceptuais do recipiente e da estrutura dos 
eventos como objetos (LAKOFF; JOHNSON, 1999), uma vez que 
os bens não materiais são conceptualizados como objetos que são 
deslocados para um recipiente nocional.

Para ilustrar como interpretamos esses mapeamentos, recor-
remos ao mapa metafórico, exposto no Quadro 1, que busca sinte-
tizar as correlações entre um domínio-fonte (físico-espacial) e um 
domínio-alvo (não físico-espacial): 

Quadro 1 - Representação de um mapeamento metafórico

Domínio-origem 
Atividades experiencialmente 

básicas de transferência de posse 

Domínio-alvo 
Atividades relativas a eventos 

e ações relacionadas ao 
Candomblé 

Sujeito agente: ser animado 
Objeto: animado ou inanimado 
(comida, bebida, coisas, etc.). 

Sujeito agente: ser animado ou 
inanimado (personificado)
Objeto: nocional (evento, ação, 
sentimento, tempo, direção, cargo, etc.)

Movimento: físico-espacial Movimento: nocional 

Interação entre sujeito e objeto: 
contato físico/manipulação direta

Interação entre sujeito e objeto: 
contato nocional/ relação abstrata 

Transferência de posse e contato: 
objeto concreto (comida, bebida, 
relógio, etc.) 

Transferência de posse: objeto 
abstrato (direito, bênção, tempo, 
levantada, etc.) 

Fonte: Elaborado pela autora.
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Em síntese, podemos afirmar que a metáfora é um fenômeno 
conceptual propulsor da polissemia de dar e tomar. Entendemos 
que a metáfora conceptual subjacente aos sentidos identificados 
no corpus pode ser a mesma, conforme já mencionado: AÇÕES, 
EVENTOS, SENTIMENTOS, LOCALIZAÇÃO, ENTRE OUTROS 
SÃO OBJETOS MANIPULÁVEIS. Isso significa que esses objetos 
abstratos são deslocáveis e passíveis de transferência de posse para 
alguém, bem como podem ser apropriados por algo ou por alguém 
metaforicamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao examinarmos a polissemia dos verbos dar e tomar, em 
situações de uso, percebemos que ambos refletem aspectos impor-
tantes da experiência humana, uma vez que as conceptualizações 
estudadas partem da noção de que o corpo humano funciona como 
um recipiente que ocupa um lugar no espaço e que se desloca de 
um ponto a outro de uma trajetória para transferir a posse de algo 
que pode ser material ou não, seja para o próprio sujeito, seja para 
uma outra entidade.

A partir dos resultados encontrados, foi possível observar, 
também, que a polissemia desses verbos é decorrente de projeções 
metafóricas, o que evidencia uma ampla rede de sentidos flexíveis e, 
ao mesmo tempo, estáveis, convergentes, isto é, relacionados direta 
ou indiretamente entre si. Nos casos das abstratizações, observa-
mos que a noção de transferência de posse de um objeto material 
para algo ou para alguém (dar comida ao meu orixá, tomar a cacha-
ça, etc.) é projetada como uma posse nocional de um bem não ma-
terial, tanto em ocorrências com o verbo dar (dar consentimento, 
dar obrigação) quanto em ocorrências com o verbo tomar (tomar 
liberdade, tomar bênção, etc.). 
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Percebemos, ainda, que a polissemia é um processo semânti-
co-cognitivo, natural em qualquer língua em uso, uma vez que re-
flete como os falantes-escreventes-conceptualizadores compreen-
dem o seu contexto sócio-histórico-cultural e o documentam, já 
que partem de conceitos experienciados fisicamente para construir 
conceitos abstratizados, evidenciando, assim, as múltiplas possibi-
lidades de sentido que um mesmo item lexical pode apresentar, a 
exemplo dos verbos estudados. 
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A PoLiSSEmiA Em ESQuEmAS 
morFoLÓGiCoS [[X]iZAr]V  
Do PorTuGuÊS BrASiLEiro

Carla Elisa Ferreira dos Santos
Natival Almeida Simões Neto

Neste artigo, discutiremos, com base nos princípios da morfologia 
construcional e da linguística cognitiva, as instanciações do esque-
ma [[X]izar]V em português,1 destacando aspectos relacionados à 
criatividade na recepção e criação de novas palavras e à polissemia 
desses itens lexicais (BOOIJ, 2010; GONÇALVES, 2016). 

Ao darmos relevância aos aspectos semânticos nas derivações 
[[X]izar]V, é preciso que destaquemos que, na trajetória dos estudos 
linguísticos, esses aspectos não foram observados sempre da mes-
ma maneira. Said Ali (1964), por exemplo, dentro de uma tradição 
neogramática, aponta que, nesse processo de formação, os sufixos e 
prefixos são acrescidos a uma base, que adquire o sentido referente 
à palavra primitiva. Bloomfield (1970), dentro de uma abordagem 
estruturalista, corrobora essa visão ao entender que o significado das 
formas morfologicamente complexas advém da soma dos significa-
dos dos elementos mínimos (morfemas) que se concatenaram para 

1 Os dados utilizados para a análise foram os da dissertação de mestrado de Carla 
Elisa Ferreira dos Santos, intitulada Sufixos verbalizadores -izar e -ecer: uma 
análise à luz da morfologia distribuída, defendida no ano de 2016, no Programa 
de Pós-Graduação em Língua e Cultura, da Universidade Federal da Bahia. 
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formá-las. Essa ideia também é admitida no gerativismo, em aborda-
gens lexicalistas,2 como a de Halle (1973) e de Aronoff (1976).

Essa visão do significado, defendida no âmbito dos estudos 
formalistas, caracteriza a chamada hipótese forte da composiciona-
lidade e se opõe à hipótese fraca da composicionalidade, defendi-
da nos estudos funcionalistas de orientação sociocognitivista, em 
Goldberg (1995) e Salomão (2003). A hipótese fraca, por se apoiar 
nos princípios teóricos da linguística cognitiva, como a ideia do sig-
nificado construído na interação e o princípio da escassez do signifi-
cante. Assim, nessa visão, não se nega a composicionalidade, ou seja, 
há a possibilidade de o significado advir da soma das partes, e aspec-
tos formais podem ser significativos na construção dos significados. 
Entretanto, acredita-se que essa visão é limitada, sobretudo no ins-
tante em que: (i) as partes, ao serem segmentadas linearmente, não 
dão conta do significado do todo; (ii) o significado do todo se mostra 
menor ou mais simples que o significado de suas partes separadas.

Ao optarmos, neste trabalho, por uma abordagem sociocogni-
tivista, estamos assumindo prontamente a hipótese fraca da compo-
sicionalidade. Logo, as instanciações dos esquemas [[X]izar]V não são 
interpretadas pela soma de significados apriorísticos do sufixo -izar e 
do input X. É o que vemos em “ivetizar”, no exemplo (1):

(1) Típica cena de humor britânico Vs. humor ame-
ricano. Os americanos estão quase os brasileiros, 
achando que as pessoas tem que sorrir e fazer piada 
o tempo todo. Parem de ivetizar as pessoas, ninguém 
é obrigado a ficar gritando, dizendo que faz faxina e 
come feijão, falando palavrão e rindo pro cabo man 
pra dizer que é humilde.3

2 Para uma visão diferente, ver Bauer (1983) sobre lexicalização.
3 Comentário de um dos leitores do site. Disponível em: <http://g1.globo.com/

pop-arte/cinema/noticia/2015/07/cara-delevingne-e-criticada-por-mau-hu-
mor-em-entrevista-na-tv-dos-eua.html>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
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Nesse exemplo, conceptualizamos o significado da palavra 
“ivetizar” como (i) agir como se fosse Ivete Sangalo ou (ii) esbanjar 
alegria e simpatia, de forma que esses dois possíveis significados 
estejam relacionados. O que nos interessa apontar é que, para se 
chegar a (ii), a partir de (i) ou não, é preciso ter o conhecimento da 
figura da cantora Ivete Sangalo, um conhecimento, portanto, enci-
clopédico. A alegria/simpatia é um dos aspectos selecionados nessa 
construção, dentre todas as características de Ivete Sangalo, o que 
evidencia um processo metonímico. A hipótese forte da compo-
sicionalidade não dá conta de processos dessa natureza, o que faz 
com que prescindamos dela. 

Explicadas as nossas razões e delimitados os nossos inte-
resses, encerram-se aqui as considerações iniciais. A partir daqui 
o trabalho se estrutura da seguinte maneira: (i) na próxima seção 
faremos uma breve explicação de princípios teóricos da linguística 
cognitiva, da gramática das construções e da morfologia constru-
cional; (ii) na seção seguinte apresentaremos as análises; (iii) a se-
ção final trará as considerações finais, seguidas das referências. 

LINGUÍSTICA COGNITIVA: PRINCÍPIOS FUNDANTES E 
ABORDAGENS CONSTRUCIONAIS

Teóricos como Rajagopalan (2002) e Stefanowitsch (2011) 
fazem, já há algum tempo, uma revisão crítica do marco histórico-
científico conhecido como virada cognitivista, que teve seu início 
na segunda metade do século XX e se desdobra até os dias atuais. 

As ciências sociais e as humanidades estão atualmen-
te experimentando uma “virada cognitivista” pelo 
menos tão abrangente e profunda quanto a virada lin-
guística do século passado. Muitas disciplinas estão 
lutando para se redefinir à luz desse desenvolvimento, 
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dando-nos uma série de novos programas de pesqui-
sa que se referem a si mesmos como “antropologia 
cognitiva” (D’Andrade 1995), “sociologia cognitiva” 
(Zerubavel, 1997), “economia cognitiva” (Bourgine 
e Nadal 2004), “ciência política cognitiva” (Easton, 
1985), “estudos cognitivos religiosos” (Boyer, 1994) e, 
claro, “poética cognitiva” (Stockwell 2002), “gramáti-
ca cognitiva” (Langacker, 1987) e “linguística cogniti-
va” (Lakoff, 1987). (STEFANOWITSCH, 2011, p. 295, 
tradução nossa).4 

Como podemos observar, há uma série de teorias, ou, dizendo 
de maneira mais correta, ciências que se inserem nesse paradigma 
cognitivista. Essa constatação pode levar, de maneira muito óbvia, 
para a comprovação de que não dá para falar em “ciência cognitiva”, 
imaginando que se suponha qual ciência seja (sociologia cognitiva, 
economia cognitiva, linguística cognitiva, etc.). Além disso, é possí-
vel nos perguntarmos se esse adjetivo “cognitivo/cognitiva” que se 
adjunge a um dado campo do saber trata de uma mesma abordagem 
de cognição. Assim, conforme a citação de Stefanowitsch (2011), po-
demos presumir que a noção de cognição da antropologia cognitiva, 
por exemplo, é a mesma que a da sociologia cognitiva?

No texto de Rajagopalan (2002, p. 102), o autor retoma uma 
consideração de Haugeland (1981 apud RAJAGOPALAN, 2002), 
que observa que o termo “ciência cognitiva”, em seu sentido mais 
estrito, não se aplica a toda área do saber que trate de cognição, 

4 “The social sciences and the humanities are currently experiencing a ‘cognitive 
turn’ at least as sweeping and profound as the linguistic turn of the last 
century. Many disciplines are struggling to redefine themselves in light of this 
development, giving us a host of new research programs referring to themselves 
as ‘cognitive anthropology’ (D’Andrade 1995), ‘cognitive sociology’ (Zerubavel 
1997), ‘cognitive economics’ (Bourgine and Nadal 2004), ‘cognitive political 
science’ (Easton 1985), ‘cognitive religious studies’ (Boyer 1994), and, of course, 
‘cognitive poetics’ (Stockwell 2002), ‘cognitive grammar’ (Langacker 1987) and 
‘cognitive linguistics’ (Lakoff, 1987).” (STEFANOWITSCH, 2011, p. 295).
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mas apenas àquelas que abordam a cognição, baseando-se em cer-
tas premissas, tais como processamento de informação ou manipu-
lação simbólica. A respeito disso, Rajagopalan (2002, p. 102-103, 
grifos do autor) observa que,

[p]ara Haugeland, como para vários outros estu-
diosos da área, a ciência da cognição se constitui 
em apenas uma vertente dentro do campo; aliás a 
única que dominou o campo até o início da déca-
da de 1980, quando surgiram os primeiros traba-
lhos sobre o conexionismo como forma alternativa 
de pensar a cognição – ou, mais especificamente, a 
publicação dos dois volumes que compõem a obra 
Parallel Distributed Processing: Explorations in the 
Microstructure of Cognition (Rumelhart et al., 1986), 
considerada por muitos como “a Bíblia” do conexio-
nismo. A chamada ciência da cognição é apenas uma 
teoria ou, se quiser, um paradigma (Baars, 1986) 
dentro do campo – por sinal, um paradigma em 
declínio e em fase de superação (Schneider, 1987). 
O uso continuado do termo ciência da cognição 
para designar não só modelos teóricos de cognição 
centrados na inteligência artificial ou simples ma-
nipulação de símbolos (jocosamente denominado, 
em inglês, GOFAI – Good Old-Fashioned Artificial 
Intelligence), mas também para todas as abordagens 
teóricas do campo implicaria, portanto, no mínimo 
uma certa arrogância metonímica. 

Essa observação feita por Rajagopalan (2002) destaca a impor-
tância de salientar a pluralidade de abordagens cognitivistas, o que não 
ficava claro com a adoção do termo ciência da cognição. À guisa de 
conclusão sobre a diferença entre o uso de ciência da cognição ou teoria 
de cognição, Rajagopalan (2002, p. 103, grifos do autor) entende que, 

[a]o aceitar tal distinção entre a ciência da cognição e 
uma teoria de cognição, estamos (a) acenando para a 
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existência de uma multiplicidade de orientações que 
se verifica nesse campo em franca ebulição e (b) fazen-
do a ressalva importante de que nem todas as observa-
ções que fazemos a respeito de uma outra determina-
da visão teórica dentro do campo automaticamente se 
aplicam a outras ou ao campo como um todo. 

Aceitar essa compreensão nos ajuda a responder à pergunta 
feita anteriormente, sobre o uso do adjetivo cognitivo/cognitiva ao 
lado de ciências, como a economia, a antropologia e a sociologia. 
Agora, podemos assumir que a antropologia cognitiva, a economia 
cognitiva e a sociologia cognitiva não são ciências cognitivas, mas 
teorias que refletem sobre a cognição, de maneiras distintas, e a 
maneira como cada uma observa dependerá do seu recorte teóri-
co-metodológico. Dessa forma, uma assunção feita no âmbito da 
antropologia cognitiva, por exemplo, não é assumida por todas as 
outras teorias cognitivas, obrigatoriamente. 

A adoção de termos que podem dar uma impressão homo-
geneizante a um vasto campo de estudo também ocorre nos estudos 
linguísticos. Por mais que, hoje, ao se falar em linguística cogniti-
va, esse termo já remeta a uma teoria relativamente consolidada dos 
estudos da linguagem, não se deve empregar, no entanto, o termo 
“teoria cognitiva”, pois a linguística cognitiva não é a única teoria da 
linguagem que faz reflexões com base na cognição. 

Nos estudos linguísticos, podem ser consideradas, pelo me-
nos, duas vertentes cognitivas. A primeira vem das propostas de 
Chomsky (1959), que interrompeu a tradição behaviorista, defendi-
da por Leonard Bloomfield. Sobre a maneira como Chomsky (1959) 
insere a linguagem em uma dimensão cognitiva, Stefanowitsch 
(2011, p. 298, tradução nossa) observa que

[...] [a] linguística chomskyana acrescenta um toque 
interessante à relação entre linguagem e cognição. 
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Ela postula um módulo mental especializado que 
contém nossa competência linguística, uma facul-
dade da linguagem autônoma que não compartilha 
princípios de representação com outros aspectos da 
cognição e que interage com eles apenas no proces-
so de desempenho linguístico, um processo que é 
explicitamente deixado de lado nessa teoria linguís-
tica. […]. Um linguista chomskyano não precisa 
prestar atenção aos métodos das ciências cognitivas 
centrais, nem a nada que tenham descoberto sobre 
qualquer aspecto da cognição humana. Para uma 
teoria linguística com aspirações cognitivas, esse é 
um mecanismo genuinamente engenhoso de cons-
trução de teoria: assegura que qualquer descoberta 
sobre a estrutura da língua se torna automaticamen-
te um fato sobre a mente humana.5

Essas formulações caracterizam a teoria da gramática gerati-
va (GG). Para os linguistas que seguem essa linha teórica, o ser hu-
mano é dotado de uma “faculdade da linguagem”, parte do cérebro 
responsável, sozinha, pelas atividades da linguagem. Se Chomsky 
(1959) falava em faculdade da linguagem, Chomsky (2000, p. 4-5, 
tradução nossa) é mais assertivo e chama de órgão da linguagem, 
como se pode ver na passagem a seguir. 

5 “Chomskyan linguistics adds an interesting twist to the relation between lan-
guage and cognition. It posits a specialized mental module that contains our 
linguistic competence, an autonomous language faculty that does not share any 
representational principles with other aspects of cognition and that interacts 
with them only in the process of linguistic performance, a process that is ex-
plicitly placed outside of the domain of linguistic theory. […]. A Chomskyan 
linguist does not have to pay attention to the methods of the core cognitive 
sciences, nor to anything that they have uncovered about any aspect of human 
cognition. For a linguistic theory with cognitive aspirations, this is a genuinely 
ingenious theory-building mechanism: it ensures that any discovery about the 
structure of language automatically becomes a fact about the human mind.” 
(STEFANOWITSCH, 2011, p. 298).
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A faculdade da linguagem pode razoavelmente ser 
considerada com um “órgão da linguagem” no sen-
tido que os cientistas falam do sistema virtual, ou 
sistema imunológico, ou sistema circulatório, como 
órgãos do corpo. Entendido dessa maneira, um órgão 
não é alguma coisa que pode ser removido do corpo, 
deixando o resto intacto. É um subsistema de uma es-
trutura mais complexa. Esperamos compreender a to-
tal complexidade investigando partes que apresentam 
características distintas, e suas interações. O estudo 
da faculdade da linguagem procede do mesmo jeito.6 

Tomasello (2017) comenta as contribuições da GG, dizendo 
que, embora tenha provocado uma revolução na linguística, foi uma 
revolução técnica. Sendo a proposta de Chomsky uma ruptura com o 
estruturalismo norte-americano, Tomasello (2017, p. 191) relata que

[o]s linguistas estruturalistas estadunidenses esta-
vam buscando padrões distribucionais formais nas 
línguas, e Chomsky (na esteira de Harris) criou algu-
mas ferramentas formais especialmente poderosas 
para isso: as transformações sintáticas. As transfor-
mações abriram novas trilhas de investigação e per-
mitiram a descoberta de coisas como as restrições de 
ilha – decerto um dos mais importantes avanços da 
linguística do século XX. 

Ainda com base na leitura de Tomasello (2017), vemos que, 
embora o gerativismo tenha rompido com o estruturalismo, no 

6 “The faculty of language can reasonably be regarded as a ‘language organ’ in 
the sense in which scientists speak of the virtual system, or immune system, 
or circulatory system, as organs of the body. Understood in this way, an or-
gan is not something that can be removed from the body, leaving the rest in-
tact. It is a subsystem of a more complex structure. We hope to understand the 
full complexity by investigating parts that have distinctive characteristics, and 
their interactions. Study of the faculty of language proceeds in the same way.” 
(CHOMSKY, 2000, p. 4-5).
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sentido de estabelecer novas ferramentas técnicas e teórico-meto-
dológicas, ainda mantém certas visões que fazem com que seja en-
carado como um “estruturalismo de roupa nova” (FARACO, 2005). 
A respeito disso, Tomasello (2017, p. 191-192) registra que

[o]s linguistas estruturalistas estadunidenses não ti-
nham interesse na realidade psicológica e, assim, ex-
plicitamente se esquivavam de qualquer explicação 
sobre como as pessoas usam a língua para expressar 
significado e se comunicar – esse era considerado um 
problema da psicologia. Em visível contraste, Chomsky 
argumentava que a linguística é um ramo da psicologia 
cognitiva e que a gramática universal é uma faculdade 
inata da mente humana. Curiosamente, porém, nessa 
psicologização da linguística, a função comunicativa 
era considerada irrelevante para caracterizar as cons-
truções gramaticais – e as tentativas nessa direção, por 
exemplo, da parte de semanticistas gerativos, foram 
explicitamente rejeitadas. A esse respeito, a linguística 
chomskiana pode ser vista como uma sucessora teóri-
ca da linguística estrutural estadunidense, já que am-
bas desprezam, por razões de princípio, as dimensões 
semântica e pragmática das construções gramaticais. 

As considerações feitas por Chomsky (2000), Stefanowitsch 
(2011) e Tomasello (2017) permitem que tenhamos uma noção da 
visão de cognição assumida na GG. Nessa teoria, aposta-se que a 
linguagem opera na mente humana e que, nesta, há uma área (mó-
dulo) chamada faculdade da linguagem ou órgão da linguagem, 
que é responsável por todas as atividades linguísticas. Isso, além de 
apontar para um cartesianismo que separa mente e corpo, aponta 
para uma separação do módulo da linguagem de todos os outros 
da cognição humana. Dessa forma, embora tenha contribuído para 
inserir uma dimensão cognitiva nos estudos da linguagem, a GG 
ainda se orienta por um estudo imanente da língua.
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A visão modular da linguagem e a pouca relevância dada 
às “[...] dimensões semântica e pragmática das construções” 
(TOMASELLO, 2017) são alguns dos principais fatores de diferen-
ciação para o que vem a ser a cognição para a GG e para a linguís-
tica cognitiva (LC), a segunda vertente de orientação cognitiva nos 
estudos linguísticos. 

A LC defende a hipótese da mente corporificada (LAKOFF; 
JOHNSON, 2002), ou seja, uma arquitetura da linguagem que não 
só está ligada a outras áreas da cognição humana, como também 
está em diálogo com todo o restante do corpo, conforme as expe-
riências que o homem vai adquirindo ao longo da sua existência. 

É preciso deixar claro que a LC não desacredita que haja um 
fator genético preponderante para o desenvolvimento da linguagem. 
Os linguistas cognitivos apenas questionam se esse pode ser conside-
rado o único fator responsável por todo o desenvolvimento linguísti-
co, tendo o fator sociocultural pouca ou nenhuma relevância. Desse 
contexto, pode-se depreender uma segunda importante diferença 
entre a LC e a GG: para a GG, a cognição é universal, ao passo que, 
para a LC, a cognição é situada. 

De maneira simplista, podemos dizer que, ao apostarem na di-
mensão cognitiva para o desenvolvimento da linguagem, os gerativis-
tas defenderão que essa é uma característica inata da espécie humana 
e, como geneticamente a espécie humana é uma só em qualquer lugar 
do mundo e, em qualquer contexto, os seres humanos adquirem uma 
língua com características formais ditas universais, defender-se-á que 
o fator sociocultural tem pouca relevância nesse processo. Os seguido-
res da LC, por outro lado, entendem que o fator genético é importante 
para uma interpretação teórica baseada na competência linguística, 
porém, para uma teoria linguística centrada no uso, ou no desempe-
nho (em termos gerativistas), o fator sociocultural precisa ser levado 
em conta, visto que as línguas podem apresentar diferenças expressivas 
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e conceptuais que se baseiam nas experiências que os falantes materia-
lizam por meio das construções e das categorizações. 

Dentro da LC, há um arquipélago de teorias que, apesar de 
terem interesses particulares, aproximam-se por se basearem em 
uma mesma concepção de língua. Dentre essas teorias, há algumas 
que se destacam para a análise dos aspectos gramaticais. É o caso 
da gramática das construções (GC), como proposta por Goldberg 
(1995). Nesse modelo, é basilar o conceito de construção como um 
pareamento de forma e significado. Na GC, as construções de uma 
língua são organizadas por meio de redes em que os nós mais bai-
xos/distantes herdam informações dos mais altos/próximos. Essa 
configuração é utilizada também na morfologia construcional 
(MC), como proposta por Booij (2010) e aplicada por Gonçalves 
(2016). Vejamos, na Figura 1, uma representação da GC, ao passo 
que, na Figura 2, é apresentada uma representação da MC.

Figura 1 – Diagrama de significados da construção transitiva

Fonte: Ciriaco (2014, p. 412).
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Figura 2 – Esquema geral das construções X-eir- substantivas 

Fonte: Simões Neto (2016, p. 198)

Na Figura 1, extraída do trabalho de Ciriaco (2014), or-
ganizou-se uma rede polissêmica das construções transitivas do 
português brasileiro. Para essa análise, a autora considerou seis 
categorias de verbo: (i) verbos de estado (Essa bolsa custa 500 
reais); (ii) verbos de experiência (Fernanda ama Estêvão); (iii) 
verbos de obtenção (Paulo conseguiu um emprego); (iv) verbos 
estritamente causativos (A mãe aborreceu a filha); (v) verbos cau-
sativos/agentivos (Os meninos quebraram a janela); (vi) verbos 
estritamente agentivos (Maria cortou o bolo). Com isso, Ciriaco 
(2014) atrela esses seis grupos de afinidades semânticas a padrões 
formais/argumentais e chega ao esquema da Figura 1, em que, em 
negrito, está a construção prototípica (a dos verbos estritamente 
causativos), a partir da qual, por processos de abstratização, meta-
forização e metonimização, as outras construções se desdobram, 
podendo o significado se abstratizar a ponto de se tornar uma ex-
periência, grupo semântico mais marginalizado na representação. 
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Na Figura 2, Simões Neto (2016) apresenta a esquematiza-
ção das construções morfológicas [X]eir]S. O autor encontrou cinco 
grupos de afinidade semântica, representados como esquemas do-
minantes. São eles: (i) agente (porteiro); (ii) objeto (pulseira); (iii) 
local (banheiro); (iv) quantidade (cabeleira) e (v) anomalia (olhei-
ra). Esses esquemas podem ter polissemia e requerer novas divi-
sões, representadas como subesquemas. No esquema de agente, por 
exemplo, temos cinco subesquemas: (i) profissional (reposteiro); (ii) 
habitual (peideira); (iii) beneficiário (herdeiro); (iv) circunstancial 
(prisioneiro); (v) vegetal (figueira). Como se nota, diferentemente 
do que acontece na Figura 1, não há um significado prototípico a 
partir do qual todos os outros irradiam. No entanto, a noção de hie-
rarquia, por processos de metáfora e metonímia, é razoavelmente 
compreensível na relação entre esquemas e subesquemas. 

Em linhas gerais, tanto a GC quanto a MC prezam pela cen-
tralidade semântica nas análises gramaticais. Nessa abordagem, o 
significado é sempre dinâmico, flexível, perspectivista e contextua-
lizado, fazendo com que esses modelos teóricos se insiram perfeita-
mente no programa maior da LC. 

AS CONSTRUÇÕES [X]IZAR]V: ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com Booij (2010), os esquemas têm uma posição 
fixa e outra variável. Nas construções [X]izar]V, o que se tem de fixo 
é a forma fonológica que é preservada no processo derivativo e a ca-
tegoria lexical do output, sempre um verbo. O que é variável, nesse 
esquema, é a categoria lexical da base e o significado da construção, 
o que gera a polissemia no esquema.

Trabalhos anteriores sobre essas construções apontam os se-
guintes grupos de afinidade semântica:
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(i) TORNAR-SE X-ADO, como alfabetizar (OLIVEIRA, 
2009);

(ii) GUARDAR X, como memorizar (BASSANI, 2009); 

(iii) TORNAR-SE X, como em industrializar (CASTRO 
DA SILVA, 2012);

(iv) TORNAR X, como em centralizar (PICOLI, 2015).

Com base nos 102 verbos encontrados por Santos (2016) 
em redes sociais, como Facebook e Twitter, analisamos o compor-
tamento polissêmico dessas construções e percebemos que, além 
dessas quatro leituras já informadas por outros autores, podem ser 
destacadas ainda usar x, fazer7 x, tornar-se x, causar x a, agir como 
x e atribuir característica de x a:

(v) Atribuir característica de x a

       x = base (Flamengo)

•	 Desde que entraram, estão querendo “flamenguizar” o 
VASCO, mas não conseguirão, pois este é o último ano 
deles estuprando o VASCO. 

(vi) Agir como x 

        x = base (Dilma)

7 O uso de fazer x, utilizado neste texto, não se refere a construir algo, como em: “Fiz 
o bolo”. Esta leitura refere-se à realização de uma ação por um indivíduo, como em: 
“Fiz o download do arquivo”. Nessa segunda frase, não há um sentido de construção 
(coisa física) de um download, mas de realização de determinado processo. 
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•	 É mais fácil a Kátia Abreu “dilmizar” do que a Dilma 
katiabreuizar.

(vii) Tornar-se x 

       x = base (Lento)

•	 Velocidade para voltar a “lentizar”. 

(viii) Fazer (realizar) x

                x = base (upload)

•	 Foto repetida só pra “uploadizar” a bagaça aqui quase um 
Jack Johnson.

(ix) Usar x 

            x = base (Twitter)

•	 Twitterizar um romance, é possível?

(x) Causar x a

     x = base (pavor)

•	 Além da ult que é muito útil para “apavorizar” o time 
inimigo.

Santos (2016), a partir de 405 construções [X]izar]V, sen-
do 303 dicionarizadas e 102 não dicionarizadas, delimitou oito 



86

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

significados possíveis, como podemos ver na Figura 3, que re-
produz a tabela de quantificação daquele trabalho.

Figura 3 – Distribuição das ocorrências de acordo com a leitura  
das verbalizações

Fonte: Santos (2016, p. 91).

Neste trabalho, em uma perspectiva construcional, opta-
mos por trabalhar com dois esquemas dominantes. O primei-
ro esquema dominante envolve mudança de estado e aborda 
os significados (TORNAR-SE X, AGIR COMO X e ATRIBUIR 
CARACTERÍSTICAS DE X). Entendemos que, em todos esses, 
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há uma mudança cuja característica-alvo está expressa pelo 
input. Observamos também que os significados AGIR COMO 
X e ATRIBUIR CARACTERÍSTICAS DE X são, em tese, o mes-
mo, mas diferenciados em projeção. No primeiro, como visto em 
“dilmizar” (É mais fácil a Kátia Abreu dilmizar do que a Dilma 
katiabreuizar), a mudança se dá por conta própria, ao passo que 
em “ivetizar”, que seria do segundo significado, a mudança vem 
pela atribuição de terceiros. Porém, isso tem mais a ver com 
uma projeção de figura-fundo, revelada na estrutura sintática, 
do que com o significado da palavra, uma vez que as constru-
ções encontradas com esses significados podem atuar nos dois 
contextos, não sendo produtivo diferenciá-los, para que não in-
corramos no risco de estendermos demais a polissemia. Dessa 
forma, o primeiro esquema dominante tem dois subesquemas: 
um de TORNAR-SE (“lentizar”) e outro de APRESENTAR 
CARACTERÍSTICAS (“dilmizar”, “flamenguizar”, “ivetizar”). 

O segundo esquema dominante envolve ações mais pontuais 
que não se relacionam com a mudança de estado necessariamente. 
Nesse esquema, estabelecemos três subesquemas: (i) GUARDAR 
EM (“pocketizar”); (ii) AGIR EM (“cabelizar”, “twitterizar”, “uploa-
dizar”); (iii) CAUSAR (“apavorizar”). É importante comentarmos 
que o subesquema AGIR EM reúne os significados usar X, transfor-
mar X e fazer X. Entendemos que, por ora, também não há necessi-
dade de dividi-los. A Figura 4, a seguir, apresenta a esquematização 
da polissemia das construções [X]izar]V. Um fato a ser observado 
é que não especificamos a categoria do input, visto que houve uma 
variedade grande (substantivo comum, substantivo próprio, adjeti-
vo, siglas, etc.).
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Figura 4 – Esquema geral das construções X-izar

Fonte: Elaborada pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, procuramos observar a capacidade que o indi-
víduo tem de conceber, categorizar e representar a polissemia das 
verbalizações [[X]izar]V, a partir de uma perspectiva construcional. 
Essa abordagem insere-se no paradigma teórico da linguística cog-
nitiva e entende que o significado é perspectivista e se relaciona 
com experiências sociais e individuais. 

Entendemos, aqui, a polissemia, assim como Soledade (2013, 
p. 83), como “um fenômeno cognitivo capaz de integrar uma rede 
de subesquemas construcionais em torno de um mesmo elemento 
formativo”. Ou seja, a polissemia já não é um fenômeno da palavra 
no léxico, mas de todas as construções, sejam elas mais ou menos 
complexas. 
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Quanto ao resultado dos dados coletados, propusemos a 
existência de dois esquemas dominantes que se ramificam em cin-
co subesquemas. Acreditamos que o modelo disponibilizado pela 
morfologia construcional tem sido bastante útil para a discussão do 
fator semântico na formação de palavras, mas ainda acreditamos 
que a representação não é ideal, pois não dá conta de outros fenô-
menos cognitivos, tais como ajuste focal, metáfora, metonímia e 
analogia, na relação entre esquemas e subesquemas, esquemas e es-
quemas, e subesquemas e subesquemas. Nesse sentido, esperamos 
que futuros trabalhos consigam elaborar um aporte interpretativo 
mais adequado. Por isso, mais estudos são necessários. 
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NomES Em -TurA (-SurA)/-DurA E -urA

Maria do Céu Caetano

A questão das alternâncias sempre fez parte das preocupações dos 
gramáticos históricos, cujas descrições se mantêm válidas, na maior 
parte dos casos. No âmbito do estudo da formação de palavras, esses 
gramáticos tinham em conta a alternância entre “variantes fonéticas” 
do mesmo sufixo, considerando ainda outros dois tipos de alternân-
cias sufixais: a alternância entre sufixos “eruditos” e “populares” e a 
alternância entre sufixos produtivos e sufixos não produtivos.1 

Neste trabalho, serão analisados nomes em -tura (-sura)/-dura 
e -ura, sufixos que para muitos autores são alternantes, embora, como 
tentaremos demonstrar, eles apresentem, para além da forma, caracte-
rísticas distintas. Assumimos, por isso, o nosso desacordo com aque-
les que consideram sufixos distintos todos os elementos sufixais que 
apresentam variações formais ou fonológicas2 e com os que interpre-
tam como variantes alomórficas os exemplos em que existe distri-
buição complementar, semelhança formal e significado gramatical e 
lexical idênticos,3 pois ficamos sem saber se por elementos sufixais se 

1 Para um conhecimento mais aprofundado dos diferentes tipos de alternância, 
conferir Caetano (2003), especialmente o capítulo 3. Naquele trabalho, obje-
tivou-se mostrar que o estudo das alternâncias e os vários aspectos relacionados 
com a variação só ficará completo se for suportado por análises que contemplem 
as relações no tempo.

2 Por exemplo, Rainer (1993).
3 Por exemplo, Harris (1942, p. 171).
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entende que estes são exclusivamente sufixos, ou se esse rótulo tam-
bém contempla os elementos que ocupam uma posição sufixal, mas 
que pertencem a um sistema diferente. 

No que diz respeito aos elementos que me proponho tratar, 
alguns gramáticos só consideram a existência do sufixo -ura, não 
estabelecendo a distinção entre -ura e -dura, ambos formadores 
de nomes. No entanto, como se poderá observar pelos exemplos 
fornecidos, o facto de alguns gramáticos só descreverem -ura não 
se prende com o facto de não terem em consideração a categoria 
diferente das bases selecionadas, mas antes por assumirem como 
critério que -dura é uma variante sufixal de -ura e esta, por sua vez, 
ter-se-á originado a partir de -tura/-sura.

DADOS ANALISADOS

A) -TURA
1. Português (port.)
tema verbal (TV) + -tura ® nome (N)
“Ação ou resultado da ação”
assinatura4 (SEQUEIRA, 1938)

2. Latim (lat.) (‑tura/‑sura)
abertura (VASCONCELLOS, 1959); abreviatura (NUNES, 1989; 
SEQUEIRA, 1938); altura (HUBER, 1986; MOTA, 1937; PEREIRA, 
1935; REINHARDSTOETTNER, 1878;  SEQUEIRA, 1938); captura 
(SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); censura (SAID ALI, 1964); cin-
tura (NUNES, 1989); clausura (NUNES, 1989; SAID ALI, 1964); (des)
compustura (SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); creatura (SILVA 

4 Segundo Machado (1977) e Cunha (1987), século XVIII, de assinar. No corpus 
recolhido, só disponho desse derivado em -tura formado em português, mas, por 
exemplo, em Costa e Melo (1998) outros derivados em -tura, formados a partir 
de temas verbais: angulatura, folheatura, maculatura, quebratura, vagatura etc.



95

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

JUNIOR; ANDRADE, 1913) / criatura (COUTINHO, 1938); cultura 
(SAID ALI, 1964); curvatura (NUNES, 1989); direitura (PEREIRA, 
1935; REINHARDSTOETTNER, 1878;  SEQUEIRA, 1938); escritu-
ra (COUTINHO, 1938; NUNES, 1989; PEREIRA, 1935; SAID ALI, 
1964); estructura (PEREIRA, 1935; REINHARDSTOETTNER, 
1878); factura (PEREIRA, 1935); fartura (NUNES, 1989; SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913; VASCONCELLOS, [19--]); feitu-
ra (COUTINHO, 1938; HUBER, 1986); formatura (PEREIRA, 
1935; REINHARDSTOETTNER, 1878; SEQUEIRA, 1938); fra-
tura (SAID ALI, 1964); genitura (SAID ALI, 1964); impostura 
(REINHARDSTOETTNER, 1878); incisura (NUNES, 1989); ju-
dicatura (REINHARDSTOETTNER, 1878); junctura (PEREIRA, 
1935); leitura (REINHARDSTOETTNER, 1878); mistura (BRAGA, 
1876); natura (PEREIRA, 1935); pintura (BRAGA, 1876; NUNES, 
1989; SAID ALI, 1964; SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); qua-
dratura (NUNES, 1989; PEREIRA, 1935); rotura (NUNES, 1989); 
sepultura (SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); tinctura (PEREIRA, 
1935); tonsura (NUNES, 1989); vacatura (SEQUEIRA, 1938); via-
tura (SEQUEIRA, 1938) 

3. Empréstimo: legislatura (NUNES, 1989) Francês (fr.)

B) -DURA
1. Port.
1.1 TV + -dura ® N 
“Ação ou resultado da ação”
i. N [+abstrato]:
abanadura (REINHARDSTOETTNER, 1878); andadura 
(COUTINHO, 1938; REINHARDSTOETTNER, 1878); atadu-
ra (COUTINHO, 1938; NUNES, 1989; SAID ALI, 1964); benze-
dura (CÂMARA JÚNIOR, 1975; SAID ALI, 1964); brosladura 
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(HUBER, 1986); brunidura (SAID ALI, 1964); cosedura (SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913); cozedura (BRAGA, 1876; NUNES, 
1989; SEQUEIRA, 1938); forjadura (REINHARDSTOETTNER, 
1878); levantadura (REINHARDSTOETTNER, 1878); mo-
chadura (REINHARDSTOETTNER, 1878); pelladura 
(REINHARDSTOETTNER, 1878); polidura (SAID ALI, 1964); 
raspadura5 (NUNES, 1989); roedura (SAID ALI, 1964); rom-
pedura (NUNES, 1989); rugadura (HUBER, 1986); soldadura 
(SEQUEIRA, 1938); tecedura (REINHARDSTOETTNER, 1878); 
torcedura (NUNES, 1989; SAID ALI, 1964); urdidura (CÂMARA 
JÚNIOR, 1975; COUTINHO, 1938; SAID ALI, 1964) / ordidura 
(REINHARDSTOETTNER, 1878)
ii. N [-abstrato]:
ii.i “Instrumento, objeto”
calçadura6 (HUBER, 1986; REINHARDSTOETTNER, 1878; SAID 
ALI, 1964); fechadura (SAID ALI, 1964; SEQUEIRA, 1938); ferra-
dura (BRAGA, 1876; PEREIRA, 1935; SAID ALI, 1964); forcadura 
(REINHARDSTOETTNER, 1878) 
séc. XIII: ferraduras A527 (“saluo se o fferreiro (con)prar ferradu‑
ras feítas pera uender”) 
séc. XIV: fechaduras G2 (“as mais das fechaduras dos mouros 
d’Espanha se fecham assy de demtro como de fora”)
ii.ii “Quantidade”

5 Também [-abstrato].
6 Também [-abstrato].
7 Quando os exemplos se fazem acompanhar de letras A, D, etc., estas indicam os 

textos que foram usados para controlo dos dados. Exceto as edições da Crónica 
do Conde D. Pedro [= E-Q], cuja autora nos forneceu uma cópia informatiza-
da que corresponde à versão impressa incluída em Brocardo (1994), e do Leal 
Conselheiro (CASTRO, 1998) [= D], em que utilizamos a edição em suporte de 
papel, as restantes edições fazem parte do Corpus Informatizado do Português 
Medieval [= A]. Disponível em: <http://cipm.fcsh.unl.pt/?mid=142>. Acesso 
em: 10 jun. 2010.
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molhadura8 (SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); rapadura9 
(PEREIRA, 1935); semeadura10 (PEREIRA, 1935); vereadura11 
(REINHARDSTOETTNER, 1878) 
ii.iii “Ferida”: matadura12 (BRAGA, 1876); mordedura13 (SAID 
ALI, 1964; SEQUEIRA, 1938); queimadura (PEREIRA, 1935; 
SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913) 
ii.iv “Fisionomia, aspecto”: catadura14 (PEREIRA, 1935)
ii.v “Delimitação”
séc. XIII: çerradura[s] F5, H15 / çarraduras G5 (“se rrecolherã 
naqueles mais primçipaes lugares em que semtyrã que se melhor 
podiam allojar, omde hordenarão suas cavas, e taipas, vallos, e pa‑
redes, cõ quaesquer outras maneiras de çarraduras que podiã achar 
pera sua seguramça.”)
séc. XIV: est(re)madura A121 (“q(ue) o d(i)to Reimõde an(e)s díz 
q(ue) lhj ffez Gil st(evẽe)z ssacador dEll Rey na est(re)madura.”)
1.2 Derivado regressivo: pendura (REINHARDSTOETTNER, 
1878) 

2. Lat.: 
armadura (CÂMARA JÚNIOR, 1975; COUTINHO, 1938; 
NUNES, 1989; REINHARDSTOETTNER, 1878; SAID ALI, 1964; 
SEQUEIRA, 1938; VASCONCELLOS, [19--]); assadura (BRAGA, 
8 Em Costa e Melo (1998), “o m.q. molhadela; (pop.) gorjeta que se dá para 

comprar vinho; gratificação, de molhar + -dura”. (Significado de m.q.: “mesmo 
que”.)

9 O que se tira, rapando (COSTA; MELO, 1998).
10 Quantidade de cereal para se semear um terreno (COSTA; MELO, 1998).
11 Tanto pode designar “grupo (quantidade) de vereadores”, como pode ser sinó-

nimo de vereação, sendo, portanto, no segundo caso, [+abstrato]. 
12 Em Costa e Melo (1998), “ferida causada pelo roçar dos arreios na besta; (fig.) 

balda, defeito moral”.
13 Pode também ser [+abstrato].
14 Designa igualmente, “estado psicológico”.
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1876); dictadura (PEREIRA, 1935); ligadura (NUNES, 1989; SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913); quebradura (NUNES, 1989; SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913); vestidura (COUTINHO, 1938; 
NUNES, 1989) 
séc. XIII: alltura H3, H4, L28; cubertura[s] D143, D331; d(erei)tu-
ras A96 / dereyt(ur)as A56 / dereitura D225, D226, D243; esc(ri)tu-
ras A101, A144 / esc(re)t(ur)a A71 / sc(re)turas A139 / sc(ri)pturas 
A138 / sc(ri)turas A107, A130 / escriptura[s] F7, F14, M10 / scriptu-
ras D315; feitura A165, N1 / feytura F12; postúras A128 / postura[s] 
A13, A54, A57, A58, F2 / pustura A60; sopultura A161 / sepulltura[s] 
E25, H5, L21, M16, Q29 / sepultura D321, D360; vemtura F5, F21, 
G24, H10, I10, K16, M8, M11, M23, N9, N11, N25, O7, Q6, Q17 / 
(des)avemtura[s] G1, K27, P20, P22; XIV verdura D37, D326 (verdor 
1813); vestyduras Q23 / vestidura D138, D322 / vistiduras D138 
séc. XIV: abertura Q20; letradura15 D309;

C) -URA
1. Port.
“Qualidade”
1.1 Adjetivo (adj.) + -ura ® N:
alvura (PEREIRA, 1935; SEQUEIRA, 1938); amargura (BRAGA, 
1876; HUBER, 1986; PEREIRA, 1935; SILVA JUNIOR; ANDRADE, 
1913); anchura16 (NUNES, 1989); brancura (COUTINHO, 1938; 
NUNES, 1989; PEREIRA, 1935; SAID ALI, 1964; SEQUEIRA, 
1938; VASCONCELLOS, 1900); brandura (PEREIRA, 1935; SAID 
ALI, 1964; SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913); bravura (MOTA, 
1937; NUNES, 1989; REINHARDSTOETTNER, 1878); candura17 

15 Em Cunha (1987), o mesmo que literatura XIV, lat.
16 De ancho, o m.q. amplo.
17 Forma haplológica de °candidura (cândid(o) + -ura).
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(NUNES, 1989; PEREIRA, 1935); cordura18 (HUBER, 1986); dia-
brura19 (MOTA, 1937; NUNES, 1989; REINHARDSTOETTNER, 
1878); doçura (COUTINHO, 1938; NUNES, 1989) / dulçu-
ra20 (SAID ALI, 1964); falsura (NUNES, 1989; SAID ALI, 
1964); feiura (PEREIRA, 1935); finura (NUNES, 1989); for-
mosura (PEREIRA, 1935; SAID ALI, 1964; SILVA JUNIOR; 
ANDRADE, 1913);  frescura (COUTINHO, 1938; NUNES, 
1989; REINHARDSTOETTNER, 1878; SEQUEIRA, 1938); fri-
tura (NUNES, 1989; REINHARDSTOETTNER, 1878); friura 
(BRAGA, 1876; SAID ALI, 1964; VASCONCELLOS, [19--]); gor-
dura (NUNES, 1989; VASCONCELLOS, [19--]); grandura (SAID 
ALI, 1964); grossura (PEREIRA, 1935; REINHARDSTOETTNER, 
1878; SAID ALI, 1964); largura (REINHARDSTOETTNER, 
1878, SAID ALI, 1964); lizura (REINHARDSTOETTNER, 1878); 
longura (NUNES, 1989; PEREIRA, 1935; SAID ALI, 1964); lou-
cura (BRAGA, 1876; NUNES, 1989; SEQUEIRA, 1938; SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913); mollura (REINHARDSTOETTNER, 
1878); negrura (BRAGA, 1876; NUNES, 1989; SAID ALI, 1964); 
quentura (REINHARDSTOETTNER, 1878) / caentura (HUBER, 
1986); seccura (BRAGA, 1876); ternura (NUNES, 1989); tris-
tura  (NUNES, 1989; PEREIRA, 1935; SAID ALI, 1964; SILVA 
JUNIOR; ANDRADE, 1913); verdura (BRAGA, 1876; NUNES, 
1989; PEREIRA, 1935; REINHARDSTOETTNER, 1878; SAID 
ALI, 1964) 
séc. XIII: amargura D132 (amargor XIII); fremosura F6, H2, Q24, 
D48, D157, D237, D238, D297; soltura D27, D106; tristura M20; 

18 De cordo, o mesmo que cordato.
19 De diabre o mesmo que diabo.
20 Base [+ lat.].
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séc. XIV: espessura[s] F4, G22, G23, H6, K6, K8, O6, Q12; estrei-
tura G26, G33, I15; gordura D126; llomgura N29; 
séc. XV: agrura N23; bastura N22 (“nõ sẽdo menos ajudado da 
bastura dos rramos da arvore que ho sosteve”); doçura E19, F1 
/ duçura D316 / dulçura D16, D103, D258; quemtura K25, M2 / 
queentura D75, D368; 
1.2 N + ‑ura ® N:
folgura21 (HUBER, 1986; SAID ALI, 1964); rencura22 (HUBER, 
1986)

2. Lat.: 
fervura (NUNES, 1989; PEREIRA, 1935)

3. Empréstimo:
gravura (REINHARDSTOETTNER, 1878) (fr.)

DESCRIÇÃO DOS SUFIXOS EM GHP (GRAMÁTICAS 
HISTÓRICAS DO PORTUGUÊS)

Teophilo Braga (1876, p. 39) só lista formas em -ura, como 
por exemplo, amargura e loucura, derivadas de adjetivos, e ainda 
outras, em “Substantivos tirados do verbo por meio dos sufixos” 
(BRAGA, 1876, p. 42), supostamente em -ura, mas do qual pode-
mos verificar tratar-se de -dura (assadura, cozedura, matadura).

Para Carl von Reinhardstoettner (1878, p. 146), -ura deu ori-
gem a “uma grande quantidade de substantivos”, como por exem-
plo armadura, calçadura, largura, grossura, etc., em que mais uma 
vez temos nomes em -ura formados a partir de adjetivos e outros 
em -dura cuja base de derivação é um tema verbal. 

21 Folga = fôlego.
22 O mesmo que rancura, de ranç(o) + -ura; séc. XIII “tristeza” (CUNHA, 1987).
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Manuel Pacheco Silva Junior e Lameira Andrade (1913, p. 
345) consideram que -ura serve para formar derivados nominais 
de género feminino, do tipo de formosura, referindo ainda que -ura 
“oppõe-se a or: amargor, amargura.” Estes gramáticos tratam tam-
bém, separadamente, “-ura (t-ura, d-ura). Do latim ura (t-ura, s-u-
ra)”, sufixo que se junta ao TV e que “exprime o resultado, o effeito, 
o estado” (SILVA JUNIOR; ANDRADE, 1913, p. 348), como, por 
exemplo, em queimadura.

Joseph Huber (1986, p. 275) entende que -ura “forma mui-
tos substantivos abstractos: a) de adj.: altura, amargura, caentura 
‘quentura’, cordura. b) de particípios: gal. ant. brosladura ‘bordado’, 
calçadura ‘calçado’, feitura, rugadura ‘ruga’”, referindo também que, 
por vezes, -ura concorre com outros sufixos, como por exemplo em 
folgança/folgura e rencor/rencura. 

Desse grupo inicial, Othoniel Mota (1937, p. 74) é o único 
gramático que só tem em conta -ura formador de nomes a partir 
de adjetivos (bravura, diabrura, etc.), ou seja, não descreve -dura.

Num outro grupo, temos os gramáticos que distinguem -ura 
de -tura/-dura.

Eduardo Carlos Pereira (1935, p. 205) inclui -dura nos “sufi-
xos populares”, forma correspondente ao “sufixo erudito”. O autor 
indica também que, em latim, o sufixo -ura soldava-se “a themas 
verbaes (part. pass.) para formar subst. femin. abstratos” e que, 
em português, o sufixo “prende-se tambem a themas nominaes 
adjectivos para formar egualmente subst. abstr. femin. […], sendo 
frequente que aos derivados deajectivais em -ura correspondam 
outros em -or” (PEREIRA, 1935, p. 209-210). 

Na opinião de José Joaquim Nunes (1989, p. 371-372), os su-
fixos -dura e -ura são



102

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

[...] provenientes, aquele do […] sufixo -to e mais 
-ro, que no latim entrava na formação do particípio 
do futuro, donde saíram alguns substantivos abstra-
tos, e este do mesmo com perda do t; servem estes 
dois sufixos, juntos a temas ou radicais verbais e 
adjetivos, a criar substantivos, que designam, com 
o primeiro deles, ação ou resultado dela, meio ou 
instrumento e objetos; com o segundo, qualidade ou 
estado, persistindo naquele o -t- originário, quando 
precedido de consoante primitivamente e nos vocá-
bulos cultos ou trocado em s nas condições indica-
das no sufixo -dor. 

Como se pode verificar, para esse gramático -dura e -ura, 
embora etimologicamente relacionados, são sufixos distintos e não 
variantes, quer pelo tipo de bases selecionadas, quer pelo semanti-
cismo que cada um deles transmite às bases. 

Segundo Said Ali (1964, p. 237), uma vez “perdida a relação 
associativa” entre os nomes em -ura e os respetivos verbos latinos 
que lhes deram origem, -ura adquiriu em português “nôvo aspecto, 
habilitando-o para juntar-se também a adjetivos. Assim é que já 
nos primeiros tempos da língua portuguêsa havia substantivos em 
-ura derivados de adjetivos”, assinalando igualmente que “alguns 
dos nomes em -ura existentes em português antigo cederam o lugar 
a outras formações” (folgura/folgança; tristura/tristeza). 

Francisco Martins Sequeira (1938, p. 97, 99), Ismael de Lima 
Coutinho (1938, p. 61), Carolina Michäelis de Vasconcellos ([19--], 
p. 49, 59) e Mattoso Câmara Júnior (1975, p. 225) também reconhe-
cem a existência, por um lado, de -ura e, por outro, de -tura/-dura, 
chamando este último gramático a atenção para o facto de o sufixo 
nominal -ura ter deixado de ser produtivo em português.

Uma das observações de Manuel Said Ali (1964, p. 237) diz 
respeito à mudança de sentido que, segundo afirma, terão sofrido 
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alguns nomes em “-ura”, como por exemplo fechadura e ferradura, 
que passaram a “designar objetos materiais”.

No seguimento de Diez (1973, p. 321), de acordo com Piel 
(1940, p. 231), “o sufixo -tura, port. -dura […] formava em latim 
abstratos principalmente de verbos que exprimiam uma atividade 
material”, razão que terá contribuído para que 

[...] à noção abstrata se substituísse com facilidade 
um significado concreto, resultativo, e se examinar-
mos as palavras portuguesas em -adura, verificamos 
que predomina o significado colectivo (sic): arma-
dura, atadura, bordadura, dentadura, douradura, fe-
chadura, ligadura, rachadura. 

Ou seja, parece que, de acordo com o autor, esses nomes são 
o resultado de um processo de lexicalização e que da aceção origi-
nal de “Ação ou resultado da ação”, passaram a [-abstrato]. 

O raciocínio desses autores não se coaduna, contudo, com os 
dados extraídos dos textos dos séculos XIII, XIV e XV, nos quais, 
por exemplo, os derivados fechadura e ferradura têm carácter [-abs-
trato]. Isso nos leva a supor que, provavelmente, por influência de 
-tura (-sura), -dura só numa fase posterior passou a formar pre-
dominantemente nomes [+abstratos] (por exemplo, em CUNHA 
(1987): benzedura 1813; brunidura 1813; cozedura 1813; roedura 
XVII; torcedura XVI; urdidura/ordidura XVII).

Com base nos exemplos e algumas descrições, verifica-se 
que devemos ter em conta, por um lado -ura e, por outro, -tura/-
dura, visto que são sufixos diferentes e não alomorfes.

O sufixo -ura forma nomes abstratos a partir de adjetivos e 
nomes simples, sufixo que, contrariamente ao latim (FERREIRO, 
1997, p. 127, 128), não se solda a bases verbais para formar nomes 
(como fervura), enquanto os nomes em -tura/-dura são deverbais. 
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A partir do momento em que -ura se tornou autónomo, o 
sufixo passou a juntar-se predominantemente a adjetivos, mas tam-
bém a alguns nomes, para formar nomes abstratos [+fem] (amar-
gura; folgura). 

Atualmente, esses sufixos estão muito pouco disponíveis, sa-
bendo-se que, no caso de -ura, é uma situação para a qual poderão 
ter contribuído as características das bases selecionáveis pelo sufixo 
(adjetivos e nomes simples).23 

A IMPRODUTIVIDADE SUPÕE SEMPRE A LISTAGEM NO 
LÉXICO?

O conceito de produtividade continua a ser objeto de discussão, 
mas tal como defende Bauer (2001), cuja posição partilho, a produti-
vidade não pode ser avaliada pelo critério da frequência, ou seja, pelo 
número de palavras formadas por determinado processo, visto que, 
embora isso nos possa fornecer indicações acerca da generalização de 
um processo morfológico, a frequência não permite aferir a disponibi-
lidade de determinado processo. Esse último aspeto levou Bauer (2001, 
p. 205) à divisão da produtividade em dois mecanismos distintos e in-
dependentes: a disponibilidade (availability) e a rentabilidade (profi-
tability), dizendo a primeira respeito ao sistema e a segunda à norma.

Tendo por certa a existência de derivados formados com su-
fixos que deixaram de ser produtivos, alguns autores propõem que, 
numa perspetiva meramente sincrónica, essas formações sejam lis-
tadas no léxico24 ou, adotando uma perspetiva diferente, conside-

23 Por exemplo, muitos adjetivos aos quais o sufixo altamente rentável -idade se 
junta para formar derivados nominais, são, por sua vez, bases derivadas.

24 A justificação para o armazenamento no léxico das palavras complexas forma-
das com sufixos improdutivos repousa, frequentemente, na possibilidade de os 
processos improdutivos poderem vir a ser reativados.
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ram que a regra que deu origem a essas formações só se aplica a um 
conjunto restrito e limitado.25

Apesar de o sufixo -dura não ser atualmente rentável, a trans-
parência formal e semântica dos derivados em que ocorre, designan-
do “ação ou resultado da ação”, permite que os falantes os continuem 
a reconhecer. Isto é, nas formações em que ocorre o sufixo -dura, o 
sufixo é segmentável das bases e a maioria dos significados dos de-
rivados é predizível a partir dos significados dos seus constituintes. 

Desse modo, pode deduzir-se que a produtividade de um 
afixo é o reflexo do seu uso atual por uma comunidade linguística 
num momento particular. Na altura em que, por exemplo, quebra-
dura foi formado, as nominalizações em -dura eram um processo 
produtivo: a combinação de -dura ao TV quebra- conduziu a uma 
palavra (formal e semanticamente) transparente num dado mo-
mento da história. 

Também as nominalizações em -ura deixaram de ser produ-
tivas, mas os falantes ainda hoje continuam a reconhecer que o su-
fixo remete para a categoria sintática N e o semanticismo do deriva-
do é parafraseado como “Qualidade do que é X”, fazendo intervir o 
mesmo tipo de reconhecimento a que se apela quando recorremos, 
por exemplo, ao sufixo produtivo -idade, cujas formas não terão de 
ser listadas no léxico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de termos observado que só -tura/-dura são alomor-
fes, podemos, então, concluir que o conceito de alternância sufixal 
fica reservado para quando existe efetivamente uma alternância 

25 Essa segunda solução, tal como relembra Ridruejo (1998, p. 310), imporia a 
marcação das bases às quais se juntaram sufixos que já não são produtivos, 
representando, assim, um acréscimo de irregularidade.
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formal de elementos sufixais, isto é, quando temos elementos eti-
mologicamente relacionados que têm uma estrutura diferente, que 
participam ambos em relações derivativas (em que tanto um como 
o outro dão ou deram origem a derivados em português), selecio-
nando o mesmo tipo de bases, dando origem a produtos derivacio-
nais pertencentes à mesma categoria sintática e transmitindo um 
semanticismo idêntico as bases a que se soldam.

Considerando que o critério principal e absoluto para deter-
minar a existência de alternâncias sufixais passa pela possibilidade 
ou impossibilidade de identificarmos relações derivativas, para tal 
impõe-se traçar a “história” dos vocábulos, recorrendo sempre que 
possível às datações, confirmando quando deram entrada na lín-
gua e se foram formados em português ou se, pelo contrário, foram 
herdados das línguas clássicas ou tomados de empréstimos a ou-
tras línguas. Por isso, dificilmente se entende porque é que muitos 
modelos de análise morfológica não dispõem de mecanismos que 
permitam integrar de forma adequada a dimensão temporal.
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PADrÕES DE ComPoSiÇÃo DE PALAVrAS 
NA PoESiA mEDiEVAL GALEGo- 
-PorTuGuESA

Antonia Vieira dos Santos

O objetivo deste trabalho é identificar, na documentação poética 
medieval remanescente, constituída pelos cancioneiros profanos 
e pelo cancioneiro mariano, além das estruturas nominais [VN]N, 
[NN]N, [NA]N, [AN]N e [NprepN]N, que foram estudadas por Santos 
(2009), outras estruturas de composição sintagmática,1 tendo em 
vista a diversidade de combinações possíveis apontadas pelas gra-
máticas do português. São utilizados como corpus, portanto, o 
Cancioneiro da Ajuda (fins do século XIII ou início do século XIV), 
edição de Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1990), as Cantigas de 
Santa Maria (século XIII), edição de Walter Mettmann (1959), as 
Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer (fins do século XIII e meados 
do XIV), edição de Manuel Rodrigues Lapa (1988).

É sabido que os textos que constituem a lírica medieval gale-
go-portuguesa oferecem materiais ricos e variados, essenciais para o 

1 Na nossa tese, utilizamos o termo “compostos sintagmáticos” para fazer referên-
cia aos compostos com as estruturas VN, NN, NA, AN e NprepN (SANTOS, 
2009). Contudo, Ribeiro e Rio-Torto (2016, p. 475 et seq.), na Gramática deri-
vacional do português, distinguem compostos morfossintáticos (NN, AA, VV e 
VN) de compostos sintagmáticos (NprepN, NA, AN, NprepV). Neste trabalho, 
continuaremos a utilizar a designação “compostos sintagmáticos”.
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estudo e conhecimento do léxico dessa época, como apontam Maia 
(2002, p. 241) e Mattos e Silva (2008, p. 34). Espera-se que esses tex-
tos forneçam, portanto, alguns padrões de composição, possivelmen-
te ainda presentes no português e no galego contemporâneos. 

As gramáticas de língua portuguesa costumam descrever a 
composição em termos do número de unidades envolvidas e em 
termos da categoria lexical dessas unidades, constituindo um in-
ventário de variados modelos composicionais, como Adjetivo + 
Adjetivo, Pronome + Nome, Numeral + Nome, Verbo + Verbo, 
Advérbio + Adjetivo, Advérbio + Verbo, entre outros. Como se 
pode observar, os compostos portugueses caracterizam-se pela 
heterogeneidade no que diz respeito à estrutura; contudo, essa 
heterogeneidade estende-se também ao tipo de relação sintática e 
semântica que se estabelece entre os elementos. Para a observação 
dos padrões de composição em termos das categorias lexicais en-
volvidas, selecionamos a Gramática da língua portuguesa de João 
de Barros (1971), a Gramática filosófica da língua portuguesa de 
Soares Barbosa (1881) e a Nova gramática do português contempo-
râneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra (1985).

João de Barros, na sua gramática da língua portuguesa, data-
da de 1540, descreve a composição de palavras em termos da quan-
tidade de unidades envolvidas e em termos da categoria gramatical 
dessas unidades.2 Assim, registra o gramático que “[n]ós fazemos 
a nossa composiçam de duas [partes]” (BARROS, 1971, p. 91),  
2 Fernão de Oliveira (2000, p. 124-125), autor da primeira Grammatica da 

Lingoagem Portuguesa, refere-se, no capítulo XXXV, às “dições juntas ou com-
postas”, que define como “aquellas em que se ajuntam diversas dições ou suas 
partes, fazendo hũa só dição, como contrafazer, refazer, desfazer […]. Em contra-
fazer se ajuntam contra e mais fazer; e em refazer se ajuntam re e mais fazer”. O 
autor apresenta algumas reflexões interessantes quanto ao número de elementos, 
à forma e à semântica de uma “dição junta ou composta”; contudo, os exemplos 
fornecidos na sua exposição correspondem a formas gramaticais (nelhures, tama-
lavês, aquelloutro etc.) e a formas entendidas por muitos autores como prefixadas.
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referindo-se a compostos com os padrões compositivos NN: “re-
de-fole, de rede e fóle; arquibanco, de árca e banco”; VN: “torçico-
lo, de torçer e cólo”, VV: “morde-fuge, de morder e fugir”, VAdv: 
“puxavante, de puxár e àvante”, PrepN: “tràspé, de trás e pé”. Além 
disso, ao afirmar que “[...] sempre per ũa délas [partes] entendemos 
cousa algũa” (BARROS, 1971, p. 307-308), como em guarda-por-
ta (e diferentemente de jus-to, que classifica de “figura simples”), o 
autor aponta para uma concepção de composição envolvendo lexe-
mas semanticamente autônomos. Deduz-se daí que: os compostos 
são binários, envolvem variadas categorias gramaticais e cada um de 
seus elementos corresponde a uma unidade de sentido. Observa-se 
ainda que os compostos podem apresentar formas lexicais autôno-
mas, como em rede-fole, ou formas léxico-gramaticais presas, como 
em traspé,3 ou apresentar uma estrutura com um radical na primeira 
posição, seguido por uma vogal de ligação, que delimita a fronteira 
morfológica com o segundo elemento, como em arquibanco.

Na sua gramática filosófica, Jerônimo Soares Barbosa (1881, p. 
85) integra as palavras compostas na categoria de nomes apelativos 
(ou comuns) derivados, descrevendo-as como estruturas compostas 
de “duas ou três palavras portuguezas, ou inteiras ou alteradas com 
alguma mudança”, descrição que corresponde aos tradicionais com-
postos por justaposição e aglutinação. Os esquemas fornecidos por 
Barbosa também apontam para uma classificação baseada na catego-
ria léxica dos elementos constitutivos do composto. Depreendem-se, 
assim, os seguintes padrões compositivos: NN (archibanco, varapau, 
norte-sul, pontapé4 etc.); NA (boquirroto, cantochão, logartenente, 

3 Esse exemplo também aponta para a abordagem da prefixação no âmbito da 
composição.

4 Rio-Torto (2014, p. 18) afirma que essa forma poderia ser classificada como um 
composto resultante de um processo de dessintagmação, possivelmente pela 
perda da preposição.
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manirroto, etc.); AN (meiodia, salvoconducto, etc.); VN (beijamão, 
esfolagato, torcicollo, etc.); VAdv (passavante, puxavante); PrepN 
(antemanhã, contramestre, sobressalto, etc.); VV (ganhaperde, mor-
defuge, vaivem). Em comparação com João de Barros, a descrição de 
Jerônimo Barbosa acrescenta a ideia de que o composto pode envol-
ver “três palavras”, sendo a terceira palavra um constituinte gramati-
cal, como se pode depreender dos exemplos apresentados pelo autor: 
capaemcollo,5 fidalgo, malmequer, vent’apôpa.6

Na Nova gramática do português contemporâneo, de Cunha 
e Lindley Cintra (1985, p. 104), a composição está definida como 
a “união de dois ou mais radicais”, cujo produto “[...] representa 
sempre uma ideia única e autônoma, muitas vezes dissociada das 
noções expressas pelos seus componentes”. Além do uso restringi-
dor do termo radical na definição, observa-se que os autores veem 
a semântica do composto como frequentemente opaca, ou seja, o 
significado do composto se distanciaria do significado das partes 
constituintes. Baseando-se essencialmente em aspectos fonológi-
cos, os autores distinguem os justapostos (beija-flor, bem-me-quer, 
madrepérola, passatempo) e os aglutinados (aguardente, pernalta), 
fazendo também referência às funções – de determinante ou de de-
terminado – desempenhadas pelos elementos constituintes. Além 
disso, a organização dos padrões compositivos se dá de acordo com 
a categoria lexical dos constituintes, obtendo-se, assim, os seguin-
tes padrões: NN (manga-rosa, porco-espinho); NprepN (chapéu 
de sol, pai de família); NA (aguardente, belas-artes); AA (azul-ma-
rinho, tragicômico); NumN (mil-folhas, trigêmeos); PronN (meu 
bem, Nosso Senhor); VN (beija-flor, passatempo); VV (corre-corre, 

5 Capa em colo: “diz-se do vadio, e pobretão, que não tem nada de seu” 
(BLUTEAU, 1712-1728, p. 377) (s.u. collo). (Significado de s.u.: sub uerbum.)

6 Vento à popa: “vento favorável; prosperidade, boa fortuna, bom sucesso” 
(BLUTEAU, 1712-1728, p. 407). (s.u. vento).
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vaivém); AdvA (bem-bom, sempre-viva); AdvV (bem-aventurar, 
maldizer).

Observam-se, comuns às três gramáticas, os padrões [NN]N  
e [VN]N, dois dos mais produtivos no português contemporâneo, 
ao lado de [NprepN]N e [NA]A (RIBEIRO; RIO-TORTO, 2016; 
RIO-TORTO; RIBEIRO, 2012). Os padrões [NV]N (sanguessuga), 
[NprepV]N (sala de jantar), [VAdv]N (fala-barato7), [VV]N (vaivém), 
[VPron]N (faz-tudo), [AdvA]A (malcontente) seriam residuais na 
língua, segundo Rio-Torto e Ribeiro (2012).

No trabalho de Santos (2009), foram estudados os compostos 
sintagmáticos [VN]N, [NN]N, [NA]N, [AN]N, [NprepN]N, enquanto 
fornecedores de produtos nominais, em textos arcaicos localizados 
temporalmente entre os séculos XIII e XVI. Parte dos dados cor-
respondentes à documentação poética dos séculos XIII e XIV está 
apresentada no Quadro 1.

7 Fala-barato: depreciativo “pessoa que fala muito e frequentemente a despropósi-
to; palrador irresponsável”. Disponível em: <http://www.infopedia.pt/dicionari-
os/lingua-portuguesa/fala-barato>. Acesso em: 7 out. 2015.
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Quadro 1 – Compostos sintagmáticos VN, NN, NA, AN e NprepN na 
documentação poética galego-portuguesa

[VN]N [NN]N [NA]N [AN]N [NprepN]N

guarda-
cós

foucelegon
ifant-abade
pedras 
marmores
Madre-
donzela

agua bẽeta
água rosada
aguia caudal
alcaide mayor
altar mayor
Ano Novo
capa augadeira
ciro pasqual
Espirito Santo
falcacrua
figos çofeinos
maestre mayor
monteiro 
maior
olho mao
Padre Santo
panos mẽores
pecado mortal
pena veira
Reis Magos
monge branco

grand’ algo
ricas donas
ric-ome

cavaleiro 
d’armas
coita de amor
coita do mar
Corpo de 
Deus
mal de pedra
olho de boi
omen d’orden
ora da sesta
panos 
d’arrazes
saia de 
baraça

Fonte: Elaborado pela autora. 

Destaque-se que a recolha realizada no Cancioneiro da 
Ajuda (VASCONCELOS, 1990) resultou em dois nomes formados 
segundo o modelo [NprepN]N (coita d’amor e coita do mar), sendo 
que em coita do mar está presente o artigo como especificador do 
nome, ocorrendo amalgamado à preposição. Tal escassez parece es-
tar de acordo com as palavras de Carolina Michaëlis de Vasconcelos 
(p. VIII), na Explicação Prévia do glossário que organizou e que 
compõe a edição do Cancioneiro da Ajuda que preparou, a respeito da 
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quantidade de vocábulos registrados: “Pobreza espantosa! Repetições 
infinitas! resultantes evidentemente do convencionalismo corte-
são e da escolha obrigatória de dicções finas, modestas, comedi-
das!”. Por outro lado, registramos formações como Nostro Sennor 
(Pronome + Nome), ben-falar, ben-fazer, ben-morrer, ben-querer 
(Advérbio + Verbo), e, ainda mal-pecado/mao pecado (Adjetivo + 
Nome), as quais serão descritas na seção 2.

Buscamos ampliar os tipos de composição sintagmática, uti-
lizando como base textual esse mesmo corpus. Afinal, como apon-
tam Guevara e Scalise (2009, p. 121), a pesquisa sobre a composição 
na contemporaneidade tem se debruçado apenas sobre as estrutu-
ras mais importantes nas línguas do mundo, referindo-se os autores 
aos padrões [NN] (em todas as línguas) e [VN] (nas línguas româ-
nicas e na língua chinesa). E não é esse direcionamento que busca-
mos dar para os estudos sobre a composição em fases pretéritas da 
língua portuguesa (SANTOS, 2016, 2017).

MODELOS DE COMPOSIÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO 
POÉTICA

Ao percorrermos novamente as edições dos textos, registra-
mos algumas construções com Advérbio + Verbo (ben-querer) – 
cujo produto é um nome – e com Advérbio + Adjetivo Departicipial 
(mal-aventurado), sendo esse último modelo bastante recorrente. 
Configuram, essas últimas construções, compostos modificativos 
atributivos (RIBEIRO; RIO-TORTO, 2016, p. 496), tendo em vista 
que o verbo e o adjetivo são modificados, respectivamente, pelo 
advérbio. De acordo com Moyna (2011, p. 109), o padrão [AdvA]A 
constitui, no âmbito dos três padrões que apresentam um advérbio 
como não núcleo (os outros padrões são [AdvV]V e [AdvN]N), o 
que apresenta o maior número de compostos em espanhol.
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Algumas dessas ocorrências, contudo, notadamente da es-
trutura [AdvV], parecem se apresentar como formações meramen-
te circunstanciais, suscitando, em alguns casos, dúvidas quanto ao 
seu estatuto de categoria composta.8 Também foram registrados 
os modelos [AN], [NA] e [NprepN], com produto não nominal, e 
[NumN]N e [PronN]N, correspondentes a nomes. Todos esses tipos 
serão descritos nas subseções a seguir.

ADVÉRBIO + VERBO [AdvV]9

Nesse tipo de estrutura, [AdvV], o verbo é modificado pelo 
advérbio que ocorre à sua esquerda. O tipo de produto espera-
do seria um verbo, como em malbaratar e malgastar (RIBEIRO; 
RIO-TORTO, 2016, p. 496). No Cancioneiro da Ajuda, no entanto, 
a formações como ben-falar, ben-fazer, ben-morrer, ben-querer é 
atribuído um significado lexicalizado correspondente a um nome: 
“eloquência”, “benefício”, “boa morte” e “amor, afeição”, respecti-
vamente:10

8 Segundo Val Álvaro (1999, p. 4827), não é apenas a falta de sentido literal que 
motiva a reanálise de uma construção. O fato de os constituintes apresenta-
rem-se contíguos faz com que eles sejam selecionados em bloco, o que ocorre, 
possivelmente, na formação de adjetivos com bem- e mal.

9 As formações com bem e mal como primeiros constituintes têm sido conside-
radas como casos situados na fronteira entre estruturas prefixadas e estruturas 
compositivas, como se observa em Rio-Torto (2016, p. 422): “As estruturas que 
envolvem ante-, com-, contra-, entre-, com origem preposicional, e as adver-
biais bem, mal estão mais próximas, em virtude da sua autonomia sintática, dos 
compostos”.

10 Carolina Michaëlis de Vasconcelos, no glossário do Cancioneiro da Ajuda 
(1990), marca com o hífen as combinações de advérbio e verbo, embora em 
alguns casos não pareça tratar-se de um composto. 
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Tan muito a faz Deus valer / por ben-prez e por ben-
falar, / per bon-sen e per parecer! [CA 1012].11

Pois mia ventura tal é ¡ pecador! / que eu ei por mo-
lher mort’ a prender, / muito per dev(o) a Deus a 
gradecer / e a servir, enquant’ eu vivo for’, / porque 
moiro, u mentira non á, / por tal molher que que’-na 
vir’, dirá / que moir’ eu ben-morrer por tal senhor. 
[CA 5601].

E ja d’ [aqu]esta mezcra tal / de me guardar non ei 
poder, / ca vus ei mui gran ben-querer. [CA 920].

Em relação a ben-querer, há registro em Houaiss e Villar 
(2009) como verbo e como nome masculino, significando “querer 
bem a, amar(-se), estimar(-se)” e “sentimento de amizade, afeição, 
benquerença”, respectivamente.

Quanto a ben-fazer “benefício”, essa estrutura, derivada do 
latim bĕnĕfacĕre, ocorre no Cancioneiro da Ajuda e nas Cantigas de 
Santa Maria, estando registrada no dicionário de Houaiss e Villar 
(2009) como verbo “fazer bem a” e como substantivo “ato, hábito ou 
virtude de fazer o bem; benefício, caridade, favor”:

E estou end’ eu mui peor, / que coid’ i a perder o sen, 
/ desejando sempr’ aquel ben / do mundo mais grave 
d’ aver, / como desejar ben-fazer / da mui fremosa 
mia senhor. [CA 865].

Muit’ é mayor o ben-fazer / da Virgen Santa Maria 
/ que é do demo o poder / nen d’ome mao perfia. 
[CSM 125.4].

11 As siglas indicadas nas abonações – CA, CSM e CEMD – correspondem aos 
textos Cancioneiro da Ajuda, Cantigas de Santa Maria e Cantigas d’Escarnho e 
de Mal Dizer, respectivamente.
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Com a estrutura mal + verbo ocorrem mal baratar “calcular e 
negociar mal”, mal dizer (< latim maledicĕre) “maledicência”, “amal-
diçoar”, mal fazer (< latim malefacĕre) “prejudicar”, mal matar “dar 
cabo de”, mal merecer “pecar contra alguém” e mal querer,12 em que 
prevalecem os produtos verbais: 

Pois sodes entendud’ e [avedes] vista, / sabede agora 
catar tal razon, / per que venha este feito a perdon; 
/ e por parardes milhor a conquista, / outorgad’ ora, 
senhor, que vos praz: / se mal dizer no vosso cantar 
jaz, / [por] que o poedes tod’ à nossa vista? [CEMD 
112.20].

E vos, lume dos olhos meus, / oïr-vus-edes maldizer 
/ por min, se eu por vos morrer. [CA 1791].

E vejo que mal-baratei / que ante non morri logu’ i! 
[CA 7952].

E non o pode defender / de morte, se mi mal fezer.13 
[CA 385].

Que mal matei os meus olhos e min, / que non tor-
nei a mia senhor veer! [CA 7903].

Ben-no faria, se nembrar / se quisesse ja mia senhor 
/ como mi a tort’ á desamor, e me quisesse perdõar, / 
ca nunca lh’eu mal mereci. [CA 752].

todavia penhor querrei / filhar por mi, e tolher-lh’-ei 
/ est’ ome por que me mal quer. [CA 390].

12 No glossário do Cancioneiro da Ajuda, apresenta-se o lexema no infinitivo e 
com hífen, diferindo, em alguns casos, do registro no texto.

13 A estrutura aparece com ordem inversa (fazer + mal) e intermediada por um 
advérbio: “E senhor tan sen maldade / non me fará sempre mal, / Ca sempr’ eu 
serei pagado / de quanto s’ela pagar” [CA 6682]. A estrutura “mal fezer” não 
seria um composto, portanto?
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Em relação ao registro dessas formas no dicionário Houaiss 
e Villar (2009), destacamos maldizer, malfazer e malquerer, funcio-
nando como verbo e como nome, e o verbo malbaratar.

ADVÉRBIO + ADJETIVO DEPARTICIPIAL [AdvAdepart.]

No que diz respeito às sequências de Advérbio + Adjetivo 
Departicipial, Bustos Gisbert (1986) e Val Álvaro (1999) fazem 
referência a esse tipo de composição, que é entendida como uma 
construção endocêntrica na qual o núcleo, modificado pelo advér-
bio, corresponde ao segundo constituinte. Segundo Bustos Gisbert 
(1986), na formação desses adjetivos, o constituinte adverbial está 
restrito às palavras tradicionais bem e mal em combinação com 
formas participiais em -DO. Contudo, nesse tipo de formação apre-
sentam-se, ainda, formas de particípio passado forte e formas de 
particípio presente.

Uma das questões que se apresenta no estudo desse tipo de 
estrutura é se, de fato, se trata de adjetivos compostos ou de parti-
cípios.14 Essa dificuldade é observada quando há correlação entre 
o adjetivo composto e uma forma verbal constituída pelo mesmo 
advérbio e o verbo correspondente, como em malfadar/malfadado. 
Tendo em vista essa situação, é possível supor que a formação de 
adjetivos compostos tenha origem em um mecanismo compositivo 
(mal + fadado → malfadado) ou em uma derivação por conversão 
(malfadar + -do → malfadadoV → malfadadoA). Esse mesmo raciocí-
nio pode ser estendido às seguintes estruturas, embora em Houaiss 

14 Moyna (2011, p. 112) aponta, para o espanhol, que o padrão [AdvA]A é atestado 
por volta de 1100, juntamente com o padrão [AdvV]V, o que reforça a ideia de 
que ambos os tipos são herdados simultaneamente e que o adjetivo composto 
não é derivado historicamente do verbo.
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e Villar (2009) haja uma divisão na interpretação e seja atribuído ao 
adjetivo o caráter de produto derivacional:

bem-aventurado → não faz referência se é particípio 
de bem-aventurar ou se corresponde a bem + aven-
turado

malfadado → faz referência a mal- + fadado

bem-fadar → não faz referência se é particípio de 
bem-fadar ou se corresponde a bem + fadado)

malparar → malparado (particípio de malparar, e 
não mal + parado)

benquerer → benquisto (particípio de benquerer, e 
não bem + quisto)

São os dados dos textos medievais, e principalmente a sua 
datação, contudo, que podem iluminar essa questão, apontando 
para essas formações sejam como estruturas de composição, sejam 
como particípios verbais convertidos em adjetivos, tarefa da qual 
não nos ocuparemos neste trabalho.

Esse tipo de estrutura, Advérbio + Adjetivo Departicipial, 
está representado nos três textos, sendo que recolhemos no 
Cancioneiro da Ajuda apenas mal parado “desamparado, em situa-
ção ruim, desfavorável ou perigosa”, mal embaratado “estragado” e 
mal conselhado “que, por não ter recebido conselhos corretos, age 
erradamente”:

E moir’! e pois preto da mort’ estou, / muito me praz; 
que enfadado vou / d’este mundo que é mal parado. 
[CA 4685].

e non por esto que me por vos ven, / mais porque 
vejo que é vosso sen / per meu preito mal embarata-
do. [CA 271].
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Cativo! mal conselhado! / que me non sei conselhar! 
/ e sempre viv’ en cuidado! [CA 6659].

Nas Cantigas de Escarnho e de Mal Dizer, registramos com 
bem: ben andante “feliz, satisfeito”; ben quisto “bem-visto”, “estima-
do”; ben talhado “de boas formas; esbelto, elegante”. Com mal, reco-
lhemos as seguintes formas: mal apreso “irrefletido, imprudente”15; 
mal talhados “feio, disforme”; mal andante “infeliz, desgraçada”; mal 
aventurada “infeliz”; mal dizentes (< lat. maledicens, -entis, particípio 
presente de maledicěre, forma divergente popular de maledicente); 
mal parado “desamparado”, maltreito “maltratado, ferido”:

E pois sodes ora tan ben andante, / ben era d’ome do 
vosso logar / dess’ olho mao de vos ar quebrar, / e 
non andar com’ andávades ante, / ca somos oj’ e non 
seremos crás. [CEMD 81.15].

Ben quisto sodes dos alfaiates, / dos peliteiros e dos 
reedores. [CEMD 287.15].

Sen esto, fostes cousido sempre muit’ e mesurado, / 
de todas cousas comprido e apost’ e ben talhado, / 
e [e]nos feitos ardido e muito aventurado. [CEMD 
35.17].

E, Don Ansur, pola fé que devedes, / pois vos el-Rei 
assi quer encimar, / como dizen, se per vós non fi-
car, / per vós non fiqu’, e assi poiaredes / a mui gran 
talh’ u averedes d’estar; / e se vós ali ouverdes poiar, / 
nunca depois mal andante seredes. [CEMD 426.21].

Mais foi omen mal apreso / por que con el non parti: 
/ que penas veiras perdi! [CEMD 306.16].

15 Magne (1944) registra a forma mal-prêso, adjetivo correspondente a “equivoca-
do, enganado”.
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Se enton de cabo non for rechantada, / nen un pro-
veito non pod’ end’ aver, / ca per ali per u a fez reer, 
/ já end’ o nembr’ está pera secar; / e mais valria já 
pera queimar / que de jazer, como jaz, mal parada. 
[CEMD 100.18].

Ora é já Martin Vaásquez certo / das planetas que 
tragia erradas, / Mars e Saturno, mal aventuradas, / 
cujo poder trax en si encoberto. [CEMD 124.3].

De Martin Moya posfaçan as gentes / e dizen-lhe por 
mal que é casado; / non lho dizen se non os mal di-
zentes, / ca o fej’ eu assaz om’ ordinhado / e moi gran 
capa de coro trager. [CEMD 283.3].

A mim dan preç’, e non é desguisado, / dos mal ta-
lhados, e non erran i; / Joan Fernández, o mour’, ou-
trossi / nos mal talhados o vejo contado; / e, pero 
mal talhados somos nós, / s’omen visse Pero da 
Ponte en cós, / semelhar-lh’-ia moi peor talhado. 
[CEMD 51.2, 4, 5].

Non no posso end’ eu partir, / pero que o já roguei. 
/ que se non queix’ end’ al Rei: / ca se sente tan mal-
treito / que non cuida en guarir. [CEMD 115.11].

Nas Cantigas de Santa Maria, registraram-se as seguintes 
construções com bem: ben-aventurado, com as acepções: 1. “que 
ou quem usufrui de um estado de santidade e graça celestial”; e 2. 
“feliz, bem-afortunado”, e ben-fadado. Com mal, podem ser refe-
ridos malandante “infeliz”, “ladrão”, malapresos, malaventurados, 
maldito, malfadado, malfeito “crime, delito, malfeitoria”, malpara-
do, maltreito, mal vestida e malcreente “descrente”.16 Algumas des-
sas estruturas, contudo, já vêm compostas do latim. É o caso de 

16 O constituinte mal apresenta valor semântico diferente do modal em malapre-
so e malcreente, assemelhando-se a um prefixo de negação.
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maldito (maledictus), malfeito (< lat. malefactus) e maltreito (< lat. 
maletractus,17 ou, talvez, do particípio do verbo arcaico maltrager):

Bẽeyto foi o dia | e benaventurada / a ora que a 
Virgen, | Madre de Deus, foi nada. [CSM 411.3].

Ai, Deus, que en cruz / morreste, mui ced’ aduz- / 
nos u aquel ben-fadado / É, que aja com’ el quer / 
esta moça por moller. [CSM 135.126].

[…] e o jograr mal-andante | cospiu e disse que non / 
vira gente tan baveca, | e muy mal os dẽostou. [CSM 
238.32].

Poi-los malapresos arder-ss’ assi viron, / logo por 
culpados muito se sentiron […]. [CSM 19.30].

[…] e ontr’ os malaventurados / ouv’ y un que co-
meçou a perder, / per que foron del dẽostados / os 
santos e a Reynna sen par. [CSM 38.30].

Assi jouv’ aquela noit’, e | outro dia madurgada / 
foi veer u soterravan | seu fillo a malfadada. [CSM 
331.40].

O sufixo -nt(e), que tem origem num morfema flexional do 
particípio presente latino, atua, no português atual, tanto como “um 
formador de nomes de agente quanto como um sufixo produtivo 
formador de adjetivos” (BASÍLIO, 2004, p. 57), enquanto o sufixo 
-do “se adiciona virtualmente a qualquer verbo para a formação do 
Particípio Passado que, na forma variável, pode ser utilizado quer 
na formação da voz passiva […] quer na adjetivação pura e sim-
ples” (BASÍLIO, 2004, p. 58).

Nomes como malfeitoria e benfeitoria podem ser deriva-
dos de malfeitor (presente no corpus) e benfeitor, respectivamente,  

17 Cunha (1986)(s.u. mal) atribui, para maltreito, a construção male + tractus, 
particípio passado de trahěre.
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acrescidos do sufixo -i(a), conforme registram Houaiss e Villar 
(2009), ou, no caso de benfeitoria, pode corresponder a uma pro-
vável forma latina *benefactoria (CUNHA, 1986) (s.u. benfeitoria). 
No dicionário Aulete Digital ([20--]), constam as duas possibilidades 
para benfeitoria: de benfeitor + -i(a), em que é aplicado um mecanis-
mo derivacional, sendo benfeitor o escopo da sufixação, ou do latim 
benefactoria.

Pero muito fiava / na que o mal desata, / Assi que 
ssas vigias / guardava dos seus dias, / des i malfei-
torias / nen sol dũa çapata / De null’ ome fillasse. 
[CSM 182.27].

Já mais nunca quedamos, andando vias, / por erdar 
comendas e benfeitorias; / pero, se nos convidan al-
gũũs dias, / non nos dan senon leit’ e pan de centẽo. 
[CEMD 145.4].

Em resumo, tem-se o seguinte quadro para as construções 
[AdvV] e [AdvAdepart.]:

Quadro 2 – Compostos com os padrões [AdvV] e [AdvAdepart.] na 
documentação poética18

Advérbio + Verbo [AdvV]

Advérbio + Adjetivo 
Departicipial [AdvAdepart.]

Produto CA CSM CEMD

ben andante A X
ben quisto A X
ben talhado A X
ben-aventurado N/A X
ben-fadado A X

18 No Quadro 2, N = Nome e A = Adjetivo; CA = Cancioneiro da Ajuda; CSM = 
Cantigas de Santa Maria e CEMD = Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer.
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Advérbio + Verbo [AdvV]

Advérbio + Adjetivo 
Departicipial [AdvAdepart.]

Produto CA CSM CEMD

ben-falar N X
ben-fazer N X X
ben-morrer N X
ben-querer N X
mal andante/
malandante

N/A X X

mal apreso/
malapresos

A X X

mal aventurada/
malaventurados

N/A X X

mal dizentes N/A X
mal dizer “maledicência” N X
mal parado(a) A X X X
mal talhado(a) A X
maldito N/A X X
malfeito N/A X
maltreito A X X

Fonte: elaborado pela autora

ADJETIVO + NOME [AN] / NOME + ADJETIVO [NA]

Também foram registradas, nos três cancioneiros, combina-
ções dos adjetivos mau (mal) e bom (formas masculinas e femi-
ninas) com um substantivo, não contemplados em Santos (2009), 
como, por exemplo: mal-dia “dia aziago, dia infeliz”; malgrado 
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“maus agradecimentos”19; bon-grado; maa ventura/malaventura 
“má fortuna, infelicidade”; malandança/maa andança “infelicidade, 
má aventura”; bõa ventura; mal-mundo; mal ponto “em má hora”; 
mal-preço “má fama”; mal-sen/ mal-seso “falta de juízo, desacerto”, 
“loucura”; bon siso; bon-sen; bon prez; mal-talan “má vontade”; bon 
talan “bondade, clemência”20; mal-tempo; bon-dia; e mal pecado. 
Com o verbo em função nominal: bon calar, bon falar, bon parecer. 
Dessa relação, destacamos a forma mal pecado,21 que corresponde 
funcionalmente a um advérbio, equivalendo a “infelizmente”,22 ou a 
uma interjeição, correspondendo a “oxalá!”:23

O ome bõo avia | nomeada que aver / avia grand’; 
e porende | os que soyan fazer / mal e rroubavan a 
terra | fórono enton prender / e, mao peccad’, avian | 
de o espeitar sabor. [CSM 245.33].

19 No glossário, Carolina Michaëlis de Vasconcelos apresenta a seguinte descrição 
para malgrado: “contranome de bom-grado (maus agradecimentos, portanto)”.

20 No glossário das Cantigas de Santa Maria (1972) (s.u. talan), o substantivo talan 
(talante) corresponde a “vontade, desejo”. Para a construção bon talan, no entan-
to, está registrada a acepção “bondade, clemência”, depreendida dos seguintes 
trechos das Cantigas: “ome bõo, manss’ e de mui bon talan” (CSM 35.31) e “ro-
gando seu bon talan” (CSM 235.12). Por outro lado, mal talan está registrada com 
a acepção “mau gênio”, exemplificada pelos trechos “de mal talan sodes” (CSM 
251.57) e “Un alcayd’ era na vila, de mal talan e sannudo” (CSM 369.18).

21 Para Vasconcellos (1922, p. 132), mal representa o adjetivo latino malu- e não o 
advérbio male, pois era comum a queda do o final em posição proclítica. Ainda 
de acordo com o autor, mal pecado representa uma fase mais antiga da língua do 
que mao pecado. Ver também Nunes (1956, p. 223-224) (incluindo a nota 2). 

22 Silva (1813) (s.u. mal-peccádo), seguido por Magne (1944, s.u. mal), relaciona 
o termo com a expressão popular “por mal dos meus/nossos pecados”, utilizada 
como interjeição ou exclamação. No Elucidário de Viterbo (1962-1966), o sin-
tagma mal pecado é definido como “por desgraça, por nossos pecados” e como 
“interjeição de quem nega e juntamente deseja”, equivalendo a “infelizmente não”.

23 Silva Bastos (1928, s.u. mal peccado) registra, ainda, o uso substantivo de 
mal pecado, significando “infelicidade”. Contudo, o lexicógrafo não apresenta 
abonações dos usos que registra.
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Moitos s’ enfingen que an guaanhado / doas das do-
nas a que amor an, / e tragen cintas que lhis elas dan; 
/ mais a min vai moi peor, mal pecado, / con Sancha 
Díaz, que sempre quix ben. [CEMD 307.4].

E ¡ mal-pecado ! non moir’ eu por én, / nen moiro, 
porque seria meu ben, / nen moiro, porque queria 
morrer. [CA 1301].

Além dessas estruturas repetitivas, registrou-se mão vazia,24 
com o esquema [NA], que, no contexto em que é empregado, permite 
depreender um funcionamento semelhante ao da locução adverbial 
“de mão(s) vazia(s)”, correspondendo, por extensão, a “sem dinheiro”:

Ben me cuidei eu, Maria Garcia, / en outro dia, 
quando vos fodi, / que me non partiss’eu de vós assi / 
como me parti já, mão vazia, / vel por serviço muito 
que vos fiz; / que me non destes, como x’omen diz, 
/ sequer un soldo que ceass’ un dia. [CEMD 46.4].

Essa combinação, no entanto, ocorre somente nas Cantigas 
de Escarnho e de Mal Dizer, e uma única vez.

ADVÉRBIO + NOME [AdvN]

Com a estrutura Advérbio + Nome, foi registrado alen mar 
(“ultramar”), embora além possa ser abordado também como 
constituinte prefixal:25

24 Composto registrado por Mattos e Silva (2008, p. 309) na descrição que faz da 
composição no português arcaico.

25 Também ocorre Ultramar nos três textos, mas optamos por não incluí-lo nessa 
categoria, tendo em vista o caráter [+] prefixal do constituinte ultra quando 
comparado com além, o que justifica a sua tradicional abordagem no âmbito 
da prefixação.
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Ten el que faz dereit’ en se queixar, / pois lhe non 
val servir e afanar, / nen pod’ aqui conselho percal-
çar / com’ alen mar, per servir, percalçou». (CEMD 
101.10).

Como Santa Maria livrou un seu hermitan de prijon 
dũus mouros que o levavan a alen mar, e nunca se 
poderon yr ata que o leixaron. (CSM 95.2).

NUMERAL + NOME [NumN]N

Esse tipo de estrutura, [NumN]N está representado por meio 
dia e meya noite:26

e tornad’ aqui ao meio dia, / e entanto verrá da 
Judaria / aquel judeu con que ei baratado. [CEMD 
189.9].

E porende hũa vegada / a meya noite s’ergeu / e com’ 
era costumada, / na ygreja se meteu / e à omagen 
correu / por se dela espedir. [CSM 59.55].

PRONOME + NOME [PronN]N

Como abonação do esquema compositivo [PronN]N, regis-
trou-se Nostro Senhor, composto bastante frequente, inclusive em 
textos medievais pertencentes a outros gêneros que não o poético:

Esta quinta é como Nostro Sennor enviou o seu / 
Santi Sp[i]rito sobre los seus dicipolos. [CSM 427.1].

ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Senhor de 
quantas donas fez. [CA 2462].

26 Em Santos (2009), essas formações foram classificadas como nomes de estru-
tura [AN]N. Preferimos, no entanto, considerar, na análise, meio/meia como 
numeral, não obstante a sua função adjetiva.
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NOME + PREPOSIÇÃO + NOME [NprepN]adv

Com a estrutura [NprepN]adv, registramos faz a faz “em fren-
te de; face a face com, rosto a rosto com”, que corresponde a uma 
locução adverbial, caracterizando-se pela repetição do nome:

Porend’ o convento / se pararon log’ en az, / u avia 
mil e çento / donas, todas faz a faz, / e cantando ben 
as[s]az / est’ a Deus foron graçir. [CSM 59.99].

Quando a viu ouv’ enton tan gran medo / que adur 
pod’ en seus pees estar, / mai-la Virgen se lle chegou 
mui quedo / e disse: “Non ás por que t’ espantar; / 
mais se me creveres, irá mui cedo / u verás meu Fillo 
e min faz a faz”. [CSM 105.19].

Essa construção é bastante peculiar, pois o produto esperá-
vel seria um nome. No caso da ocorrência faz a faz, a repetição do 
nome particulariza a construção, pois N1 = N2. Pode-se aventar, 
inclusive, não apenas um lugar fixo para a preposição. Mas também 
um tipo fixo, no caso, a preposição a, se considerarmos as locuções 
modernas cara a cara, lado a lado, gota a gota, etc.

OUTRAS FORMAÇÕES

Além dos compostos e dos padrões compositivos referidos, 
duas expressões latinas correspondentes a nomes foram registra-
das: ave27maria e salve regina:28

27 Vestígio do vocativo em português (CASTRO, 1991, p. 120).
28 Definições extraídas de Houaiss e Villar (2009): ave-maria: início da prece do 

lat. ecl. ave (2ª p. sing. imperf. do verbo latino avere “saudar”) + antropônimo 
da Virgem Maria; salve-regina: lat. salve (2ª p. sing. do imperf. de salvere “pas-
sar bem, ter saúde”) + regína, vocativo singular de regína, ae “rainha”.
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E el ali estando, fillou-ss’ a dizer / ben mil Ave Marias 
por fazer prazer / aa Madre de Deus, por que quisess’ 
aver / doo e piadad’ e del amercẽar. [CSM 93.23].

E diss’ as Aves Marias, | rogando de coraçon / a 
Virgen que lle valvesse. [CSM 121.30].

E pois foron na eigreja, | logo a moller sayu / de-
tras lo altar u era, | e contou-lles como viu / a Virgen 
Santa Maria | e como a todos oyu / ben cantar “Salve 
Regina”. [CSM 262.43].

Nesse exemplo de Salve Regina, de feição latina, o referente da 
expressão é “composição ou cântico sobre o texto da salve-rainha”, 
enquanto na expressão seguinte parece tratar-se da “oração católica 
dedicada à Virgem Maria, que se inicia com essas duas palavras”.

E como quer que falasse | nas outras razões ben, / 
“Salve Reỹa” sabia | dizer mellor d’outra ren / toda 
mui conpridamente, | que ren non minguava en, / 
como lle mostrou a Virgen, / que non ouve conpan-
neira. [CSM 262.31].

Em resumo, além dos modelos de composição prototípicos 
[VN]N, [NN]N, [NA]N, [AN]N e [NprepN]N, cujo produto é um nome, 
têm-se, a partir dos dados supracitados, os seguintes padrões compo-
sitivos (para alguns padrões, apenas algumas abonações são arroladas):

Quadro 3 – Padrões e produtos compositivos não prototípicos

PADRÕES DE 
COMPOSIÇÃO

CA CSM CEMD PRODUTO

[AdvV] maldizer mal dizer mal dizer Verbo
[AdvV] ben-fazer ben-fazer Nome
[AdvAdepart] mal parado mal-

andante
ben 

andante
Adjetivo/
Nome
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PADRÕES DE 
COMPOSIÇÃO

CA CSM CEMD PRODUTO

[AdvN] alen mar alen mar Nome
[AN] mal pecado mal/mao 

pecado
mal 

pecado
Advérbio/
Interjeição 
(?)

[NA] mão 
vazia

Advérbio 
(locução)

[NprepN] faz a faz Advérbio 
(locução)

[NumN] meya noite meio dia Nome
[PronN] Nostro 

Senhor
Nostro 
Senhor

Nome

[VN] (+erudito) Ave Maria

Salve Reỹa

Nome

Fonte: Elaborado pela autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de estruturas compostas na poesia galego-portu-
guesa resultou na observação de padrões já apontados por Santos 
(2009), como [NA], [AN], [NpreN] e [VN]. Ressalte-se, contudo, 
que o produto derivado dessas estruturas não coincide necessaria-
mente com um nome, como é o caso de mal pecado, funcionando 
como advérbio ou interjeição, e faz a faz, atuando como locução ad-
verbial. Algumas combinações de advérbio e verbo, como ben-fa-
lar, ben-fazer, ben-morrer, ben-querer, presentes no Cancioneiro da 
Ajuda e destacadas no Glossário elaborado por Carolina Michaëlis 
de Vasconcelos, têm emprego nominal, diferentemente de mal-ba-
ratar, mal fazer, mal matar, mal merecer e mal querer, empregados 
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como verbos. Já mal dizer aparece como nome, significando “ma-
ledicência”, e como verbo, significando “amaldiçoar”. Outro padrão 
que se destacou é o que envolve um advérbio (bem/mal) como 
primeiro constituinte e, na posição da direita, uma forma adjeti-
va relacionada com um particípio verbal. Assim, malandante, ben 
andante, malaventurado, ben aventurada, mal talhados, ben talha-
do, maltreito, malfadados, mal parada, entre outros, exemplificam 
esse padrão. Algumas dessas formações apresentam um significado 
lexicalizado, pois o significado do composto não é computado a 
partir do valor semântico das partes. 

Observando-se os padrões identificados para a formação de 
nomes ([VN], [NN], [NA], [AN] e [NprepN]) e os padrões identifi-
cados para a formação de adjetivos ([AdvA]) e advérbios ([NprepN]) 
recolhidos na documentação poética medieval, percebe-se o pre-
domínio das estruturas de composição na formação de nomes. 
Percebeu-se ainda que as estruturas latinas Ave Maria e Salve Regina 
(e parcialmente latina em Salve Reỹa), que iniciam o cântico e oração 
em honra da mãe de Jesus e correspondem a uma forma de impera-
tivo seguida de um vocativo (Ave, Maria!, Salve, Regina!), lexicaliza-
ram-se, passando a expressar conceitos nominais.

Para finalizar, destaque-se que há diversas construções co-
muns aos três cancioneiros como boa ventura, bon sen, mal sen, 
bõo dia, mal/mao pecado, mal talan, mal/mao prez, mal preço, en-
tre outras, o que evidencia, pelo menos no que diz respeito a pala-
vras iniciadas por bem e mal, a existência de um conjunto de formas 
recorrentes e repetitivas na poesia medieval galego-portuguesa.
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ANTroPoNÍmiA, HiSTÓriA E CuLTurA: 
oS NomES PrÓPrioS PErSoNATiVoS Em 
DoCumENToS PAroQuiAiS BAiANoS Do 
SÉCuLo XiX

Mailson dos Santos Lopes 
Juliana Soledade

O estudo dos antropônimos sob uma perspectiva histórica, buscando 
perscrutar suas origens e sua evolução temporal, é uma forma signi-
ficativa de se resgatar fatos sociais, culturais e identitários. Fatos que 
parecem perdidos ou dissolvidos pelas vicissitudes do tempo, mas que 
geralmente são passíveis de ser resgatados por meio da pesquisa cien-
tífica debruçada sobre a constituição, significação e distribuição dos 
nomes personativos. Não resta dúvida, portanto, de que a onomástica 
constitui um manancial de suma importância para a reconstituição 
da história linguístico-cultural de uma dada sociedade, funcionando 
como um reflexo das manifestações sociais e ideológicas de um povo.

A pesquisa aqui sucintamente delineada, incidindo sobre 
os antropônimos registrados nos anos de 1856-1857 no Livro de 
Casamentos da Freguesia de Sao Braz de Taperoá, constituiu-se 
numa observação/descrição empírico-analítica dos processos de 
surgimento e difusão dos antropônimos na Bahia do século XIX, 
norteando-se por considerações de cunho etimológico, mórfico-
semântico e sócio-histórico, com o escopo primordial de ser um  
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contributo para a compreensão dos processos de nomeação indivi-
dual do sistema linguístico do português do Brasil, remetendo tam-
bém às suas imbricações culturais, históricas e identitárias.

Buscou-se iniciar tal estudo sobre a antroponímia na cidade 
de Taperoá, na Bahia, em virtude de não se ter notícia da constitui-
ção de quaisquer investigações de cunho linguístico diacrônico – e, 
muito provavelmente, sequer sincrônico – na microrregião baiana da 
Costa do Dendê, que engloba as cidades de Valença, Taperoá, Cairu, 
Nilo Peçanha, Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Maraú. Além desse fa-
tor, outro se mostrou preponderante para o desenvolvimento desta 
pesquisa: a existência de amplo material manuscrito – em especial 
do século XIX – contendo registros de casamentos realizados na 
circunscrição paroquial da Freguesia de São Braz de Taperoá, cuja 
ereção, segundo Pinheiro (1989, p. 16), ocorreu em 1o de junho de 
1838, e que, segundo o mesmo autor, em 29 de maio de 1847, pela 
resolução no 284, foi elevada à categoria de Vila.

O núcleo que, a posteriori, mais especificamente no ano de 
1916, deu origem à cidade de Taperoá foi fundado em 23 de novem-
bro de 1561, por padres jesuítas, com a intenção de catequizar os 
indígenas daquelas plagas litorâneas, além de estabelecer a presença 
da colonização portuguesa naquela área. Foi batizada de Aldeia de 
São Miguel de Taperoguá, em virtude de sua fundação se estabelecer 
no dia do príncipe arcanjo da milícia celeste. Em um dos marcos da 
cidade, encontra-se o nome do missionário jesuíta Padre Luís Grã 
como fundador da primitiva aldeia de Taperoguá, o que assinala a 
forte presença do catolicismo naquela região desde os primórdios do 
período colonial. Isso deve também ser considerado na investigação 
da direção que tomou a antroponímia taperoense.

Algo digno de atenção é o próprio topônimo primitivo da 
localidade: Aldeia de São Miguel de Taperoguá. Observa-se que é 
formado por uma combinação de nome português com um vocá-
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bulo indígena, que, segundo Pinheiro (1989, p. 15), é de origem 
tupi e significa “morador nas ruínas, nos destroços”. Contudo, há a 
hipótese de que o termo Taperoguá signifique “casa velha” ou ainda 
“saco de pedras”. A toponímia da cidade de Taperoá compreende di-
versos nomes de origem indígena, o que ocorre, por exemplo, com 
os nomes dos povoados de Camurugi, Itiúba, Muritiba; o bairro do 
Pituaçu; e o Rio Paripe, também conhecido como Rio do Engenho.

Pinheiro (1989, p. 14) defende que o elemento africano tam-
bém foi bastante presente na realidade sociocultural taperoense – 
mais especificamente no século XIX – e corrobora tal ideia indi-
cando uma inscrição presente numa lápide mortuária na lateral da 
Igreja de São Brás que registra a alforria de mais de cem escravos, 
nos seguintes termos: 

Comendador Francisco Muniz de Oliva, falecido na 
Vila de Taperoá em 1862, deixando livres da escravi-
dão mais de cem crioulos, que devem orar por alma 
do seu benfeitor.

Tendo em vista o cenário social, histórico, cultural e religioso 
da outrora cognominada Villa de Taperoá e associando-se a uma 
perspectiva de estudo histórico-descritivo da onomástica, este es-
crito buscará tecer algumas considerações sobre o rol de antropô-
nimos presentes no livro de registros de matrimônios realizados na 
Freguesia de São Braz de Taperoá nos anos de 1856 e 1857.

SUCINTA DESCRIÇÃO HISTÓRICO-FILOLÓGICA DO 
DOCUMENTO 

O documento em que este trabalho se debruça pertence ao 
acervo da Paróquia de São Brás de Taperoá, subordinada à Diocese 
de Amargosa. A atual cidade deriva de um núcleo de cristianização 
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indígena fundado pelo Padre Luís Grã, da Companhia de Jesus, em 
23 de novembro de 1561, que recebeu o nome de Aldeia de São 
Miguel de Taperoguá. Posteriormente, mais especificamente em 1o 
de junho de 1838, a localidade foi elevada à categoria de Freguesia, 
e, em 29 de maio de 1847, pela resolução no 284, foi elevada à ca-
tegoria de Villa, à qual sucedeu, em 1o de abril de 1916, sua eman-
cipação política, tornando-se sede municipal com foros de cidade 
(PINHEIRO, 1989, p. 15-16). 

Trata-se de um livro oficial, autêntico e original que abarca 
registros matrimoniais realizados nos termos da Freguesia entre os 
anos de 1856 e 19071. Até onde se pôde verificar, trata-se do mais 
antigo desse gênero ainda subsistente na paróquia. Não obstante, 
quando foi encontrado pelo autor deste artigo, achava-se na últi-
ma gaveta de um antigo arcaz da sacristia, envolto por um saco 
plástico, conjuntamente com missais do século XIX, e visivelmente 
exposto à destruidora ação de insetos papirófagos e de intempéries 
como a umidade. 

Quando da possibilidade de desenvolvimento de pesquisa 
na matéria onomástica da língua portuguesa, sob a orientação da 
Prof.a Dr.a Juliana Soledade Barbosa Coelho, e da subsequente pro-
posta para ingresso na iniciação científica, imediatamente despon-
tou a ideia da escolha, como corpus, do já citado livro de registros 
matrimoniais, visto que, por possuir uma quantidade elevadíssima 
de nomes próprios de pessoas – mais de 500 nomes completos de 
partícipes das cerimônias, entre nubentes, pais destes, sacerdotes e 
testemunhas, apenas nos 16 primeiros fólios do manuscrito – e por 
situar-se em séculos passados, era exatamente ideal para um estu-

1 Há uma interrupção temporal, visto que, do registro de 28 de setembro de 
1861, passa-se ao registro datado de 28 de julho de 1884. No intervalo de julho 
de 1861 a julho de 1884, segundo uma nota marginal rubricada, os registros de 
casamento foram lançados em outro livro.



145

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

do antroponímico de cunho diacrônico, sócio-histórico. Além disso, 
um estudo linguístico sobre a língua portuguesa na cidade em ques-
tão fazia-se necessário, pois, até onde foi possível perscrutar, ainda 
não houve qualquer estudo de natureza linguístico-diacrônica sobre 
a língua portuguesa na região litorânea da Costa do Dendê.

A atitude de preservação diante do titânico e injustificável 
descaso que impera na dita cidade e em cidades vizinhas a respeito 
da conservação de suas fontes históricas primárias, sobretudo os li-
vros antigos, tanto por parte da Igreja Católica quanto por parte das 
autoridades civis, constitui o ponto de honra que impele o desen-
volvimento dessa pesquisa científica ligada à filologia e à linguística 
histórica. Pensa-se aqui de maneira perfeitamente igual a Queiroz 
(2007, p. 21), quando ela afirma que “[a] preservação dos manus-
critos que armazenam parte da história baiana, através da edição 
semidiplomática, é uma tarefa de suma importância tanto para os 
estudos filológicos quanto para os históricos”. 

O Livro de Casamentos da Freguesia de São Braz de Taperoá, 
como mencionado, é um livro oficial paroquial, que, em sua to-
talidade, contém registros matrimoniais do período de 1856 a 
1907, lançados pelos vigários responsáveis pela atividade pastoral 
naquela circunscrição religiosa. Pode-se defender a autenticidade 
e originalidade do manuscrito sem qualquer receio, primeiro por 
conter o visto – firmado em 24 de novembro de 1898, numa visita 
canônica à freguesia – de Dom Jeronymo, então Arcebispo Primaz 
do Brasil; segundo, por possuir, além do adendo arquiepiscopal do 
prelado, oito sucessivos scriptores, que eram os clérigos designados 
para o cargo de vigário na então Villa de Taperoá e que, invariavel-
mente, datavam e rubricavam cada registro, após a celebração das 
funções religiosas. O Livro de Casamentos da Freguesia de São Braz 
de Taperoá é um livro manuscrito encadernado em couro marrom, 
tendo por dimensões 313 mm × 220 mm, em cuja capa ainda é 
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perceptível, no interior de um losango com arestas formadas por 
depressões (sulcos) preenchidas com tinta de cor preta, a palavra 
Casamentos, escrita com o mesmo tipo de tinta. Acima desse ter-
mo, mui possivelmente, havia outros vocábulos, visto que são per-
ceptíveis resquícios da mesma tinta em posição um pouco superior 
à palavra mencionada.

AS BASES EM QUE SE FUNDAMENTA O ESTUDO

O presente estudo se encaixa na investigação sobre os nomes 
próprios, ou seja, a onomástica, ramo da linguística cujas contri-
buições, segundo Stephen Ullmann (1987, p. 161), podem escla-
recer muitos aspectos da história política e socioeconômica dos 
falantes de uma determinada língua.

A onomástica compreende duas subdivisões principais: o es-
tudo dos nomes próprios de pessoas, denominado antroponímia; 
e o estudo dos nomes de lugares, ou seja, a toponímia. Segundo 
Maria Vicentina do Amaral Dick (1992, p. 178), enquanto os topô-
nimos possibilitam a definição e precisão de qualquer paisagem 
terrestre, os antropônimos possibilitam a distinção dos indivíduos 
entre si, no meio social em que se encontram imersos, ao passo que 
possibilitam a aquisição de traços de uma personalidade construída 
através da nominação dos diversos membros constituintes de um 
núcleo social qualquer:

[…] ambos os designativos [antroponímia e topo-
nímia] ultrapassam, em muito, a conceituação teó-
rica que lhes é atribuída, tornando-se, nas Ciências 
Humanas, fontes de conhecimento tão excelentes 
quanto as melhores evidências documentais. São, 
por assim dizer, verdadeiros registros do cotidiano, 
manifestado nas atitudes e posturas sociais que, em 
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certas circunstâncias, a não ser através deles, escapa-
riam às gerações futuras.  

Esse excerto da obra Toponímia e antroponímia no Brasil, 
de Dick (1992), encaixa-se como fundamento e justificativa para a 
constituição deste estudo sobre a antroponímia de Taperoá nos pri-
meiros anos da segunda metade do século XIX. Através do estudo 
dos nomes próprios revelam-se, muitas vezes, marcas e característi-
cas sociais e culturais dos habitantes de determinada região, o que, 
indubitavelmente, contribui para a investigação histórico-linguísti-
ca dos grupos sociais em questão.

Como referencial teórico basilar para esta pesquisa tem-se 
o já citado estudo de Dick (1992), que apresenta os traços gerais e 
básicos de definição dos antropônimos e de sua função identifica-
tória/denotativa, além de pôr em evidência a função sociocultural 
exercida através dos nomes próprios de pessoas. Constata-se, por 
exemplo, a presença de traços culturais na antroponímia quando se 
observa a forte e generalizada ocorrência de hierônimos católicos 
no nome de pessoas de diversos países europeus e, por extensão, 
nos territórios que foram colonizados por esses países ou sofreram 
suas influências culturais.

Além da abordagem de cunho marcadamente social e cul-
tural presente neste artigo, também estarão presentes resquícios 
de natureza morfológica e etimológica, relacionados aos antropô-
nimos mais representativos dos dados coletados nos registros de 
casamento do século XIX. Apesar da dificuldade para uma análise 
do domínio morfológico na antroponímia, o que fica explícito, 
por exemplo, na complexidade existente em se definir o que é um 
morfema para a antroponímia, o presente trabalho conterá algu-
mas breves e gerais considerações conjugando a morfologia com 
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a onomástica, baseando-se em estudos de José Lemos Monteiro 
(2002, p. 205-219) e Castro (2004, p. 245-256).

Pautar-se-á também na etimologia para o esclarecimento de 
possíveis aspectos significativos e/ou necessários para a análise do 
corpus de nomes próprios de Taperoá do século XIX, através da 
consulta ao dicionário etimológico de Nascentes (1952).

PRIMEIROS PASSOS

Através da feitura de uma edição fac-similar do manuscri-
to-fonte, e delimitando-se aos registros matrimoniais dos anos de 
1856-1857 (os mais antigos presentes no documento), foi feito um 
inventário exaustivo – de natureza semidiplomática – dos nomes 
personativos depreendidos, constituindo-se daí o corpus para aná-
lise: excluindo-se as repetições, 556 nomes completos de partícipes 
das cerimônias nupciais.

Feita a coleta absoluta dos antropônimos documentados, e 
tendo como lastro substancial a fundamentação teórica do Projeto 
Todos os Nomes, foi realizada uma análise descritivo-quantitativa 
dos aspectos etimológicos, mórfico-semânticos, etimológicos e so-
cioculturais associados aos antropônimos detectados, tendo-se em 
vista oferecer um quadro geral da antroponímia do século XIX em 
plagas interioranas da Bahia.

Para a abordagem da antroponímia neste trabalho, consti-
tuiu-se um corpus a partir de registros de casamentos realizados 
nos anos de 1856 e 1857, contidos em um livro oficial da Freguesia 
de São Brás de Taperoá, livro este que, em sua totalidade, contém 
registros do período de 1856 a 1907, foi redigido pelos vigários res-
ponsáveis pela atividade pastoral naquela circunscrição religiosa; 
e contém autorização e visto — firmados em 24 de novembro de 
1898, numa visita pastoral à Freguesia de São Brás de Taperoá — de 
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Dom Jeronymo, então Arcebispo Primaz do Brasil. Entre os anos 
de 1856 a 1861, o vigário responsável foi o Reverendo Padre José 
Antonio de Vasconcellos e, nos anos subsequentes, foram vigários 
os sacerdotes: Padre Antonio da Silveira Franca, Padre Jeronymo 
Raviol, Padre Firmino Álvares dos Reis, Padre Miguel Calmon de 
Aragão Bulcão, Padre Manoel Firmo da Rocha, Padre Felisberto 
Caetano d’Alcântara e o Padre José Eustychio de Lima.

A respeito deste importante trabalho de registro feito no 
Brasil, quase exclusivamente, durante séculos, pela Igreja Católica, 
afirma Claudino (1996), em seu Dicionário de nomes próprios:

No início da colonização do Brasil somente foram 
implantados Cartórios de Registro Civil nas prin-
cipais cidades onde residia a maioria dos fidalgos. 
Ficou, então, para os padres da Igreja Católica, prin-
cipalmente os jesuítas que catequizavam pelo inte-
rior, estabelecer, através dos casamentos e batizados, 
os nomes e sobrenomes. Porém, somente as crianças 
com os nomes de origem bíblica, [de] santos ou usa-
dos pelos fidalgos eram aceitos para batizar, enquan-
to os de procedência indígena ou negra (afro) eram 
aconselhados a trocar por um desses nomes mais 
conhecidos dentro das classes dominantes. Deve-se 
reconhecer, entretanto, que foi muito proveitosa a 
colaboração cultural da Igreja na forma da antropo-
nímia no início da colonização do Brasil. Apesar das 
censuras impostas, se não houvesse os livros de re-
gistros de batizados e casamentos da Igreja Católica, 
muitos nomes e sobrenomes de famílias que no país 
habitavam teriam desaparecido no tempo e da histó-
ria, já que os governantes da época tinham pouco ou 
nenhum interesse em saber de nomes e sobrenomes, 
onde e como viviam as famílias de então. 

A pesquisa até agora realizada debruça-se sobre os fólios 
de número 8 a 23 do livro manuscrito, fólios estes que abarcam 
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os matrimônios realizados nos anos de 1856 e 1857. Esse corpus 
engloba um total de 644 nomes completos de indivíduos, partíci-
pes das cerimônias, na forma de nubentes, pais destes, sacerdotes 
e testemunhas. O que aqui se denomina como nome completo 
deve ser entendido como a junção entre prenomes, ou prenomes 
e sobrenomes, na nomeação dos indivíduos. Ocorrem no corpus 
algumas repetições de nomes completos, o que possivelmente se 
justifica pelo fato de que algumas pessoas eram repetidamente 
testemunhas do contrato nupcial, além de haver a repetição do 
nome dos genitores quando foram registrados casamentos de 
mais de um de seus filhos.

ASPECTOS LINGUÍSTICOS, SÓCIO-HISTÓRICOS E 
ETIMOLÓGICOS DA ANTROPONÍMIA DE TAPEROÁ  
NO SÉCULO XIX

Do corpus de 556 nomes personativos completos (excluídas as 
repetições), 308 fazem referência à nomeação masculina, enquanto 
os 248 restantes ligam-se à identificação feminina. Depreendem-se 
212 prenomes e 146 sobrenomes diferentes, excluídas as repetições 
e as variações ortográficas.

Aspectos distributivos e morfológicos

Nos registros, várias pessoas são nomeadas apenas por pre-
nomes (geralmente duplo ou triplo): Antonio Marcelo, Manoel 
Martinho, Anna Miguelina, Fillipa Francisca Geralda, Romana 
Maria Francisca, Alexandrina Maria Madalena, etc., sem qualquer 
referência de sobrenomes.

O uso de dois ou mais prenomes associados sobrepuja am-
plamente o uso de prenome único (398 ocorrências de prenomes 
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justapostos contra 158 de prenomes únicos, isto é, 71,58% versus 
28,4%).
Gráfico 1 – Ocorrências de nomeações a partir do uso de prenome único 

ou prenomes justapostos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Há 51 casos (9,17%) de pessoas identificadas apenas por 
prenomes. 
Gráfico 2 – Ocorrências de nomeações a partir de uso exclusivo de pre-

nomes ou destes associados a sobrenomes

Fonte: Elaborado pelos autores.

Prenomes mais recorrentes: Maria (190 ocorrências), José 
~ Jose (99), Anna (54), Antonio (52), Manoel (50), Francisco 
(45), Francisca (26), Joaõ ~ João (25), Joaquim (21), Joanna (14), 
Joaquina (11), Rosa (11).



152

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

Tabela 1 – Prenomes mais recorrentes no corpus (quer em posição, quer 
em secundária, quer em terciária)

Prenomes Ocorrências
Maria 190

José [~ Jose] 99 

Anna 54

Antonio 52

Manoel 50

Francisco 45

Francisca 26

Joaõ [~ João] 25

Joaquim 21

Joanna 14

Joaquina 11

Rosa 11

Fonte: Elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857.

Sobrenomes mais recorrentes: de Jesús ~ de Jesus (55 ocor-
rências), da Conceição ~ da Conceiçaõ (31), da Silva (35), dos 
Santos (32), do Sacramento (31), Pereira (20), de Santa Anna ~ de 
Sant’Anna (18), de S. José ~ de S. Jozé (17).
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Tabela 2 – Sobrenomes mais recorrentes no corpus 

Prenomes Ocorrências
De Jesús [~ de Jesus] 55

da Conceição [~ da Conceiçaõ] 31

da Silva 35

dos Santos 32

do Sacramento 31

Pereira 20

de Santa Anna [~ de Sant’Anna] 18

de S. José [~ de S. Jozé] 17

Fonte: Elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857.

Os sobrenomes, em grande parte dos registros do manuscri-
to, não são transmitidos de geração a geração. Em contrapartida, 
muitas vezes ocorre a transmissão regular de prenomes dos genito-
res para sua prole. Observa-se, por conseguinte, um efeito de dupla 
e proporcional inversão em relação à atribuição de antropônimos 
na hodiernidade, em que sobrenomes passam de pai/mãe para fi-
lhos, não necessariamente ocorrendo o mesmo com os prenomes.

Nos casos em que há a transmissão regular de sobrenomes, 
constata-se que os homens herdam o sobrenome paterno, enquanto 
as mulheres, o sobrenome materno, como no registro a seguir:

42.º No dia 19 de Maio de 1856 nas matas desta 
Freguesia de S. Braz de Taperoá o Rdo. Franciscano 
Frei Manuel da Resurreiçaõ, assistio, de licen-
ça minha, e perante Florencio Marques de Jesús 
e Bernardino Coitinho de Eça, ao casamento de 
Bernardino Francisco de Sousa, filho legítimo de 
Francisco Xavier de Sousa, e Thereza Francisca de 
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Jesus, com Joaquina Francisca de S. José filha legítima 
de Eugenio Pinto de S. Anna, e de Maria de S. José, e 
logo lhes lançou as bençãos nupciais. E para constar 
faço este termo, em que me assigno. O Vigario José 
Antonio de Vasconcellos. 

Fonte: Livro de Casamentos da Freguesia de S. Bráz 
de Taperoá. F. 08, verso/ L.11-22 (grifos nossos).

Dos sete processos morfológicos possíveis para a formação 
de antropônimos (MONTEIRO, 2002), tem produtividade no cor-
pus a sufixação, para os prenomes (por exemplo, em Agostinho, 
Bernardino, Carolina, Constantino), e a derivação imprópria, 
apenas para sobrenomes (por exemplo, Barros, Coelho, Cabral, 
Machado, Nogueira, Peroba). Inexistem antropônimos formados 
via acrossemia, anagrama ou braquissemia. Não se detecta caso 
algum de antropônimo que possa ser considerado neologismo ou 
empréstimo constituído no século XIX. 

Aspectos etimológicos

Observa-se, para os prenomes, a predominância de étimos gre-
co-latinos, que, juntos, abarcam quase 70% das ocorrências. Também 
são representativos os prenomes de étimos germânico e hebraico, 
cada uma dessas línguas com uma cota de cerca de 10% das ocorrên-
cias. Observa-se também a pouca representatividade que teve o árabe 
para a formação do quadro antroponímico do português, ao contrário 
do que ocorreu na formação do léxico comum dessa língua.
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Tabela 3 – Cômputo da etimologia dos prenomes

ÉTIMO
NÚMERO DE  
PRENOMES  
DISTINTOS

DADOS  
PERCENTUAIS

Alemão 1 0,47%

Árabe 2 0,94%

Aramaico 3 1,41%

Francês 1 0,47%

Germânico 29 13,68%

Grego 50 23,58%

Hebraico 22 10,37%

Italiano 2 0,94%

Latino 96 45,28%

Latino-germânico 2 0,94%

Obscuro/ desco-
nhecido/ altamen-

te controvertido
4 1,89%

TOTAL 212 100%

Fonte: elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857

Para a formação dos sobrenomes há 16 fontes etimológicas 
distintas, em que são predominantes os étimos greco-latinos, abar-
cando 63% dos sobrenomes coletados. Interessante é o aparecimen-
to, nos sobrenomes, de um representante de etimologia tupi e outro 
de etimologia africana. Na categoria dos prenomes, tais étimos são 
totalmente apagados. Observa-se também a redução dos étimos 
gregos nos sobrenomes, se comparados aos prenomes: 23,58% na-
queles, 6,85% nestes.
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Tabela 4 – Cômputo da etimologia dos sobrenomes

ÉTIMO
NÚMERO DE 
PRENOMES 
DISTINTOS

DADOS  
PERCENTUAIS

Africano 1 0,68%

Árabe 4 2,75%

Aragonês 1 0,68%

Basco 1 0,68%

Castelhano 4 2,75%

Francês 1 0,68%

Inglês 1 0,68%

Galego 1 0,68%

Germânico 9 6,16%

Grego 10 6,85%

Hebraico 8 5,48%

Italiano 1 0,68%

Latino 82 56,17%

Onomatopaico 1 0,68%

Pré-romano 8 5,49%

Tupi 1 0,68%

Obscuro/ des-
conhecido/ 

altamente contro-
vertido

12 8,23%

TOTAL 146 100%

Fonte: elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857.
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Fazendo uma análise quantitativa do cômputo geral da etimo-
logia dos nomes (prenomes e sobrenomes) do corpus, verifica-se que 
a metade deles é ligada a um étimo latino, ao que seguem os nomes 
com étimo grego (16,76%), germânico (10,61%) e hebraico (8,38%), 
que são os mais representativos no corpus. Essas quatro línguas abar-
cam juntas significativos 85,5% dos étimos formadores dos nomes 
registrados na documentação analisada. Os demais étimos, advindos 
de outras línguas, são minoritários, abarcando, juntos, apenas 9,23% 
dos antropônimos. Destarte, havendo uma etimologia conservadora, 
de predominância grego-germânico-latina, há também processos de 
nomeação conservadores, em que não há espaço para a inserção de 
prenomes ou sobrenomes neológicos. Assim, o quadro antroponímico 
baiano do século XIX comporta-se como extremamente conservador, 
ligado à imposição de nomes altamente tradicionais.

Tabela 5 – Cômputo geral da etimologia dos antropônimos no corpus 
(levando-se em consideração prenomes e sobrenomes)

ÉTIMO
NÚMERO DE 
PRENOMES  
DISTINTOS

DADOS  
PERCENTUAIS

Africano 1 0,28%

Alemão 1 0,28%

Árabe 6 1,68%

Aragonês 1 0,28%

Aramaico 3 0,84%

Basco 1 0,28%

Castelhano 4 1,12%

Francês 2 0,56%

Inglês 1 0,28%

(Continua)
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ÉTIMO
NÚMERO DE 
PRENOMES  
DISTINTOS

DADOS  
PERCENTUAIS

Galego 1 0,28%

Germânico 38 10,61%

Grego 60 16,76%

Hebraico 30 8,38%

Italiano 3 0,84%

Latino 178 49,72%

Latino-germânico 2 0,56%

Onomatopaico 1 0,28%

Pré-romano 8 2,23%

Tupi 1 0,28%

Obscuro/ desco-
nhecido/ altamen-

te controvertido
16 4,46%

TOTAL 358 100%

Fonte: elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857.

LÉXICO E RELIGIÃO

É patente que, em muitas – talvez em todas – as socieda-
des humanas, tanto de tempos pretéritos como da hodiernidade, a 
nomeação dos indivíduos vem em geral acompanhada de influên-
cias históricas, políticas, religiosas ou culturais que permeiam as 
circunstâncias de tal nomeação. Conforme Maria Vicentina de 

Tabela 5 – Cômputo geral da etimologia dos antropônimos no corpus 
(levando-se em consideração prenomes e sobrenomes)

(Conclusão)
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Paula do Amaral Dick (1992, p. 181-182) em obra sua intitulada 
Toponímia e antroponímia no Brasil, 

[o]s aspectos semânticos que os nomes de pessoa 
podem ressaltar estão ligados aos motivos que, em 
determinadas épocas e regiões, orientavam a criação 
dos antropônimos, os quais, dessa forma, se torna-
vam aptos a refletir os costumes das civilizações en-
volvidas como manifestações culturais do seu povo. 

A influência do catolicismo fica explícita na grande gama de 
antropônimos reunidos no corpus. A maioria esmagadora dos preno-
mes é de hagiônimos, e muitos sobrenomes fazem referência a nomes 
de aspectos da vida de Cristo, de Maria, de santos, ou a aspectos da 
liturgia católica, tais como de Deos, de Santa Anna, do Sacramento, 
d’Assumpção, Quaresma, da Paixaõ, do Amor Divino, etc. Os nomes 
de origem indígena e africana são totalmente apagados na sociedade 
taperoense, ao menos nos primeiros anos da segunda metade do sé-
culo XIX, o que não causa espanto, pois somente eram aceitos os no-
mes de origem bíblica, de santos ou aqueles mais antigos, com raízes 
fincadas em Portugal (de origem greco-romana ou hebraica, sendo 
também representativos os de origem germânica). Verifica-se que, 
no século XIX, na antroponímia taperoense, era completamente ge-
neralizada a utilização de nomes de santos do calendário litúrgico, o 
que pode ser justificado pela ideia de que, adotando um hagiônimo, 
o neófito gozaria da proteção e auxílio do respectivo santo.
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Tabela 6 – Prenomes e sobrenomes de matiz oriundo do cristianismo 
presentes no corpus 

Prenomes Sobrenomes

Isabel Maria do Amor Divino

 [Frei] José da Rainha dos Anjos

Gertrudes Maria de São José

Maria de São José

Rosa Francisca de São João

José da Hora d’Assumpção

Maria de São Pedro

Anna Maria do Espírito Santo

Pedro Catharina de Senna

Izabel Maria do Carmo

Romão Marcos da Trindade

Maria Magdalena do Amor Divino

João Manoel de Alleluia

Maria Benedicta dos Reis

Manoel André dos Anjos

Serafim dos Anjos Quaresma

João Baptista dos Innocentes

Florência Maria do Sacramento

Maria Egipciaca de São José

Salvador Francisco de Jesús

Fonte: elaborada pelos autores com dados coletados em livro de registros de 
matrimônios da Freguesia de São Braz e Taperoá, nos anos de 1856 e 1857.
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O que impressiona em relação aos aspectos culturais que 
permeiam a antroponímia estudada no manuscrito é o seu apego 
ao caráter religioso, tão marcado, que faz com que não apenas nos 
nomes, mas inclusive nos sobrenomes haja uma ligação hagiográfi-
ca. É uma nomeação, diga-se de passagem, que se assemelha sobre-
maneira ao processo de troca de onomástico realizado nas ordens 
religiosas mais tradicionais, como carmelitas descalços e benediti-
nos, por exemplo. Pensando sobre uma hipótese que pudesse justi-
ficar esse fenômeno, crê-se que seria um mecanismo de demonstrar 
a acentuada catolicidade dos envolvidos na nomeação. Ao deparar-
-nos com a obra Insulte usted sabiendo lo que dice y otros estudios 
sobre el léxico, de autoria do Prof. Manuel Ariza (2008, p. 193, tra-
dução nossa), mais firme ficou essa proposição, pois ele, ao tratar 
da antroponímia espanhola do século XVI, afirma que:

[o]s cristãos, antes como agora, deviam ter nomes 
cristãos, o que propiciou a rejeição da onomástica 
pessoal árabe. A este respeito, convém recordar que, 
no século XVI, quando se acentua a pressão sobre 
mouriscos e também sobre os judeus, proíbe-se a 
estes que mantenham os nomes “pagãos” e inclusive 
se proíbe o uso de alguns determinados santos cris-
tãos. E não apenas o nome de batismo, mas também 
o sobrenome era cristianizado, daí como sabido, a 
proliferação de santos entre sobrenomes judeus. Isto 
o sabiam bem no Século de Ouro Espanhol, pelo que 
todos os que liam El Buscón entendiam as referên-
cias quevedescas, quando, ao começo, Pablos fala de 
sua mãe: “Esteve casado com Aldonza de San Pedro, 
filha de Diego de San Juan e neta de Andrés de San 
Cristóbal. Suspeitava-se na vila que não era cristã ve-
lha, embora já portasse cabelos brancos, ainda que,  
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por nomes e apelidos de seus antepassados, esforçava-
-se para provar que descendia de bem-aventurados.2 

É a influência e preponderância da doutrina católica roma-
na na região baiana estudada que hipoteticamente justifica a fre-
quência dos prenomes Francisco e Francisca, cuja ocorrência era 
párea com a de prenomes como Antonio, José, Anna, João, Joanna, 
Antonia. Tal uso generalizado desses dois prenomes pode ser expli-
cado pela difusão da devoção a São Francisco de Assis, através da 
constante atuação dos frades franciscanos oriundos do Convento 
de Santo Antônio de Cairu, que eram os religiosos responsáveis 
pela atividade pastoral e missionária naquela região.

Impressiona a relação tão marcada da antroponímia tape-
roense do século XIX e a religiosidade católica: tanto nos prenomes 
quanto nos sobrenomes, há uma ligação indiscutível com a hagio-
grafia. É uma nomeação que muito se assemelha ao processo de tro-
ca de onomástico realizado nas ordens religiosas mais tradicionais, 
como carmelitas descalços, cistercienses, cartuxos e beneditinos.

Há uma completa generalização da apropriação de nomes de 
santos do Martirológio Romano, o que pode ser visto como um me-
canismo para se demonstrar socialmente a acentuada catolicidade 
dos envolvidos no processo de imposição dos antropônimos.

2 No original: “Los cristianos, ayer como hoy, debían tener nombres cristianos, lo que 
propició el rechazo de la onomástica personal árabe. A este respecto conviene recor-
dar que en el siglo XVI, cuando se acentúa la presión sobre los moriscos y también 
sobre los judíos, se prohíbe a estos que mantengan los nombres ‘paganos’ e incluso se 
prohíbe el de algunos santos cristianos muy concretos. Y no solo el nombre de pila, 
también el apellido era ‘cristianizado’, de ahí como es sabido la proliferación de santos 
entre los apellidos judíos. Esto lo sabían bien en el Siglo de Oro, por ello todos los que 
leían el Buscón entendían las referencias quevedescas, cuando al comienzo Pablos ha-
bla de su madre: ‘Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan 
y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana 
vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella por los nombres y sobrenombres de 
sus pasados, esforzaba que descendía de la Gloria”. (ARIZA, 2008, p. 193).
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Dos 212 prenomes registrados no corpus, 150 são hagiônimos 
propriamente ditos (o que representa 70,75% dos casos). Outros 49 
prenomes (23,11% dos casos), apesar de não se comportarem como 
nomes de santos propriamente ditos, são formados via motivação 
religiosa, sendo derivados de hagiônimos com acréscimo afixal, ou 
ligados a eles através de outros fenômenos. Assim sendo, confirma-
-se a grande influência do catolicismo romano nos antropônimos 
taperoenses do século XIX: 94% dos prenomes têm correspondên-
cia direta ou indireta com a tradição litúrgico-hagiográfica católica. 

Já em relação aos sobrenomes, 58 deles (40%) são religiosa-
mente motivados, constituídos através de cinco processos distintos: 

a. adoção de um sobrenome ou epíteto de um santo (por exem-
plo, de Aquino, sobrenome de São Tomás de Aquino; Batista e 
Evangelista, respectivamente, epítetos de São João Batista e de 
São João Evangelista; de Senna, sobrenome de Santa Catarina 
de Sena; Xavier, sobrenome de São Francisco Xavier);

b. apropriação de nomes de santos, observável através dos seguin-
tes exemplos: Carlota Maria de Santa Anna; Gertrudes Maria 
de São José; Maria Joaquina de São Pedro (tais sobrenomes, no 
corpus, só ocorrem na nomeação de mulheres);

c. adoção de termos relacionados a mistérios da vida de Cristo 
ou da Virgem Maria (por exemplo, da Boa-Morte e Assunção, 
ligados, respectivamente, à “dormição” e à assunção da Virgem 
aos céus em corpo e alma; Paixão e Ressurreição, associados, 
respectivamente, ao martírio de Cristo e ao seu ressurgir dentre 
os mortos);

d. adoção de invocações marianas (por exemplo, Amparo, de 
Nossa Senhora do Amparo; do Bonconselho, da invocação da 
ladainha lauretana: Mater Boni Consilii; do Carmo, de Nos-
sa Senhora do Monte do Carmo/Monte Carmelo); adoção de 
expressões, nomes de objetos ou de termos litúrgicos próprios 
ao catolicismo romano (por exemplo, Alleluia, do lat. ecles.  
alleluia, derivado do heb. halleluyah, “louvai a Deus”; da Cruz, 



164

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

do s. com. cruz; Quaresma, do tempo litúrgico quaresmal). 
(Significado de s. com.: substantivo comum.) 

Pensando-se sobre uma hipótese que justificasse esse fe-
nômeno, crê-se que este seria um mecanismo de demonstrar so-
cialmente a acentuada catolicidade dos envolvidos na nomeação. 
Corroboram essa ilação as afirmações de Ariza (2008, p. 103, tra-
dução nossa):

Muitos são os domínios linguísticos em que pode-
mos perceber a influência da Igreja. Evidentemente, 
os nomes próprios são campo abonado para isso. 
Recordemos que os judeus conversos “sacraliza-
ram” até seus sobrenomes para mostrar onomas-
ticamente seu cristianismo e, assim, livrar-se da 
Inquisição […].3

A ocorrência de sobrenomes formados por nomes de 
santos e nomes completos formados apenas por prenomes (ha-
giônimos) incita a hipótese de tal fenômeno estar associa-
do à nomeação de escravos africanos ou afrodescendentes. 
Tanto para a ocorrência de sobrenomes formados por nomes 
de santos como para a ocorrência de nomes completos forma-
dos apenas por prenomes justapostos (hagiônimos), uma bre-
ve conversa com a Prof.a Dr.a Tânia Lobo Conceição Freire (da 
Universidade Federal da Bahia, especialista em história social 
da língua portuguesa) incitou a hipótese de se cogitar tal fenô-
meno como associado à nomeação de negros – escravos ou al-
forriados –, aos quais eram impostos prenomes e, às vezes,  

3 No original: “Muchos son los dominios lingüísticos en donde podemos per-
cibir el influjo de la Iglesia. Evidentemente los nombres propios son campo 
abonado para ello. Recordemos que los judíos conversos ‘sacralizaron’ hasta 
sus apellidos para mostrar onomásticamente su cristianismo y, seguramente, 
librarse así de la Inquisición […]”.
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sobrenomes, de matiz religioso. Tal hipótese pode ser defendi-
da, pois se verifica que em meados do século XIX era significa-
tiva a população negra e escrava na região (basta recordar que o 
Comendador Francisco Muniz de Oliva, taperoense falecido em 
1862, possuía mais de cem escravos). 

No corpus analisado, há um apagamento quase absoluto dos 
antropônimos indígenas e africanos, aparecendo apenas um repre-
sentante de cada: Peroba, Tiriri. Chama atenção no manuscrito a 
presença deste último, de provável origem africana, no registro de 
Manoel Francisco da Silva Tiriri, sobrenome que faria alusão a Exu, 
divindade do panteão africano. 

À GUISA DE CONCLUSÃO

Através do estudo de registros paroquiais – fontes seriais bá-
sicas para o estudo histórico-demográfico da família e da realidade 
social brasileiras –, a pesquisa realizada sobre o sistema onomás-
tico do português brasileiro do século XIX permitiu observar as 
conexões existentes entre língua, história e cultura, corroborando o 
princípio de que a história de uma língua é indissociável da história 
dos seus utentes e da sociedade, cultura e mentalidades destes.

O sistema antroponímico analisado era muito mais fechado 
que na contemporaneidade, não havendo espaço considerável para 
inovações. A atribuição de nomes próprios personativos era extre-
mamente conservadora, o que é corroborado pela frequente repeti-
ção dos antropônimos, em sua maioria motivados religiosamente, 
de forma tão marcada quanto aquela que ocorre na imposição de 
onomástico a frades e freiras das ordens religiosas mais tradicionais 
do catolicismo.

Se, na atualidade, verifica-se como característica pre-
ponderante da antroponímia brasileira um forte e recorrente  
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processo de renovação lexical, fica patente que assim não o era há 
150 anos, pelo menos em plagas interioranas da Bahia. Pelo contrá-
rio: o sistema de atribuição de nomes próprios de pessoas parecia 
ser até muito conservador, o que é corroborado pela frequente re-
petição de antropônimos ligados à hagiografia. Tudo parece apon-
tar para a hipótese de que o processo de criação de antropônimos 
através de neologia, apesar de ser bastante produtivo, é algo recente 
na língua portuguesa no Brasil, muito possivelmente apenas a par-
tir da segunda metade do século XX.

Dessa pesquisa sobre a antroponímia histórica através do 
estudo de registros paroquiais – fontes seriais básicas para a com-
preensão histórico-demográfica da família e da realidade social 
–, resulta o desejo de que este seja um pequeno contributo para o 
estudo da onomástica no Brasil. Com o desenvolvimento da pes-
quisa, pôde-se verificar empiricamente a importância dos estudos 
onomásticos para a compreensão da língua, cultura e ideologia de 
um povo. Observando-se de perto os processos de surgimento, 
constituição e difusão dos antropônimos, vê-se claramente que 
eles se estabelecem como verdadeiros fósseis, como espécies de 
pegadas através das quais se podem estabelecer diálogos com ou-
tras épocas e outras culturas e, consequentemente, outros modos 
de pensamento.
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SoBrENomES iTALiANoS:  
DiAToPiA E iDENTiDADE

Letícia Rodrigues

A realização de pesquisas em onomástica envolve sempre aspectos 
sociais, culturais, históricos e políticos, visto que a análise dos no-
mes próprios se circunscreve no âmbito dos estudos lexicais, e que 
se o léxico se refere, grosso modo, ao conjunto de palavras da língua 
capaz de exprimir o universo de dada sociedade, seria praticamente 
impossível dissociá-lo das percepções e experiências que permeiam 
um território. Claramente existem várias formas de se fazer um es-
tudo no domínio onomástico. Neste artigo, intentamos fazê-lo a 
partir da análise dos sobrenomes dos imigrantes italianos que se 
estabeleceram em São Paulo no fim do século XIX, alicerçada pelo 
viés etimológico e sócio-histórico-territorial da Itália.

A título de exórdio, então, seria a onomástica 

[…] a área da linguística que se dedica ao estudo 
dos nomes próprios, quer se direcionem para as suas 
origens, quer para os seus processos de formação, 
quer para a sua organização no léxico das línguas e 
também no meio social. (RODRIGUES, 2016, p. 13). 

Ela se subdivide em duas subáreas basilares: a toponímia 
(referente aos nomes de lugares) e a antroponímia (referente aos 
nomes de pessoas). A etimologia, por outro lado, trataria “[d]o  
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percurso entre o étimo ou a origem e a palavra investigada” 
(VIARO, 2011, p. 106), sendo o étimo de uma palavra “[…] a for-
ma equivalente da mesma palavra, imediatamente anterior numa 
sincronia pretérita qualquer” (VIARO, 2011, p. 99, grifo do autor). 
Destarte, seria difícil não compreender a importância desses dois 
domínios para este trabalho e também no que tange aos aspectos 
socioculturais de um povo.

Para a investigação aqui desenvolvida, deter-nos-emos mais 
especificamente à antroponímia italiana. O motivo se deve à grande 
variedade diatópica uma vez que até bem pouco tempo a Itália se-
quer possuía uma língua considerada como oficial (ou pelo menos 
sentida como oficial por todos os seus falantes, pois, a depender da 
região, cada indivíduo apresentava dialeto próprio). Por certo, acre-
ditamos que o estudo dos sobrenomes ‒ elementos carregados de 
significado afetivo e de representação identitária do indivíduo ‒ é 
um modo interessante de entender mais a respeito da fragmentação 
linguística do território, assim como conhecer um pouco mais so-
bre as origens1 dos imigrantes que chegaram ao Brasil. Salientamos 
que o objetivo deste trabalho não é o de empreender uma análise 
exaustiva do corpus, mas apenas utilizar-se deste como um meio 
para exemplificar algumas considerações aqui feitas. 

FATORES RELEVANTES PARA A ATUAL CONFIGURAÇÃO 
LINGUÍSTICO-TERRITORIAL DA ITÁLIA

É communis opinio que toda e qualquer língua passa por di-
versas modificações com o decorrer do tempo. Essas modificações 
lhes são particulares e, como podemos imaginar, levam bastante 

1  Cumpre esclarecer que não é apenas o fato de o indivíduo apresentar um dado 
sobrenome que lhe confere a característica de oriundo ou residente de tal lugar. 
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tempo até alcançarem o estágio de uma mudança sentida por to-
dos os utentes. Com o italiano, esse processo foi ainda mais com-
plexo diante da grande variação diatópica verificada no território. 
Almejando esquadrinhar alguns dos vários elementos que com-
põem esse cenário, será preciso, primeiramente, atentarmos para 
a perspectiva histórica com relação à formação dos dialetos e ins-
tituição da língua italiana como a oficial do país, visto que, desde 
o Império Romano até o presente período, muitos fatores contri-
buíram para essa grande diversidade. Concordamos, portanto, com 
Marazzini (2002, p. 9, tradução nossa),2 a respeito da importância 
do estudo linguístico-histórico para chegar à compreensão da his-
tória da nação como um todo ao afirmar que:

A história da língua ajuda a compreender melhor a 
história nacional, testemunha o próprio desenvolvi-
mento da ideia de nação: a unidade da Itália foi con-
cebida primeiramente da perspectiva linguística e 
cultural do que em termos políticos. Acompanhar os 
acontecimentos da história linguística significa, por 
conseguinte, acompanhar a história da Itália, embora 
olhando para ela de um ângulo particular, precioso 
também para o histórico da política e da sociedade.3

Apesar de uma das considerações mais antigas sobre a questão 
histórica da língua italiana reportar ao início dos Trezentos, quan-
do Dante Alighieri, em De Vulgari Eloquentia, traçava uma interes-
sante síntese a respeito da grande variedade linguística presente no  

2 Todas as traduções realizadas neste artigo são ad sensum.
3 No original: “La storia della lingua aiuta a meglio comprendere la storia na-

zionale, testimonia lo sviluppo stesso dell’idea di nazione: l’unità dell’Italia fu 
concepita in chiave linguistica e culturale prima che in termini politici. Seguire 
le vicende della storia linguistica significa dunque seguire la storia d’Italia, sep-
pure guardando ad essa da un’angolatura particolare, preziosa anche per lo sto-
rico della politica e della società” (MARAZZINI, 2002, p. 9).
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território, a tradição desses estudos ainda é considerada uma discipli-
na academicamente jovem na Itália. O cenário linguístico apresenta-
va lautas imprecisões e parcas explicações, acometendo os estudiosos 
de muitas dúvidas a respeito de como se deu a formação e a instaura-
ção da língua italiana. Há de se considerar também a influência dos 
diversos povos que intervieram cultural e linguisticamente no latim 
falado na Península Ibérica, o que, de certa forma, refletiu nos diale-
tos das várias regiões que hoje compõem o país. A seguir, almejamos 
traçar um esboço temporal ao elencar alguns fatores importantes que 
atuaram nesse processo de unificação linguística ocorrido na Itália. 

De Vulgari eloquentia

Considerado um texto inacabado, De Vulgari Eloquentia 
(ALIGHIERI, 1997) foi um ensaio, escrito em latim,4 que data apro-
ximadamente de 1305, no qual Dante Alighieri inicia um debate 
acerca da necessidade de instituição de uma língua de uso comum, 
porém com base literária. O primeiro livro do De Vulgari Eloquentia 
lida, portanto, com a relação entre o latim, o vulgar5 e a busca por um 
vernáculo ilustre no território italiano. Ressaltamos, entretanto, que 
Dante não postulava o emprego da língua vulgar tal como era usa-
da correntemente pelas pessoas; seria preciso elevá-la a uma forma 
gramatical digna de estar em comparação com o latim, pois desde 
a Antiguidade já se acreditava na ideia de que haveria uma forma 

4 Isso porque a escrita que não era realizada em latim, à época, suscitava descon-
fiança, a exemplo do que se passou com Nebrija quando, em 1492, publicou a 
Gramatica de la Lengua Castellana, considerada a primeira gramática de uma 
língua vernacular europeia. 

5 Diante da imprecisão do termo, poderiam caracterizar-se como vulgar todas as 
línguas europeias que ainda não possuíam escrita, num continuum despreocupa-
do em estabelecer delimitações territoriais específicas.
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melhor para se expressar, que deveria ser trabalhada e que estaria em 
contraposição ao modo usual e trivial de as pessoas se exprimirem. 

Logo, tal língua deveria, a priori, ser configurada e estabele-
cida num patamar superior, incorporando as propriedades lógicas 
e expressivas que se atribuíam ao latim, filtrando diversos elemen-
tos considerados indesejáveis, como as manifestações oriundas dos 
falares individuais. O produto esperado desse projeto, mais pau-
tado em valores estéticos do que linguísticos, o qual, num mesmo 
movimento, afirmava e negava a legitimidade do uso popular, seria 
o que Dante chamou de “vulgar ilustre”, apontado como uma espé-
cie de utopia linguística. 

Outrossim, o projeto do vulgar ilustre não supunha o aban-
dono do latim; ele pretendia criar e ocupar um espaço novo, distinto 
da oralidade pura e da escrita formal em latim: o da escrita verna-
cular. Dessa forma, uma vez adotado, o vulgar ilustre pertenceria, 
por direito, aos considerados mais eruditos. Portanto, podemos ob-
servar nessa proposta um aspecto contraditório, pois, ao passo em 
que abre espaço para o estabelecimento de uma língua comum, não 
aceita as formas populares de expressão, engendrando uma espécie 
de estigma linguístico sobre aqueles considerados não cultos por des-
conhecimento ou uso inadequado da língua. Contudo, é importante  
ressaltar que o vulgar ilustre de Dante não pretendia ser “o italiano”, 
nem mesmo manter propriedades inerentemente italianas. 

Poucos anos depois, como base para a escrita de Comédia 
(que viria a ser uma das obras mais consagradas da literatura ita-
liana e que só em 1555 receberia o epíteto Divina de seu editor), 
Dante escolhe o florentino. Há quem diga, inclusive, que a Divina 
Comédia seria, então, uma espécie de realização do projeto iniciado 
com a De Vulgari Eloquentia, afinal; a escolha por escrevê-la em 
vulgar e não em latim representava uma ruptura com a prática esta-
belecida até aquela época; ainda mais, a sua escolha pelo florentino 
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marcou o processo de valorização a posteriori desse vulgar em de-
trimento dos demais, como veremos adiante. 

Portanto, a importância de De Vulgari Eloquentia se consti-
tui, em época anterior à elaboração e afirmação da língua literária da 
Itália, na premissa e no fundamento dos debates posteriores relativos à 
“Questione della Lingua”, visto que, com seu tratado e sua apaixonada e 
vigorosa defesa dos vulgares, Dante se insere no âmago dos problemas 
que constituirão o objeto da verdadeira questão linguística. 

questione Della lingua e O “TRIUNFO” DO 
FLORENTINO

Apesar dos esforços empreendidos em busca da eliminação 
dos considerados “localismos” em prol da unificação linguística na 
Itália, durante algum tempo os diversos vulgares ainda estariam 
convivendo sem um consenso muito claro a respeito de uma lín-
gua válida para todo o território. Isso porque, na fase mais anti-
ga, os vários dialetos italianos estariam em pé de igualdade e to-
dos poderiam aspirar ao registro literário (MARAZZINI, 2002). 
Ressaltamos que, nessa época, sem os benefícios que a tecnologia 
trouxe à comunicação global, a convivência dialetal não era uma 
barreira tão simples de ser superada. A esse respeito, nos diz Pisani 
(1947, p. 88, tradução nossa):

Outra consequência do fato de que na base da pro-
pagação está a possibilidade de comunicação, é que 
muitas vezes as isoglossas são limitadas diante das 
fronteiras políticas, econômicas, eclesiásticas, ou 
mesmo das barreiras naturais a partir das quais es-
sas comunicações são evitadas ou se tornam difíceis 
enquanto irradiam de centros de todos os tipos, es-
pecialmente mercados, santuários, etc. Entende-se 
que na Idade Média, e até mesmo na Antiguidade 
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pré-histórica, as possibilidades de comunicação a 
distância eram pouquíssimas […].6

Assim, a unificação se fazia cada vez mais emergente e, ao 
debate acerca da língua que, de fato, deveria ser adotada, superan-
do a grande diversidade dialetal existente no país, dá-se o nome de 
“Questione della Lingua”. Muitas eram as opiniões atuantes nessa 
polêmica: alguns acreditavam que era preciso adotar o florentino 
moderno ou o toscano; outros, ao contrário, desejavam uma língua 
que representasse a fusão dos vários vulgares presentes na Itália; 
existiam outros, ainda, que pregavam a necessidade de haver um 
modelo linguístico retirado das obras dos maiores escritores tosca-
nos, como Petrarca e Boccaccio. Sobre a “Questione della Lingua”, 
afirma Vitale (1978, p. 12, grifo no original, tradução nossa):

O conjunto dos problemas acerca do vulgar, da língua 
gramatical nova que se torna língua nacional e comum 
da Itália, que surgem e são discutidos com um calor 
apaixonado e vivaz por todos os séculos no curso da 
nossa história literária e gramatical em consequên-
cia das condições que são sumariamente ilustradas 
(natureza da língua: florentina ou italiana; norma de 
seu emprego: língua escrita e língua falada; disten-
sibilidade das suas fronteiras: língua antiga e língua 
moderna; adaptabilidade aos novos tempos: língua 
morta e língua viva; funcionalidade em circunstân-
cias históricas renovadas: língua como literatura 
ou língua como instrumento social, etc.) constitui  

6 No original: “Altra conseguenza del fatto che alla base della diffusione sta la 
possibilità delle comunicazioni, è che spesso le isoglosse si arrestano avanti a 
confini politici, economici, ecclesiastici, o anche a barriere naturali da cui quel-
le comunicazioni sono impedite o rese difficili mentre si irradiano da centri 
d’ogni genere, specie mercati, santuari ecc. S’intende che nel medioevo, e più 
ancora nell’antichità preistorica, le possibilità di comunicazione a distanza era-
no pochissime […]” (PISANI, 1947, p. 88). 
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a considerada questão da língua, cujas razões têm, 
portanto, profundas e fortes raízes históricas.7

Entre os séculos XV e XVI, com a adoção da Cúria e o apoio 
de escritores como Bembo e os já citados Petrarca, Boccaccio e 
Dante,8 dentre outros, um desses vulgares, o florentino, adquire um 
status diferente e suprarregional e, mais tarde, passa a representar a 
língua comum e nacional. Os motivos eram vários, como (i) a pró-
pria situação de prestígio sociopolítico e econômico que Florença 
detinha; (ii) o retrocesso às obras em dialeto florentino, particular-
mente durante o século XV, período do Humanismo; (iii) a influên-
cia de grandes escritores como Dante, Petrarca e Boccaccio, visto 
que suas obras terão reconhecimento em toda a Itália e servirão 
como exemplares para uma prosa em vulgar; (iv) o surgimento da 
Accademia della Crusca, que começa a pôr em prática seus traba-
lhos a partir de 1591, em Florença, e se dedica, então, à elabora-
ção do primeiro Vocabolario della Lingua Italiana, considerado um 
ponto de referência para todos os estudiosos e literatos que quises-
sem consultar uma palavra e as suas várias acepções baseadas nos 
grandes escritores florentinos do século XIV, a fim de se utilizar dos 
termos, expressões e provérbios da língua culta, o que engendrou 
diversas críticas por conta do uso de formas já obsoletas; e (v) o fato 

7 No original: “Il complesso dei problemi intorno al volgare, alla lingua gramati-
cale nuova che diventa lingua nazionale e comune d’Italia, che si pongono e si 
discutono com appassionato e vivace calore per tutti i secoli nel corso della no-
stra storia letteraria e grammaticale in conseguenza delle condizioni che si sono 
sommariamente illustrate (natura della lingua: fiorentina o italiana; norma del 
suo impiego: lingua scritta e lingua parlata; dilatabilità dei suoi confini: lingua 
antica e lingua moderna; adatabilittà ai tempi nuovi: lingua morta e lingua viva; 
funzionalità in circostanze storiche rinnovate: lingua come letteratura o lingua 
come strumento sociale; ecc.) costituisce la cosiddetta questione della lingua le cui 
ragioni hanno, dunque, profonde e salde radici storiche” (VITALE, 1978, p. 12).

8 Ressalte-se o fato de que o prestígio a tais autores não se deu uniformemente, como 
aconteceu com Dante, que nem sempre foi visto como um exemplo a ser seguido.
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de que, comparado a outros dialetos, o florentino era considerado o 
mais próximo do latim, uma vez que

“[d]entre todas as cidades toscanas, a mais isolada e 
tardia era Florença. Se os dialetos toscanos são defi-
nidos como NÃO alcançados pelas inovações […], o 
dialeto florentino é aquele que menos foi alcançado 
pelas inovações toscanas” (DEVOTO, 1974, p. 226, 
tradução nossa).9

Afastando-se cada vez mais dos outros falares regionais di-
fundidos por toda a Itália, o florentino se torna, então, uma língua 
de refinamento e chega a ser considerada digna de exprimir a cul-
tura de todo o país, ainda:

[…] que o italiano escrito (e não apenas o falado) se 
apresent[e] frequentemente impregnado dos elemen-
tos dialetais […] e que a difusão do italiano falado 
não d[ê] lugar a uma língua homogênea e unitária, 
mas a uma série de “italianos regionais”, onde o ele-
mento local é sentido em nível fonético, lexical, sin-
tático. (MARAZZINI, 2002, p. 49, tradução nossa).10 

Contudo, como já apontado, o florentino que foi utilizado como 
“base” para a língua de uso comum, na prática, não era o florentino 
corrente da época, devido aos esforços em se adotar uma língua de 
caráter anacrônico, por conta de uma erudição que já não existia ‒ tal 

9 No original: “Fra tutte le città toscane, la più isolata e tardiva era Firenze. Se i 
dialetti toscani si definiscono in quanto NON raggiunti da innovazioni […], il 
dialetto fiorentino è quello che meno è stato raggiunto da innovazioni toscane” 
(DEVOTO, 1974, p. 226).

10 No original: “[…] che l’italiano scritto (non solo quello parlato) si presenta 
spesso intriso di elementi dialettali […] e che la diffusione dell’italiano parlato 
non ha dato luogo a una lingua omogenea e unitaria, ma a una serie di ‘italiani 
regionali’ in cui l’elemento locale si è fatto sentire a livello fonetico, lessicale, 
sintatico” (MARAZZINI, 2002, p. 49).
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fato era absurdo até mesmo para os próprios florentinos, que não re-
conheciam inteiramente o seu dialeto no que passaria a ser conheci-
do como o “italiano”. Ocorreu então que, por um século, a questão da 
língua ficou praticamente esquecida e apenas no final do século XVI 
recomeçaram os estudos sobre a existência de uma língua da nação, 
que, posteriormente, passou a estudo fundamental. Ademais, se “[a] 
variedade diatópica é reconhecida na fala e na escrita, também é verda-
de que quanto menor é o nível de cultura de quem escreve, menos ele é 
capaz de aderir ao modelo do toscano literário e mais afloram os traços 
locais” (MARAZZINI, 2002, p. 131, tradução nossa).11

Durante o percurso dos séculos XVII e XVIII, a língua, en-
tão, já nasce “morta”, considerada arcaica, pois era muito diferente 
da falada pela população e utilizada apenas para a literatura. Com o 
Iluminismo, essa postura considerada extremamente conservadora 
foi muito pleiteada e aquilo que viria a se consolidar como o italia-
no passou, então, a “aceitar” maiores influências de outras línguas 
europeias, o que contribuiu para o aumento lexicográfico. De toda 
maneira, mesmo se para um uso muito limitado, surge agora uma 
língua com maior prestígio nos espaços considerados oficiais, como 
na administração, na religião, nos tribunais e nas escolas. As regiões 
começavam a constituir o novo país e possuíam suas próprias carac-
terísticas; por conseguinte, eram díspares nas suas tradições, no seu 
desenvolvimento socioeconômico e, de modo muito significativo, na 
língua. Tais diferenças foram resultados, também, das dominações 
que a península sofreu por anos ‒ sendo o único ponto considerado 
em comum o modelo literário adotado pelos escritores. Ainda se-
gundo Marazzini (2002, p. 133, tradução nossa):

11 No original: “La varietà diatopica si riconosce dunque nel parlato e nelle scrit-
ture, anche se è vero che quanto più è basso è il livello di cultura dello scrivente, 
quanto più egli non è in grado di aderire al modello del toscano letterario, tanto 
più affiorano i tratti locali” (MARAZZINI, 2002, p. 131).
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O falante ou aquele que escrevia em italiano se viu 
muitas vezes no centro de uma série de campos de 
forças divergentes: ele foi atraído ao toscano, língua 
conhecida através dos modelos literários, ou admi-
rada na “fala” popular de Florença; ele foi condi-
cionado pelo seu dialeto de origem, muitas vezes, 
muito diferente do toscano; foi influenciado pelas 
ferramentas de consulta que estavam à sua dispo-
sição. Além disso, o falante não toscano viveu em 
uma condição de “diglossia”, porque ele falava um 
dialeto de uso diário, necessário e difundido; coloca-
do, porém, em um nível de prestígio muito inferior 
com relação à língua literária, considerada a única 
“nobre”.12 

A unidade política e administrativa da nação, como ocorreu 
a partir da segunda metade dos Oitocentos, foi um apoio decisivo 
prestado a um uso nacional efetivo da língua comum, também na 
oralidade. Apesar disso, até os anos de 1970, a situação linguística 
da Itália ainda se caracterizava por uma quase diglossia, diante da 
coexistência dos dois códigos. Acreditava-se que o italiano não seria 
um bom meio para expressar as situações linguísticas referentes às 
atividades dentro de casa, no âmbito da família e dos relacionamen-
tos, pois era considerada uma língua mais técnica, que cumpria sua 
finalidade nos âmbitos mais oficiais. Para expressar afetividade ou 
descontentamento, por exemplo, era mais comum o uso dos dialetos.

12 No original: “Il parlante o scrivente italiano si è trovato molto spesso al centro 
di una serie di campi di forza divergenti: è stato attirato dal toscano, lingua co-
nosciuta attraverso i modelli della letteratura, o ammirata nel ‘parlato’ popolare 
di Firenze; è stato condizionato dal suo dialetto di origine, spesso molto diverso 
dal toscano; è stato influenzato dagli strumenti libreschi di consultazione di 
cui disponeva. Inoltre il parlante non toscano è vissuto in una condizione di 
‘diglossia’, perchè si trovava a parlare un dialetto d’uso quotidiano, necessario 
e diffuso, collocato però ad un livello di prestigio molto inferiore rispetto alla 
lingua letteraria, considerata la sola ‘nobile’” (MARAZZINI, 2002, p. 133).
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Assim, mesmo após a unificação, a Itália ainda  depara com 
problemas graves de várias ordens, inclusive linguística. Era neces-
sária, então, uma língua que estivesse mais próxima também do 
povo e que eliminasse as diferenças que se tornavam maiores entre 
a escrita e a fala, entre a cultura burguesa e o povo. O número de 
analfabetos também era altíssimo nas estatísticas. A partir de en-
tão, começa uma série de profundas transformações da sociedade, 
que favoreceu a difusão do italiano como língua nacional, como o 
combate ao analfabetismo13 e o advento do rádio14. Apesar dos es-
forços por parte do governo italiano, no início do século XX se di-
funde cada vez mais um idioma italiano que se caracteriza por um 
tom popular. A linguagem literária da poesia e da prosa também 
se renova, torna-se mais simples e se aproxima mais da oralidade. 
A evasão dos italianos do campo para os centros urbanos também 
reduziu o uso dos dialetos e deu um tom inovador à língua falada 
pela maioria da população. Os dialetos, considerados injustamente 
a língua dos incultos, hoje são reconhecidos como parte do patri-
mônio cultural e estudados, assim como o italiano standard.

ITÁLIA HOJE: TERRITÓRIOS E DIALETOS

A princípio, precisamos esclarecer que postular uma divisão 
dialetal clara para o território italiano não é tarefa simples ‒ nem é 
o objetivo deste estudo ‒, visto que muitos se esforçaram nessa di-

13 A Lei Casati, de 1859, por exemplo, instituiu que o ensino fundamental pas-
sasse a ser obrigatório; contudo, havia ainda uma grande evasão, devido à po-
breza e miséria vividas pela população.

14 Surgido em 1924, o rádio desempenhou um papel importante junto com o jor-
nal, ajudando a difundir a língua no território. Trinta anos depois, a televisão 
também determinou uma mudança social no comportamento dos jovens e no 
relacionamento familiar, passando a contribuir para um maior conhecimento 
da língua italiana nos últimos 50 anos.
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reção, inclusive ao se utilizarem de cartas linguísticas que indicam 
os diversos fenômenos fonéticos, e não se chegou a um consenso 
absoluto, pelo fato de que 

[m]uito forte é a variabilidade dos dialetos, que va-
riam de lugar para lugar, também dentro de uma 
mesma região ou de uma mesma cidade. Isso não 
facilita a sua classificação. (MARAZZINI, 2002, p. 
467, tradução nossa).15 

Dessa forma, antes de prosseguirmos, é importante mencio-
nar que para que um veículo de comunicação linguística se con-
firmasse como um dialeto, seria preciso que ele atendesse a alguns 
critérios, tais como (i) ter a mesma origem (nesse caso, vir do la-
tim); (ii) ser usado no mesmo território que a língua oficial, ou 
seja, o italiano; (iii) ter o italiano como língua principal; (iv) ter 
menos prestígio que o italiano (no sentido de que o italiano deve 
ser usado e entendido em todo o território, enquanto os dialetos 
são característicos de cada região e muitas vezes não inteligíveis de 
um lugar para outro). Ainda, segundo Coutinho (1976, p. 28, grifo 
no original), “[e]m sua origem, toda língua é um dialeto, que, por 
circunstâncias várias, consegue predominar. Assim, o italiano foi a 
princípio o dialeto da Toscana […]”.

Também consideramos relevante ter em mente “[…] que 
toda a história da língua italiana, enquanto história de afirmação de 
um modelo unitário, foi precisamente uma batalha para eliminar 
as diferenças locais” (MARAZZINI, 2002, p. 131, tradução nossa).16 

15 No original: “Molto forte è la variabilità dei dialetti, che mutano da luogo a luo-
go, anche all’interno di una stessa regione o di una stessa città. Ciò non facilita 
la loro classificazione” (MARAZZINI, 2002, p. 467).

16 No original: “[…] che tutta la storia della lingua italiana, in quanto storia 
dell’affermazione di un modello unitario, è stata appunto una bataglia per can-
cellare le differenze locali” (MARAZZINI, 2002, p. 131).
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Tal cenário vem mudando mais recentemente. Se antes os dois có-
digos se excluíam, agora os fenômenos de contato é que são con-
siderados normais. Os dialetos foram pressionados pelo italiano e 
este também se enriqueceu com as diferentes estruturas e vocabulá-
rios deles. Até porque, seria extremamente difícil falar em um “ita-
liano padrão”, visto que todos os falantes utilizam uma língua mais 
ou menos influenciada pelo substrato dialetal (o italiano regional).

Ademais, também é interessante notar que:

[u]m fato peculiar a respeito desses dialetos, no 
confronto com as outras regiões da România, é a 
sua maior vitalidade: embora sejam falados con-
comitantemente com uma língua oficial […], esses 
dialetos mantêm em relação a ela uma forte autono-
mia; outro traço é a forte variedade de estrutura: as 
diferenças estruturais são sensíveis, não só quando 
se comparam dialetos de grupos distintos, mas tam-
bém quando se confrontam os de um mesmo grupo 
[…]. (ILARI, 2004, p. 187).

Para exemplificar, algumas marcas linguísticas que os diale-
tos ofereceram ao italiano (e até mesmo para todo o mundo) são o 
uso das palavras pizza e formaggio, que prevaleceram sobre as pa-
lavras correspondentes de origem toscana cacio e schiacciata, visto 
que o toscano foi considerado base para a língua italiana, caracte-
rizando-o como vernáculo e não como um dialeto. Além disso, ob-
servamos, atualmente, uma volta do prestígio no uso dos dialetos 
como uma forma de marcação identitária. 

Passando então a uma breve análise territorial, sabemos que a 
Itália é dividida em 20 regiões (diferentemente da divisão territorial 
brasileira em estados, por exemplo) e cada uma delas, além de ter a sua 
capital, subdivide-se, por sua vez, em províncias que também se subdi-
videm em comunas. Ainda no que tange à divisão do território italia-
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no, é possível delimitá-la, a partir das suas regiões, em três partes: área 
setentrional, central e meridional. Outra possível proposta de divisão 
desse mesmo território pode da-se a partir da perspectiva dialetal. 

Neste estudo, não intentamos ‒ e nem seria possível ‒ de-
monstrar as características dialetais de todas as regiões. Contudo, 
uma região que já se mostrou extremamente relevante para esta 
análise, visto que dela se originou a base da língua italiana, é a 
Toscana. Para tanto, acreditamos ser de grande relevância o que 
dizem Devoto e Giacomelli (1972, p. 65-66, tradução nossa):17

A Toscana, que incorpora a figura da região isolada 
entre o Apenino tosco-emiliano e o curso do Tibre, 
permite, então, uma classificação em áreas menores, 

17 No original: “La Toscana, che riprende la figura di regione appartata fra l’Ap-
pennino tosco-emiliano e il corso del Tevere, consente allora una classificazio-
ne in aree minori, vista non sotto l’aspetto di caratteri autonomi attivi, ma piut-
tosto secondo le influenze esterne che in parte riescono ad affermarsi contro 
il suo intrinseco isolamento. Queste subregioni sono quattro. Quella orientale 
si trova ad occidente del Tevere e va, a debita distanza dal fiume, da Arezzo 
sino a Chiusi. Essa ha contatti o subisce influenze comuni ai dialetti dell’Um-
bria nord-occidentale. La seconda subregione è quella meridionale soprattuto a 
mezzogiorno del monte Amiata: essa ha subìto alcuni degli influssi meridionali 
che si erano imposti nel Lazio. La terza è l’occidentale, livornese pisana luc-
chese, e mostra legami liguri. Immediatamente a settentrione, essa si continua 
nell’area ancora toscana della Versilia fino a Massa, mentre da Carrara in poi, 
per tutta la Lunigiana, si ha un territorio linguisticamente emiliano. La quarta 
subregione è quella (centrale) che comprende il toscano più puro e insieme 
più bello, e cioè Siena e Firenze, fra le quali attribuiremo la bellezza piuttosto a 
Siena e la purezza a Firenze; proprio Firenze è l’area che è stata meno raggiunta 
da caratteri non genuinamente toscani. A questo isolamento di Firenze hanno 
condotto non tanto fattori geografici quanto circostanze storiche e principal-
mente queste due: la prima organizzazione di Stato, dopo la caduta dell’Impero 
Romano, che si è imperniata sul ducato longobardo di Lucca, il quale ha irra-
diato per tutta o gran parte della Toscana singoli elementi linguistici setten-
trionali, e, più tardi, la grande via dei pellegrinaggi che, discendendo per la 
Garfagnana, attraverso Lucca Empoli Siena, stabiliva un itinerario di grande 
importanza. L’uno e l’altro fattore avevano come risultato di lasciar da parte 
Firenze” (DEVOTO; GIACOMELLI, 1972, p. 65-66). 
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vista não sob o aspecto de características inerentes, 
mas sim segundo as influências externas que, em 
parte, conseguem afirmar-se contra o seu intrínseco 
isolamento. Estas sub-regiões são quatro. A do leste 
está localizada a oeste do Tibre e vai, à distância do 
rio, de Arezzo até Chiusi. Ela tem contatos ou in-
fluências comuns aos dialetos da Umbria norte-oci-
dental. A segunda sub-região é a meridional, sobre-
tudo a meio dia do Monte Amiata: ela perde algumas 
das influências do sul que foram impostas no Lácio. 
A terceira é a ocidental, com Livorno, Pisa e Lucca, 
e mostra os laços lígures. Imediatamente ao norte, 
ela ainda continua na área ainda toscana do Versília 
até Massa, enquanto de Carrara em diante, para toda 
a Lunigiana, se tem um território linguisticamente 
emiliano. A quarta sub-região é aquela (central) 
que inclui o toscano mais puro e também mais belo, 
ou seja, Siena e Florença, para as quais atribuire-
mos bastante beleza a Siena e pureza a Florença; a 
mesma Florença é a área que é considerada a me-
nos atingida pelas características não genuinamente 
toscanas. Esse isolamento de Florença foi conduzido 
não tanto por fatores geográficos quanto por cir-
cunstâncias históricas e principalmente estas duas: 
a primeira organização do Estado, após a queda do 
Império Romano, que se centrou no ducado lom-
bardo de Lucca, o qual irradiou por toda ou grande 
parte da Toscana singulares elementos linguísticos 
do norte, e, depois, o grande caminho de peregri-
nações que, descendo para o Garfagnana, através de  
Lucca-Empoli via Siena, estabelecia uma rota de 
grande importância. Um e outro fator tiveram como 
resultado o isolamento de Florença.

A divisão regional da Toscana, localizada no centro da Itália, faz-
se em dez províncias, tendo como capital Florença (ou Firenze). Assim, 
conseguimos vislumbrar, após análise de alguns dos componentes desse 
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grande mosaico que é a língua italiana, como se deu o curso da história 
até a atual composição linguística e territorial desse idioma. 

A ONOMÁSTICA

Os pesquisadores que se debruçam na realização de um es-
tudo em onomástica, mais especificamente, neste caso, antroponí-
mico, muitas vezes se deparam com a escassez de trabalhos desen-
volvidos na área ou com a falta de consenso em relação aos ter-
mos. Seguindo o que apresenta Amaral (2011),18 passaremos a uma 
breve descrição da terminologia adotada. Ao nome civil completo, 
registrado em cartório, corresponderia o termo “ortônimo”, ou seja, 
composto pelo(s) prenome(s) ‒ aquele que antecede o sobrenome e 
particulariza o indivíduo dentro do núcleo no qual está inserido ‒ e 
pelo(s) sobrenome(s) ‒ geralmente passado de pai para filho (ou de 
marido para mulher, após o casamento), numa sucessão de gera-
ções, também chamado de “nome de família”. 

Há ainda o item onomástico conhecido como “apelido”. Estes 
são normalmente atribuídos por outras pessoas e podem envolver 
motivações depreciativas ou pejorativas, muitas vezes relaciona-
das à aparência. O mais interessante, porém, é que em alguns ca-
sos o apelido poderia se estender a toda a família, sendo, inclusi-
ve, acrescentado ao sobrenome e repassado para outras gerações 
(MARCATO, 2009). Os sobrenomes podem surgir também a partir 
de referências a um dado local, com ou sem o uso da preposição 
(como em “Da Vinci” ou em “Lombardi”).

No caso da antroponímia italiana, outro fator atuante diz res-
peito ao modo como os dialetos travam uma relação intrínseca com 

18 Saliente-se que se trata de uma descrição brasileira, visto que em países como 
Portugal, por exemplo, a denominação é diferente.
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o sobrenome e a identidade do indivíduo, pois, apesar de hodierna-
mente já apresentarem um quadro equilibrado no sentido do uso do 
italiano como língua nacional, os dialetos ainda resistem e atuam for-
temente na questão de pertencimento a um lugar ou a uma cultura.

UMA ANÁLISE DE CorPus

A acentuada variedade diatópica verificada no território ita-
liano está relacionada diretamente a toda a estrutura linguística, ou 
seja, influencia no léxico, na sintaxe, na fonética-fonologia, na mor-
fologia e na semântica. Neste estudo, mais especificamente, busca-
mos entender um pouco desse fenômeno no âmbito semântico-lexi-
cal a partir da onomástica e da etimologia. Dessa forma, através dos 
sobrenomes dos imigrantes que chegaram ao Brasil em 1900, último 
ano do século XIX, e se registraram na Hospedaria de Imigrantes do 
Brás, empreendemos uma breve análise com o intuito de entender de 
onde vêm esses sobrenomes e a quais campos conceituais (profissões, 
características físicas, nomes de pessoas, etc.) se referem. 

Primeiramente, prosseguimos à coleta do corpus, que foi 
retirado do Arquivo Público do Estado de São Paulo, mais espe-
cificamente dos Livros de Registros da Hospedaria de Imigrantes.19  
A Hospedaria de Imigrantes do Brás foi construída entre os anos 
de 1886 e 1888 e é considerada, ainda hoje, um dos maiores centros 
de acolhimento de estrangeiros já existentes no Brasil, chegando 
a abrigar mais de dois milhões de pessoas entre os anos de 1887 e 
1978. Salientamos que os registros encontrados no acervo disponi-
bilizado pelo Arquivo Público estão transcritos exatamente como 
aparecem nos livros; logo, é possível que a grafia dos sobrenomes 

19 Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/>. Acesso em: 15 jun. 
2017.
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nem sempre corresponda à forma correta. Outra observação diz 
respeito à ausência de alguns dados devido à incompletude dos re-
gistros, principalmente em se tratando de informações a respeito 
dos nomes das mulheres, visto que os responsáveis pelo cadastro 
eram em sua grande maioria homens.

O total de ocorrências verificadas para o ano de 1900 foi de 
8.588. Transcreveremos, a título de apresentação, os primeiros 383 
sobrenomes, referentes aos prenomes iniciados pela letra A. Tais 
sobrenomes, em ordem alfabética, estão citados no Quadro 1.
Quadro 1 ‒ Sobrenomes dos imigrantes italianos encontrados no site do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo ([20--])20

Acanzo, Acerbe, Addesi, Alberici, Ambriso, Angelini, Anorielo, 
Anselmi, Antonucci, Arra, Asquino, Assaiante, Aveno, Bacchiega, 
Bagarin, Baia, Baldarini, Baleris, Barbieri, Barille, Barniel, Barsalo, 
Bartello, Barzan, Basoli, Bataglia, Bedolo, Bellis, Belloni, Benedetti, 
Bernardi, Berni, Berton, Beson, Bighetti, Bilancia, Bischero, Blasioli, 
Bomfazzi, Bonafé, Bonaro, Bonfigli, Boni, Bonifazi, Bonini, Braggeggia, 
Brandelti, Brandi, Bregoli, Brino, Brugnetti, Brusaferri, Buletta, 
Buoconate, Bursi, Cacaa, Caldano, Caldarelli, Campagnnea, Canella, 
Capobianco, Capogrossi, Carbonesa, Carefi, Carello, Caricchi, Carida, 
Carine, Carlone, Carota, Carra, Carraro, Catrono, Catterin, Cavallaro, 
Ceccarelli, Ceccato, Cecchioni, Cemarelli, Cemati, Cengolani, Ceola, 
Cepriano, Checchetto, Chelucci, Chiachio, Chiconi, Chieti, Cioni, 
Ciscato, Clez, Coccoti, Colangelo, Colombi, Concio, Consentino, 
Constantin, Costa, Costalonga, Crecone, Crepaldi, Crocamo, Cucci, 
Curzi, D’Aloja, D’Anglio, D’Aria, D’Emilio, Dal Pra, Dall’Acqua, 
Danese, Danesi, D’Anglio, De Battista, De Biasio, De Paola, De Zan, 
Degilio, Del Pozzo, Della Villa, Di Larello, Di Nardo, Di Nuzi, Di Taro, Di 
Trocco, Diamonte, Divita, Donato, Ercoli, Esposito, Fabbiani, Fabiano, 

20 Disponível no endereço: <http://www.name-statistics.org/it/numedefamilieco-
mune.php>. Acesso em: 15 jun. 2017.

(Continua)
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Quadro 1 ‒ Sobrenomes dos imigrantes italianos encontrados no site do 
Arquivo Público do Estado de São Paulo ([20--])

Facciolo, Fagnoni, Fannonna, Fantaguzzi, Fantazzini, Farunca, Farunca, 
Fedele, Felicane, Fernigio, Ferrari, Ferrazini, Filetti, Finelli, Francesco, 
Francesconi, Franchin, Franzin, Gabiani, Gagliardi, Gagliardine, Galeppe, 
Galleotto, Garmaroli, Gasperoni, Gazzaniga, Gehezzi, Gellucio, Gentile, 
Gerardi, Ghisalatti, Giachetti, Giaconi, Gialini, Gibberti, Giglioni, Gilio, 
Giuliano, Giusti, Gottardi, Grecco, Ienma, Imperiali, Ipoliti, Iseppato, 
Istellino, Jacobrucci, Lacentra, Lammana, Lamorte, Landi, Landi, 
Landroni, Landucci, Langroterio, Lanza, Lanzeni, Lanzi, Lenza, Lipare, 
Lisoni, Liviero, Lombardi, Longo, Longone, Loranzo, Lucente, Luisi, 
Maggiore, Malandrin, Mallo, Mancin, Maragon, Marchetti, Marella, 
Marelli, Marinelli, Marino, Marone, Marotta, Marra, Marselli, Marsilo, 
Martello, Masi, Massela, Mattiolo, Mazsini, Mazzeti, Mecatte, Medici, 
Medici, Meneghetti, Menon, Menziana, Menzio, Mezetti, Michelin, 
Minditto, Mineo, Mobilia, Momesso, Montanaro, Monzani, Morano, 
Morelli, Morguglio, Moscatelli, Nagnalari, Nole, Occarini, Occhunicci, 
Onofri, Ortenzi, Pace, Pacini, Paesarelli, Pagliarini, Palmante, Palombo, 
Paludetto, Panosi, Paradiso, Parente, Paresella, Pasca, Pasqualotto, 
Pasquini, Pasta, Pauliello, Pavaretta, Peale, Pedrozza, Pegoretti, Pelagatti, 
Pelati, Pelegi, Pellegrin, Pellegrino, Peperno, Pepiceli, Perna, Perozzi, 
Persecchio, Piccolo, Piermarini, Piermattei, Pinetti, Pino, Pipolo, Pivane, 
Pondoziato, Posseti, Puci, Pugliesi, Quinto, Rameani, Ranucci, Regelio, 
Regnani, Ricci, Riga, Rinaldini, Rinaldo, Rizzo, Rocchi, Rogazzo, 
Rombezzo, Rosa, Rosetto, Rosetto, Rossi, Rotella, Rubino, Rurante, 
Saguim, Sanoja, Santaguida, Santin, Santucci, Santucci, Sanze, Sarrentino, 
Sarto, Savio, Scagliusa, Scala, Scangiatena, Scoglianine, Seanzani, 
Seapeni, Secchiarolli, Segantin, Segnorini, Serra, Serraglio, Serrechia, 
Sessa, Severino, Sgambati, Sgarbe, Sgnotti, Signori, Signoriello, Simione, 
Simon, Soligo, Spadotto, Spafaro, Spartuzi, Spinelli, Spinelli, Stellettano, 
Stivan, Strazzei, Taddeo, Tale, Tanzas, Tarantino, Tarrer, Tartari, Tervaiolo, 
Toffolo, Tonini, Toniolo, Torazza, Toser, Tossanese, Turchi, Vacada, Vacca, 
Vaccari, Valente, Vallario, Vanucci, Verri, Vesare, Vescono, Vetrone, 
Vilogliani, Viola, Visintin, Vitollo, Viviani, Zamparelli.

Fonte: Elaborado pela autora.

(Conclusão)
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Diante da impossibilidade de análise, neste estudo, de todos os 
sobrenomes elencados no Quadro 1, cruzamos os dados do Arquivo 
Público com os dados do site Name Statistics Italia ([20--]),21 que apre-
senta informações coletadas a partir de redes sociais italianas. Assim, 
selecionamos os 200 sobrenomes mais comuns na Itália, registrados no 
site e elencados a seguir, por ordem de frequência, no Quadro 2. 

Quadro 2 ‒ Sobrenomes dos imigrantes italianos encontrados no site 
Name Statistics Italia ([20--])

Rossi, Esposito, Russo, Romano, Bianchi, Ferrari, Marino, Greco, 
Giordano, De Luca, Bruno, Rizzo, Gallo, Ricci, Caruso, Costa, Mancini, 
Ferrara, Leone, Colombo, Santoro, Conti, Coppola, Amato, Bianco, Vitale, 
Lombardi, Fiore, Conte, Messina, Parisi, De Rosa, D’Angelo, Rinaldi, De 
Santis, Lombard, Martini, Longo, Serra, Gentile, Giuseppe, Sorrentino, 
Moretti, De Angelis, Palumbo, Fontana, Napoli, Ferri, Caputo, Grasso, 
Ferraro, Barone, Sanna, Marini, Romeo, Franco, Basile, Roma, Pellegrino, 
Salvatore, Mariani, Pagano, Martino, Carbone, Martinelli, De Simone, 
D’Amico, Ruggiero, Morelli, Testa, Orlando, Monti, Bella, Piras, Grimaldi, 
Fusco, Francesco, Barbieri, Milano, Marco, Neri, Antonio, Rosa, Silvestri, 
Galli, Palmieri, Napolitano, Marchetti, Catalano, Calabrese, Salerno, 
Cirillo, Mauro, Villa, Carta, Farina, D’Agostino, Simone, Luca, Pace, 
Battaglia, Pepe, Valente, Ferro, Viola, Melis, Palermo, Ferrante, Pellegrini, 
Garofalo, Piccolo, Roberto, Arena, Pinna, Volpe, Aiello, Rossetti, Guerra, 
Capasso, Giuliani, Andrea, Gatti, Mancuso, Belli, Gatto, Costanzo, Castelli, 
Bellini, Perrone, Daniele, Valentini, Monaco, Rizzi, De Marco, Pastore, 
Riccio, Ventura, Maria, Giovanni, Grassi, Marchese, Spina, Bello, Mele, 
Fabbri, Forte, Izzo, Marra, Gargiulo, Valenti, Rossini, Sala, Benedetti, 
Manca, Pinto, De Martino, D’Ambrosio, Catania, Alessandro, Pugliese, 
Natale, Rosso, Moro, Palma, Di Stefano, Bernardi, Meloni, Dolce, Rubino, 
Pisano, Spinelli, Bruni, Vinci, D’Alessandro, Lorusso, Guarino, Leonardi, 
Ranieri, Riva, Piazza, Cavallo, Leo, Giuliano, Cozzolino, Ferretti, Borrelli, 
Bevilacqua, Sacco, Costantini, Grillo, Verde, Santini, Marinelli, Falco, 
Giorgi, Tarantino, Proietti, Stefano, Diana, Abate.

Fonte: Elaborado pela autora.

21 Os sobrenomes sublinhados nos Quadros 1 e 2 se referem aos itens onomásti-
cos analisados neste trabalho.
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Do resultado desse cruzamento, encontramos 27 sobreno-
mes, a serem analisados a partir de sua possível origem geográfi-
ca e da sua contraparte semântica. Ressaltamos que apenas foram 
considerados os sobrenomes que se correspondiam de modo ipsis 
litteris nas duas bases de busca, pois a mudança da forma poderia 
acarretar diretamente a mudança da origem. No Quadro 3 estão 
elencados, à esquerda, os sobrenomes analisados nesta pesquisa e, 
à direita, as outras formas relativas a eles.

Quadro 3 ‒ Sobrenomes quanto às suas variações

Sobrenome a 
ser analisado Demais variações

Barbieri Barberi, Barberis, Barbero, Barbierato e Barbiero

Benedetti Benedet, Benedetta, Benedettelli, Benedettini, Bene-
dettino, Benedetto e Benedettucci

Bernardi Bernardelli, Bernardinelli, Bernardinello, Bernardini, 
Bernardino, Bernardo, Bernardone e Bernardoni

Esposito Espositi, Esposti e Esposto

Ferrari Ferrarini, Ferrario, Ferraris, Ferraro, Ferrarotto, Fer-
razzano, Ferrieri e Ferriero

Francesco Franceschelli, Franceschello, Franceschet, Fran-
ceschetti, Franceschetto, Franceschi, Franceschin, 
Franceschini, Franceschinis, Franceschino, France-
sconi e Francescucci

Gentile Gentili, Gentilin, Gentilini, Gentilino, Ientile, Ientili, 
Jentile, Zentile e Zentili

Giuliano Giulian, Giuliana e Giuliani

Lombardi Lombardelli, Lombardello, Lombardini, Lombardino 
e Lombardo

Longo Long, Longa, Longati, Longato, Longatti, Longetti, 
Longhetti, Longhi, Longis, Longu e Luongo

(Continua)
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Sobrenome a 
ser analisado Demais variações

Marchetti Marchet, Marchetta, Marchettini, Marchetto, Marchi, 
Marchini, Marco, Marcon, Marconcini, Marcone, 
Marconi e Marcotti

Marinelli ‒

Marra ‒

Morelli Morello

Pace Paci, Pacione e Pacioni

Pellegrino Pellegrin, Pellegrina e Pellegrini

Piccolo Piccola, Piccolella, Piccolelli, Piccoletti, Piccoli, Pic-
colillo, Piccolin, Piccolini, Piccolino, Piccolis, Picco-
lotti e Piccolotto

Ricci Riccelli, Riccetti, Ricciarelli, Ricciarello e Riccio

Rizzo Rizza, Rizzi, Rizzoli e Rizzolo

Rosa Rosi

Rossi Rossetti, Rossettini, Rossin, Rossini, Rossino e Rosso

Rubino Rubin, Rubinacci, Rubinelli e Rubini

Serra ‒

Spinelli Spina, Spinella, Spinello, Spinetta, Spinetti, Spinetto 
e Spini

Tarantino Tarantini, Tarentini, Tarentino, Terentini e Terentino

Valente Valenti

Viola ‒

Fonte: Elaborado pela autora.

A seguir, no Quadro 4, aparecem as informações referentes 
às origens geográficas dos 27 sobrenomes analisados, juntamente 

Quadro 3 ‒ Sobrenomes quanto às suas variações
(Conclusão)
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com a sua contraparte semântica, recuperada através da pesquisa 
etimológica realizada em Rossoni (2014).

Quadro 4 ‒ Análise dos sobrenomes a partir de Rossoni (2014) 

Sobrenome Origem  
geográfica

Recuperação do significado  
etimológico22

Barbieri A distribuição do 
sobrenome Bar-
bieri é notável 
em toda a Itália. 

A derivação de todos esses sobreno-
mes vem da profissão de barbeiro. 
Nos tempos antigos, mas também 
em tempos relativamente recentes, o 
barbeiro era uma espécie de um mé-
dico em uma escala menor.

Benedetti Muito difundido 
em todo o cen-
tro-norte.

Todos esses sobrenomes derivam, 
diretamente ou através das formas 
hipocorísticas, do nome tardio latino 
da tradição cristã Benedictus.

Bernardi Presente parti-
cularmente no 
centro-norte.

Esses sobrenomes têm origens diver-
sas, dentre as quais podemos con-
siderar válida a derivação do nome 
latino Bernardus ou Bernardinus 
ou do germânico Baerhard (urso 
forte). Difundido e muito frequente 
em toda a Itália no tipo “Bernardi”, 
com picos máximos na Lombardia, 
no Vêneto e na Emília, é próprio da 
Toscana e do centro, mas também da 
Emília e da Venezia Giulia, de onde é 
específica a variante Bernich. 

Esposito Extremamente 
difundido em 
toda a Itália e na 
Campanha, em 
particular. 

Derivam todos do nome Expositus, 
dado às crianças abandonadas, ex-
postas normalmente na frente de 
locais de caridade, como a igreja ou 
mosteiros.

(Continua)
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Quadro 4 ‒ Análise dos sobrenomes a partir de Rossoni (2014)

Sobrenome Origem  
geográfica

Recuperação do significado  
etimológico22

Ferrari Difundido em 
toda a Itália, mas 
extremamente 
difundido ao 
norte. 

Todos esses sobrenomes devem surgir, 
diretamente ou através dos hipocorís-
ticos e alterações várias, dos apelidos 
ligados ao ofício de ferreiro (do latim 
faber ferrarius) ou de trabalhar na 
extração ou fundição de ferro.

Francesco Absolutamente 
raro, é panita-
liano.

Todos esses sobrenomes derivam, 
diretamente ou através dos hipoco-
rísticos ou aumentivos, mesmo dia-
letais, do nome Francesco ou de um 
apelido, onde francesco significa “de 
origem francesa”.

Gentile Extremamente 
difundido em 
toda a Itália, 
exceto na Sarde-
nha.

Todos derivam, diretamente ou atra-
vés de hipocorísticos, do nome me-
dieval Gentile, diretamente ou através 
das formas arcaicas ou dialetais com o 
I ou o Z em lugar de G.

Giuliano Cobre toda a Itá-
lia com origem e 
uma grande difu-
são em Piemonte 
e em todo o sul.

Pode ter sido originado do nome 
Giuliano ou dos topônimos: Giuliano 
di Lecce, Giuliano di Roma, Giuliano 
Teatino ou outros similares.

Lombardi Absolutamente 
panitaliano.

Esses sobrenomes têm muitas origens, 
derivados dos muitos topônimos, tais 
como: Alzano Lombardo no berga-
masco, Martirano Lombardo no ca-
tanzarese, San Vito dei Lombardi no 
avelinese, etc., da transformação em 
sobrenome do nome medieval ítalo-
germânico Lombardo, ao apelido que 
indica a proveniência regional ou ét-
nica lombarda como forma contraída 
do dilongobardo, ou seja, pertencente 
ao povo dos lombardos ou provenien-
tes da Lombardia.

(Continuação)
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Quadro 4 ‒ Análise dos sobrenomes a partir de Rossoni (2014)

Sobrenome Origem  
geográfica

Recuperação do significado  
etimológico22

Longo Largamente di-
fundido em toda 
a Itália. 

Eles devem surgir das variações das 
formas patronímicas e hipocorísticas 
do nome medieval Longus.

Marchetti Muito difundido 
no centro-norte, 
com uma possí-
vel origem tam-
bém na Puglia. 

Todos esses sobrenomes derivam, di-
retamente ou através dos hipocorísti-
cos, mesmo compostos, do prenome 
latino Marcus ou dos seus derivados 
medievais.

Marinelli Muito difundido 
em toda a Itália.

Deriva do nome medieval Marinel-
lus.

Marra Muito difundido 
em todo o sul 
peninsular. 

Deve derivar dos nomes de locais 
identificados pela presença de uma 
enxada (monte de pedras, de detri-
tos).

Morelli Absolutamente 
panitaliano.

Eles devem vir a partir do nome me-
dieval italiano Morellus.

Pace Absolutamente 
panitaliano.

Derivam diretamente ou através do 
aumentativo, do nome medieval 
Pace. 

Pellegrino É típico das três 
Venezas, em par-
ticular do vicen-
tino, padovano e 
do veneziano.

Têm diversas origens, do sobrenome 
latino Peregrinus à palavra pellegri-
no, entendidas como “estrangeiro”, 
o peregrino com o significado atual 
do termo, que é o único que fez uma 
peregrinação, além da derivação de 
topônimos como: Pellegrina, San 
Pellegrino, San Pellegrino Terme, 
Pellegrino Permense, San Pellegrino 
di Norcia, etc.

(Continuação)
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Quadro 4 ‒ Análise dos sobrenomes a partir de Rossoni (2014)

Sobrenome Origem  
geográfica

Recuperação do significado  
etimológico22

Piccolo Panitaliano. Derivam, diretamente ou através 
de várias formas hipocorísticas, do 
nome medieval Piccolus ou mesmo 
dos apelidos ligados à baixa estatura 
ou ao fato de ser um piccolus, ou seja, 
um soldado portador de lança (tipo 
de arma). 

Ricci Bastante difun-
dido em toda a 
península.

Derivam de apelidos relacionados 
às características físicas do pai/avô 
que tem os cabelos encaracolados/
crespos ou dos nomes próprios me-
dievais como Ricciarellus.

Rizzo Absolutamente 
panitaliano.

Derivam todos dos apelidos relacio-
nados às características físicas do 
pai/avô, os cabelos encaracolados/
crespos ou seus hipocorísticos.

Rosa Absolutamente 
panitaliano.

Eles devem vir a partir do nome 
Rosa.

Rossi Absolutamente 
panitaliano.

A origem de todos esses sobrenomes, 
seja direta, seja através de hipocorísti-
cos também complexos, é considerada 
como ligada à característica da cor 
dos cabelos ou da pele da família a 
que pertence, já entre os romanos essa 
característica havia originado o sobre-
nome latino Rossius, em alguns casos 
também se pode supor uma derivação 
direta, ou através das formas hipoco-
rísticas, mesmo dialetais, deste sobre-
nome, trazida talvez dos ancestrais. 
A propagação dos cabelos vermelhos 
nos povos celtas pré-romanos foi 
notável e até mesmo entre os latinos 
encontramos diversos personagens 
com os cabelos dessa cor.

(Continuação)
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Quadro 4 ‒ Análise dos sobrenomes a partir de Rossoni (2014)

Sobrenome Origem  
geográfica

Recuperação do significado  
etimológico22

Rubino Muito difundido 
em todo o sul.

Devem derivar, diretamente ou atra-
vés das várias formas hipocorísticas, 
do nome medieval Rubinus. 

Serra Difundido em 
toda a Itália, com 
grande prepon-
derância na Sar-
denha. 

Deve derivar de um apelido origi-
nado da palavra latina serra (sega) e 
indicaria provavelmente o ofício de 
carpinteiro.

Spinelli Panitaliano. Devem derivar do nome medieval 
Spina, mesmo que através de um 
hipocorístico, e de Spinello, ou mes-
mo da aférese do nome Crispino e 
dos seus diminutivos, mas podem 
também, em alguns casos, derivar 
dos topônimos: Spina no perugino, 
Spinea no veneziano, Spineda e Spi-
no d’Adda no cremonese, Spinete no 
campobassano, Spineto Scrivia no 
alexandrino, e tantos outros. 

Tarantino Difundido em 
todo o sul.

Derivam todos do grupo étnico de 
Taranto na sua forma moderna ta-
rantino ou na sua forma arcaica me-
dieval tarentinus.

Valente Sobrenome pa-
nitaliano, com 
prevalência ao 
sul.

Derivam do sobrenome latino Va-
lens.

Viola Absolutamente 
panitaliano.

Deriva do nome Viola.

Fonte: Elaborado pela autora.

(Conclusão)
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Por fim, no Quadro 5, os sobrenomes foram organizados a 
partir dos campos semânticos a que se referem, de acordo com seus 
respectivos significados etimológicos.

Quadro 5 ‒ Sobrenomes segundo as suas motivações semânticas

Motivações semânticas

Profissão/
instrumentos

Características 
físicas

Derivados de 
nomes23

Outras

Barbieri, Ferra-
ri, Marra, Pic-
colo24 e Serra.

Piccolo, Ricci, 
Rizzo e Rossi.

Benedetti, Ber-
nardi, Francesco, 
Gentile, Giulia-
no, Lombardi, 
Longo, Mar-
chetti, Marinelli, 
Morelli, Pace, 
Pellegrino,25 
Piccolo, Rosa, 
Rubino, Spinelli, 
Tarantino, Va-
lente e Viola.

Esposito e Pel-
legrino.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como já dito, o comportamento dos itens onomásticos apre-
senta algumas diferenças em relação aos itens do léxico comum. 
Um exemplo é o fato de que as relações semânticas costumam ser 
opacas, o que muitas vezes faz com que o falante, principalmente 
porque situado numa sincronia, não perceba que estas têm a mesma 
origem. Tal fato é comprovado a partir da análise dos nossos dados, 
pois sem a consulta a um dicionário etimológico não seria possível de-
terminar a origem e o significado de cada sobrenome (exceto aqueles 

22 Antropônimos, apelidos, topônimos, etc.
23 Elencado três vezes devido à existência de mais de uma interpretação.
24 Elencado duas vezes devido à existência de mais de uma interpretação.



198

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

oriundos de apelidos, como os que denotam características físicas, que 
geralmente são originados de elementos do léxico comum e apresen-
tam maior transparência por conta da sua função designativa).

Outra tendência onomástica acentuada é a de que nomes, 
no sentido lato do termo, derivem outros nomes. Tal situação é 
ainda muito presente na atualidade, por exemplo, na construção 
de prenomes neológicos, quando o indivíduo se vale de modelos 
já existentes, apenas trocando, acrescentando ou retirando novos 
formativos.25

Além disso, no caso da antroponímia italiana, também é 
possível verificar alterações fonéticas e/ou ortográficas nos signi-
ficantes, apesar da manutenção do significado. Esse fato se deve às 
diferentes origens geográficas, pois cada dialeto possui estrutura 
linguística própria (em nível fonético, semântico, morfológico e 
sintático), o que acarreta a alteração da forma (Quadro 3) e a pre-
servação das características particulares dos dialetos. Como exem-
plo, segundo Rossoni (2014), citamos o caso do sobrenome Rubino. 
Quando Rubin é considerado como específico do vêneto, do pa-
dovano e da província de Veneza; Rubinacci parece de Nápoles e 
do napoletano; Rubinelli apresentaria origem no novarese, no bres-
ciano, no veronese e no lucchese; enquanto Rubini seria típico da 
Itália central e setentrional (Vicenza), com uma provável origem no 
barese; e Rubino, que foi o sobrenome analisado nesta pesquisa, é 
bastante difundido em todo o sul.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como Carvalhinhos (2007, p. 3), acreditamos que “[…] 
como a língua é naturalmente dinâmica, o nome é rapidamente  

25 RODRIGUES (2016).
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esvaziado de seu real significado etimológico, restando apenas um 
invólucro, uma forma opaca que oculta o verdadeiro significado 
original do nome”. Contudo, dentre algumas possíveis elucubra-
ções validadas por esta pesquisa, verificamos a relação entre os 
itens onomásticos e suas respectivas regiões ou dialetos dos quais 
são oriundos, fato confirmado nas diversas formas referentes a um 
mesmo significado a depender do local de origem, o que represen-
ta certa estabilidade. Ademais, salientamos que tal constatação só 
pode ser feita mediante recuperação etimológica, que atua na pre-
servação das características inerentes aos sobrenomes, ratificando 
a enorme importância que tem a etimologia no âmbito dos estudos 
linguísticos e, de modo ainda mais profícuo, ao atuar no estudo dos 
nomes próprios.

Diante de toda a pesquisa desenvolvida, consideramos que 
a disponibilidade dos dados e a complexidade deste tema instiga 
à sua continuidade, visto que o corpus analisado representa ape-
nas um brevíssimo recorte dos dados, pois, como já afirmado, o 
percurso temporal pertinente à imigração italiana no Brasil é mui-
to mais vasto, assim como também é muito vasta a quantidade de 
itens onomásticos de origem italiana que hoje compõem o quadro 
lexical da antroponímia brasileira e que, portanto, também contri-
buíram para a sua formação. 

Outrossim, verificamos uma carência de pesquisas de cará-
ter científico no campo lexical referente aos nomes próprios de in-
fluência italiana no território brasileiro, principalmente voltados à 
análise dos sobrenomes, apesar dos recentes interesses dos estudio-
sos no que tange à onomástica e também à etimologia. Reforçamos 
o fato de que os sobrenomes nada mais são que bens linguísticos 
de valor cultural e social, visto que, ao serem transmitidos de gera-
ção em geração, atuam de modo intrínseco à vida dos indivíduos, 
inserindo-os em um dado núcleo e transmitindo em si mesmos di-
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versos elementos históricos, o que por si só justifica e encoraja a 
realização de novos estudos.
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oS DiSCurSoS ACErCA DA SiNTAXE 
SEXuAL ENTrE HomENS NA SáTirA 
GALEGo-PorTuGuESA: umA LEiTurA 
FiLoLÓGiCA DA CANTiGA Do FoDimALHo

Arivaldo Sacramento de Souza

No prefácio de As palavras e as coisas, Michel Foucault (2002) traz 
uma leitura desconfortável de um texto ficcional de Jorge Luis 
Borges, no qual há uma descrição de um bestiário que não cabe nas 
nossas “familiaridades de pensamento”. Trata-se de um inventário 
incomum que atinge 

[…] todas as superfícies ordenadas e todos os pla-
nos que tornam sensata para nós a profusão dos 
seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito 
tempo, nossa prática milenar do Mesmo e do Outro 
(FOUCAULT, 2002). 

Na proposta aqui esboçada – a leitura de uma cantiga de es-
cárnio e maldizer galego-portuguesa –,1 esse mesmo estranhamen-
to construído na leitura do texto de Borges pode ser reincidente 
em dois planos: primeiro, pelo nosso desconforto de ler um texto 
produzido no medievo galego-português, sob circunstância muito  

1 O presente estudo tomou por base algumas questões enfocadas na dissertação 
de mestrado intitulada A representação das relações entre homens nas cantigas 
de escárnio e maldizer galego-portuguesas (SACRAMENTO DE SOUZA, 2008). 
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diferente das que hoje são pensadas para sátira (ZUMTHOR, 1993); 
segundo, pelo modo como o trovador organiza em termos de escár-
nio aquilo que se lhe apresentou de modo “estranho”.

É assumindo essa diferença, no exercício “do Mesmo e do 
Outro”, que buscamos acolher leituras em torno de uma contro-
versa cantiga satírica galego-portuguesa. Controversa não só pelas 
ocorrências lexicais de difícil conjectura de sentido, mas também 
por se tratar de um maldizer dirigido a homens “putos”, cujo mal-
-estar tem dividido muitos editores.

Para isso, tomaremos a cantiga de mestria2, de Pero da Ponte 
[Eu digo mal, com’home fodimalho,] a fim de compreender, a partir 
do ponto de vista relacional, como o discurso acerca das relações 
entre homens é narrado a partir da letra e da voz do trovador, ou 
seja, como, por meio do discurso viril, ele constrói a si e aos outros, 
simultaneamente, “relações naturais”.3

Ainda nessa direção, é importante entender que a sátira ga-
lego-portuguesa instaura, na rasura entre o real e o ficcional, uma 
determinada circunstância que, se não possui autenticidade docu-
mental probatória dos fatos descritos, produz imagens cultural-
mente válidas para a compreensão da história das relações sexuais 
entre homens. Por isso, escaparemos das perspectivas teóricas que 
leem esses corpora como “representação da realidade” por com-
preender que estamos, muitas vezes, falando de vitupérios cômi-
co-burlescos e difamações infundadas, mas que nos interessam por 

2 Segundo Graça Videira Lopes et al. (2011-2012), as cantigas de mestria são 
aquelas em que não há refrão.

3 Trata-se de um discurso moral, com matiz fortemente veiculado pelo discurso 
cristão, mas não fundado por ele, que compreende a sexualidade e o sexo como 
uma prática entre “homem” e “mulher” destinada à reprodução. Desse modo, 
nas relações “heterossexuais”, o sexo anal, o oral e a masturbação mútua (ou 
não) são consideradas práticas antinaturais (RICHARDS, 1993).
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movimentarem avaliações socioculturais das dissidências sexuais, 
produzindo, portanto, reais.

 Talvez por isso, por um momento, isentemo-nos de uma 
pesquisa de fonte de maior fôlego em busca da veracidade dos fatos, 
pesquisa que é de extrema relevância, mas foge do nosso compro-
misso aqui. Também se distancia dos nossos objetivos desvendar a 
quem se dirige o maldizer, já que não há qualquer rubrica explicati-
va, nem o nome da personagem está citado. Aqui, proporemos uma 
interpretação de como o “homem fodimalho” organiza a sintaxe 
sexual – “daquestes putos que s’andam fodendo” – para usar os ver-
sos da cantiga de Pero da Ponte.

Para alcançar tal fim, tentaremos, por via filológica, ler 
os testemunhos que preservaram a cantiga de Pero da Ponte no 
Cancioneiro da Biblioteca Nacional (1982) e no Cancioneiro da 
Vaticana (1973). Isso pelo fato de as diferenças textuais existentes 
em cada um deles constituírem a história do texto em questão e, de 
fato, represarem os efeitos do processo de recepção do texto. Para 
a leitura da cantiga, tomaremos as edições de Manuel Rodrigues 
Lapa (1970, 1995) e as revisões propostas por Graça Videira Lopes 
(2011-2012), que, graças ao advento das novas tecnologias, estão 
disponíveis para acesso.4 

Todavia, ao assumir uma leitura filológica, não queremos 
apenas discutir a relevância e o apuro propedêutico das edições 
para a crítica dos textos. O intento é valermo-nos da filologia como 
procedimento crítico capaz de compreender a qualidade dos tem-
pos e a diversidade textual (material) dos testemunhos, de modo a 
considerar os processos de produção, circulação e recepção como 
elementos estruturantes que atuam na permanente construção 
de sentido do texto. Além disso, essa crítica filológica visa recu-
4 O endereço para acesso às cantigas satíricas galego-portuguesas é <http://can-

tigas.fcsh.unl.pt/listacantigas.asp>. Acesso em: 13 set. 2018.
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perar as possibilidades de sentido que podem ter sido solapadas 
pelos diversos agentes do processo de transmissão histórica do 
texto. (SACRAMENTO DE SOUZA; BORGES, 2012; SAID, 2007; 
ZANCARINI, 2008). 

A CANTIGA DO FODIMALHO, OU MELHOR, DO 
<FaDiMalHo> B, V

Antes de enveredar pela cantiga [Eu digo mal, com’home fo-
dimalho,], precisamos entender quem é o trovador, os significados 
sociais da sátira no contexto galaico-português e de que modo o 
escárnio e o maldizer mobilizam a sodomia ao usá-la, às vezes poli-
ticamente, para vituperar. Apesar de breve, este acondicionamento 
é necessário para que entendamos, a contrapelo, por que o sexo 
entre iguais configurava-se numa ofensa.

Para começar, importa-nos reconhecer que as informações 
sobre os trovadores são bastante escassas e, por muitas vezes, dei-
xam em suspenso as certezas sobre a sociabilidade cortês no medie-
vo ibérico. É esse o caso de Pero da Ponte, sobre quem temos infor-
mações bastante parciais, que só pioram com as colisões homoní-
micas. Nesse sentido, Lopes (2011-2012) afirma haver documentos 
que atestam a existência de pelo menos dois “Pero da Ponte”: um, 
Pero Fernandes da Ponte; outro, Pero Anes da Ponte, embora ale-
gue que a ausência do patronímico seja o principal empecilho para 
a determinação das origens do trovador.

Os indícios mais precisos sobre a atuação do trovador nas 
cortes castelhanas de Fernando III e Afonso X vêm dos versos das 
cantigas galego-portuguesas. Na cantiga de amigo [Vistes, madr’, o 
escudeiro que m’houver’a levar sigo?] (B 831, V 417 e C 831), de Pero 
da Ponte, o trovador canta a história de uma filha que foi abandona-
da por causa de uma mentira contada ao seu amante escudeiro (que 
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é o próprio trovador) a mando de sua própria mãe. Esse lamento 
revela o valor social da perda, isto é, a grandeza do homem e as 
relações sociais que ele mantinha com a nobreza. Difícil mesmo é 
separar o que é honra, nobreza e virilidade nesse caso, ou melhor, 
compreender como os fatores de classe e gênero estruturam a cons-
trução social do homem na Idade Média.

Nessa outra cantiga, assistimos ao mesmo exercício da mas-
culinidade, forjado na disputa em uma tenção5 entre Pero da Ponte 
e Afonso Anes do Cotom. Logo na primeira estrofe, o estatuto so-
cial de Pero da Ponte é colocado em xeque. Vejamos:

- Pero da Pont’, e[m] um vosso cantar,
que vós ogano fezestes d’amor,
foste-vos i escudeiro chamar.
E dized’ora tant’, ai trobador:
pois vos escudeiro chamastes i,
porque vos queixades ora de mi,
por meus panos, que vos nom quero dar? (LOPES, 
2011-2012).

Aí, dispõe-se a gramática das relações e hierarquias sociais, 
um jogo muito típico dos empreendimentos da masculinidade, in-
clusive no campo da cortesia amorosa. Nos três primeiros versos, 
por exemplo, Cotom mostra-se surpreso com o fato de Pero da 
Ponte se dizer escudeiro e, ainda assim, exigir-lhe pagamento como 
se fosse um jogral, isto é, como alguém que vive da arte de trovar 
e não o faz diletantemente. Essa injúria serve para atenuarmos, ao 
menos, os discursos sobre as mobilidades de classe e de estamentos 

5 Tenção: cantiga em que intervêm dois trovadores, que discutem, em estrofes 
alternadas, um tema ou uma questão entre si. O primeiro a intervir é conside-
rado, nos manuscritos, o autor da cantiga. O seu interlocutor tem de manter, na 
sua resposta, o esquema formal proposto na 1a estrofe (métrico, rimático, etc.); 
a cada interveniente cabe o mesmo número de estrofes (ou ainda de findas, se 
a composição as tiver) (LOPES, 2011-2012).
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na Idade Média, uma vez que a interpretação da classe de um de-
terminado sujeito pode estar atrelada às relações políticas e econô-
micas que ele estabelece com o grupo dominante. Sobre isso, Lopes 
(2011-2012, grifo no original) diz:

De resto, as suas [de Pero da Ponte] composições 
permitem uma datação relativamente segura da sua 
atividade trovadoresca, que deverá ter tido início 
um pouco antes de 1235, ano da morte da rainha D. 
Beatriz, mãe de Afonso X, a quem dedica um pranto, 
e se terá prolongado pelo menos até 1275, conforme 
propôs Vicenç Beltran, a partir da análise de uma 
sua composição, que seguirá uma cansó do trova-
dor provençal Guiraut Riquier, datável desse ano), 
ou mesmo, estamos em crer, até aos anos seguintes, 
tendo em conta a composição que dirige contra o 
infante D. Manuel, irmão de Afonso X (e com ele em 
litígio apenas a partir de 1277).

Tais relações servem para compreender parte das matérias 
do vitupério galego-português que interessam mais para esta dis-
cussão, já que esse corpus satírico, embora não possibilite ouvir a 
voz da personagem vituperada, demonstra a avaliação social dos 
homens que podem falar e o lugar de onde falam. Apesar dessa 
qualidade do dado, as cantigas de escárnio e maldizer passaram 
muito tempo à margem dos estudos medievais portugueses, muitas 
vezes pela visão higiênica e (assevera-se) anacrônica dos muitos es-
tudiosos. Pelas palavras de Lapa (1973, p. 173):

Era para lamentar que [a cantiga d’escarnho e de mal 
dizer] constituísse até agora o capítulo menos estu-
dado da poesia trovadoresca. Por duas razões fun-
damentais: o fundo lexical, mais pitoresco e variado, 
andava menos legível nos velhos apógrafos; por ou-
tro lado, muitas dessas composições contêm soezes 
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obscenidades e dificilmente poderiam ser publica-
das, por razões de decoro, muito discutíveis, aliás. 

Ainda conforme o filólogo, para que se justifique o estudo 
sobre as cantigas satíricas, ele observa um valor “inapreciável” do 
ponto de vista histórico-social e linguístico, ou seja, transformar 
as questões com que não se sabia lidar por questões de “decoro” 
em fontes para a sócio-história portuguesa foi, certamente, a senha 
encontrada por Lapa para a edição e estudo das cantigas. 

Esse resguardo dos filólogos em relação ao corpus satírico 
decorre tanto da interpretação cristã acerca da sexualidade quan-
to da supremacia falocêntrica atestada desde a antiguidade. Como 
nosso fim é discutir sexualidade no medievo, vamos analisar como 
o sexo era compreendido qual prática necessariamente natural 
cujos fins eram procriadores. À reprodução, é claro, está vinculado 
aquilo que hoje se desconfia ser uma espécie de “prova concreta” 
da legitimação da masculinidade. É em nome desse sustento que o 
Ocidente, desde as sociedades da Antiguidade, seguindo a já refe-
rida postura rivalizadora, tem construído esquemas de explicação 
social a partir do eixo central da “ideia de homem” em oposição a 
tudo aquilo que nega essa condição impenetrável, desvirilizadora, 
como, por exemplo, a mulher e os homens que têm relações entre si 
e, negam, pois, suas respectivas virilidades. 

Para este debate, utilizaremos a palavra homossexual e 
demais derivações, mas isso não é mérito exclusivamente nosso. 
Diversos autores utilizam os termos “homossexual” ou “homosse-
xualidade” para designar a relação sexual entre homens na Idade 
Média ou até mesmo na Antiguidade. A exemplo disso tem-se 
K. J. Dover (2007), num clássico livro sobre o tema, no qual trata 
de uma Greek homosexuality. Seguindo a mesma temática, ape-
nas com um deslocamento para a Idade Média, Boswell (1985) 
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discute Christianisme, tolérance sociale et homosexualité (1985). 
Outro autor que utiliza a mesma terminologia para discutir essas 
relações é Jeffrey Richards (1993). Em seu estudo sobre as “mino-
rias na Idade Média”, Sexo, desvio e danação possui um capítulo 
dedicado aos “homossexuais”. Parece ser uma discussão estéril 
tentar encontrar um ideal terminológico para uma prática multi-
facetada, que tem sido, ao longo do Ocidente, objeto de diversas 
discussões. É fato que o termo “homossexual”/“homossexualida-
de” surge numa perspectiva novecentista finissecular em que já se 
começa a compreender a relação entre iguais como possibilidade 
social de relacionamento, antes considerada apenas como uma 
das tipificações perversivas. Para Foucault,

[…] [a] homossexualidade apareceu como uma 
das figuras da sexualidade [no século XIX] quando 
foi transferida da prática da sodomia, para uma es-
pécie de androgenia interior, um hermafroditismo 
da alma. O sodomita era um reincidente, agora o 
homossexual é uma espécie. (FOUCAULT, 1988, 
p. 43-44). 

 Por isso, ao se utilizar o significante homossexual, mes-
mo inexistente no período medieval, não estamos cometendo 
um anacronismo. Ao contrário, está-se, primordialmente, re-
ferindo-se a relações entre iguais e, é claro, considerando os 
matizes que compõem a relação no respectivo período. Neste 
estudo, por exemplo, opta-se pelo termo sodomia que, aqui, 
tem implicado relações masculinas entre iguais, quer tenham 
sido necessariamente anais ou não. Essa escolha é condicionada 
pela documentação jurídica do período. Segundo Sodré (2007), 
“no texto jurídico as informações são relativamente detalhadas, 
embora fundamentadas sempre no argumento de base bíblica”. 
É o que se pode observar em Las siete partidas, precisamente na 
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sétima, na qual o Título XXI De los que fazen pecado de luxuria 
contra natura há uma definição para “sodomítico”:

Sodomitico dizen al pecado en que caen los omes ya-
ziendo vnos con otros contra natura, e coſtũbre natu-
ral. E porque de tal pecado nacen muchos males en la 
tierra, do ſe faze, e es coſa q peſa mucho a Dios conel. E 
fale ende mala fama, non tan ſolamente a los fazedo-
res: mas aun a la tierra, do es conſentido. Porende pues 
que en los otros titulos ante deſte fablamos delos otros 
yerros de luxuria. Queremos aqui dezir apartada-
mente deſte, e demoſtraremos donde tomo eſte nome, 
e quiẽ lo puede acuſar, e ante quien. Et que pena me-
reſcen los fazedores, e los conſentidores. (ALFONSO 
X, 1974, p. 72, grifo nosso). 

Essa definição comprova a hipótese de compreensão de 
“sexo” na Idade Média a partir de uma premissa natural, contra a 
qual os que cometem o “pecado sodomítico” se insurgem. O “coſ-
tũbre natural” é definido pela sintaxe básica: a relação entre homem 
e mulher que, como salientado, implica a natureza reprodutiva. 
Como bem observado por Sodré (2007), a Bíblia aparece como 
fonte norteadora para a condenação da relação “vnos con otros”, 
como é verificado na unidade lexical “sodomítico”, uma clara re-
ferência ao episódio bíblico de Sodoma e Gomorra, em que Deus 
destruiu a cidade por conta da abundância de pecados luxuriosos 
existentes. 

Nesse sentido, a relação entre as práticas sexuais e os pro-
blemas sociais, ou melhor, as práticas sexuais marginalizadas 
como metáfora didática para os males sociais têm uma fonte bas-
tante participativa no imaginário judaico-cristão ocidental. E, ao 
que parece, tem permanecido, nos discursos que estão sob a égide 
cristã, essa associação. Mas, antes mesmo de Las siete partidas, o 
Ocidente medieval conheceu uma legislação civil procedente da 
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Espanha visigótica. Já em 650 d.C., os masculorum concubitores 
eram condenados à castração e isso pode ficar comprovado pela 
permanência desse tipo de condenação, sobrevivente na Península 
através do Fuero juzgo, um código de legislação hispano-gótico 
(BOSWELL, 1985; MÉRIDA, 1993). 

Desse modo, ao insinuar, denunciar ou maldizer os desejos 
ilícitos de algum afamado personagem, mais que rir dos “vícios”, 
as sátiras falam de invectivas políticas contra administradores, tro-
vadores, mouros, etc. Do total de cantigas satíricas, Lopes (2011-
2012) julga haver 40 cantigas relacionadas à homossexualidade,6 o 
que, numa leitura mais apurada, mostraria que o trovador usa a 
sodomia tanto como meio para explicar doenças, derrocadas e in-
fortúnios quanto para falar da questão em si. 

A cantiga do *fodimalho (ver explicação para este asterisco ao 
final da pág. 219) pode ser inserida nessa última instância, pois, além 
de não aparecer citado o nome do homem escarnecido, há conside-
rações que enfeixam um parecer sobre os homens que se relacionam 
com homens, motivo pelo qual selecionamos o texto para esta dis-
cussão. Nas outras cantigas, a referência é explícita. Por amostragem, 
podemos citar, dentre as cantigas de Pero da Ponte, os antropônimos 
Fernam Diaz Estaturão, Dom Bernaldo (citado muitas vezes por ou-
tros trovadores pelo mesmo motivo) e Tisso Pérez.

Por esse motivo, a cantiga [Eu digo mal com’o fodimalho] é 
de importância capital para compreensão das avaliações sociais 
elaboradas pelos trovadores; afinal, ao falar indiretamente e em 
tom de consideração plural desses sodomitas, Pero da Ponte de-
monstra a percepção dos ambientes de corte do que chamavam de 
relações “antinaturais”. Mas, antes de enveredar pelas questões te-
máticas, precisamos compreender como nos chegaram esses textos.  
6 Este número pode variar para mais ou para menos de acordo com os critérios 

interpretativos adotados pelos pesquisadores (SODRÉ, 2007).
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A tradição textual deles é constituída dos testemunhos manuscritos 
da Biblioteca Nacional (B, 1626) e da Vaticana (V, 1160)7 e que traz 
lições diferentes decorrentes de processos de transmissão.

Um contraste entre os dois fac-símiles permite-nos obser-
var um dos contextos de divergência dos testemunhos da cantiga 
e entender o procedimento que justifica a escolha editorial que es-
tabeleceu a variante editorial *fodimalho no corpus satírico. O con-
fronto dos testemunhos de V e de B, entre si, e de ambos com a 
proposta editorial de Lopes (2011-2012) é indispensável:

Quadro 1 – Eu digo mal com omẽ fadimalho

V, 11608 B, 1626 TEXTO CRÍTICO  
(LOPES, 2011-2012)

PERO DE PONTE Pero da ponte Pero da Ponte

Eu digo mal com 
omẽ fadimalho

Eu digo mal com 
ome fadimalho

Eu digo mal, com’ho-
me fodimalho,

quanto mais 
posso daquestes 
fodidos 

quanto mays 
posso daquestes 
fodidos

quanto mais posso 
daquestes fodidos

etrobaeles ea seos 
maridos

E troba eles ea 
seus maridos

e trob’a eles e a seus 
maridos;

5 e hũ deles mi pos 
mui grãd espanto

E hũ deles mi pos 
mui grã espanto

e um deles mi pôs mui 
grand’espanto:

topou comig eso-
braçou omanto

Topou comig eso-
braçou omanto

topou comig’e sobra-
çou o manto

7 Sobre isso, Graça Videira Lopes, afirma que o “[…] Cancioneiro da Biblioteca 
Nacional (B, também chamado Cancioneiro Colocci-Brancuti, o mais comple-
to, guardado em Lisboa, na BNP) e o Cancioneiro da Vaticana (V, guardado na 
Biblioteca Apostólica Vaticana) são manuscritos copiados em Itália, nas pri-
meiras décadas do século XVI, sob as ordens do humanista Angelo Colocci, e a 
partir de um cancioneiro anterior, muito certamente medieval, hoje desapare-
cido” (LOPES, 2011-2012).

(Continua)
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Quadro 1 – Eu digo mal com omẽ fadimalho

V, 11608 B, 1626 TEXTO CRÍTICO  
(LOPES, 2011-2012)

equis em mim a 
chantar ocaralho

E quis ẽ mi achan-
tar ocaralho

e quis em mi achantar 
o caralho. 

Andolhes fazendo 
tobras e soos

Andolhes fazẽdo 
cobras e soos 

Ando-lhes fazendo 
cobras e soes

quanto mais poss 
eãd escarnecẽdo

Quanto mays poss 
eãdescarnecẽdo

quanto mais poss’, e 
and’escarnecendo

10
daquestes putos 
que ss anda fo-
dendo

Daquestes pucos 
que ss anda fo-
dendo

daquestes putos que 
s’andam fodendo;

e hũ deles de noit 
asei[col. 2] toume

E hũ deles denoi-
tasei toume

e um deles de noit[e] 
asseitou-me

e quis me dar 
docara lheroume

E quis me dar 
docaralh eroume

e quis-me dar do cara-
lh’[e] errou-me

e lançou depois 
mĩ os colhões

E lançou depos mĩ 
os colhões

e lançou, depós mim, 
os colhões.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir de edições do texto.

Desse confronto sinóptico, interessa-nos destacar as op-
ções editoriais de Lopes (2011-2012) que, aliás, é a mesma de Lapa 
(1970), acerca do verso da linha 2. Ao olharmos para os testemu-
nhos B e V, as lições apontam para <fadimalho>,8 entretanto a op-
ção de ambos os filólogos, mas também de outros editores como 
Bréa (1996), foi de estabelecer como *fodimalho. Em nota editorial, 
Lopes dá uma justificativa para tal escolha que, apesar de problemá-
tica, está amparada numa das vertentes interpretativas que veremos 
adiante. Ela diz: “Em B e V, fadimalho. Mas o termo que parece ser o 

8 Os destaques em negrito e sublinhado são opções para marcação do contexto.

(Conclusão)
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correto, e que adoptamos, surge numa cantiga do Conde D. Pedro” 
(LOPES, 2011-2012). A editora, embora anote a lição que existe em 
B e V, refuta-a por não ser “correta” e adota o “termo correto” a par-
tir de uma outra cantiga V, 1040 [Natura das animalhas]. Todavia, 
ao lermos o fac-símile da cantiga em V, surpreendentemente, temos 
a lição <fadimalho>, não *fodimalho. Portanto, a explicação ofere-
cida não resolve os problemas em torno do item lexical, uma vez 
que *fodimalho parece ser uma reconstrução do juízo editorial, isto 
é, por mais complicado que seja para uma abordagem lachmannia-
na, estamos diante de uma variante criada pelos editores sem uma 
discussão mais científica. 

Para Lapa (1970), a questão também é complicada, e a op-
ção assumida por ele é também *fodimalho. Mas, diferentemente 
de Lopes, ele oferece três possibilidades de interpretação, a saber:

1 fadimalho (CBN, CV; Br, Pan. Parece-nos erro, por 
fodimalho, conforme as razões apresentadas na can-
tiga n.º 327. O termo, muito raro, deverá provir ou 
de FUTIMACULA = “marca, sinal de que está apto 
a fornicar”, que achamos mais provável, ou de um 
metafórico FUTIMALLEUM = “malho de fornica-
ção”, que sugerimos nas Correcções e Aditamentos 
da 1.ª edição. O alvitre de Panunzio, faz de malho > 
fadimalho, também deve ser tomado em considera-
ção. (LAPA, 1970, p. 508).

As propostas seriam uma explicação no plano etimológico e 
partem da hipótese de que as lições B, V <fadimalho> seriam erros 
do processo de transmissão e, por esse motivo, o termo deveria ser 
fodimalho mais próximo dos étimos “FUTIMACULA” (sinal de que 
está apto a fornicar) ou de “FUTIMALLEUM” (“malho de forni-
cação”). A motivação para essa leitura reside no fato de esses dois 
étimos serem possíveis no campo léxico-semântico das relações  



218

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

sexuais, principalmente, dos sentidos ativados pela palavra “foder”. 
Do ponto de vista fonológico, o grafema <o> em fodimalho estaria 
explicado na mudança /ŭ/ > /o/ do vocalismo latino-romance. 

A última proposta de explicação para o termo vem do editor 
Saverio Panunzio (1967), cuja edição das cantigas de Pero da Ponte 
traz uma proposta que corresponde à lição B e V <fadimalho>. 
Segundo ele, por dicção teórica nossa, a palavra fadimalho seria o 
produto da gramaticalização da expressão faz de malho, o que, con-
forme Lapa, é preciso considerar. Além disso, é uma escolha edito-
rial que assume as lições dos testemunhos e satisfaz, do ponto de 
vista do campo da significação, a explicação fálica que, aliás, todas 
as propostas de leitura se esforçam em apresentar.

Em face ao exposto, percebemos que o ato de edição do texto 
é também um ato de crítica. Afinal, ao optar por *fodimalho, assu-
mindo que fadimalho é uma intervenção espúria do processo de 
transmissão do texto, os editores são mais intérpretes que “cientis-
tas” isentos de quaisquer subjetividades no seu exercício profissio-
nal. Vale acrescentar que essa decisão pretende encontrar um fun-
damento etimológico como elemento e argumento empírico para 
o posicionamento. Assim, temos de compreender que as escolhas 
entre as lições dos testemunhos constituem uma zona de sentidos 
insalubres para o leitor racional, fiel aos ideais de univocidade tex-
tual e histórica; por isso, a diferença é quase sempre negada. 

UMA LEITURA DAS SINTAXES SEXUAIS DISSIDENTES 
PELAS RELAÇÕES LÉXICO-SEMÂNTICAS 

Vencidas parcialmente as discussões sobre as diferenças en-
tre os testemunhos da cantiga e, também, sobre os testemunhos em 
que a palavra <fadimalho> ocorre, queremos agora compreender, 
por meio das leituras das relações lexicais, de que modo a cantiga 
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de Pero da Ponte configura um discurso da sintaxe sexual consi-
derada abjeta pelo sujeito da cantiga. Para essa leitura, usaremos, 
mesmo com o olhar de crítica, a edição de Lapa (1970), revisando 
as leituras pelas outras propostas supracitadas. 

Um fator de grande relevância, a ser logo de início mencio-
nado, é que o texto diz muito mais sobre o cantador que sobre os 
cantados. É que, ao legitimar-se como *fodimalho, conseguimos 
perceber, pela oposição estabelecida com os putos, as vantagens 
viris por ele arrogadas. O significado específico do termo é difí-
cil de ser precisado. Os editores anteriores confiam a uma explica-
ção etimológica os sentidos atribuídos, mas julgamos esta ser uma 
opção perigosa, dada a ausência de registros em outras fontes do 
termo. Nos glossários de Lapa e de Lopes, são apresentadas defini-
ções que favorecem nossa interpretação, que, aliás, não é definitiva, 
nem unívoca. Vejamos primeiro Lapa, já que o glossário em meio 
eletrônico de Lopes (2011-2012) informa-nos que “fodimalho [é] 
sexualmente ativo, viril”:

*Fodimalho = sexualmente capaz, potente: de fa-
zeren criança,/ mais des que son fodimalhas 327. 4; 
Eu digo mal, com’ome fodimalho,/ quanto mais pos-
so daquestes fodidos 342. Note-se que nos mss. se lê 
invariavelmente fadimalho = sexualmente apto por 
fatalidade biológica. (LAPA, 1970, p. 330).

Precisamos observar, também, que o asterisco antes da pa-
lavra “*fodimalho” revela a forma reconstruída, ou seja, não veri-
ficada nos Cancioneiros, mas que foi a solução encontrada a partir 
das hipóteses etimológicas. Lapa usa um recurso comum na área 
para estabelecer os verbetes do glossário, qual seja: levantar as 
ocorrências do termo e, de todos os contextos, reunir uma defini-
ção que abrigue todas as possibilidades. Há, assim, duas acepções 
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que partem dos sentidos da cantiga 327 e da 342. A primeira diz 
respeito ao sujeito “sexualmente capaz, potente”; a segunda, àque-
le que é “sexualmente apto por fatalidade biológica”. De fato, para 
*fodimalho, a leitura é bastante consistente e retoma o argumen-
to viril e naturalizador com que a masculinidade ocidental tem-se 
adornado. A única dúvida que gira em torno da metáfora utilizada 
para representar essa potência fálica; por isso, em lugar de precisar 
quais opções estão corretas, se Lapa (1970), Lopes (2011-2012) ou 
Panunzio (1967), consideremos que a leitura de todos são potentes, 
como Lapa, em 1970, aconselhou. Afinal, estamos lidando com um 
texto em que a equivocatio – os dizeres ambíguos, encobertos, que  
deixam em suspensão os sentidos – é a principal estratégia retórica.

Outra questão em relação aos editores Lapa e Lopes que nos 
parece de extrema relevância é o comentário do texto que aparece 
abaixo do texto crítico. Ele nos revela os compromissos de leitura 
assumidos e mantêm-nos alertas acerca dos bastidores do processo 
editorial. Lapa, em sua segunda edição das Cantigas, afirma:

342. Esta cantiga de Pero da Ponte leva-nos ao mundo 
estranho da homossexualidade, que ele diz repudiar 
e escarnecer; e conta-nos os casos surpreendentes, 
em termos de grosseiro realismo, já se vê, de dois 
pederastas que, talvez por espírito de vingança, pre-
tenderam provar-lhe que eram homens como os ou-
tros: fodimalhos. Editada por SAVERIO PANUNZIO, 
(Pan) Pero da Ponte. Poesie, Barl, 1967. pags.153-157. 
(LAPA, 1970, p. 508, grifos no original).

Homem de seu tempo, Lapa, ao editar a cantiga de Pero da 
Ponte, filia-se ao discurso mobilizado pelo trovador na sátira aos 
homossexuais, principalmente por considerar a homossexualida-
de como um “mundo estranho”. Embora isso não comprometa o 
estabelecimento do texto, orienta a leitura que estabelece a sintaxe 
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sexual como antinatural. Nesse ponto, consideremos que o editor 
se excede ao trazer para o nível da crítica os valores do texto: acaso 
teria o sujeito pesquisador, sob o argumento da ciência, assumido 
o ponto de vista do eu lírico? O fato de Lapa ter produzido, com 
maestria, a edição não pode ser utilizado para isentá-lo da perspec-
tiva política que ele legitima, já que, no período em que ele produ-
ziu a leitura, já havia vozes dissonantes que se contrapunham a tal 
perspectiva. Os discursos acerca da adversidade para a década de 
1960 e 1970 não são anacrônicos. Embora não desejemos definir 
como o editor deve se manifestar, seria de grande valia que ele se 
ocupasse em explicar o texto sem que fosse preciso ratificar o dis-
curso contra a homossexualidade.

Em outra perspectiva, Lopes também encontra estranheza 
na cantiga. Vejamos:

Estranha cantiga em que Pero da Ponte relata uma 
aventura homossexual. Embora a cantiga pareça 
autobiográfica (até pelas referências às trovas feitas 
sobre o tema) e a rejeição da homossexualidade seja 
evidente, como seria de rigor na época, também po-
deremos pensar que se trataria eventualmente de 
um maldizer aposto (dito na primeira pessoa, mas 
na voz de um terceiro), hipótese que não poderemos 
confirmar, até pela ausência de qualquer rubrica ex-
plicativa. Acrescente-se que os pormenores “técni-
cos” finais parecem um pouco difíceis de entender. 
(LOPES, 2011-2012).

Nessa nota, já no período inicial, a editora considera a can-
tiga estranha, mas não deixa claro se pela estrutura, se pelo tema. 
Nesse sentido, a adesão ao discurso de negação da diversidade não 
parece ser um horizonte tão distante. A isso, somamos a frase “Pero 
da Ponte relata uma aventura homossexual”. Acreditamos, salvo 
melhor juízo, que, para a situação descrita, a expressão “aventura 
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sexual” pode dar margem tanto à interpretação de que o trovador 
manteve uma relação homossexual quanto ao fato de ele relatar a 
aventura de outros homossexuais. Além disso, não sabemos se as 
cenas descritas nos três versos finais de cada estrofe – em que o 
trovador narra como os “putos” o importunam, cobrando satis-
fação – estão sendo compreendidas como “aventura sexual”. Não 
deixamos de notar que esses mesmos versos são enfeixados como 
“pormenores ‘técnicos’” – o de que se trata, em termos de discussão 
de sexualidade, é o que ainda não entendemos. 

Por fim, no que diz respeito à possibilidade de a cantiga ser 
de maldizer aposto,9 discordamos de imediato, já que o trovador 
não se compraz com as relações. Rejeita-as peremptoriamente e, 
conforme nossa leitura, não mantém relações aventurosas sexo-afe-
tivas com as personagens satirizadas, mas as detrata diante de uma 
postura viril, de vingança, em face às trovas difamadoras do poeta: 
os chamados putos estão, novamente, confiando ao “caralho” e aos 
“colhões”, no relato de Ponte, a marca de sua honra viril, masculina. 
Tanto trovador quanto vituperado(s) movimentam o discurso falo-
cêntrico para afirmarem-se um em relação ao outro, escapando do 
significado silenciador da sexualidade dissidente. Talvez, a cantiga 
seja mais um jogo de defesa de honra em que se entrevê o significa-
do da sodomia do que uma acusação factual do trovador aos putos, 
fodidos e seus maridos.

Em direção contrária às propostas de leitura de Lopes (2011-
2012) e Lapa (1970), o percurso de leitura que traçaremos partirá da 
leitura conflituosa proposta pelo trovador, em especial, por aquilo 
que Foucault formulou a respeito da construção de si na matéria da 
sexualidade. Desse modo, as balizas que organizam nosso modo de 

9 Segundo Lopes, relendo António Resende de Oliveira (1994), o maldizer apos-
to é “uma composição dita na primeira pessoa, mas dando voz a um outro, o 
próprio visado”. (LOPES, 2011-2012).
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ler estão bem-dispostas em O uso dos prazeres, subtítulo do segun-
do volume da História da sexualidade, de Michel Foucault (1984). 
O filósofo diferencia, em uma escrita bastante didática, as formas 
de problematização da moral que implica, emergencialmente, uma 
discussão de método. As várias concepções de moral que se têm 
produzido historicamente são conflitantes, quando não ambíguas. 
“Moral” pode ser “um conjunto de valores e regras [código de con-
duta] de ação propostas [de maneira explícita ou não] aos indiví-
duos e aos grupos por intermédio de aparelho prescritivo, [família, 
escola, Igrejas]”, ou ainda: “comportamento real dos indivíduos em 
relação às regras ou valores que lhes são propostos […], a maneira 
pela qual eles respeitam ou negligenciam um conjunto de valores”. 
Essa última concepção, o autor entende como “moralidade de com-
portamentos” (FOUCAULT, 1984, p. 26). 

Além disso, Foucault observa, fora da linearidade sedutora 
imposta pela questão, uma diferença ternária entre “regra de con-
duta”, a “conduta que se mede a essa regra” e, principalmente, 

[...] a maneira pela qual é necessário ‘conduzir-se’, 
isto é, a maneira pela qual se deve constituir a si 
mesmo como sujeito moral, agindo em referência 
aos elementos prescritivos que constituem o código. 
(FOUCAULT, 1984, p. 27). 

Se se pensar o tema da masculinidade no período medieval e as 
múltiplas facetas que o conceito implica, especialmente, o seu modo 
de constituição, não é difícil compreender que “ser homem” na Idade 
Média é um projeto ideal, medido, finamente, pelo “conduzir-se”. Essa 
medida o torna um projeto contínua e vigilantemente inacabado. 

Assim, a masculinidade é processual e, por isso, constan-
temente, posta em evidência. São os próprios homens – os ato-
res de arguições (in)diretas – que se conduzem a si em relação  



224

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

paradigmática aos outros, tomando a rivalidade (não apenas física) 
como força motriz. Pelo que chamamos de arguições de si – não 
necessariamente feitas diretamente por um indivíduo a outro, nem 
sempre cobradas claramente também – entende-se um elenco de 
expectativas em relação aos signos eleitos para identificar a mas-
culinidade (papel ativo, superioridade intelectual, entre outros). 
Os diversos sujeitos poéticos, confusos nesse momento com os 
empíricos (trovadores), numa época em que as noções de autoria 
ainda não são relevantes, ecoam essas arguições através do retraer 
(SODRÉ, 2007). Asseveramos, entretanto, que não se quer ler as 
cantigas satíricas dentro de um campo moralista tout court. 

Resistimos à proposta de ler as cantigas como “lições de mo-
ral” para os pecadores. Por outro lado, desconsiderar a visão de-
preciativa das relações entre iguais é também cometer exageros.
Por outro lado também, responsabilizar o cristianismo por isso é 
só mais um projeto reducionista. Outros conceitos propostos por 
Foucault trazem à baila a complexidade dos termos da discussão, 
a saber: a determinação da substância ética, “maneira pela qual o 
indivíduo deve constituir tal parte dele mesmo como matéria prin-
cipal de sua conduta moral”; modos de sujeição, “a maneira pela 
qual o indivíduo estabelece sua relação com essa regra e se reconhe-
ce com a obrigação de pô-la em prática”; e, mas não porque baste 
à proposta de Foucault, elaboração do trabalho ético, de como se 
efetua sobre si mesmo a transformação/construção de um sujeito 
moral de sua própria conduta (FOUCAULT, 1984, p. 27). 

Com a observação do sujeito poético como reconhecedor da 
sodomia na Idade Média inscrita em galego-português, pretende-
mos discutir como e de quais posições ele parte para tratar do as-
sunto. Assim, a cantiga 342 (LAPA, 1970, p. 508), de Pero da Ponte 
– uma das mais interpretadas pelos críticos literários (SODRÉ, 
2007) por ser uma das poucas cuja invectiva pressupõe uma  



225

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

generalidade sobre a temática sodomítica – é uma sátira dirigida aos 
“fodidos” e a “seus maridos”. Portanto, facilmente, fonte para confa-
bulações moralistas de estudiosos vários. O interesse é pelas marcas 
que textualizam a presença do sujeito-reconhecedor: “Eu digo mal, 
com’ ome fodimalho/ quanto mais posso daquestes fodidos” ℓ. 1-2. 
O pronome de primeira pessoa somado à flexão em primeira pessoa 
traz um efeito de ênfase sobre o “eu” que fala, ou melhor, sobre a vi-
rilidade. O sujeito se reconhece na condição de homem “fodimalho” 
(viril, aquele que possui força física, energia, vigor sexual, ativo) para, 
logo no próximo verso, maldizer os “fodidos e seus maridos”, a quem 
o sujeito reconhece como sodomitas. Seriam “fodidos” os passivos, 
enquanto que os “maridos”, ativos, este pouco desprestigiado inclusi-
ve pela manutenção da unidade lexical que, numa relação “natural”, 
está associada ao papel de ativo.

À categoria “fodidos e seus maridos” não está atrelado sim-
plesmente a um reconhecimento de papéis ativos ou passivos, mas 
uma crítica à relação sexual entre homens – a sodomia –, reconhe-
cida como uma espécie de simulacro, aos moldes platônicos, da 
relação tradicional homem-e-mulher, ou, ao menos, interpretada 
como. Desse modo, “fodimalho” não quer simplesmente tratar da 
posição ativa (aquele que penetra), mas parece estar sendo utiliza-
da para tratar da categoria homem natural (heterossexual) dota-
do de qualidades conquistadoras de mulheres, ou melhor, daquele 
que possui plenitude de suas potências sexuais. Reconhecer-se “fo-
dimalho” é um modo de subjetivação através do qual o sujeito poé-
tico mantém sua relação com o código moral das relações sexuais 
naturais e se reconhece na obrigação de pô-la em prática. 

Em se tratando da masculinidade, a rivalidade é pressuposta 
de modo que uma das formas de conduzir esse projeto viril é elen-
car, sob o argumento da naturalidade das relações, os que negam 
a suposta virilidade e violam a ordem natural: “os fodidos e seus 
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maridos”. Prova de que “fodidos e seus maridos” constituem um 
marginalizado consórcio afetivo são algumas marcas linguísticas 
textualizadas na cantiga: primeiro, o determinante possessivo de 
terceira pessoa “seus”, que tem uma função referencial que se pode 
reescrever em “fodidos e os maridos [dos fodidos]”; segundo, outra 
anáfora, como a precedente, é a que se encontra no primeiro ver-
so da segunda estrofe “Ando lhes”: dessa vez, trata-se do pronome 
oblíquo de terceira pessoa “lhes”. Ainda com Sodré (2007), também 
se observa o “paralelismo semântico” existente entre os três primei-
ros versos de todas as duas estrofes. 

 Quadro 2 – Paralelismo semântico entre tercetos iniciais

PRIMEIRA ESTROFE SEGUNDA ESTROFE

Eu digo mal, com’ ome 
fodimalho

Ando-lhes fazendo cobras 
e sões

ℓ. 2 quanto mais posso da-
questes fodidos ℓ. 7 quanto mais poss’ e and’ 

escarnecendo

e trob’ a eles e a seus ma-
ridos

daquestes putos que se 
andan fodendo

Fonte: Sacramento de Souza (2008).

Em ambos os versos iniciais ℓ. 1 e ℓ. 6, fala-se (“digo mal”/ 
“fazendo cobras e sões”) dentro de uma metalinguagem que infor-
ma a identificação do eu lírico enquanto “fodimalho” e trovador, 
como se as coisas se reiterassem. Nos segundos versos ℓ. 2 e ℓ. 7, 
é tratado em tom de intensidade, pela presença do advérbio, do 
asco provocado pelos “fodidos” – numa leitura aligeirada – a quem 
se destinaria, com todo fôlego (“quanto mais posso”), o escárnio. 
Mas concerne detalhar a relação dos terceiros versos, nos quais a 
anáfora “eles” para “fodidos”, somada à “seus maridos”, da primeira 
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estrofe, ganham um sentido reflexivo no verso 8, da segunda es-
trofe: “daquestes putos que se andan fodendo”; “aquestes putos” é, 
pois, a anáfora que possibilita a conclusão à qual o sujeito poético 
chega. Trata-se de uma rechaça às relações afetivas entre homens, 
invalidadas enquanto possibilidade erótico-afetiva. Uma diferença 
capital entre os três versos iniciais e finais é o fato de estes possuí-
rem uma espécie de enredo, no qual são descritas ações injuriosas, 
enquanto naqueles, introdutórios, soam com valor subjetivo em 
ritmo avaliativo de matiz condenadora. Ao ler, ainda de modo pa-
ralelístico, como procede Sodré (2007), os três versos finais de cada 
estrofe, observa-se: 

Quadro 3 – Paralelismo semântico entre tercetos finais

PRIMEIRA ESTROFE SEGUNDA ESTROFE

e un deles mi pôs mui 
grand’ espanto:

e ũũ deles de noit’ assei-
tou-me

ℓ. 5 topou comig’ e sobraçou 
o manto ℓ. 10 E quis-me dar do caralh’ e 

errou-me

E quis en mi achantar o 
caralho.

E [er] lançou depós mi os 
colhões.

Fonte: Sacramento de Souza (2008).

Uma problemática em relação à referência anafórica que se 
faz em “un deles” ℓ. 4, na qual, pergunta-se: o pronome, inscrito em 
“deles”, seria uma anáfora do sintagma “fodidos e seus maridos”, de 
forma resumida, ou, unicamente, aos “maridos”, já que se reconhece 
um papel ativo? Parece ser, sim, em relação aos “maridos”, porque, 
em seguida, o sujeito poético demonstra surpresa de ter encontrado 
um “puto” ℓ. 8 que “sobraçou o manto” e quis “achantar o caralho”, 
portanto, trata-se de alguém ativo que, pelo desrespeito e assédio, 
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provocou a ira satírica do trovador, bem como as implicações de 
masculinidade impostas a tal papel. Na segunda estrofe, há maior 
dificuldade de se reconhecer a referência de “ũũ deles” ℓ. 9, porque 
o terceto inicial deflagra a conclusão de que são “putos”, porque 
“s’andan fodendo”, são os “fodidos e seus maridos” retomados sin-
teticamente numa unidade lexical “putos”. No terceto final da se-
gunda estrofe fica bastante claro que é um ativo, pois “quis dar do 
caralho e errou-me” ℓ. 10. Há uma intenção ativa nesse ato, muito 
embora fracassada, razão pela qual a crítica é tecida: o “assediador” 
seria inábil.

Nesse cenário de disputas de virilidade, podemos reafirmar 
que o trovador e os trovados estão operando dentro da mesma nor-
ma sexual: a do privilégio do falo que equivale ao discurso da invio-
labilidade de seu corpo, isto é, à proteção do próprio ânus, reduto 
no qual está preservada a honra a ser defendida. Por isso, a auto-
ridade do *fodimalho e a estandardização do caralho e dos colhões 
são as metonímias do próprio homem, naturalizado numa perfor-
mance ativa considerada superior. Além da difamação direcionada 
aos sodomitas e aos pares, esquadrinham-se, pois, a hipervirilidade 
simplificadora da dimensão humana do sujeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, restam-nos afirmar que maiores conclusões 
acerca da sodomia e da palavra fadimalho ainda são necessárias e 
dependem de pesquisa de corpora para observar outras ocorrên-
cias. O que dificulta é que há poucos registros de textos que tenham 
preservado um léxico tão particularmente relacionado ao corpo e 
ao riso. De qualquer maneira, acreditamos que não haja grandes 
revisões a serem feitas sobre a arquitetura discursiva elaborada pelo 
homem para garantia de sua supremacia fálica sobre todos: mu-
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lheres, homens que fazem sexo com homens e, acreditem, outros 
homens viris. 

A estatística da discriminação fundada na honra ultrapas-
sa a medida do contável e do aceitável, mas o que nos faz admirar 
é a senilidade de nossas práticas do mesmo e do outro, como 
disse o filósofo francês. Talvez, mais estudos nessa área tragam a 
possibilidade de desnaturalizarmos as nossas práticas discrimi-
natórias e pautem a construção político-afetiva da diversidade 
de diferenças.
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EDiÇÃo E ESTuDo LEXiCAL Do CAUSO 
“oTomoVE” DE EuLáLio moTTA

Liliane Lemos Santana Barreiros

Estudar o léxico é uma oportunidade de conhecer e explorar a ri-
queza de expressões culturais e artísticas de um povo. Nessa pers-
pectiva, destaca-se no presente estudo o causo “Otomove”, do es-
critor baiano Eulálio de Miranda Motta (1907-1988). Esse causo 
integra o livro Bahia humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta 
(BARREIROS, 2016), uma coletânea de 50 causos inéditos, datados 
de 1933 e início de 1934. Escrito numa linguagem sertaneja, rica e 
diversificada, “Otomove” retrata a chegada do automóvel no sertão 
baiano e revela a experiência investigativa do autor nas comuni-
dades rurais da região de Mundo Novo, na Bahia. De acordo com 
Câmara Júnior (1975, p. 268-269), 

[...] a língua é uma parte da cultura, mas uma parte 
que se destaca do todo e com ele se conjuga dicoto-
micamente […], é o resultado dessa cultura, ou, em 
súmula, é o meio para ela operar, é a condição para 
ela subsistir. (CÂMARA JÚNIOR, 1975).

Portanto, “Otomove” possibilita uma analise tanto da lin-
guagem regional como também do universo sociocultural do povo 
sertanejo. 
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Percebe-se que, para se conhecer um grupo social, não basta 
pesquisar a sua história, os seus costumes ou o ambiente em que 
vive o grupo, é necessário observar a forma particular utilizada por 
ele para representar a realidade que o circunda. Segundo Benveniste 
(2005, p. 27), é “[...] pela língua que indivíduo e sociedade se deter-
minam mutuamente. […] A sociedade não é possível a não ser pela 
língua; e, pela língua, também o indivíduo”. Desse modo, é no uso 
da sua variedade linguística que se associa o sujeito usuário de uma 
língua a um determinado grupo social. Vários fatores, como a pro-
núncia de determinados vocábulos, a opção pela seleção vocabular, 
os mecanismos morfológicos, identificam a região em que o sujeito 
vive, o grupo social do qual ele faz parte e a situação em que se en-
contra. Oliveira e Isquerdo (1998, p. 7) ressaltam que:

[o] léxico, saber partilhado que existe na consciência 
dos falantes de uma língua, constitui-se no acervo do 
saber vocabular de um grupo sociolinguístico-cultu-
ral. Na medida em que o léxico configura-se como a 
primeira via de acesso a um texto, representa a janela 
através da qual uma comunidade pode ver o mundo, 
uma vez que esse nível da língua é o que mais deixa 
transparecer os valores, as crenças, os hábitos e cos-
tumes de uma comunidade, como também as inova-
ções tecnológicas, transformações sócioeconômicas 
e políticas ocorridas numa sociedade. (OLLIVEIRA; 
ISQUERDO, 1998).

Acredita-se, nesse sentido, que é possível o estudo do voca-
bulário enquanto caracterizador de uma comunidade, no que diz 
respeito às suas crenças, valores e costumes, partindo-se do pressu-
posto de que há, em toda e qualquer sociedade, uma intensa relação 
entre as manifestações linguísticas e culturais. Desse modo, pro-
põe-se uma análise das peculiaridades do léxico regional presente 
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no causo “Otomove”, a partir do levantamento e da organização das 
lexias em seus respectivos campos lexicais (COSERIU, 1978, 1991).

Esse texto flagra a reação do homem sertanejo dian-
te da vida moderna, a velocidade do automóvel que 
transformou a vida no sertão, onde as distâncias 
eram percorridas a pé ou em lombo de animais. 
(BARREIROS, 2007, p. 63). 

O intuito deste trabalho é contribuir para a preservação de 
costumes e valores culturais do homem sertanejo, expresso no seu 
uso da língua, e corroborar a importância de se preservar, através 
de textos literários, a cultura, a língua e a história local de um povo.

OS CAUSOS SERTANEJOS E OS ITINERÁRIOS DO 
EDITOR EM BaHia HuMorÍstiCa 

A palavra causo é definida por Houaiss e Villar (2001, p. 658) 
como “narração ger. falada, relativamente curta, que trata de um 
acontecimento real; caso, história, conto”. Nessa mesma perspec-
tiva, Costa (2009, p. 58), no Dicionário de gêneros textuais, traz a 
seguinte acepção para causo:

relato/conto/narrativa geralmente falado(a), relati-
vamente curto(a), que trata de um acontecimento, 
fato ou conjunto de fatos, reais ou fictícios, como ca-
sos do dia a dia ocorridos com pessoas, animais, etc., 
ou de histórias da imaginação das pessoas, como 
“causos” ou “contos populares”. 

Para Câmara (2007), não existe, até o momento, uma teoria 
definitiva formulada sobre o causo. Os estudos sobre o assunto vol-
tam-se para os registros e análises de seus componentes, tais como 
os mitos, as lendas, as histórias. Em algumas pesquisas, o causo está 
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englobado entre os contos. Por sua vez, Candido (2001, p. 245,), 
em Os parceiros do Rio Bonito, utiliza a palavra causo para designar 
algo maior que um simples “caso”: atribui-lhe uma característica 
de gênero que engloba uma série de modalidades, de temáticas, de 
intenções. 

Sabia-se muita coisa. Havia gente que começava a 
contar causos de manhã cedo e ainda não tinha pa-
rado à hora do almoço. Eram casos de santos, de bi-
chos, de milagres, do Pedro Malasarte, e instruíam 
muito, porque explicavam as coisas como eram. Por 
isso havia respeito e temor: os filhos obedeciam aos 
pais, os moços aos velhos, os afilhados aos padri-
nhos e todos à Lei de Deus. (CANDIDO, 2001).

A partir das definições aqui apresentadas, pode-se inferir 
que a palavra causo refere-se a uma narrativa breve, que é associada 
a “caso” e enquanto gênero literário aproxima-se do conto; apre-
senta como principais elementos a sua relação com os traços da 
oralidade; geralmente é associada a pessoas de origem rural; e o seu 
conteúdo concentra-se em aspectos da regionalidade. Além dessa 
motivação, a temática também está situada no bioespaço real, nas 
representações imaginárias e no cotidiano real do povo.

Outro aspecto relevante a ser observado é que as narrativas, 
que recebem o nome de causo, ou caso, são práticas recorrentes em 
algumas regiões brasileiras. Conforme Câmara (2007), os causos 
podem ser divididos em três segmentos, de acordo com a sua re-
gião: causos sertanejos, causos caipiras e causos pantaneiros. Para o 
presente estudo, dar-se-á ênfase ao objeto desta pesquisa: os causos 
sertanejos. Segundo Câmara (2007, p. 73), 

[…] os causos sertanejos, que são os que, muitas 
vezes, recebem o nome de caso, e são apresenta-
dos, por exemplo, por João Guimarães Rosa. Essa 
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narrativa estaria no interior de Minas Gerais, de 
Goiás e nas partes áridas do Nordeste, comumente 
denominadas sertão. Remontaria ao Brasil Colônia 
e representaria a face popular da cultura oral vinda 
de Portugal e da África. 

Percebe-se uma estreita relação entre essa linha sócio-his-
tórica sugerida por Ricardo Câmara e o contexto do poeta baiano 
Eulalio Motta, que, na década de 1930, abandonou as rodas literá-
rias de Salvador para refugiar-se na Fazenda Morro Alto, no mu-
nicípio de Mundo Novo, na Bahia. Desde então, o ambiente rural 
passou a exercer grande influência na obra do escritor, que via o 
cotidiano da gente simples da roça como uma importante fonte 
de inspiração. Nota-se em seus manuscritos que ele pesquisava o 
comportamento dos trabalhadores rurais, desde a maneira como se 
comunicavam até as suas tradições e crenças. Além disso, buscou 
reproduzir os falares regionais, transcrever cantigas tradicionais 
ligadas ao universo cultural do campo e explorar mitos e crenças 
populares, revelando o imaginário das comunidades rurais.

VIDA SERTANEJA I

O impaludismo, a verminose, a sê-
ca, o governo, e outros males, não
deixam o sertanejo que trabalha to-
mar pé na vida. Entre estes outros
males, está o sertanejo preguiçoso e va-
gabundo que vive de gatunagem na
roça dos que trabalham.
É tudo isto que o sertanejo traba-
lhador exprime quando canta: 
 “Eu vou dá pra vádiá
 “Que os vadio tomém come.
 “Toda vida eu trabaei
 “E sempre morreno de fome.” 
(MOTTA, 1933 apud BARREIROS, 2016, p. 81).
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Eulálio Motta, assim como Guimarães Rosa, anotava suas ob-
servações em cadernetas e depois escrevia sua literatura, exploran-
do a cultura sertaneja a partir de tais anotações. Dessa conjunção 
nasceu a ideia de publicar um livro de causos engraçados referentes 
à vida sertaneja na Bahia, que foi intitulada de Bahia humorística. 
De acordo com Barreiros (2009, p. 1475), pesquisador responsável 
pelo acervo do escritor Eulálio Motta: 

No conjunto da obra de Eulálio Motta, o caderno 
Bahia Humorística destaca-se por se constituir no 
único projeto de publicação de textos narrativos do 
escritor. Trata-se de uma obra inacabada que revela 
possibilidades de ser editada, ainda que o caderno 
tenha servido a vários propósitos diferentes. […] 
Neste caderno constam anotações diárias, causos 
ouvidos de pessoas simples do sertão baiano, refe-
rência a livros de poesias que o autor pretendia pu-
blicar, poemas diversos. 

Eulálio Motta não concluiu esse projeto. No entanto, o seu 
intuito está presente desde as primeiras linhas do caderno manus-
crito Bahia humorística, onde se lê:

Ha quem diga que no Brasil não ha humorismo. Pois 
ha. Ha e do bom. Quem afirma o contrario revela 
ignorancia completa da existencia da Bahia. A Bahia 
é humoristica, deliciosamente humoristica. Muita 
razão tem Jorge Amado quando diz:

– Eu fico admirado de não ser a Bahia visitadissima 
pelos turistas. Eu todo ano passo lá 8 dias e desopilo 
o figado. 

Liota Eulalio. (MOTTA, 1933 apud BARREIROS, 
2016, p. 38).
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BaHia HuMorÍstiCa: DESCRIÇÃO E EDIÇÃO DO 
Causo “OTOMOVE”

O caderno Bahia humorística contém 79 folhas, escritas no 
reto e no verso, e compreende o período de 1933 a 1947. Trata-se 
de um testemunho único, que se encontra em estado de degradação 
física; por isso, após a digitalização, o trabalho filológico de edição 
foi a primeira etapa desenvolvida. Acredita-se que o método mais 
adequado é a edição semidiplomática ou diplomático-interpretati-
va, por oferecer ao leitor o conhecimento do modo de escrever do 
homem de qualquer tempo, pois a interferência do editor é míni-
ma, sendo feita apenas em casos previamente identificados, como, 
por exemplo, conjecturas, desdobramentos das abreviaturas, elabo-
ração de notas explicativas, etc. 

No âmbito da filologia textual, os diversos trabalhos de edi-
ção têm permitido resgatar do esquecimento manuscritos que fa-
zem parte da história de diferentes povos. Para a literatura, esse 
trabalho é imprescindível, pois retira do anonimato obras impor-
tantes de autores quase desconhecidos e as insere na fenomeno-
logia literária, restituindo sua forma genuína. No entanto, o labor 
filológico não é uma tarefa fácil, visto que exige cuidados minucio-
sos, tempo e dedicação para realizar a pesquisa, a transcrição e a 
hipotética edição, pois “[…] os editores, na prática de seu trabalho, 
não alcançam o ‘verdadeiro texto’, mas sim aquele que dele mais se 
aproxima”. (SANTOS, 2006, p. 80). 

Portanto, partindo desse pressuposto, apresenta-se a seguir 
a descrição e edição do causo “Otomove”, datado de 1933. Trata-se 
de um manuscrito em tinta azul, em folha pautada com 19 linhas, 
que está amarelada devido à ação do tempo. A mancha escrita do 
texto mede 140mm × 110 mm. O título encontra-se centralizado na 
parte superior da folha, acima da primeira linha. Apresenta o nú-
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mero um (1) à direita, no ângulo superior da folha, em tinta verme-
lha. Na margem direita consta uma mancha provocada por água.

Vida Sertaneja 1
Otomove
Vamincê pode crê qui não hai neste mundo
bicho pra corrê mais que otomove. Enquanto o 
dea_

5 bo coça um oio otomove travessa o mundo
dum lado pra outo. Um dia dêsse seu [↑Coronel]1 
Zezim
bebeu uma chicra de café quente na Feira, bo -
tou o resto do café numa chiculatêra preta
de bôca de prata, e <outro>2 mo[n]tou no otomo_

10 ve e tocou pru Monte Alegue;3 homem, an -
te do café isfriá tava o home no Mon_
te Alegue! Bicho danado pra corrê! Sae
da Feira de Sant’Ana, naquele fim de
mundo, e quando a gente cuida qui

15 não, óie êle no Monte Alegue! Pur
Jisúis que aquilo né mais corrê. Aqui -
lo já é é avoá! Da Feira de Sant’Ana
pru Monte Alegue o peste do bicho passa
[mais]4 ligeiro de [que um] góle d’agua na guela 
dum vi -

20 vente 
(MOTTA, 1933 apud BARREIROS, 2016, p. 82).

Após o trabalho filológico de edição, realizou-se o estudo 
lexical do vocabulário do causo “Otomove”. As lexias inventaria-
das foram dispostas em ordem hierárquica, nos respectivos cam-
pos lexicais, seguidas da categoria gramatical, da definição e das  

1 Acréscimo na entrelinha superior.
2  Segmento autógrafo riscado.
3 Atualmente, corresponde ao município de Mairi, Bahia.
4 Acréscimo autoral.
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abonações. O estudo desse vocabulário possibilita (re)conhecer 
traços da memória coletiva do sertão baiano, pois assuntos do co-
tidiano registrados nas narrativas podem servir de instrumento 
de preservação da própria identidade do povo sertanejo. Mandel 
(2006, p. 169, grifo no original) afirma que:

O vocabulário de uma língua é o repertório de to-
dos os seres, objetos e ideias de grupo humano. 
[…] Uma língua e uma escrita fixam o indivíduo 
dentro de uma comunidade social no seio de uma 
cultura. O homem […] é sempre o produto de uma 
certa região, de um meio biológico, social e cultural 
específico, de cuja interpretação ele será o reflexo. 
(MANDEL, 2006).

O causo “Otomove” destaca-se pela riqueza da linguagem 
utilizada e por abordar um tema importante como a chegada do 
automóvel no sertão. Este texto permite o acesso a um vocabulário 
específico de uma comunidade linguística, que traduz os valores 
de um determinado tempo e lugar, sob o olhar do seu autor. Para 
Ullmann (1964, p. 83), “o vocabulário dá assim a impressão de um 
vasto arquivo ordenado, no qual todos os artigos da nossa expe-
riência estão registrados e classificados”. 

Entretanto, devido à complexidade da carga semântica que 
envolve o processo de inventariar o vocabulário de uma língua, al-
guns teóricos como Horst Geckeler, Stephen Ullmann, Mario Vilela 
e principalmente Eugenio Coseriu demonstraram a possibilidade 
de se realizar um estudo lexical a partir da teoria de estrutura-
ção dos campos lexicais. Em El estudio funcional del vocabulário 
(Compendio de lexemática), Coseriu (1978) tratou de uma semânti-
ca diacrônica do léxico, isto é, da diacronia das significações lexicais, 
que definiu como lexemática diacrônica. Segundo o autor, o con-
teúdo linguístico é composto de significação (conteúdo linguístico  
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de determinada língua), designação (a relação com a realidade ex-
tralinguística) e sentido (o conteúdo particular de um texto ou de 
uma unidade de texto). Para Coseriu (1978, p. 209, tradução nos-
sa), “[...] a lexemática se ocupa unicamente – ou, ao menos, em 
primeiro lugar – do significado (conteúdo da língua)”.5 Portanto, 
“entende-se por lexemática ou semântica estrutural o estudo da 
estrutura do conteúdo (‘significado’) léxico” (BECHARA, 1999,  
p. 385). Dessa forma, os signos linguísticos são constituídos por um 
significado, que é o seu conteúdo, o seu conceito; e um significante 
ou expressão, que é o objeto que esse significante está representan-
do, é a sua realidade extralinguística. As relações entre significantes 
e seu signo linguístico foram chamadas de relações de designação; 
e as relações entre os significados foram chamadas de relações de 
significação e só elas são estruturáveis (BECHARA, 1999). 

As palavras das quais a lexemática se ocupa são aquelas 
que desempenham uma função léxica ou uma função social, ou 
seja, as palavras que estruturam primariamente a experiência. É 
o que resta, depois de se eliminar as determinações gramaticais 
e categoriais. Portanto, não se considera, para efeito de estrutu-
ração, as interjeições, os artigos, os pronomes, as preposições, as 
conjunções e as partículas de afirmação e de negação, além dos 
nomes próprios e dos numerais. Serão consideradas apenas as pa-
lavras lexemáticas, isto é, aquelas que desempenham a “função 
léxica”, pois elas representam a “configuração semântica do léxico” 
(COSERIU, 1991, p. 89).

Dentro dessas estruturas lexemáticas, Coseriu (1978, p. 230, 
tradução nossa) caracteriza o campo lexical, que se constituiu em 
uma das principais propostas de estudos do autor, como “[...] uma 
estrutura paradigmática constituída por unidades léxicas (‘lexemas’) 
5 “[...] la lexemática se ocupa únicamente – o, al menos, em primer lugar – del 

significado (contenido de lengua)” (COSERIU, 1978, p. 209).
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que repartem entre si uma zona de significação comum e que mar-
cam uma oposição imediata umas com as outras”.6 Assim: 

Um campo léxico é, do ponto de vista estrutural, um 
paradigma léxico que resulta da repartição de um 
conteúdo léxico contínuo entre diferentes unidades 
dadas na língua como palavras e que se opõem de 
maneira imediata umas às outras, por meio de ca-
racterísticas distintivas mínimas.7 (COSERIU, 1978, 
p. 146, tradução nossa).

Desse modo, as relações internas de um campo léxico enquan-
to estruturas de conteúdo são determinadas pelas oposições semân-
ticas em que funcionam. Logo, a estrutura semântica de uma língua 
está constituída por campos lexicais, sendo que cada campo “com-
preende um conjunto de unidades léxicas que dividem entre si uma 
zona comum de significação com base em oposição” (VILELA, 1979, 
p. 60-61). Os vocábulos refletem a materialização dos diversos cam-
pos léxicos de uma língua, sendo que os subconjuntos de palavras 
pertencem a um mesmo campo de interesse ou de conhecimento. 
Segundo Abbade (2009, p. 38-39, grifo no original): 

As palavras estão organizadas em um campo com 
mútua dependência, ou seja, elas adquirem uma de-
terminação conceitual a partir da estrutura do todo. 
O significado de cada palavra vai depender do signi-
ficado de suas vizinhas conceituais. […] Ela não tem 

6 “[…] una estructura paradigmática constituida por unidades léxicas (‘lexe-
mas’) que se reparten entre sí una zona de significación común y que se hallan 
en oposición inmediata las unas con las otras” (COSERIU, 1978, p. 230).

7 “Un campo léxico és, desde el punto de vista estructural, un paradigma léxico 
que resulta de la repartición de un contenido léxico continuo entre diferentes 
unidades dadas en la lengua como palabras y que se oponem de manera inme-
diata unas a otras, por medio de rasgos distintivos mínimos” (COSERIU, 1978, 
p. 146).
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sentido se lhe faltam outras semelhantes ou opostas, 
pois necessita sempre de um campo conceitual.

Por conseguinte, percebe-se que o estudo estrutural do léxico, 
a partir da organização de campos lexicais, apresenta relevância por 
oferecer uma visão mais ampla das significações das palavras, a qual 
antes ficava limitada à disposição alfabética dos dicionários. 

O VOCABULÁRIO DE “OTOMOVE” EM CAMPOS 
LEXICAIS 

A partir da teoria de estruturação dos campos lexicais pro-
posta por Coseriu (1978, 1991), apresentam-se neste estudo a es-
truturação de três campos: partes do corpo humano; utensílios 
de cozinha; e meios de transporte, existentes no texto “Otomove”.  
As lexias inventariadas foram lematizadas conforme constam no 
corpus, acompanhadas da ortografia moderna entre colchetes, 
quando necessário, e de seu respectivo significado no texto. As abo-
nações foram citadas de acordo com o texto editado, seguindo-se 
da indicação, entre parênteses, do ano e da indicação das linhas em 
que se encontram.

Partes do corpo humano (lexias que indicam as partes que 
integram a estrutura total e material do organismo humano)

Oio [olho] – s.m. Órgão da visão. 
[…] Enquanto o dea_
bo coça um oio otomove travessa o mundo 
dum lado pra outo. (1933, L. 4-6)

Guela [goela] – s.f. Garganta. 
[…] Da Feira de Sant’Ana
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pru Monte Alegue o peste do bicho passa
[mais] ligeiro de [que um] góle d’agua na guela dum 
vi -
vente. (1933, L. 17-20)

Utensílios de cozinha (lexias que designam os utensílios 
utilizados para levar ao fogo e para colocar líquidos) 

Chiculatêra [chocolateira] – s.f. Vasilha usada para 
aquecer água e preparar café. 
[…] bo –
tou o resto do café numa chiculatêra preta

de bôca de prata (1933, L. 7-9)

Chicra [xícara] – s.f. Pequeno recipiente com asas 
usado, geralmente, para bebidas quentes.
[…] Um dia dêsse seu [↑Coronel] Zezim
bebeu uma chicra de café quente na Feira. (1933, L. 
6-7).

Meios de transporte (lexias que designam instrumentos 
utilizados para a locomoção) 

Otomove [automóvel] – s.m. Veículo automotor, 
movido a motor de explosão, de quatro rodas, que se 
destina ao transporte de passageiros. 
Vamincê pode crê qui não hai neste mundo
bicho pra corrê mais que otomove. […]. (1933, L. 
3-4).

[…] Enquanto o dea_
bo coça um oio otomove travessa o mundo
dum lado pra outo. (1933, L. 4-6).
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[…] montou no otomo_
ve e tocou pru Monte Alegue; homem, an -
te do café isfriá tava o home no Mon_
te Alegue! (1933, L. 9-12).

Bicho – s.m. No corpus, corresponde a “carro”, asso-
ciado metaforicamente a um animal rápido.
[…] Bicho danado pra corrê! (1933, L. 12).

[…] Da Feira de Sant’Ana
pru Monte Alegue o peste do bicho passa
[mais] ligeiro de [que um] góle d’agua na guela dum 
vi -
vente. (1933, L. 17-20).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A língua, enquanto resultado das relações humanas, mani-
festa-se de diferentes formas na sociedade, constituindo os gêne-
ros discursivos (orais ou escritos) que retratam os traços peculiares 
da cultura, revelando a identidade das pessoas e dos lugares onde 
são produzidos. Desse modo, ao editar o manuscrito Bahia humo-
rística, com vistas ao estudo lexicológico dos causos, lidou-se com 
diversos aspectos da cultura do povo sertanejo, uma vez que os cau-
sos são resultantes de pesquisas linguístico-culturais empreendidas 
pelo autor no cotidiano das vilas, dos lugarejos e das roças da região 
de Mundo Novo. 

Eulálio Motta, através de Bahia humorística, expressa com 
riqueza a realidade linguística do sertão baiano. Além disso, oferece 
uma oportunidade de estudo da realidade local, já que “[…] o es-
tudo da língua de um povo é, consequentemente, um mergulho na 
história e cultura deste povo” (ABBADE, 2006, p. 214). 
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Apresentou-se neste trabalho apenas um recorte com a edi-
ção e o estudo lexical do causo “Otomove”. Um texto que evidencia 
a surpresa do homem do campo diante da velocidade do automóvel 
e as formas associativas de que fez uso para nomeá-lo. Comprova-
se, portanto, que o léxico descortina não só os traços linguísticos, 
ou as evoluções semânticas, mas também questões culturais, visto 
ser uma das formas de representação da língua, mais fortemente 
relacionada à herança cultural de uma comunidade.

REFERÊNCIAS

ABBADE, Celina Márcia de Souza. O estudo do léxico. In: 
TEIXEIRA, Maria da Conceição Reis; QUEIROZ, Rita de 
Cássia Ribeiro de; SANTOS, Rosa Borges dos (Org.). Diferentes 
perspectivas dos estudos filológicos. Salvador: Quarteto, 2006.  
p. 213-225. 

ABBADE, Celina Márcia de Souza. Um estudo lexical do primeiro 
manuscrito da culinária portuguesa medieval: o livro de cozinha da 
infanta D. Maria. Salvador: Quarteto, 2009. 

BARREIROS, Liliane Lemos Santana. Bahia humorística: causos 
sertanejos de Eulálio Motta. Feira de Santana: UEFS Editora, 2016.

BARREIROS, Patrício Nunes. Cantos tristes, no cemitério da 
ilusão: edição dos sonetos de Eulálio de Miranda Motta. 2007. 346 
f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade Cultural) 
– Departamento de Letras, Universidade Estadual de Feira de 
Santana, Feira de Santana, 2007.

BARREIROS, Patrício Nunes. A oficina do escritor e os projetos 
editoriais de Eulálio de Miranda Motta. In: CONGRESSO 
NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, 13., 2009, Rio de 



248

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

Janeiro. Cadernos… Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2009. v. 13, n. 4,  
p. 1465-1480.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 1999.

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. Tradução 
Maria da Glória Novak e Maria Luisa Neri: revisão do prof. Isaac 
Nicolau Salum. 5. ed. Campinas, SP: Pontes, 2005.

CÂMARA, Ricardo Pieretti. Os causos: uma poética pantaneira. 
2007. 586 f. Tese (Doutorado em Humanidades) – Faculdade 
de Filosofia e Letras, Universidade Autônoma de Barcelona, 
Barcelona, 2007.

CÂMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Dispersos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1975. 

CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o 
caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida. 34. ed. 
São Paulo: Duas Cidades, 2001.

COSERIU, Eugenio. El estudio funcional del vocabulário 
(Compendio de lexemática). In: COSERIU, E. Gramática, 
semántica, universales: estudios de lingüística. vers. esp. Marcos 
Martinez Hernández, rev. por el autor. Madrid: Gredos, 1978.  
p. 206-238.

COSERIU, Eugenio. Princípios de semántica estructural. Vers. esp. 
de Marcos Martinez Hernández, rev. por el autor. Madrid: Gredos, 
1991. 

COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. 2. ed. rev. 
ampl. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.



249

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa. Elaborado no Instituto Antônio 
Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

MANDEL, Ladislas. Escritas, espelho dos homens e das sociedades. 
Tradução Constância Egrejas. São Paulo: Rosari, 2006.

OLIVEIRA, Ana Maria Pinto Pires de; ISQUERDO, Aparecida 
Negri (Org.). As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, 
terminologia. Campo Grande, MS: UFMS, 1998.

SANTOS, Rosa Borges dos. A filologia textual e a gramática 
estilística do autor. In: TEIXEIRA, Maria da Conceição Reis; 
QUEIROZ, Rita de Cássia Ribeiro de; SANTOS, Rosa Borges dos 
(Org.) Diferentes perspectivas dos estudos filológicos. Salvador: 
Quarteto, 2006. p. 79-93. 

ULLMANN, Stephen. Semântica: uma introdução à ciência do 
significado. Tradução J. A. Osório Mateus. 3. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1964. 

VILELA, Mário. Estruturas léxicas do português. Coimbra: 
Almedina, 1979.



251

o CAmPo LÉXiCo DA VAQuEirAGEm  
NAS CArTAS DESTiNADAS Ao BArÃo  
DE JErEmoABo

Eliane Santos Leite 
Celina Márcia de Souza Abbade

Pretende-se apresentar, através deste trabalho, resultados do proje-
to de investigação realizado sobre as cartas ao Barão de Jeremoabo, 
intitulado O campo léxico do trabalho em cartas de vaqueiros e ne-
gociantes ao Barão de Jeremoabo.1 O objetivo maior da pesquisa 
foi desenvolver um olhar investigativo a partir de uma perspectiva 
lexical sobre 190 cartas pessoais, datadas entre 1890 e 1898, envia-
das ao Barão de Jeremoabo, o Dr. Cícero Dantas Martins – impor-
tante figura política e um dos maiores latifundiários do Nordeste, 
em especial do Sertão e Recôncavo baianos do século XIX – por 
43 sertanejos, todos eles parentes, amigos e/ou correligionários do 
barão. Pretende-se realizar o levantamento do vocabulário utiliza-
do nas cartas, a partir dos fundamentos teórico-metodológicos da 
Lexicologia, considerando principalmente a proposta da teoria dos 
campos lexicais, a partir de Eugenio Coseriu (1978, 1979). Acredita-
se, nesse sentido, ser possível realizar a identificação dos usos lexicais 

1 O presente estudo tomou por base o corpus utilizado na dissertação de mestra-
do, intitulada O campo léxico do trabalho em cartas de vaqueiros e negociantes 
ao Barão de Jeremoabo (LEITE, 2012). 
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enquanto caracterizadores de uma comunidade, no que diz respei-
to às suas crenças, valores e costumes, partindo do pressuposto de 
que há, em toda e qualquer sociedade, uma intensa relação entre as 
manifestações linguísticas e as manifestações culturais. Para efeito de 
amostragem, neste trabalho, serão apresentados os resultados de um 
estudo do vocabulário de parte das cartas que compõem o corpus, 
no qual as lexias selecionadas foram agrupadas em campos lexicais 
(macrocampos e seus respectivos microcampos), seguidos do levan-
tamento dos significados das lexias mais representativas e os respec-
tivos exemplos de aplicação no texto. A fim de subsidiar os estudos 
da pesquisa, recorreu-se também a autores como Biderman (2001a, 
2001b), Oliveira e Isquerdo (2001), dentre outros, para enriquecer as 
discussões propostas. Optou-se por analisar o gênero textual cartas, 
devido às suas características muito peculiares, como seu caráter ín-
timo, que desperta a curiosidade do leitor, e também por apresentar 
características singulares como remetente e destinatário, visto que é 
a partir de uma maior ou menor influência do destinatário e da sua 
provável resposta que o autor seleciona todos os recursos linguísticos 
de que necessita para tecer o seu texto, inclusive o léxico. 

Ao introduzir o presente trabalho, algumas considerações 
em relação ao interesse pelo tema devem ser mencionadas, uma 
vez que a investigação linguística desenvolvida teve como corpus 
inédito cartas também destinadas ao barão de Jeremoabo, porém 
datadas do século XX (LEITE, 2007). Os resultados obtidos, no en-
tanto, não foram suficientes para sanar algumas questões, como, 
por exemplo: que outras abordagens seriam possíveis a um tão rico 
corpus? O que revelariam os demais arquivos já editados desses 
corpora? Por que não intentar realizar outras leituras das cartas? 
Assim, foi o envolvimento preliminar com outra parte desse mate-
rial que estimulou significativamente o desejo de vislumbrar outros 
horizontes possíveis para a análise dos textos. 
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Nesse contexto, surgiu o presente projeto de pesquisa, cujo ob-
jetivo maior foi ampliar o olhar investigativo, agora a partir de uma 
perspectiva lexicológica, sobre aproximadamente 190 cartas2 pes-
soais, datadas entre 1890 e 1903, enviadas ao barão de Jeremoabo, o 
Dr. Cícero Dantas Martins, por 43 sertanejos, todos eles autoridades, 
parentes, vaqueiros, amigos e/ou correligionários do barão. 

Para efeitos da presente amostragem, foram selecionadas seis 
cartas, datadas entre 1890 e 1903, escritas por correspondentes do 
barão que desenvolviam atividade de vaqueiro.3 

Nesse sentido, a fim de melhor contextualizar a análise,  
faz-se um breve levantamento histórico-biográfico sobre o barão 
de Jeremoabo (destinatário) e sua influência na Bahia, além de sua 
relação com os vaqueiros-remetentes; em seguida, apresenta-se a 
proposta teórica norteadora da análise, e, logo após, procede-se à 
exposição do vocabulário organizado em campos.

Optou-se por analisar o gênero textual cartas, devido às suas 
características muito peculiares, como seu caráter íntimo, que des-
perta a curiosidade do leitor, e também pela apresentação de caracte-
rísticas singulares como remetente e destinatário, visto que é a partir 
de uma maior ou menor influência do destinatário e da sua provável 

2 Ressalta-se que os documentos que compõem o corpus foram editados pela 
Profa Zenaide Carneiro (2005) quando da sua tese de doutoramento intitulada 
“Cartas Brasileiras (1808-1904): um estudo linguístico-filológico”, cuja parte dos 
resultados foi gentilmente disponibilizada por ela para ser objeto deste estu-
do, a saber, as cartas editadas. A edição adotada foi a conservadora, que neste 
trabalho, será mantida. Os originais dos documentos estão acondicionados na 
Fundação Clemente Mariani (Salvador, Bahia), em regime de comodato.

3 Os remetentes, locais de envio e as datas das cartas são respectivamente: 
Tiburtino Pereira de Mattos, Lagôa do Bras, 10 de julho de 1890: (C1); 
Domingos Victor de Jesus, São Jose, 5 de dezembro de 1896: (C2); João Vieira 
de Andrade, Baixa, 4 de setembro de 1898:(C3); José dos Sanctos Nascimento, 
18 de setembro de 1899: (C4); José Lins Barreto, Barras, 24 de janeiro de 1900: 
(C5); João Victorino de Carvalho, Geremoabo, 19 de setembro de 1903: (C6).
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resposta que o autor seleciona todos os recursos linguísticos de que 
necessita para tecer o seu texto, inclusive o léxico. Cabe, assim, refle-
tir sobre os lugares sociais, os quais tanto o barão quanto o vaquei-
ro produziram em seus discursos, materializando-os nos textos das 
cartas. 

É praticamente impossível pensar na história política do 
Nordeste da Bahia, do século XIX e furtar-se a retomar dados es-
pecíficos a respeito da influência social das autoridades locais, que 
detinham não só o poderio político, como também muitas posses. 
Dentre tais figuras, há os barões, que além do respeito que gozavam 
na sociedade, podiam apropriar-se das formas de controle social, es-
pecialmente pelo alto poder aquisitivo que apresentavam então. O 
barão de Jeremoabo, o conhecido Dr. Cícero Dantas Martins (1838-
1903), foi uma importante figura política e um dos maiores latifun-
diários do Nordeste, em especial do Sertão e Recôncavo baianos do 
século XIX. Dr. Dantas representou, em seu tempo, a continuidade 
de uma história de influências já estabelecidas no estado, o que justi-
fica a força das relações que estabelecia na Bahia. 

De acordo com Medrado (2008, p. 17), “Geremoabo4 era uma 
antiga região de pecuária do extremo Nordeste baiano, que envol-
via o povoado de Tapera, e as vilas de Geremoabo e Bom Conselho”. 
Ainda segundo a autora, toda a região pertencia aos Garcia d’Ávila, a 
poderosa Casa da Torre, durante o período colonial. 

A retração dos Ávila, já em meados do século XVII, 
esteve associada ao antilusitanismo que se intensifi-
cou no período da Independência política do Brasil 
e ensejou doações, vendas e abandono de terras. Foi 
nesse processo que a família Dantas tornou-se impor-
tante proprietária na região, comprando terras dos 
Ávila, anexando-as a outros territórios, consolidando 

4 Grafia antiga da atual Jeremoabo.
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a criação de gado e estabelecendo forte vínculo com a 
política local. […] Tudo começou com Baltazar dos 
Reis Porto, lusitano do Porto, que veio para o Brasil 
com sesmarias concedidas e confirmadas num tal 
sertão do Tiuiu. […] Baltazar foi procurador da Casa 
da Torre nessa região quando esta família agoniza-
va politicamente. Aproveitando-se ou não disso, em 
1754 comprou nas mãos da viúva da quinta geração 
dos Ávila um sítio em Itapicuru, na comarca da qual 
a então freguesia de Geremoabo fazia parte, e fundou 
aí o Engenho de Santo Antônio do Camuciatá, onde 
iniciou a moagem de cana e fixou residência. Casou-
se com Leandra Sancha Leite, filha de imigrantes por-
tugueses que também recebeu sesmarias em Tiuiu. 
Essa união foi a célula inicial da família Dantas. 
(MEDRADO, 2008, p. 19, grifo nosso).

Administrando as terras da Casa da Torre, os Dantas acu-
mularam grandes extensões rurais, de modo que não foi difícil para 
Cícero Dantas Martins, já “nascido em berço de ouro”, tornar-se o 
maior fazendeiro de toda a região do Nordeste, somando 61 pro-
priedades na Bahia e em Sergipe. Em 1868, Dr. Dantas, aos seus 
30 anos de idade, foi o primeiro e único barão da então cidade de 
São João Batista de Jeremoabo, posteriormente denominada Bom 
Conselho (a partir de 1903). 

Além da política, uma marca peculiar de Cícero Dantas 
Martins era a escrita de cartas. Entre os anos de 1873 e 1903, re-
meteu 44.411 cartas, em uma média de 1.432 ao ano – meticulo-
so, tomava notas em seu caderno de todas as correspondências 
enviadas, além de mortes, nascimentos, e muitas outras informa-
ções com que se confrontasse. Infelizmente, muitas das cartas en-
viadas por ele não foram recuperadas.5 Restaram, no entanto, as  

5 Ver maiores detalhes no endereço: <http://www2.ufrb.edu.br/amedoc/index.
php>. Acesso em: 24 set. 2018.
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correspondências recebidas, incluindo, além das cartas, fotogra-
fias de personagens importantes da história do Brasil, como José 
de Alencar, Barão de Rio Branco, Barão de Cotegipe, Visconde de 
Niterói, além de familiares, amigos e outros proprietários rurais.6

O conteúdo das cartas que compõem o corpus da pesquisa é 
bastante variado: assuntos pessoais como pedidos de favores, ques-
tões familiares, notícias de parentes distantes, nascimentos e faleci-
mentos; muitas trocas de informações relacionadas à política local 
e promessas de fidelidade partidária; e também problemas locais, 
como notícias das condições climáticas (secas, chuvas, etc.), o an-
damento das produções nas lavouras e a situação do gado, já que o 
barão tinha muitíssimas posses de terra e gado em muitas localida-
des do Sertão e Recôncavo. 

Com o aumento considerável dessas posses, surge a neces-
sidade de contar com administradores fiéis nas diversas fazendas 
(e às vezes longínquas, em relação à residência do barão), que co-
nhecessem suficientemente a região e suas peculiaridades para a 
criação do gado, para que o seu negócio mais lucrativo – a pecuá-
ria – não viesse a sofrer prejuízos. É nesse contexto que surge a 
figura do vaqueiro, que além de dedicar-se aos afazeres da fazenda 
cotidianamente, servia ao Barão como fiel informante e mantene-
dor dos seus negócios, desenvolvendo uma relação quase sempre 
amistosa, além de ser, em alguns casos, o representante legítimo do 
Barão em certas fazendas. Nesse sentido,

[...] era, portanto, o vaqueiro quem lidava direta-
mente com os trabalhadores e negociava eventuais  

6 As cartas guardadas são uma recém-descoberta e rica fonte de informação so-
bre períodos da história brasileira, como a Guerra de Canudos. Dando segui-
mento a esse legado familiar, o seu neto, que lhe era homônimo, o deputado 
Cícero Dantas Martins Junior, destaca-se no cenário baiano, exercendo forte 
influência política e social, mantendo a rede de contatos estabelecida por seu 
avô, e perpetuando sua prática de corresponder-se através de cartas.



257

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

reivindicações, […] já que representava o dono da fa-
zenda não apenas na sua ausência (MEDRADO, 2008, 
p. 94). 

Esse fato confirma a ideia de que o vaqueiro era tanto o bra-
ço direito do fazendeiro quanto o porta-voz dos interesses dos de-
mais trabalhadores. Sendo assim, o fazendeiro dependia em mais 
um aspecto do vaqueiro: da boa imagem propagada por ele diante 
dos outros trabalhadores. Ademais da relação profissional – visto 
que eles atuavam nas terras do barão como seus administrado-
res, e eram responsáveis por uma importante tarefa econômica –, 
havia uma relação de confiança, e submissão ao barão, visto que 
a maioria dos seus correspondentes dependia dele em algum sen-
tido: seja por vínculos familiares, seja por interesses partidários, 
ou pessoais. 

O teor dessas cartas escritas por vaqueiros,7 de uma forma 
geral, permite ainda ratificar a imagem sustentada pelo imaginário 
coletivo em relação a essa figura, como salienta Medrado (2008), 
visto que a fala deles deixa transparecer o próprio valor positivo 
que lhes era conferido pela comunidade. Assim, situam seu lugar 
de fala, a fim de justificar algumas atitudes, que, não fossem eles 
autorizados por tal imaginário, certamente não tomariam. Nesse 
sentido, considera-se a visão de Euclides da Cunha sobre o va-
queiro, apresentando-o como uma figura emblemática do Sertão, 
e fortemente atrelado a ele como o seu lugar, por justamente ser o 
“típico” representante sertanejo, com as durezas e agruras da rotina 
laboral. É interessante notar como essa visão realmente permeia o 
imaginário coletivo, e em especial o do nordestino:

Atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas 
de uma natureza incompreensível, e não perde um 

7 Conta-se, com seis cartas escritas por diferentes remetentes vaqueiros.
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minuto de tréguas. É o batalhador perenemente 
combalido e exausto, perenemente audacioso e for-
te; preparando-se sempre para um reconto que não 
vence e em que se não deixa vencer; passando da 
máxima quietude à máxima agitação; da rede pre-
guiçosa e cômoda para o lombilho duro, que o arre-
bata, como um raio, pelos arrastadores estreitos, em 
busca das malhadas. Reflete, nestas aparências que 
se contrabatem, a própria natureza que o rodeia — 
passiva ante o jogo dos elementos e passando, sem 
transição sensível, de uma estação à outra, da maior 
exuberância à penúria dos desertos incendidos, sob 
o reverberar dos estios abrasantes. É inconstante 
como ela. É natural que o seja. Viver é adaptar-se. 
Ela o talhou à sua imagem: bárbaro, impetuoso, 
abrupto… (CUNHA, 1985, p. 50).

Diante de tão rico material, há uma gama de possibilidades 
de abordagem e perspectivas de análise; a adotada aqui trilhou os 
caminhos dos estudos lexicais. Inicialmente, cabe aqui o conceito 
de léxico proposto por Biderman (2001b, p. 13), como

[...] uma forma de registrar o conhecimento do uni-
verso. […]. A geração do léxico se processa através 
de atos sucessivos de cognição da realidade e de ca-
tegorização da experiência cristalizada em signos 
linguísticos: as palavras. 

Assim, entende-se o léxico como o conjunto das palavras 
que compõem uma língua, de modo que qualquer tentativa de 
análise numa perspectiva lexical precisa ter sua metodologia 
delimitada de modo explícito, pelo fato de ele ser um sistema 
aberto e em contínua evolução (através dos estrangeirismos, 
neologismos, etc.).

Várias ciências têm o léxico como objeto de análise, como 
a semântica, a lexicografia, a terminologia, a terminografia, a  
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documentação, a lexicologia,8 sendo esta última aqui escolhi-
da como norteadora da pesquisa. Ainda, segundo Biderman 
(2001b), a lexicologia objetiva estudar a palavra considerando 
diversas possibilidades, como a problemática da formação de pa-
lavras (fazendo-se uma ponte com a morfologia), as criações lexi-
cais (neologismos), as relações de sentido, e, ainda, a estruturação 
do léxico. Esta última proposta (aqui adotada) fundamenta-se nas 
teorias estruturalistas, inspiradas em Saussure, segundo as quais 
uma língua é compreendida como um sistema organizado, com-
posto por outros subsistemas, cabendo ao linguista perceber tais 
especificidades em cada língua particularmente, seja a partir da 
diacronia seja da sincronia. 

Levantando severas críticas a alguns aspectos do estrutura-
lismo saussuriano, em sua teoria para a organização dos campos 
lexicais, Eugenio Coseriu (1978) propõe uma abordagem estrutu-
ral do léxico, segundo a qual a análise também deve considerar a 
norma (já que Saussure nada discutiu nesse sentido), o que inclui 
o usuário da língua enquanto sujeito ativo no processo significa-
tivo. Nesse sentido, amadurecendo as ideias de outros linguistas 
como Trier, Bally, Matoré, Sperber,9 Coseriu (1979) propõe que a 
semântica das línguas coexiste de forma estruturada em microes-
truturas que seriam os campos léxicos, enquanto componentes 
do todo lexical. Assim, segundo ele, o significado de uma lexia 
emerge da oposição que estabelece com outra, daí a necessidade 
de analisar cada uma a partir de seu contexto, o que justifica sua 

8 Para mais especificações sobre tais ciências ver KRIEGER, Maria da Graça; 
FINATTO, Maria José. Introdução à terminologia: teoria e prática. São Paulo: 
Contexto, 2004.

9 Para mais esclarecimentos sobre as respectivas teorias propostas pelos referi-
dos teóricos, ver GUIRAUD, Pierre. A semântica. Tradução e adaptação Maria 
Elisa Mascarenhas. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972. (Coleção Saber 
Atual).
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proposta enfática de um estudo funcional do léxico, ou seja, um 
olhar particularizado, sobre ele, a partir de cada ocorrência das le-
xias.10 A partir desse enfoque – o estudo da estrutura do conteúdo 
léxico – é que se estabelecem as bases da lexemática, ou semântica 
estrutural.

Em sua Moderna gramática portuguesa, no capítulo sobre 
lexemática, Bechara (2009) discute a referida proposta coseria-
na, expondo didaticamente os objetivos e os conceitos relacio-
nados à referida ciência. Inicia sua exposição distinguindo as 
relações de significação das relações de designação: as primeiras 
são as relações entre os significados linguísticos, e apenas elas 
são estruturáveis; as segundas são as relações entre os signos e as 
realidades extralinguísticas por eles designadas e representadas 
no discurso. Nesse sentido, expõe que o interesse da Lexemática 
se concentra nas relações de significação e, portanto, nas pa-
lavras lexemáticas (que apresentam significação no léxico) 
(BECHARA, 2009). 

Didaticamente, Bechara apresenta as possibilidades de iden-
tificação das estruturas lexemáticas no léxico em dois grandes gru-
pos: as estruturas sintagmáticas e as paradigmáticas. As sintagmá-
ticas são as que estabelecem relação entre dois lexemas de campos 
distintos, dos quais um está compreendido no outro, como traço 
distintivo. As estruturas paradigmáticas são as que se encontram 
em oposição no eixo da seleção. Tais estruturas se subdividem em 
10 A título de esclarecimento, apresentam a distinção entre alguns conceitos refe-

rentes à lexicologia, de acordo com Biderman (2001a, p. 169), Bechara (2009, 
p. 387) e Abbade (2006, p. 219): Léxico – acervo dos lexemas (ou palavras) de 
uma língua; Lexema – unidade de conteúdo léxico expresso no sistema linguís-
tico; Lexia – forma como os lexemas aparecem nos discursos; diferentemente 
da palavra, é a unidade significativa do léxico de uma língua, é a palavra com 
significação social; Vocabulário – o conjunto de lexias/palavras usadas por um 
determinado grupo e/ou registradas em uma obra ou texto (por exemplo: as 
cartas aqui pesquisadas).
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primárias (os termos se implicam mutuamente sem que um seja 
primário ou origine o outro) e secundárias (os termos apresentam 
uma relação de implicação do primeiro para com o segundo; rela-
cionam-se aos processos de formação de palavras). As estruturas 
primárias podem ser os campos léxicos ou as classes léxicas. Os pri-
meiros constituem-se por unidades léxicas que se repartem numa 
zona de significação comum e se opõem mutuamente; já as classes 
léxicas são as classes de lexemas determinados por um classema, 
que seria o traço distintivo comum que define uma classe sem preo-
cupação com os campos léxicos (BECHARA, 2009).

A proposta de Coseriu (1978), portanto, é que o campo lé-
xico corresponde a uma estrutura paradigmática, o que determina 
uma análise estrutural do vocabulário, definindo o campo lexical 
dentro de estruturas lexemáticas, em que os lexemas (caracteriza-
dos como o paradigma constituído por unidades léxicas de con-
teúdo, conforme já explicitado) integram um sistema de oposições. 
Isso porque cada significação excluirá outra a depender do contex-
to de uso, ainda que se trate de um mesmo termo.

Nesse sentido, torna-se claro o caráter lexicológico desse 
estudo, por pretender analisar as palavras dos textos seleciona-
dos (léxico) a partir de uma organização do material por auto-
res, mais especificamente por suas profissões (portanto, aten-
tando para os vocabulários específicos), a fim de analisar os 
sentidos das lexias (as palavras utilizadas considerando o sen-
tido que assumiram nos contextos específicos). Desse modo, 
no âmbito da pesquisa geral, serão estruturados macrocampos 
lexicais com seus respectivos microcampos, ou seja, o léxico 
utilizado nas cartas formará um conjunto de lexias próprias, 
que será dividido em subconjuntos, como grupos de palavras 
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organizadas por categorias, dentro do mesmo campo de conhe-
cimento.11 

Apresentam-se, em seguida, resultados iniciais da pesquisa 
em andamento, a saber, uma amostragem da organização, em cam-
pos léxicos, conforme proposta por Coseriu (1978), do vocabulário 
usado pelos vaqueiros correspondentes. O macrocampo analisado 
foi o da vaqueiragem,12 e sua subdivisão se deu em três microcam-
pos, a saber: o microcampo dos trabalhadores, o das tarefas e o do 
gado. Assim, a partir do macrocampo da vaqueiragem, tem-se um 
índice das lexias, organizadas em ordem hierárquica, seguidas dos 
significados e das ocorrências no texto. Na exposição das ocorrên-
cias, foi respeitada a grafia original dos textos, conforme a edição 
de Carneiro (2005).

MACROCAMPO DA VAQUEIRAGEM

Microcampo dos trabalhadores

Coronel, s.m. Chefe político, em geral proprietário 
de terra, do interior do país.

Enquanto ao Coronel Passo e verdade que pegou 4 re-
sis, gado que por dereicto sagrado pertencia pertence-
rá aminha Mai. (C4)

Vaqueiro novo, s.m. Guarda ou condutor de vacas, 
ou de qualquer gado vacum. Nesse caso, por ainda 

11 Após a organização dos demais campos, ainda por definir, será feito um le-
vantamento dos recursos semânticos utilizados pelos remetentes, através da 
elaboração de uma listagem com tais ocorrências, seguidas da sua significação 
fixada pelo contexto, a fim de buscar absorver ainda mais o que esse material 
evidencia linguisticamente, no que tange às relações de sentido ali presentes. 
Tal etapa será melhor desenvolvida ao final da pesquisa, quando o panorama 
da utilização das lexias for melhor explicitado pela organização dos campos. 

12 “S.f. Bras. Ato de vaqueirar; [exercer] a profissão de vaqueiro” (FERREIRA, 
1986).
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não conhecer bem as terras e o gado, não gozava da 
confiança do barão, nem dos demais trabalhadores.

Pergunte as seo vaqueiro novo quantos cabritos en-
geitados recebeo que eu n’este recinto mais logo terei 
alguma couza adizér. (C4)

Microcampo das tarefas

Partilha; s.f. A entrega aos vaqueiros de algumas “ca-
beças de gado”, referentes a um pagamento especial 
pelos lucros obtidos. 

sevêr que ainda tenho criancia para maior quantia 
me mandara […] na ocasião da partilha, não con-
fiandome somente nella. (C5)

As partilhas agora só quando haver nao? Simever 
obrigado comêr oresto das rezinhas que tenho, desejo 
que comprias para ficarem na fazenda. (C5)

Asignar e soltar; v. O ato de registrar o gado e, logo 
em seguida, deixá-lo pastar livremente, ao invés de 
recolher para o interior de algum cercado.13

Desde 15 de junho que ajunto gado passando no 
Curral assignando i soltando por falta de verde e água 
mais afastado tem pasto que sempre subio o capim. 
(C1) 

Ferrar; v. Marcar com ferrete quente; pôr ferraduras 
em (boi, cavalo, etc.)14

Dê suas provedencias mandando para omesmo Sr. 
Raymundo feralla, apesar de estar no rio ambas. (C5)

13 Os significados dicionarizados dessas lexias, se considerados aqui, não contem-
plarão o sentido contextual.

14 Esse ato era necessário para identificar o proprietário do animal, através das 
iniciais. Carneiro (2005) registra um símbolo especial que os vaqueiros do 
barão utilizavam como marca de propriedade, além do uso das iniciais.
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Purgar; v. Tornar puro, purificar, limpar.

não avaliei pugar este anno um 20 bezerros por cazo 
da grnade seca porem já assignei 40. (C1)

se Vossa Senhoria mandar purgar alguns boi mande 
um coveiro porque tem algum que os burros não pur-
gam. (C1)

Microcampo do gado

Biserro/bizerro; s.m. Vitelo, gado novo.

Não a valiei purgar este anno um 20 biserro por causa 
da grande seca. (C1)

o Toro de costa está vivo já tirando um bizerro. (C1)

Cabesças/cabessas; s.m. a forma de contagem dos 
gados.15

na noite de 8 também morreu um boi creio que ao 
tudo 18 cabesças (C1)

Deus sendo cervido brevemente das 4 tornarce 8 ca-
bessas visto que estão anbas para parirem. (C5)

Cabritos; s.m. Pequeno bode.

Pergunte as seo vaqueiro novo quantos cabritos en-
geitados recebeo que eu n’este recinto mais logo terei 
alguma couza adizér. (C4)

Novilho; s.m. Vitelo, gado novo, bezerro.

15 Nota-se um uso metonímico do substantivo “cabeça”. A contagem do gado pelo 
vaqueiro é facilitada se este se concentrar apenas nas respectivas cabeças, já que 
a intensa movimentação do gado tornaria impossível uma contagem rápida e 
precisa sob outras circunstâncias.
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Este negócio que lhe afreqüento e independente das 
2 novilhas que lhe mandei oferecer aos dias passa-
dos. (C5)

Rebanho; s.m. O total de qualquer espécie que cons-
titui gado para corte.

Por esta circonstancia saberá VossaExcelência que há 
retirada do seo rebanho. (C4)

Rez/resis [rês]; s.m. Qualquer quadrúpede usado na 
alimentação humana, “cabeça de gado”.

Porque de momento pode fugir uma rez, iapé não 
posso seguilla, por tanto tenho muita nessecedade do 
animal como já disse. (C5)

Enquanto ao Coronel Passo e verdade que pegou 4 re-
sis, gado que por dereicto sagrado pertencia pertence-
rá aminha Mai. (C4)

Algumas das lexias aqui destacadas mostram que mesmo 
se apropriando de lexias com sentidos também aplicáveis a ou-
tros contextos, os vaqueiros apresentaram suas peculiaridades de 
apropriação dos significados, motivadas por questões de ordem 
socioculturais, manifestando uma forte interação entre os fatores 
linguísticos e extralinguísticos.

Diante dessa breve abordagem do vocabulário do vaqueiro, 
é possível concordar com Oliveira e Isquerdo (2001), quando de-
fendem que a análise do léxico regional está relacionada intima-
mente ao fato cultural, e não somente à língua enquanto estrutura. 
Acredita-se que essa perspectiva de análise favorece uma melhor 
apropriação de conhecimentos referentes ao próprio homem em 
suas particularidades, vislumbradas em sua cultura, e exterioriza-
das de forma peculiar através da língua.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A retomada de fontes históricas escritas como subsídio para 
a pesquisa científica remonta aos séculos. São ricas as possibilida-
des de leitura e abordagens dos materiais textuais, visto que ofere-
cem ao leitor mais do que material linguístico, permitindo-lhe uma 
verdadeira incursão histórica a partir dos dados fornecidos pelos 
escritores/autores. 

A investigação aqui esboçada possibilitou um olhar mais 
aguçado sobre a escrita de personagens da história que figuraram, 
até então, no anonimato, visto que apresentou os perfis dos reme-
tentes enquanto sujeitos em seu contexto sócio-histórico, já que o 
foco da análise se voltou para suas respectivas ocupações. Assim, 
partindo-se da leitura de documentos específicos, foi possível tra-
çar um perfil geral tanto desses remetentes quanto do destinatário 
(o barão), enquanto representantes da sociedade sertaneja. 

Ainda que muitos dos significados então apresentados ainda 
estejam em uso atualmente na cultura sertaneja, tornou-se impor-
tante o levantamento contextual a fim de que tais sentidos sejam 
registrados para fins de preservação do patrimônio cultural/lin-
guístico da Bahia, já que a intensa dinamicidade lexical poderá, no 
futuro, ocasionar a perda de algumas das lexias que não estejam 
documentadas.

Foi acreditando nessa inter-relação que se estabeleceram como 
fonte justamente documentos que foram elaborados em contextos 
reais de relações pessoais e profissionais estabelecidas com o barão 
de Jeremoabo. Desse modo, os resultados encontrados demonstra-
ram que o uso de determinados itens lexicais compõe um dos patri-
mônios culturais de um povo; desse modo, um olhar investigativo 
mais específico sobre as questões do léxico contribui para uma maior 
valorização cultural desses sujeitos-usuários da língua. 
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 A iNTErFACE TEXTo/DiCioNário NA  
SELEÇÃo VoCABuLAr DE CoNToS DE 
mACHADo DE ASSiS 

Luiz Claudio Valente Walker de Medeiros

Já é um clichê nos estudos linguísticos a afirmação de que um texto 
não é uma mera sequência de frases e para a sua produção/decodi-
ficação/paráfrase, exige-se da mente humana uma série de comple-
xas atividades que, até os dias atuais, mesmo com todo o avanço das 
ciências linguísticas, apoiadas pelo advento dos meios computacio-
nais, não foram completamente desvendadas. 

Tal clichê é também encontradiço em estudos sobre a coesão 
e a coerência, dependendo sobretudo de se o texto é tecido numa 
expressão falada, escrita, pictórica, musical, etc. Essa afirmativa 
pode ser constatada não só nos âmbitos coesivo e coerente, mas 
também em outros, como, por exemplo, no fato de textos escritos 
de uma língua, mesmo sendo frutos de atos de uma só pessoa – a 
partir do conhecimento compartilhado de níveis linguístico, prag-
mático e social –, serem não apenas produtos de uma cultura, mas 
sim uma representação da sociedade em que essa pessoa se insere 
e de sua cidadania. Assim, é muito importante a percepção de que 
um texto pode ser interpretado a partir de suas relações com a so-
ciedade na qual é gerado, porque mostra como todo texto carre-
ga em si, em maior ou menor grau, uma parcela representativa do  
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grupo humano e geográfico em que foi produzido. Se assim não 
fosse, o texto não se constituiria numa tessitura. Culturalmente, tal 
fato é muito relevante, uma vez que torna possível analisar fatos, 
acontecimentos e eventos através do universo de textos que essa 
mesma sociedade produz.

Para tal depreensão, o léxico de uma língua tem especial 
relevância, já que os itens lexicais são os signos linguísticos por 
excelência. Todo universo extralinguístico – o mundo biofísico
-psicossocial – passa por uma interpretação que as pessoas, con-
vencionalmente, realizam pela linguagem através da língua. E 
essa interpretação é distinta de língua para língua, e de autor para 
autor, de acordo com as visões distintas de mundo. Assim, por 
exemplo, no português, os filhos de uma mesma mãe e um mesmo 
pai são designados por duas palavras, irmão e irmã, observan-
do-se na sociedade que utiliza essa língua uma distinção entre 
os gêneros. Mas a língua malaia, da região do Pacífico central e 
meridional, possui uma só palavra para representar esses mesmos 
referentes: dudarà.1 Percebe-se então que para a sociedade malaia 
não há relevância sexual para a designação desses referentes. Por 
outro lado, no húngaro, além da distinção sexual que se observa 
no português, há ainda outra, relativa à idade. Nessa língua do 
leste europeu representa(m)-se o(s) irmão(s) mais velho(s) pelo 
termo bátya,2 o(s) mais novo(s) por öcs, a(s) irmã(s) mais velha(s) 
por néne e a(s) mais nova(s) por húg. Com essas simples compa-
rações, constata-se que a língua é um espaço representacional da 
sociedade que a utiliza e que, nessa representação, o léxico tem 
importância linguística e cultural. 

1 Quase como em português se diz “filhos”, mas apenas semelhante.
2 Em textos portugueses do século XVI, Gil Vicente é um deles, assim como em 

regiões do interior da Bahia, diz-se “o filho maior”, que quer dizer o filho mais 
velho.
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Por isso, o estudo lexical não se esgota em si mesmo, apre-
sentando repercussões para a compreensão da própria sociedade. 
Porém, essas pesquisas em língua portuguesa estão por demais 
defasadas, principalmente se se comparam os resultados desses 
estudos na lusofonia com os das demais línguas europeias, como 
o inglês (mesmo em sua norma americana), o francês, o alemão, 
o espanhol, etc. Uma comprovação do atraso da pesquisa lexical 
no português é a verificação de que não há levantamentos lexicais 
completos das obras dos grandes autores literários da língua por-
tuguesa. As obras de Machado de Assis, por exemplo, não foram 
submetidas a um tratamento lexicográfico/lexicológico que faça jus 
à importância desse grande autor da literatura brasileira e mesmo 
mundial. Os trabalhos de cunho lexical que tratam da obra desse 
autor dizem respeito apenas a uma ou outra obra (como a tese de 
Maria Nazaré Lins Soares, Vocabulário das Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, de 1980), mas não a toda a sua produção. No aspecto 
literário, é notório que também grandes escritores de outras línguas 
não foram contemplados com estudos lexicais. 

Assim, é necessário explorar o simbólico no léxico, pois está 
no discurso a realização do envolvimento do significado com o sen-
tido ligado ao mundo. Daí a fuga dos significados a partir dos signos 
de base dos léxicos. Nesse caso, a análise estatística reduz a concep-
ção sociopolítico-biológica do texto que o “Bruxo do Cosme Velho” 
produziu em apenas um dos muitos sentidos possíveis. Pode-se até 
argumentar que uma análise laboviana, marcando os fatores en-
volvidos na organização da frase, resolva o problema. Entretanto, 
há fatos considerados estatisticamente desprezíveis que, emotiva e 
significativamente, significam, e muito. Assim, o aspecto simbólico 
leva ao desvio dos significados e cria novos sentidos entre os fatos 
sociais, políticos e psicológicos, que tornam o estudo lexical dos 
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textos e do discurso de Machado de Assis, e de qualquer autor, um 
instigante meio de pesquisa.

A PROPOSTA LEXICOLÓGICA

O presente texto objetiva analisar o léxico de contos de 
Machado de Assis, para depreender como esse léxico pode auxiliar 
na construção de um texto literário em sua face mais relevante: a 
genialidade que faz com que se fuja da regularidade estrutural e da 
obviedade informacional. Para tanto, a pesquisa se divide em duas 
partes: inicialmente, faz-se o levantamento lexical de 12 contos de 
Machado de Assis, seis contos da sua fase inicial da produção e seis 
da última fase (ou seja, há, na verdade, dois levantamentos, um para 
os seis primeiros contos e outro para os seis últimos); em seguida, 
volta-se aos textos, para observar como vocábulos de baixo poten-
cial de ocorrência podem auxiliar na construção da literariedade. 

Propõe-se aqui que a seleção vocabular, para efeitos esti-
lístico-discursivos, respeita uma série de restrições. Quanto mais 
restrita for a possibilidade de se selecionar um vocábulo para sua 
utilização no discurso, maior é o realce desse vocábulo. Essas res-
trições dizem respeito à lexicografia, pois, para que sejam cons-
tatadas, devem-se pesquisar dicionários e levantamentos lexicais.  
As principais restrições aqui defendidas dizem respeito ao fato de

1) os termos com semântica reduzida (quer dizer, com 
uma ou duas acepções registradas em dicionários3 e com 
poucas ocorrências no universo textual pesquisado)  

3 Pode-se, um tanto arbitrariamente, considerar que o número máximo de 
acepções para que uma palavra seja considerada de baixa probabilidade de 
ocorrência no discurso seja três. Mas, mesmo assim, a avaliação pontual, caso 
a caso, não deve ser descartada.
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serem os menos prováveis de serem selecionados; assim, 
a opção por esses termos é muito expressiva; confira-se, 
por exemplo, resignar em “O escrivão Coimbra”;

2) os termos de ocorrência média nos textos (entre três e 
sete acepções registradas no dicionário) e com número 
de acepções médias (entre quatro e sete) também po-
derem servir para caracterizar de forma específica um 
personagem, desde que o sentido que ocorrer no texto 
corresponda a uma acepção derivada semanticamente e 
que essa acepção derivada não seja comum ou mesmo 
não esteja dicionarizada. Nesse caso, nota-se uma de-
pendência muito grande de se recuperar o sentido do 
vocábulo pelo discurso, como, por exemplo, em ferro e 
descansar no conto “Marcha fúnebre”;

3) haver termos com derivação semântica média, mas com 
baixo índice de utilização no universo pesquisado, e sem 
a grande necessidade de se recorrer ao contexto para re-
cuperar o significado do termo; e, por fim,

4) haver termos com semântica reduzida, mas com ocor-
rência média.

Termos que não se encaixam nessas especificações são des-
cartados, pois passam a ser de ocorrência média-alta, e com deri-
vação semântica também média-alta. No entanto, pode haver um 
termo que, mesmo com alta incidência nos contos e rica polissemia 
no dicionário, tenha a possibilidade de estabelecer uma especifica-
ção, a partir do fato de que o sentido do vocábulo no texto não se 
registra como usual e só pode ser depreendido pelo contexto, já que 
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se trata de uma metáfora ou metonímia. Veja, por exemplo, o caso 
de livro, em “Pai contra mãe”.

Essas informações vêm esquematizadas no Quadro 1:

Quadro 1 – Grau de restrição, número de ocorrências e número de acepções

Grau de restrição Número de  
ocorrências

Número de  
acepções

1 – máximo ATÉ 2 ATÉ 3

2 – médio-alto ENTRE 3 E 7 ENTRE 4 E 7*

3 – médio ATÉ 3 ENTRE 4 E 7

4 – médio-baixo ENTRE 4 E 7 ATÉ 3

Fonte: Elaborado pelo autor.

*No caso do grau dois, como a recuperação do sentido do termo depende defini-
tivamente do contexto, o número de ocorrências e acepções pode ser mais alto do 

que o do grau três e quatro.

Nos casos de o número de um termo ser característico de um 
grau e o número de acepções pertinente a outro, opta-se pelo grau 
maior. Por exemplo, uma palavra que ocorre uma vez (grau um), 
mas que é utilizada em mais de três acepções (grau três) é, então, 
classificada como sendo do grau três.

Como já se disse, é necessária a consulta de um dicionário 
para confirmar o número de acepções de uma palavra. Optou-se 
por utilizar o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), versão eletrônica, por ser o que 
apresenta o maior número de verbetes e acepções. 
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Delimita-se o universo lexical que se pesquisa apenas aos 
termos utilizados nas caracterizações dos personagens. Por isso, 
os personagens pesquisados foram tipificados socialmente da se-
guinte forma: I – burguês (indivíduo cujo trabalho não é manual, 
mas oriundo de estudos, e que goza de situação financeira con-
fortável); II – político (quem exerce cargo público eletivo, como 
o de deputado); III – plebeu (indivíduo cujo trabalho é manual 
e não é oriundo de estudos, mas de aquisição prática da técnica, 
e que não goza de boa situação financeira); IV – escravo (quem 
é privado da liberdade e deve prestar serviços a seu senhor sem 
pagamento); V – clérigo (quem, vinculado à igreja, trabalha com 
o lado espiritual); e VI – artista (o que se dedica às belas-artes e 
faz delas seu meio de sustento). Há um conto fantástico, que apre-
senta vários personagens imaginários; esses são, então, tipificados 
como VII – fantástico.

ANÁLISE LEXICOLÓGICA: CONTO “O ESCRIVÃO 
COIMBRA”

Esse conto é a história do personagem-título, burguês idoso 
que viveu “os últimos anos do império e os primeiros da repúbli-
ca”, “morreu no começo da presidência Campos Sales, em 1899” 
(ASSIS, 1906a, p. 2) e tem por hábito tentar a sorte jogando na 
loteria. Um conhecido, o escrevente Amaral, é “o demônio tenta-
dor” (ASSIS, 1906a, p. 1) do escrivão Coimbra: quando este estava 
para abandonar o vício, aquele o instigava a voltar, “contando-lhe 
lances de pessoas que tinham enriquecido de um momento para 
outro” (ASSIS, 1906a, p. 1). Na hierarquia do tabelionato, o es-
crivão exerce cargo superior ao do escrevente, logo Amaral é um 
subalterno de Coimbra.
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Tal condição já fica evidente no léxico logo nos primeiros 
parágrafos do conto. Nos diálogos com o escrivão ou referências a 
ele, são utilizadas as seguintes expressões: 

- desfalecimento, devoção – substantivos de ocorrência úni-
ca nos 12 contos. Há quatro acepções para o primeiro ter-
mo e cinco para o segundo (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001); 

- negacear, obstruir, resignar – verbos de ocorrência única; 
há quatro acepções para os dois primeiros e duas para o últi-
mo (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Assim, 
esse termo se enquadra no grau máximo de restrição para a 
seleção vocabular, enquanto os outros dois apresentam grau 
3 de restrição.

Observe-se que dois desses verbos possuem pelo menos um 
sinônimo mais usual: para negacear, negar, com 12 ocorrências 
nos contos e 16 acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
2001) ou recusar, com 11 ocorrências e 10 acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); e para obstruir, impedir, 
com quatro ocorrências e quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001). 

- remido – adjetivo de ocorrência única e com três acepções 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); compõe a 
expressão “irmão remido”, para designar Coimbra por ele ter 
abandonado sua congregação;

- incrédulo – adjetivo com duas ocorrências em todos os 
12 contos. Sua outra ocorrência também está vinculada a 
um burguês (conto Virginius); três acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); 
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- arrastar – verbo com quatro ocorrências totais, sendo a 
de Coimbra a única derivada semanticamente, significando 
“induzir, levar atrás de si”. As outras três têm o sentido, não 
derivado, de “puxar (algo) atrás de si fazendo com que des-
lize pelo chão”; 12 acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001).

Para o escrevente Amaral, há uma expressão – demônio 
tentador – cujos elementos constituintes também são ocorrência 
única. Demônio tem oito acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001), e o sentido do termo na expressão é figurado: 
“[...] pessoa movida por sentimentos malignos ou que se comporta 
de forma cruel e destrutiva”. Já tentador possui apenas duas acep-
ções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Além disso, 
Amaral é escrevente juramentado: escrevente ocorre cinco vezes 
em todos os contos, todas se referindo a Amaral. Juramentado é 
adjetivo de ocorrência única com apenas uma acepção (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). 

Fora essas expressões, os lexemas relacionados a Amaral 
nesses primeiros parágrafos são de ocorrência média para alta, ou 
mesmo alta. Note-se, no entanto, que, das duas expressões de bai-
xa ocorrência destinadas a Amaral, uma é meramente descritiva 
(escrevente juramentado), enquanto a outra expressão (demônio 
tentador) é avaliativa. 

O léxico que se reserva ao escrivão Coimbra, um burguês 
de classe média/alta, nessa apresentação dos personagens, guarda 
muito mais lexemas de ocorrência única ou, pelo menos, baixa. 
Ou seja, trata-se de um léxico muito específico, que diz respeito 
a duas limitações para a seleção vocabular: primeiro, é de baixa 
incidência (percebida aqui em relação às ocorrências dos contos 
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pesquisados); segundo, tem pequena polissemia (palavras com 
grande polissemia têm maior probabilidade de ser selecionadas).

Releva apontar que as unidades lexicais que caracterizam 
Coimbra têm ocorrência maior nos demais contos, mas dizem res-
peito a outro tipo de especificidade: a acepção da palavra nesse tex-
to é menos usual. Logo, mesmo um verbo, que designe uma ação 
de Coimbra, de incidência um pouco maior (arrastar), é selecio-
nado com uma acepção derivada: “conduzir de maneira coerciti-
va; compelir” (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Tal 
acepção é utilizada uma única vez em todos os contos estudados. 
Nas demais ocorrências, a acepção é básica: “puxar (algo) atrás de si 
fazendo com que deslize pelo chão” (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Com isso, comprova-se a especificidade presente 
na escolha lexical das unidades lexicais designativas, descritivas e 
qualificativas desse Coimbra, personagem burguês.

O contrário ocorre com o Amaral, também um burguês, mas 
de nível hierárquico mais baixo: a maioria do léxico vinculado a 
esse personagem é de alta incidência nos contos e com grande de-
rivação semântica; ou seja, apresenta alta potencialidade de utili-
zação. Das duas expressões formadas por termos utilizados uma 
única vez – escrevente juramentado e demônio tentador – uma, a 
primeira, é apenas descritiva da profissão desse personagem. 

Assim, em toda apresentação de Amaral, há só uma expres-
são formada por termos singulares nos contos de Machado de Assis, 
o que não chega a se constituir uma contraprova para o fato de que 
o autor seleciona termos menos usuais, portanto mais expressivos, 
para os personagens mais importantes do ponto de vista tanto nar-
rativo quanto social; e termos mais gerais, portanto menos expres-
sivos, para os personagens secundários narrativa e socialmente. 

Some-se a utilização, em um discurso direto de Amaral, 
dos termos fulano e sicrano; o primeiro, em Houaiss (HOUAISS; 
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VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), recebe a rubrica de informali-
dade; como o segundo termo é empregado, no discurso em geral, 
depois do primeiro, a rubrica “informal” pode ser também atri-
buída a sicrano. A utilização de fulano e sicrano em um discurso 
de Amaral é sintomática da menor importância desse personagem 
diante do escrivão Coimbra.

O conto prossegue dando informações sobre o escrivão 
Coimbra, de como ele, mesmo tentando, não consegue abando-
nar o jogo, sendo o escrevente Amaral um contínuo estimulador 
para a permanência do vício. Por fim, Coimbra finalmente decide 
abandonar o jogo depois de adquirir um bilhete para a maior lote-
ria do ano; porém, acaba por conhecer o ganhador de uma aposta, 
Guimarães, o testamenteiro de um importador de sapatos.

Interessante é notar uma diferença no léxico também desses 
dois personagens. Percebe-se que são dois burgueses, porém, tex-
tualmente, Coimbra é um personagem de maior importância. Com 
isso, é relevante o fato de a ação do escrivão nesse momento ser a 
de escrutar Guimarães. Esse verbo ocorre uma só vez nos 12 con-
tos, com três acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001), duas das quais antigas. O sentido do lexema no 
texto é exatamente antigo: “procurar descobrir o que é oculto” 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Por mais que essa 
acepção não fosse já antiga na época de Machado de Assis, também 
não era comum, o que se comprova com a ocorrência única. 

Também há um substantivo abstrato, ímpeto, de ocorrência 
única nos contos, vinculada a Coimbra. Um possível sinônimo, não 
tão expressivo, para ímpeto é vontade, palavra de 15 ocorrências 
nos contos estudados. Impulso também pode ser um sinônimo 
de ímpeto, tendo quatro ocorrências nos textos. Como se perce-
be, não é aleatória a seleção de ímpeto: sua expressividade confe-
re a Coimbra uma carga representativa muito maior do que se se  
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utilizassem os sinônimos apontados. Essa conclusão se reforça ao se 
constatar que ímpeto possui em sua derivação semântica registrada 
em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) cinco 
acepções, enquanto vontade, nove (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001).

Por sua vez, a Guimarães não se atribui nenhuma ação tão 
específica. Quanto aos substantivos empregados para designá-lo 
e caracterizá-lo, afirma-se que ele é um testamenteiro, lexema 
utilizado três vezes, todas nesse conto, e todas relacionadas com 
Guimarães. À moda de escrevente juramentado para o escrevente 
Amaral, testamenteiro é um substantivo descritivo da profissão do 
personagem, o que explica a baixa incidência do lexema. 

Mesmo quando a Coimbra se relacionam lexemas de teor se-
mântico negativo, utilizam-se lexemas de baixa ocorrência. Por exem-
plo, Coimbra ajudara em sua mocidade a fundar uma irmandade 
religiosa e, após o falecimento de sua esposa, abandonou-a comple-
tamente, por incredulidade. Assim, os olhos do escrivão estão con-
tritos, uma ocorrência, duas acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) quando volta à irmandade para solicitar auxílio 
no jogo, e não para retornar à vida religiosa. E Coimbra é dotado de  
desapego, ocorrência textual única, duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), religioso, e não, por exemplo, 
indiferença (nove ocorrências, cinco acepções e uma subacepção).  
O desapego do escrivão era tamanho que ele nem acompanhava as 
obras iniciadas na irmandade pela sua esposa. Essa postura, com cer-
teza, pode ser vista criticamente, ainda mais por alguém tão irônico 
como Machado. Porém, o autor não opta por uma postura crítica, mo-
dalizando seu discurso de tal forma a selecionar um léxico neutro.

Ainda é notável Coimbra ter reminiscências, e não lembran-
ças do passado. Reminiscência é um substantivo com três ocorrên-
cias nos contos, todas as três nos contos do último período. Houaiss 
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(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) relaciona quatro 
acepções para esse item lexical, uma das quais com a rubrica de 
filosofia, portanto, altamente especializada. Já lembrança possui 
10 incidências nos contos, e sete acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001). Comprova-se, novamente, a importân-
cia da seleção vocabular.

Quando Coimbra retorna à igreja da qual fizera parte em sua 
mocidade, lá encontra uma preta rezando e nota que ela rezava com 
fervor. É quando ele “[...] advertiu que ele era o autor daquela conso-
lação da devota e olhou também para a imagem” (ASSIS, 1906a, p. 5). 

- advertir – no conto, verbo que exprime uma ação de 
Coimbra, que ocorre num total de três vezes nos contos pes-
quisados, duas vezes nos seis primeiros e uma, exatamente a 
aqui apontada, nos seis últimos. Nas duas primeiras ocorrên-
cias, o sentido é o de “informar, avisar (algo)” (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), acepção fundamental da 
palavra; na atual ocorrência, o sentido é derivado: “atentar, 
dar-se conta de” (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
2001). Mesmo não sendo de baixa incidência, a especifi-
cidade aqui observada confere um maior teor expressivo. 
Além do mais, notar e reparar são sinônimos possíveis bem 
mais usuais, 11 ocorrências cada, e polissêmicos, oito acep-
ções para notar e dez para reparar, contra cinco de advertir 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

A preta do conto, quando acaba de rezar, persigna-se.  
A seleção desse verbo apresenta altíssima restrição: há apenas duas 
ocorrências nos contos e só uma acepção em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Pode parecer que se trata de 
um contraexemplo para o fato de itens lexicais de seleção mais 
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restrita serem mais utilizados para personagens mais importantes.  
A preta em questão tem pouquíssima relevância nas ações do texto: 
ela está presente em apenas um parágrafo do conto, servindo so-
mente para fazer com que Coimbra se advertisse de sua responsabi-
lidade em relação à devoção da outra personagem. Per- signar- -se 
(pôr o sinal, o signo cristão realizando a imagem da cruz) é termo 
vinculado à prática religiosa corriqueira. Logo, a seleção do termo 
persignar-se está muito mais vinculada ao contexto religioso; inclu-
sive a outra ocorrência desse verbo expressa uma ação efetuada por 
um abade. Esse fato importa para indicar que a seleção vocabular 
está vinculada não apenas à maior ou menor importância dos per-
sonagens em pauta, mas também aos tipos de relações e ambientes 
sociais em que os personagens se encontram.

No dia do grande prêmio, o coração de Coimbra bateu, ao 
meio-dia, horário da divulgação do prêmio, batidas “precipitadas, 
convulsas, desiguais”, devido à sua apreensão. Precipitado e desigual 
são adjetivos que ocorrem duas vezes nos contos; e convulsa, uma. 
Para esse último adjetivo registram-se três acepções em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); para precipitado, 
também três (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) – mais 
duas acepções da palavra como substantivo (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001) – e para desigual, oito (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Percebe-se claramente um 
continuum na restrição da seleção dessas palavras, que vai do mais 
restrito – convulso – ao menos restrito – desigual – passando pelo 
de restrição média – precipitado.

ANÁLISE LEXICOLÓGICA: CONTO “MARCHA FÚNEBRE”

A história se inicia com o narrador apresentando o persona-
gem principal, o deputado Cordovil (um político, portanto), e seu 
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sentimento de desabafo em relação ao falecimento de um adversá-
rio, após longo período de convalescença. Em conversa motivada 
por esse evento a respeito dos vários tipos de morte, Cordovil disse 
a colegas que preferia a de César, “não por motivo do ferro, mas por 
inesperada e rápida” e que, se tivesse um filho, quereria “morrer às 
mãos dele. O parricídio, estando fora do comum, faria a tragédia 
mais trágica” (ASSIS, 1906b, p. 2). Por fim, em tom de meia-ver-
dade, declara a respeito do falecido: “Coitado! Descansou” (ASSIS, 
1906b, p. 2). Observa-se que nesses três vocábulos já se destacam 
especificações para o vocabulário reservado ao político: 

- parricídio – substantivo de ocorrência única nos 12 contos 
e com apenas uma acepção (“crime cometido por um parri-
cida”; parricida vem a ser “aquele que matou o pai, a mãe ou 
qualquer outro ascendente” (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001)); trata-se, pois, dentro da hipótese deste 
trabalho, da maior restrição possível para a seleção vocabu-
lar, e colocar esse termo no discurso direto do personagem 
acaba por singularizá-lo.

- ferro, descansar – trata-se de uma outra maneira de indi-
vidualizar o personagem, apesar de não serem palavras de 
baixa ocorrência (a primeira aparece nove vezes nos contos, 
e a segunda, 14) nem mesmo de pouca derivação semânti-
ca (ferro conta, no Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001), com 20 acepções, e descansar, com 17). 
No entanto, o sentido desses vocábulos, nesses casos em es-
pecial, só se recupera pelo contexto: ferro, no texto, significa 
a arma com que Brutus e os demais assassinos mataram Júlio 
César; pode-se inclusive, determinar que ferro, nesse contexto, 
quer dizer “violência”. Já descansar é utilizado como sinônimo 



286

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

de “morrer”, sentido derivado que só pode ser recuperado pelo 
contexto, criando-se uma especificidade muito tensa. Assim, 
por mais que esses vocábulos tenham uma utilização ao me-
nos média nos contos, e com grande derivação semântica, no 
caso há uma inegável especificidade quanto aos seus sentidos 
recuperados pelo discurso.

Além do mais, se se utilizasse morrer por descansar, perder-
se-ia não só essa singularidade oriunda da recuperação do sentido 
pelo discurso, mas também por ser a palavra morrer muito mais 
utilizada, com um total de 49 ocorrências e 15 acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). 

Já falecer no lugar de descansar respeitaria as condições de 
restrição de uso de uma palavra, pois falecer conta apenas com três 
acepções (uma das quais com a rubrica antiga, ou seja, a acepção 
não é mais usada (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001)) 
e é utilizada três vezes nos contos. No entanto, aí, perde-se esse efei-
to estilístico de o sentido da palavra depender tanto do discurso: fa-
lecer guarda maior relação semântica, mesmo descontextualizada, 
com a noção de “morrer” do que de descansar.

Após retirar-se do baile em que recebera a notícia do fale-
cimento do adversário, e no qual ficara conversando com seus co-
legas, deputado Cordovil foi para casa de carro e, “perto de casa, 
sentiu parar o carro e ouviu rumor de vozes. Era o caso de um 
defunto, que duas praças de polícia estavam levantando do chão” 
(ASSIS, 1906b, p. 2). O deputado ficou sabendo que o homem 
morrera assobiando uma polca, de repente. Esse fato fez com que 
o deputado comparasse as duas mortes, considerando melhor a 
do desconhecido: 

[…] Cordovil foi pensando na morte do desconheci-
do. Em si mesma, era boa; comparada à do inimigo 
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pessoal, excelente. Ia a assobiar, cuidando sabe Deus 
em que delícia passada ou em que esperança futu-
ra; revivia o que vivera, ou antevia o que podia vi-
ver, senão quando, a morte pegou da delícia ou da 
esperança, e lá se foi o homem ao eterno repouso. 
Morreu sem dor, ou, se alguma teve, foi acaso bre-
víssimo, como um relâmpago que deixa a escuridão 
mais escura. (ASSIS, 1906b, p. 3-4).

Cordovil então passa a imaginar quais seriam as consequên-
cias se seu desafeto morresse em um baile no Cassino: “Se lhe tem 
acontecido no Cassino a morte do Aterrado? Não seria dançando; 
os seus quarenta anos não dançavam” (ASSIS, 1906b, p. 4).

Esse trecho permite ainda a observação de que, apesar de 
em menor quantidade, o vocabulário que se refere ao adversário4 
também apresenta suas especificidades: 

- aterrado – termo que ocorre duas vezes, ambas nesse con-
to, e que é utilizado por Cordovil para designar seu inimi-
go. Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) 
lista sete acepções (cinco como adjetivo e duas como subs-
tantivo), mas nenhuma corresponde ao sentido do termo no 
conto, que é o de “morto”. Esse sentido seria uma derivação 
semântica por metonímia da segunda acepção registrada em 
Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001): 
“adj. coberto, cheio ou alterado com terra”. Portanto, é um 
termo cujo sentido está intimamente vinculado ao discurso 
e ao contexto, como ferro e descansar, supracitados.

4 Note-se que esse inimigo não é nomeado, nem se dá o motivo da rixa entre ele 
e o deputado Cordovil: “Quanto à causa da inimizade, não a sei eu, e o nome do 
homem acabou com a vida”. Esse ato de fala não apresenta repercussão quanto 
à seleção vocabular, mas se encaixa no estudo do capítulo cinco.
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- quarenta anos – é a idade do adversário quando de seu fa-
lecimento. Corresponde à ideia de “idade avançada”, noção 
que, mais uma vez, só pode ser depreendida pelo discurso. 
Por isso a expressão caracteriza, de maneira muito específica, 
o personagem.

Ao chegar a casa, Cordovil lê um bilhete que lhe fora 
deixado mais cedo por um colega, informando a morte do ad-
versário: “O bilhete referia a morte do inimigo; era de um dos 
amigos que usavam contar-lhe a marcha da moléstia. Quis ser 
o primeiro a anunciar o desenlace, um alegrão, com um abraço 
apertado”. 

- alegrão – uma só acepção em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001), “alegria intensa”, e uma só ocor-
rência nos 12 contos. Trata-se, pois, do grau máximo de es-
pecificação que um termo pode ter. 

Em casa, Cordovil deixa de imaginar as possíveis maneiras 
como seu desafeto poderia ter morrido, para passar a conjecturar 
a própria morte. Entre as possibilidades imaginadas, pensou que 
poderia falecer dormindo: 

Teve então uma ideia, a de amanhecer morto. Esta 
hipótese, a melhor de todas, porque o apanharia 
meio morto, trouxe consigo mil fantasias que lhe 
arredaram o sono dos olhos. Em parte, era a repeti-
ção das outras, a participação à câmara, as palavras 
do presidente, comissão para o saimento, e o resto. 
Ouviu lástimas de amigos e de fâmulos, viu notí-
cias impressas, todas lisonjeiras ou justas. (ASSIS, 
1906b, p. 6).
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Nesse trecho, há um termo que detém capacidade de indivi-
dualizar Cordovil, ainda que em menor intensidade:

- fâmulo – ocorrência única nos contos, quatro acepções 
em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
2001). A acepção que se observa no texto é “pessoa que 
presta serviços domésticos; criado, empregado”, e designa 
empregados que estão à disposição de Cordovil. Devido a 
esse número médio de acepções registradas, fâmulo não 
chega a ter uma restrição tão grande, pelo menos levando-
se em conta os critérios aqui estabelecidos. Mesmo assim, 
é inegável que esse termo guarda maiores especificidades 
do que seus sinônimos criado e empregado.5 

Então, é possível considerar que há, no nível lexical, uma 
especificação para personagens do tipo político: os personagens 
desse conto, que foram até aqui discutidos, são dessa classe social, 
e é pertinente determinar um vocabulário muito específico para 
os dois. 

Além do mais, não é sem-razão considerar que há, ainda, 
uma distinção textual entre eles; o deputado Cordovil é o persona-
gem principal; e seu adversário, secundário. Por isso há um número 
maior de termos específicos para Cordovil (parricídio, ferro, des-
cansar, alegrão, fâmulo) do que para seu adversário (aterrado, qua-
renta anos). E mesmo os termos com que se individualiza textual-
mente o adversário são utilizados no discurso (direto ou indireto 
livre) do deputado Cordovil; portanto, as especificações que se fa-

5 No entanto, deve-se ter mais atenção com esse vocábulo, já que, ao menos em-
piricamente, ele parece muito específico. Por mais que tenha quatro acepções, 
o termo fâmulo não parece nem um pouco corriqueiro. Trata-se, pois, de uma 
ocorrência que deve ser mais bem estudada a partir da ampliação do levantam-
ento lexical de contos de Machado de Assis.
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zem para o adversário, como são fruto da inteligência de Cordovil, 
acabam se estendendo também para este.

Toda essa especificidade que Machado de Assis confere, 
através da seleção vocabular, a seus personagens políticos, con-
trasta enormemente com o que se reserva para os escravos. Há 
uma passagem em que se percebe a presença de um dos escra-
vos de Cordovil, o qual, no entanto nem ao menos é diretamente 
apresentado; observe-se:

Tudo foi assim alegre. Cordovil saiu do baile com 
sono, e foi cochilando no carro, apesar do mal calça-
do das ruas. Perto de casa, sentiu parar o carro e ou-
viu rumor de vozes. Era o caso de um defunto, que 
duas praças de polícia estavam levantando do chão. 

— Assassinado? perguntou ele ao lacaio, que descera da 
almofada para saber o que era. (ASSIS, 1906b, p. 2-3).

Note-se que, para introduzir o personagem, utiliza-se o ter-
mo lacaio, e não seu nome próprio. Quando Cordovil é apresentado 
ao leitor, é através de seu nome; já o adversário não é nomeado, mas 
explica-se: “Quanto à causa da inimizade, não a sei eu, e o nome do 
homem acabou com a vida” (ASSIS, 1906b, p. 2). Assim, ao explicar 
por que não se dá o nome do falecido, confere-se a ele uma im-
portância que não é observada para o lacaio. Aliás, o escravo vem 
a ser nomeado depois, quase por acaso, num discurso direto de 
Cordovil: quando o caminho estava livre para a passagem do car-
ro, pois já haviam retirado o morto, o deputado comanda: “Vamos, 
Domingo.” 

Há outro criado na história, e a situação é quase a mesma: 
apresenta-se o personagem sem nenhuma preocupação em descre-
ver-lhe as características:
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Cordovil desceu com as pernas e alma vivas, e en-
trou pela porta lateral, onde o aguardava com um 
castiçal e vela acesa o escravo Florindo. Subiu a 
escada, e os pés sentiam que os degraus eram des-
te mundo; se fossem do outro, desceriam natural-
mente. Em cima, ao entrar no quarto, olhou para a 
cama; era a mesma dos sonos quietos e demorados. 
(ASSIS, 1906b, p. 5).

Além disso, não é possível selecionar vocábulos relacionados 
a esses dois escravos que guardem alguma especificidade. Mesmo o 
termo fâmulo, discutido antes, não é vinculado a esses dois perso-
nagens em questão, mas a serviçais de maneira geral.

ANÁLISE LEXICOLÓGICA: CONTO “PAI CONTRA MÃE”

Esse conto relata a história de uma família de pessoas hu-
mildes, composta por Cândido Neves – em família, Candinho –, 
sua mulher, Clara, e a tia desta, tia Mônica. Trata-se, portanto, de 
personagens que representam a plebe do país, o povo em sua gran-
de maioria, excetuando, talvez, os escravos, que também já foram, 
ao menos em parte, estudados em “Marcha fúnebre”. Como esse 
conto também apresenta personagens escravos, mais uma vez se 
fala sobre ele.

A metodologia aqui apresentada para pesquisar, em nível le-
xical, os personagens, pode também ser aplicada para a pesquisa 
das instituições sociais, como a escravidão. No início do conto, o 
narrador tece algumas considerações sobre a escravidão, afirman-
do que ela “levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido 
a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se 
ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o fer-
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ro ao pé. […] O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões” 
(ASSIS, 1906c, p. 1, grifos nossos).

- aparelho – restrição média para a seleção vocabular; as úni-
cas duas vezes que o termo apareceu nos contos são as gri-
fadas, ou seja, são de ocorrência baixa, mas possui uma de-
rivação semântica alta, com 19 acepções listadas em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

- ferro – as três ocorrências do termo no conto corres-
pondem à acepção metafórica “designação genérica para 
diversos utensílios ou instrumentos cujo material é feito 
de uma composição desse metal” (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001). Ferro ocorre nove vezes nos 12 
contos, e possui 20 acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001), não se configurando uma restrição. Além 
do mais, a acepção que se observa no presente conto não é 
tão dependente do contexto como o é em “Marcha fúnebre”, 
dado que ferro como “instrumento” é muito mais provável 
de ocorrer do que ferro no sentido de “arma utilizada por 
Brutus para matar César”. E mais, ferro como “arma” só é 
utilizado uma vez em “Marcha fúnebre”; já em “Pai contra 
Mãe”, há três ocorrências do termo, todas com o sentido 
de “instrumento”. Assim, no próprio discurso do conto, o 
termo acaba por se banalizar, não servindo, pois, para in-
dividualizar a instituição social escravidão tão bem como o 
faz em “Marcha fúnebre”.

Porém, textualmente, o ferro ao pescoço é detalhadamente 
descrito, fazendo com que essa locução adquira certa importância: 
“O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma 
coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, 
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até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, natural-
mente, mas era menos castigo que sinal”. 

- máscara de folha-de-flandres – expressão utilizada apenas 
uma vez, para designar um instrumento com o qual se “fazia 
perder o vício da embriguez aos escravos, por lhes tapar a 
boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e 
era fechado atrás da cabeça por um cadeado”. Essa expressão 
de fato é bem característica da instituição escravidão, servin-
do-lhe, pois, de marca característica e singular. 

O que se nota dos termos aqui analisados é que a instituição 
escravidão possui relevância, mas não tão grande: lexicalmente, 
apenas uma expressão (máscara de folha de flandres) se vincula a 
ela especificamente; outra (ferro) possui maior emprego nos con-
tos e seu sentido no texto não é tão dependente do contexto como 
o que se observa em outro conto em que a palavra foi analisada.  
E por fim, um último termo – aparelho – possui a especificação 
média de uso, com derivação semântica média, mas baixo índice de 
utilização no universo pesquisado, e sem a grande necessidade de 
se recorrer ao contexto para recuperar seu significado. 

Tal constatação acaba por ser relevante, porque escravidão é 
importante para o conto que ora se analisa, uma vez que a profissão 
de Cândido Mendes é caçar escravos: “[…] pegar escravos fugidos 
era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumen-
to da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia outra 
nobreza implícita das ações reivindicadoras” (ASSIS, 1906c, p. 2).

Essa informação se coaduna com o que se analisou até o mo-
mento com os personagens negros, que não possuem um vocabulá-
rio com as especificidades observadas para os burgueses e políticos. 
Nesse conto, tal fato se comprova, visto que há dois momentos em 
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que se faz referência à classe escrava, e no primeiro deles não há, 
mais uma vez, qualquer especificidade no nível lexical, pois os es-
cravos são citados. Observe: 

A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos 
escravos, por lhes tapar a boca. […] Com o vício de 
beber, perdiam a tentação de furtar, porque geral-
mente era dos vinténs do senhor que eles tiravam 
com que matar a sede, e aí ficavam dois pecados ex-
tintos, e a sobriedade e a honestidade certas. (ASSIS, 
1906c, p. 1)

Escravos é simplesmente introduzido sem qualquer caracte-
rização específica, e mais, até o final do parágrafo não se repete o 
termo; quando é retomado, ou é por elipse ou por pronome.

Tais informações a respeito da escravidão e dos escravos nos 
contos de Machado são muito importantes: o autor testemunhou o 
fim da escravidão, e a menor relevância que se confere a essa insti-
tuição e a esse tipo de personagem acaba por transparecer a ideo-
logia social do momento, em que a burguesia e os políticos eram 
vistos como socialmente superiores. 

Mas como, então, fica a representação de personagens da ple-
be? É o que se pode discutir nesse conto, dado que Cândido Neves, 
sua esposa e a tia desta pertencem a essa casta social.

Cândido Neves “[...] é a pessoa a quem se liga a história de 
uma fuga, cedeu à pobreza, quando adquiriu o ofício de pegar es-
cravos fugidos” (ASSIS, 1906c, p. 2). Nenhum dos termos aqui em-
pregados para caracterizar o personagem tem uma especificidade 
relevante: ligar possui quatro ocorrências e 16 acepções registra-
das em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); 
ceder, seis ocorrências e nove acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001); adquirir, seis ocorrências e sete acepções 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); e ofício ocorre 19 
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vezes, com 12 acepções registradas (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Termos que lhe conferem mais singularidade só 
ocorrem a seguir: “Tinha um defeito grave esse homem, não aguen-
tava emprego nem ofício, carecia de estabilidade; é o que ele chama-
va caiporismo” (ASSIS, 1906c, p. 2).

- carecer – ocorrência única, duas acepções em Houiass 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

- caiporismo – o termo aparece duas vezes nos 12 contos e pos-
sui duas acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
2001). 

Esses dois termos respeitam, então, o grau máximo de restri-
ção. Porém, comparando essa descrição do personagem com a dos 
burgueses de “O escrivão Coimbra”, e com os políticos de “Marcha 
fúnebre”, percebe-se um viés negativo para os personagens plebeus 
de “Pai contra mãe”: a caracterização de Neves é desfavorável, pois 
ele tentou, sem sucesso, vários ofícios (tipógrafo, caixeiro, fiel de 
cartório, contínuo, etc.) e só depois de se apaixonar por Clara, ado-
tou um emprego estável, o de entalhador;

[...] mas, querendo aprender depressa, aprendeu 
mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas 
garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. 
(ASSIS, 1906c, p. 3).

Quase o mesmo ocorre com sua noiva, Clara, que, aos 22 anos, 

[...] era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cosia 
com ela. Não cosia tanto que não namorasse o seu 
pouco, mas os namorados queriam apenas matar 
o tempo; não tinham outro empenho. Passavam às 
tardes, olhavam muito para ela, ela para eles, até 
que a noite a fazia recolher para a costura. O que 
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ela notava é que nenhum deles lhe deixava sauda-
des nem lhe acendia desejos. (ASSIS, 1906c, p. 3, 
grifo nosso). 

Nesse trecho, apenas empenho oferece a capacidade de 
atribuir alguma especificidade à personagem, ocorrendo duas 
vezes nos contos e registrando-se seis acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Porém, mais uma vez, trata-
se de uma especificidade média: poucas ocorrências, mas não 
poucas acepções. 

Entretanto, a mesma valoração negativa que se percebe em 
Cândido Mendes é notada em Clara, que até então era indiferente 
em relação aos namorados. E, quando “viu Cândido Neves, sen-
tiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e úni-
co. O encontro deu-se em um baile; […] tal foi a página inicial 
daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior brochado” 
(ASSIS, 1906c, p. 3, grifos nossos). Clara não teve certeza de seus 
sentimentos, mas “sentiu que era este o possível marido”, ou seja, 
permanece uma postura indefinida. Além do mais, livro, compos-
to e brochado deixam margem para especulações lexicais. Esses 
termos são utilizados para descrever o relacionamento dos dois 
personagens plebeus:

- brochado – ocorrência única e quatro acepções em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001); já está em 
nível médio de polissemia. Portanto, mais uma vez, há uma 
possível especificidade na análise lexical dos termos vincula-
dos a esses personagens, mas não se alcança a profundidade 
observada no vocabulário dos personagens principais dos 
outros contos.
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- composto – três ocorrências e 15 acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Assim como no caso do 
verbete anterior, apresenta possibilidade restrita de especifi-
cação do personagem.

- livro – trata-se de um caso à parte dentre os observados: 
há 24 ocorrências do termo, 14 nos primeiros contos e 
10 nos últimos; e nove acepções em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Logo, não teria o po-
tencial de especificação. Porém, seu sentido de “relaciona-
mento entre os personagens” só pode ser depreendido pelo 
discurso. Por isso, pode-se reconhecer que esse termo apre-
senta a capacidade de singularização.

Durante o início do casamento dos dois, que se deu 11 meses 
após o encontro no baile, o casal viveu, junto com tia Mônica, mo-
mentos de tranquilidade:

A alegria era comum aos três. O casal ria a propósito 
de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados, 
Clara, Neves, Cândido; não davam que comer, mas 
davam que rir, e riso digeria-se sem esforço. (ASSIS, 
1906c, p. 4, grifos nossos). 

Logo, aquele viés negativo se abranda, mas não se perde de 
todo, visto que as brincadeiras “não davam o que comer, mas da-
vam o que rir”, e assim, por mais que haja felicidade na vida da 
família, há também uma certa irresponsabilidade. 

- digerir – lexicalmente apresenta as mesmas característi-
cas de brochado analisado anteriormente: baixa ocorrên-
cia, apenas uma nos 12 contos, e oito acepções em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), configu-
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rando-se um potencial caracterizador médio ou mesmo 
pequeno.

Após o casamento, Cândido e Clara tentaram ter filho, ape-
sar das advertências da tia, pois eles já se sustentavam com difi-
culdades, e outra boca viria a trazer mais embaraços. Depois de 
algum tempo, Clara ficou grávida e passou a coser mais, enquanto 
Cândido, que perdera o ofício de entalhador, passou a caçar escra-
vos, profissão que era “ofício do tempo” (ASSIS, 1906c, p. 2). Ele, no 
início, por ter força e agilidade, além de pouca concorrência, não ia 
de todo mal, porém, 

[...] os lucros entraram a escassear. Os escravos 
fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas 
mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e há-
beis. Como o negócio crescesse, mais de um de-
sempregado pegou em si e numa corda, foi aos jor-
nais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. (ASSIS, 
1906c, p. 5).

Tia Mônica, então, no último mês da gravidez da sobrinha, 
sugeriu que levassem a criança à Roda dos Enjeitados, conselho que 
o casal recusou de início. Porém, com o nascimento do filho, a si-
tuação financeira piorou muito, e a família perdeu inclusive a casa 
em que morava, por falta de pagamento do aluguel, indo morar de 
favor. Cândido acabou, então, com muito pesar, levando o filho à 
Roda dos Enjeitados. Porém, no caminho, viu uma escrava fugida 
pela qual se pagava uma boa quantia de dinheiro, e acabou, depois 
de muito esforço, por prender a escrava e levá-la ao dono. A escra-
va, que estava grávida, abortou. 

Em todo esse relato, não se encontram termos que contra-
digam a representação até aqui feita para os personagens plebeus 
e escravos: palavras com ocorrência nos contos de média para alta, 
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e com polissemia registrada pelo Houaiss (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001). 

ANÁLISE LEXICOLÓGICA: CONTO “O PAÍS DAS 
QUIMERAS”

Trata-se de um conto fantástico, no qual o personagem, um 
artista de nome Tito, viaja para o País das Quimeras, espaço oní-
rico e etéreo. Porém, antes de iniciar a história de sua viagem a tal 
local, o conto apresenta “o retrato físico e moral” de Tito: trata-se 
de um poeta de “vinte anos, sem dinheiro e sem bigode” (ASSIS, 
1862, p. 1, grifo nosso), que não é 

[...] alto nem baixo, o que equivale a dizer que é de 
estatura mediana, a qual estatura é aquela que se 
pode chamar francamente elegante na minha opi-
nião. Possuindo um semblante angélico, uns olhos 
meigos e profundos, o nariz descendente legítimo 
e direto do de Alcibíades, a boca graciosa, a fronte 
larga como o verdadeiro trono do pensamento, Tito 
pode servir de modelo à pintura e de objeto ama-
do aos corações de quinze e mesmo de vinte anos. 
(ASSIS, 1862, p. 1, grifos nossos). 

Porém, o personagem não era apenas beleza:

Podendo ser, do colo para cima, modelo à pintura, 
Tito é uma lastimosa pessoa no que toca ao resto. Pés 
prodigiosamente tortos, pernas zambras, tais são os 
contras que a pessoa do meu amigo oferece a quem 
se extasia diante dos magníficos prós da cara e da 
cabeça. Parece que a natureza se dividira para dar 
a Tito o que tinha de melhor e o que tinha de pior, 
e pô-lo na miserável e desconsoladora condição do 
pavão, que se enfeita e contempla radioso, mas cujo 
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orgulho se abate e desfalece quando olha para as per-
nas e para os pés. (ASSIS, 1862, p. 1, grifos nossos).

Quanto à descrição moral,

Tito apresenta o mesmo aspecto duplo do físico. 
Não tem vícios, mas tem fraquezas de caráter que 
quebram, um tanto ou quanto, as virtudes que o 
enobrecem. É bom e tem a virtude evangélica da ca-
ridade; […]. 

Só há que censurar em Tito as fraquezas de caráter, 
e deve-se crer que elas são filhas mesmo das suas 
virtudes. Tito vendia outrora as produções da sua 
musa, não por meio de uma permuta legítima de 
livro e moeda, mas por um meio desonroso e nada 
digno de um filho de Apolo. As vendas que fazia 
eram absolutas, isto é, trocando por dinheiro os 
seus versos, o poeta perdia o direito da paternida-
de sobre essas produções. (ASSIS, 1862, p. 1, grifos 
nossos).

Como se percebe claramente, há, nessa história, uma descri-
ção minuciosa do personagem principal como até agora não se viu 
nos demais contos trabalhados. Além disso, essa descrição é vazada 
por termos de grande especificidade, como se comprova:

- zambro – com uma acepção em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e apenas uma ocorrência 
nos 12 contos, trata-se da restrição máxima da seleção voca-
bular – até três acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001 – e com uma ou duas ocorrências 
textuais). Há, ao longo desse conto, várias outras palavras 
que se comportam exatamente como zambro, uma ocorrên-
cia e uma acepção (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
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2001): vilta6, averiguação, irmãmente, perpendicularmente.7 
Termos de ocorrência única e com duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001): pró, com o sentido de 
“qualidade”, palavra utilizada três vezes e com 19 acepções 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001)8, arregi-
mentar9, pudico, consentâneo, raciocinar.10 Unidades léxicas 

6 Apresenta injúria como possível sinônimo, unidade que ocorre apenas uma 
vez nos contos, mas para a qual se listam seis acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001). Seria, então, uma possibilidade menos expressiva 
segundo a hipótese levantada neste trabalho.

7 Advérbios em -mente, em geral, têm a significação deduzida automaticamente a 
partir de sua base adjetiva. As acepções dos advérbios baseiam-se, então, nas do 
adjetivo-base. Perpendicular possui quatro acepções, uma das quais substantiva, 
que é descartada, restando as seguintes: 1 geom., que se intercepta em ângulo reto 
(diz-se de retas ou planos) 2 exatamente a prumo 3 hist.art., diz-se do estilo gótico 
arquitetônico surgido na Inglaterra, no s. XIV, em que predominam as linhas ver-
ticais (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Por questões semânticas, as 
acepções 1 e 3 também não estão habilitadas para servir de base para o advérbio. 
Assim, reconhece-se a polissemia, ou a falta dela, do advérbio em -mente.

8 O caso de contra é particularmente problemático, já que se contabiliza, assim 
como em pró, apenas uma ocorrência do termo; porém, há 19 acepções possí-
veis em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). O que ocorre 
é que contra, distintamente de pró, é também uma preposição, um instrumento 
gramatical, e nessa classificação há 16 das 19 acepções possíveis (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Como este trabalho desconsidera os ins-
trumentos gramaticais, dever-se-ia, então, instituir que em contra se observam 
três acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e três ocorrên-
cias vocabulares, o que inclui o termo no nível da restrição máxima aqui pro-
posta, da mesma maneira que pró.

9 Arregimentar é utilizado no conto em sentido extensivo não dicionarizado, 
como sinônimo de reunir. Esse sinônimo conta com uma ocorrência nos con-
tos, mas com 12 acepções possíveis em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). A seleção de arregimentar configura, então, uma maior espe-
cificação lexical.

10 Há o possível sinônimo pensar, que é utilizado 39 vezes e com oito acepções 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Obviamente, a seleção de ra-
ciocinar especifica a atividade mental do personagem, e, por conseguinte, o 
próprio personagem.
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que aparecem uma vez nos 12 contos, e com três acepções 
em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001): 
sensaboria, semblante, encadear, sanguinolento, pusilâni-
me. Palavras de ocorrência dois e com apenas uma acepção 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001): maquinal-
mente,11 júbilo (as duas ocorrências de júbilo se relacionam 
com os sentimentos de Tito, termo bem específico, portanto). 
Termos com duas ocorrências e duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001): infortúnio, enlevado, 
atônito. E, por fim, unidades que aparecem duas vezes e que 
contabilizam três acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001): meigo, prodigiosamente, lastimoso.

Todos esses termos se referem a Tito, sendo então notório 
que se está selecionando, para personagem da classe dos artistas, 
um léxico de seleção muito restrita: há 24 termos que respeitam o 
que neste trabalho se considerou como alta restrição para a seleção 
vocabular. Para os burgueses de “O escrivão Coimbra”, há oito uni-
dades com essas características; em “Marcha fúnebre” e “Pai contra 
mãe”, apenas dois termos assim se comportam em cada conto. 

Essa constatação se reforça com a listagem do léxico de res-
trição média-baixa presente nesse conto para especificar o artista: 
observa-se uma utilização de duas expressões cujos sentidos são 
especialmente dependentes do contexto:

- sem bigode – caso específico de seleção vocabular, em que o 
sentido da expressão por demais depende do contexto. Portanto, 

11 Ambas as ocorrências do advérbio maquinalmente estão nesse conto, e ambas 
estão modificando ações (expressas por verbos) de Tito. O mesmo ocorre com 
prodigiosamente. Portanto, por mais que se encaixem na restrição três, deve-se 
considerar que esses advérbios estão intimamente vinculados com o personagem 
em questão, o que, discursiva e estilisticamente, é muito relevante.
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“sem bigode” não significa o mesmo que “sem a parte da barba 
que cresce sobre o lábio superior”, mas sim “de pouca idade”. No 
contexto “sem dinheiro e sem bigode”, adquire um efeito estilís-
tico ainda maior, pois “sem bigode” se coordena com outra ex-
pressão (“sem dinheiro”), de sentido totalmente concreto, sem 
qualquer valor expressivo. E é exatamente dessa dialética que o 
discurso adquire peso literário-estilístico.

- trono do pensamento – mais uma locução cujo entendi-
mento depende do contexto, significando que a “fronte lar-
ga” de Tito deixava transparecer uma grande inteligência.

Há ainda os casos de termos que constam de mais de qua-
tro acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001), mas sendo pouco utilizados nos 12 contos 
pesquisados, e sem a grande necessidade de se recorrer ao 
contexto para recuperar o significado do termo. Essas pala-
vras respeitam o grau três de restrição aqui proposto, termos 
com derivação semântica média (com quatro ou mais acep-
ções), mas com índice de utilização inferior a quatro no uni-
verso pesquisado, e sem a grande necessidade de se recorrer 
ao contexto para recuperar o significado do termo.

- angélico – cinco acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001), duas ocorrências textuais.

- caridade – ocorre três vezes nos contos, registrando-se cin-
co acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

- evangélico – seis acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e três ocorrências.
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- engolfar – sete acepções são registradas, (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001) e três ocorrências, todas nesse conto, 
e duas se referindo a entrar a ação de Tito em pensamentos.

- paternidade, assombrado, expandir – respectivamente, quatro, 
cinco e seis acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Há apenas uma ocorrência nos contos para 
cada termo desses. Trata-se da restrição mínima, de grau qua-
tro, em que há um número de acepções maior do que três, mas 
de ocorrência baixíssima nos contos (uma ou duas). 

- inquirir – quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e três ocorrências; também é um caso de res-
trição baixa. Há, no entanto, uma especificidade possível, devi-
do à existência do sinônimo perguntar, termo com 55 ocorrên-
cias nos contos e seis acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Percebe-se, então, que inquirir, mesmo sendo 
de restrição baixa, permite a especificação do personagem, uma 
vez que há um termo concorrente muitíssimo usual.

Pode-se ainda registrar uma palavra que respeita o grau três 
de restrição, possuindo derivação semântica média (entre quatro e 
sete acepções) e ocorrência baixa (até três).

- desatender – quatro acepções em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e uma ocorrência.

Na história, “Tito, como todos os homens de vinte anos, poe-
tas e não poetas, sentia-se afetado do bicho do amor”, que não era 
correspondido, pois a mulher amada disse-lhe que achava melhor 
que Tito voltasse “à vida real, e deixa[sse] as musas e amores, para 
cuidar do alinho da própria pessoa”.
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Depois do relato das consequências do amor não correspon-
dido, a parte fantástica do conto se inicia: bate à porta do poeta 
uma sílfide, um “gênio feminino do ar na mitologia céltica e germâ-
nica da Idade Média”:

[...] mal o poeta abriu a porta, eis que uma sílfide, 
uma criatura celestial, vaporosa, fantástica, trajando 
vestes alvas, nem bem de pano, nem bem de névoas, 
uma coisa entre as duas espécies, pés alígeros, rosto 
sereno e insinuante, olhos negros e cintilantes, ca-
chos louros do mais leve e delicado cabelo, a caírem-
lhe graciosos pelas espáduas nuas, divinas, como as 
tuas, ó Afrodite! eis que uma criatura assim invade 
o aposento do poeta e, estendendo a mão, ordena-
lhe que feche a porta e tome assento à mesa. (ASSIS, 
1862, p. 3, grifos nossos).

Assim como o vocabulário específico do artista Tito, o dessa 
personagem fantástica também é repleto de termos com alta espe-
cificidade:

- apavonear – termo não registrado em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), o que lhe confere restrição 
de uso altíssima, ainda mais que foi utilizado apenas uma vez.

- moçoila, galhofeiramente – ambos com uma ocorrên-
cia e apenas uma acepção (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001).

- alígero, lépido, impertigar, fulgir – única ocorrência e 
duas acepções em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001).

- sílfide, prantear, investidura, entrelaçar – uma ocorrência e 
três acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).
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- celestial, cintilante – para o primeiro termo, uma acepção 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e duas ocor-
rências; para o segundo, três acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001) e duas ocorrências. 

Importa notar que todas essas ocorrências são desse conto, 
e qualificam personagens fantásticos. Assim sendo, além de respei-
tar a restrição máxima (até três acepções em Houaiss (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e até duas ocorrências nos con-
tos), ainda há a relação imediata, no discurso pesquisado, entre es-
ses termos e personagens desse tipo.

Listam-se, portanto, 13 termos relacionados a personagens 
fantásticos, os quais se enquadram no nível máximo de restrição 
para a seleção vocabular. Constate-se que o vocabulário desse mes-
mo grau listado para Tito diz respeito a um só personagem, en-
quanto esses 13 termos se relacionam com os vários personagens 
fantásticos: as fadas, as quimeras, o soberano, etc. Assim, a especi-
ficação vocabular do personagem Tito é ainda maior do que a dos 
seres fantásticos, apesar de esta também ser muito relevante. Tanto 
que também não são poucos os termos vinculados aos seres fantás-
ticos que guardam restrição três:

- trajar – quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e duas ocorrências, ambas nesse conto e re-
lacionadas com personagens fantásticos. 

- sombrear, espádua – termos que ocorrem uma vez nos 12 
contos; cinco acepções cada (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Espádua possui como sinônimo o termo 
ombro, que, por sua vez, ocorre cinco vezes nos contos e pos-
sui cinco acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 
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2001). Mais uma vez, a utilização do termo mais restrito se 
presta a uma maior especificação do personagem.

- peregrino adj. – cinco acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001); duas ocorrências.

- advertir – três ocorrências e cinco acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), duas das quais expres-
sando ações de personagens fantásticos.

- insinuante – quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001); quatro ocorrências, três das quais relacio-
nadas aos personagens fantásticos desse conto.

- alvo adj. – quatro ocorrências, duas das quais vinculadas 
a seres do mundo fantástico, e sete acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

- vaporoso – apresenta uma derivação semântica maior do 
que a estipulada para pertencer ao grau três de especificação, 
contando com nove acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001). Porém, no caso, trata-se de um sentido ex-
tensivo, o que acaba aumentando a especificação. Além disso, 
só há duas ocorrências nos contos, o que confirma seu poten-
cial de especificador, mesmo que essa hipótese não tenha sido 
prevista.

Com toda essa especificação para o vocabulário dos perso-
nagens fantásticos, comprova-se que o autor preferiu por confe-
rir-lhes uma maior relevância perante os burgueses, os plebeus e, 
principalmente, os escravos. Até aqui, a especificidade vocabular 
do personagem fantástico só não foi maior do que a do artista.
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ANÁLISE LEXICOLÓGICA: CONTO “FREI SIMÃO”

O personagem-título, Frei Simão, era “[...] de caráter taci-
turno e desconfiado. Passava dias inteiros na sua cela, de onde ape-
nas saía na hora do refeitório e dos ofícios divinos. Não contava 
amizade alguma no convento” (ASSIS, 1870, p. 1, grifos nossos). 
A história desse personagem se inicia com sua morte, aos 38 anos, 
mas com aparência de 50, e “[...] a causa desta velhice prematura 
derivava da que o levou ao claustro na idade de trinta anos” (ASSIS, 
1870, p. 1, grifos nossos).

São poucas as palavras relacionadas a esse clérigo que respei-
tam a restrição máxima para seleção vocabular. Isso se dá porque a 
maior parte do conto diz respeito aos eventos que levaram Simão 
a ingressar na vida religiosa, haja vista que esse conto é dividido 
em cinco partes e apenas a primeira e a última fazem menção ao 
sacerdócio. As outras três partes contam os motivos de Simão para 
abandonar a vida familiar. Como se deseja observar como Machado 
utiliza seu léxico em personagens do clero, são apenas aquelas duas 
partes que se analisam.

Entre os termos vinculados a Simão, cinco se enquadram no 
grau máximo de restrição:

- passou à eternidade – signficando morrer, ocorre uma vez 
nos contos. Seu constituinte eternidade ocorre três vezes.

- adoecer – uma ocorrência e duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).

- desconfiado – uma ocorrência e três acepções em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001).
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- enfermo s.m. – uma ocorrência e duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001). Há o sinônimo doen-
te, com quatro acepções como substantivo em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) e duas ocor-
rências. Consequentemente, há um termo concorrente que 
pode substituí-lo sem a mesma força expressiva, mas essa 
diferença não é tão grande.

- prédica – duas acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e uma única ocorrência. Sendo termo ecle-
siástico, serve para caracterizar o personagem. No entanto, 
há um sinônimo muito próximo, sermão, que possui uma 
derivação semântica maior – quatro acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) – e duas ocorrências.

Fora esses termos, utilizados para o personagem principal 
Simão na condição de pertencente ao clero, há outras pala-
vras que também se utilizam para os demais religiosos:

- persignar-se – termo já observado no estudo da classe dos 
escravos. Uma acepção em Houaiss (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001) e duas ocorrências, sempre em con-
texto eclesiástico. 

- persistir – com duas ocorrências e duas acepções (HOUAISS; 
VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), encontra-se no âmbito 
da restrição máxima. Essa classificação ganha força quando 
se constata que seu possível sinônimo insistir ocorre oito ve-
zes e possui quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001).

Esses são os termos que se alinham na restrição tida como 
máxima. Porém, essas sete ocorrências não parecem poucas, já que 



310

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

elas ocorrem em apenas duas partes do conto. Portanto, essas sete 
ocorrências acabam por ganhar um peso relativo alto para caracte-
rizar os personagens da classe dos religiosos. Igualmente importan-
te é constatar que os termos de nível de restrição três também são 
relativamente abundantes.

Inicialmente, listam-se os termos desse grau de restrição, os 
quais estão vinculados a Frei Simão:

- taciturno – quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e duas ocorrências, ambas caracterizando 
Frei Simão.

- prematuro adj. – quatro acepções (HOUAISS; VILLAR; 
MELLO FRANCO, 2001) e uma ocorrência.

- urso – alcunha criada pelos noviços do convento para 
Simão, devido a seu temperamento, refratário ao convívio 
social. É uma acepção figurada, entre as cinco listadas por 
Houaiss (HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001), e a 
única ocorrência do termo.

- expirar – cinco acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e ocorrência única; aqui em sentido figu-
rado: “morrer”.

- alienação – seis acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e duas ocorrências, ambas relacionadas 
com Frei Simão, no sentido figurado “desorientação quanto 
ao comportamento e às convicções pessoais”.

- sufocado – sete acepções (HOUAISS; VILLAR; MELLO 
FRANCO, 2001) e duas ocorrências. 



311

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das propostas deste trabalho é comprovar que termos 
restritos a uma seleção se prestam mais para caracterizar os persona-
gens de forma contundente do que os termos gerais. Estabelecidos 
os critérios lexicográficos para o reconhecimento dessas restrições, 
classificam-se os vocábulos de baixa incidência dos textos em qua-
tro níveis de restrição: da máxima (restrição um, que engloba vo-
cábulos que ocorrem até duas vezes nos contos e que contam com 
até três acepções no dicionário de consulta – no caso, em Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) –, até a mínima 
(restrição quatro, com termos de semântica reduzida, ou seja, para 
os quais se registram até três acepções, mas que ocorrem nos contos 
entre três e sete vezes), passando por dois níveis intermediários: o 
primeiro (grau dois de restrição) para termos de ocorrência média 
nos contos (entre três e sete ocorrências), mas cujo sentido só possa 
ser recuperado pelo contexto, e o segundo (grau três), para termos 
que apresentam no dicionário de consulta – neste trabalho, Houaiss 
(HOUAISS; VILLAR; MELLO FRANCO, 2001) – entre quatro e 
sete acepções, e que ocorrem uma ou duas vezes nos contos.

A partir dessa classificação, observa-se como se comportam 
os vocábulos nos contos, instituindo-se uma triangulação texto/
dicionário/levantamento lexicográfico. O resultado de tal triangu-
lação, então, é aplicado aos personagens, que, como visto, também 
são fruto de classificação: escravo/negro, plebe, burguês, clérigo, 
político, artista e fantástico.

Entre esses tipos de personagens, pode-se instituir, por ques-
tões quantitativas vocabulares, a seguinte hierarquia:

(a) artista: personagem que apresenta o maior número de ter-
mos com restrição para sua seleção, totalizando 24;
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(b) fantástico: 13 ocorrências que respeitam esse mesmo limite;

(c) clérigo: apesar de possuir apenas cinco termos que se encai-
xam no grau máximo de restrição, o fato de os personagens 
dessa classe não ocorrerem em todo o conto “Frei Simão” 
confere a esse número um peso relativo maior;

(d) burguês: oito termos;

(e) políticos e plebeus: dois termos para cada uma dessas classes; e

(f) escravos: não possuindo um conto que tenha um persona-
gem principal dessa classe, analisaram-se dois contos nos 
quais os escravos aparecem. Mesmo assim, não se consignam 
mais de três ocorrências do grau de restrição máxima para 
tais personagens.

Com essas informações, é possível estabelecer um vínculo 
entre a seleção vocabular nos contos de Machado de Assis e a aná-
lise social que se confere às classes nas quais a sociedade está divi-
dida. Excluem-se, obviamente, os personagens fantásticos; a alta 
incidência de termos mais específicos para eles se dá, talvez, exa-
tamente pelo fato de serem imaginados ou sonhados pelo artista. 
Por isso, mesmo que indiretamente, as restrições estabelecidas para 
os personagens fantásticos podem ser relacionadas ao artista.

O que ocorre é que o universo lexical ora analisado não per-
mite que se façam generalizações absolutas; para que se comprovem 
esses resultados, é necessário que aumente, em muito, o número de 
levantamentos lexicográficos existentes. Com isso, reforça-se o que 
se afirmou na introdução do trabalho: a pesquisa lexicográfica no 
português está muito atrasada, ainda mais no que tange aos auto-
res literários, agentes sociais que conseguem analisar a sociedade 
com um olhar crítico e penetrante, como o faz Machado de Assis. 
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A partir de meados do século passado, a pesquisa da língua falada 
ganhou tanta importância que acabou por obliterar as pesquisas 
linguísticas no âmbito literário.

Mesmo assim, o caminho para se fazer uma análise social a 
partir de pesquisas lexicográficas, pela triangulação texto/dicioná-
rio/levantamento lexicográfico, está indicado, e parece ser muito 
produtivo.
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oS VErBoS LEmBrAr E ESQuECEr: 
oS DADoS DiALETAiS NAS ENTrADAS 
LEXiCAiS

Sandra Pereira

Este trabalho tem como objetivo propor novas entradas lexicais 
para os verbos lembrar e esquecer, de acordo com a proposta defen-
dida em Pereira (2010). Com base nas ocorrências desses verbos no 
corpus CORDIAL-SIN,1 um corpus dialetal do português europeu 
(daqui em diante, PE), pretende-se observar o seu comportamento 
sintático e, em seguida, apresentar uma entrada lexical cuja infor-
mação gramatical contribua para uma melhor definição dos res-
petivos verbos. Nesse sentido, procurou-se também olhar para os 
atuais dicionários do PE com o intuito de analisar a forma como 
esses verbos são descritos no português contemporâneo.

O artigo está organizado da seguinte forma: na secção 1, 
serão mostradas e comentadas as entradas dos verbos lembrar e 
esquecer em três dicionários do PE. Seguidamente, serão apresen-
tados os dados do corpus que ilustram o comportamento dos ver-
bos em PE dialetal contemporâneo. Na terceira parte será feita uma 

1 CORDIAL-SIN: Corpus dialectal para o estudo da sintaxe, projeto a decorrer 
no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Para mais informações, 
consultar o link disponível em <http://www.clul.ulisboa.pt/pt/23-investiga-
cao/696-cordial-sin-corpus-dialectal-para-o-estudo-da-sintaxe>. Acesso em: 
19 set. 2018.
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nova proposta de artigo lexicográfico para esses verbos, de acordo 
com os dados dialetais, sendo, posteriormente, apresentadas algu-
mas considerações gerais.

OS DICIONÁRIOS DO PE

Esta secção é dedicada aos dicionários de PE e à forma como 
os verbos lembrar e esquecer são descritos. Para isso, foram consi-
derados três dicionários contemporâneos: 

1. Dicionário da língua portuguesa contemporânea (ACADEMIA 
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001);

2. Infopédia (PORTO EDITORA, 2003-2018);
3. Dicionário gramatical dos verbos portugueses (CASTELEIRO, 

2007).

O DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
CONTEMPORÂNEA

Com a entrada do novo século, em Portugal assiste-se ao 
lançamento de novos dicionários gerais de língua, entre os quais, 
em 2001, o Dicionário da língua portuguesa contemporânea (DLPC) 
(ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001), sob a coor-
denação de João Malaca Casteleiro, da Academia de Ciências de 
Lisboa. A edição desse dicionário

[...] constitui a concretização do projecto diciona-
rístico académico e que, como tal, era ansiosamente 
aguardado, tendo-se constituído como o dicionário 
que maior impacto teve em Portugal e mais destaque 
mereceu na comunicação social. (CORREIA, 2009, 
p. 119). 
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A sua publicação foi apenas em formato de papel, em dois 
volumes, sendo constituído por cerca de 70.000 entradas com 
transcrição fonética. Os artigos lexicográficos apresentam bastantes 
exemplos de uso (porque é um dicionário que recorreu a corpora) 
e abonações. A informação gramatical é muito escassa, sobretudo 
em relação aos verbos, não havendo qualquer referência ao tipo de 
verbo na descrição das aceções. Veja-se o artigo correspondente ao 
verbo lembrar:

lembrar [lẽbr’ar] v. (Do lat. memorare). 1. Fazer pen-
sar ou pensar em determinada coisa ou pessoa; fazer 
ocorrer ou ocorrer ao espírito; trazer ou ouvir à me-
mória lembrança. ≈ recordar. Ainda hoje lembra o 
irmão com muita saudade. Esta paisagem lembra-lhe 
a infância. 2. Mencionar, para que não seja esqueci-
do; referir para que seja tido em conta. ≈ advertir, 
recordar. A secretária lembrou a reunião ao patrão. 
Lembrou o irmão de que lhe devia dinheiro. 3.+-se. 
Reter na memória, manter na mente, na lembrança. 
≈ recordar. ≠ esquecer. Lembrar-se-ia ele de que 
o tínhamos convidado para jantar? Os alunos já não 
se lembram da tabuada. Não me lembro onde pus os 
óculos. 4.+-se. Pensar de repente em alguma coisa. 
≈ ocorrer. Lembrou-se de que não tinha fechado a 
porta. Lembrei-me de fazer um bolo para o chá. Hoje 
lembrei-me de ti. 5. Vir ao espírito; surgir na men-
te, no pensamento ou na lembrança. ≈ ocorrer. 
Lembrou-lhe, enquanto escrevia os convites, mandar 
um ao pai. 6. Pensar demoradamente em alguma 
coisa; reviver no pensamento, na lembrança. ≈ re-
cordar. 7. Apresentar como alternativa, hipótese 
ou sugestão. ≈ alvitrar, propor, sugerir. E se 
fôssemos jantar a Sesimbra? – lembrou um colega. 8. 
Apresentar semelhanças; trazer memórias ao pen-
samento, por ser parecido. ≈ parecer. 9. Mandar 
saudações ou lembranças; fazer-se lembrado. ≈ re-
comendar-se. Pediu que o lembrássemos aos nossos 
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pais. 10. Servir para ter presente, para recordar ou 
para perpetuar a memória. Um momento que lembra 
o estadista. fazer lembrar, trazer ao pensamento, à 
memória, por ser semelhante ou por ter qualquer 
relação. ≈ recordar. Isso lembrava-lhe o que o pai 
dizia sempre. Ela faz lembrar a mãe. (ACADEMIA 
DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001, p. 2246).

Como se pode verificar, o DLPC (ACADEMIA DAS 
CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001) é um dicionário que apresenta 
transcrição fonética e informação etimológica. Não fornece qual-
quer indicação sobre o tipo de verbo (se é transitivo, intransitivo, 
impessoal, etc.), chamando apenas a atenção para os casos em que 
o verbo é pronominal (aceções 3 e 4). As aceções, numeradas, são 
perifrásticas, recorrendo também à sinonímia (como em 1 e 2, em 
que são apresentados sinónimos em maiúsculas: recordar e ad-
vertir, recordar, respetivamente, antecedidas do sinal adequado 
para marcar esse tipo de relação semântica) e à antonímia (como 
em 3, em que se apresenta o antónimo esquecer, também prece-
dido do sinal adequado para essa relação semântica). As unidades 
multipalavras2 aparecem no final do artigo, a negrito e sem nume-
ração. A maioria das aceções e das unidades multipalavras é ilus-
trada com exemplos de uso, retirados de corpora. Isso significa que, 
uma vez que é dado o contexto em que o verbo ocorre, a informa-
ção sintática é veiculada indiretamente. 

Assim, por exemplo, as frases que ilustram a primeira aceção 
mostram-nos que o verbo pode ser transitivo direto (Ainda hoje 
lembra o irmão com muita saudade. [Sujeito-Verbo-Objeto]) ou um 
verbo com dois complementos (Esta paisagem lembra-lhe a infân-
cia. [Sujeito-Verbo-Dativo-Objeto]). Da mesma forma, olhando 

2 Do inglês Multiword Expression (MWE), adota-se a tradução presente, por ex-
emplo, em Ranchhod e Carvalho (2006).
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para os exemplos da aceção 4, depreende-se que o verbo é transitivo 
indireto na medida em que seleciona uma completiva introduzida 
pela preposição de (finita, no primeiro exemplo: Lembrou-se de que 
não tinha fechado a porta; e não finita no segundo: Lembrei-me de 
fazer um bolo para o chá.) ou um complemento oblíquo: Hoje lem-
brei-me de ti. Igualmente, pelo exemplo apresentado na aceção 5, 
percebe-se que o verbo pode ser impessoal: Lembrou-lhe, enquanto 
escrevia os convites, mandar um ao pai. 

Passando para o verbo esquecer, no DLPC (ACADEMIA DAS 
CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001) ele é descrito da seguinte forma:

esquecer [ə∫k’εser]. v. (Do lat. *escadescere, frequen-
tativo de excadere ‘cair de’). 1. Deixar de ter presente 
na memória, não ser capaz de recordar. ≈ olvidar 
≠ lembrar, recordar. Esquecia facilmente o nome 
dos clientes. Esqueceu o telefone do amigo. 2. Deixar, 
determinada lembrança, de estar presente na me-
mória de alguém, ser esquecida. Aqueles dias nunca 
esqueceriam. 3. +-se. estar absorvido em qualquer 
actividade e não se aperceber da passagem das ho-
ras. Esqueceu-se das horas e trabalhou até às quatro 
da manhã. Estavam tão entusiasmados com as brin-
cadeiras que se esqueceram de almoçar. 4. +-se. Não 
fazer alguma coisa por descuido ou por falta de aten-
ção. Esqueceu-se de pôr a carta no correio. 5. Deixar 
de possuir determinado conhecimento ou deixar 
escapar da memória; não se lembrar de qualquer 
coisa. Esqueceu o latim que tinha aprendido no se-
cundário. Esqueci-me como se põe a funcionar esta 
câmara. Esqueceu-se da maneira de fazer o bolo. 6. 
Procurar tirar da memória, procurar não lembrar. 
7. Não dedicar atenção ou interesse a alguém ou a 
alguma coisa. ≈ decurar, olvidar ≠ interessar-
se, velar. Um país que esquece o seu património não 
o merece. O poeta foi completamente esquecido pelos 
seus contemporâneos. 8. Ignorar normas, princípios 
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que deveriam ser respeitados ou postos em prática. 
Esqueceu o respeito que lhe era devido e insultou-o. 
9. Deixar alguma coisa abandonada num lugar, 
por descuido ou inadvertência. ≈ deixar, largar 
(Fam.). Esqueceu-se do porta-moedas em casa. 10. 
Fazer apagar ou cessar a afectividade, o sentimento 
que se tinha por alguém ou alguma coisa. 11. Perdoar 
ofensas ou agravos recebidos. Esqueceu as palavras 
rudes do amigo. (ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE 
LISBOA, 2001, p. 1552).

A estrutura do artigo é semelhante à do verbo lembrar, quer 
na forma como é veiculada a informação semântica, quer na forma 
como se expõe a informação gramatical. Nas aceções 1, 5, 7, 8, e 11, 
os exemplos mostram que o verbo é transitivo direto, ao contrário 
do exemplo em 2, que mostra que o verbo é intransitivo. Nas ace-
ções 3 e 4, o verbo, além de ser pronominal, é também transitivo 
indireto. Nenhuma das aceções é ilustrada com exemplos do uso 
impessoal do verbo esquecer, como acontecia com o verbo lembrar.

Nesse dicionário, explicitamente, não há qualquer informa-
ção gramatical sobre o uso dos verbos que ajude o consulente me-
nos preparado ou menos atento. No caso das aceções sem exemplos, 
não existe nenhuma informação sobre o comportamento do verbo.

INFOPÉDIA

Quando neste trabalho se refere o dicionário Infopédia (PORTO 
EDITORA, 2003-2018),3 está a considerar-se o dicionário da língua 
portuguesa. Trata-se de um dicionário que, por estar acessível na inter-
net, é bastante consultado. Veja-se o artigo do verbo lembrar:

3 A Infopédia é o conjunto de dicionários da Porto Editora, muito usados em 
Portugal, que estão disponíveis em <http://www.infopedia.pt/>. Acesso em: 31 
mar. 2011.
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lembrar
v. t. 1. trazer à memória; recordar; 2. comemorar; ce-
lebrar; 3. sugerir; 4. admoestar
v. i. vir à memória
v. pron. recordar-se
(Do lat. memoráre, «id.»). (PORTO EDITORA, 
2003-2018).

Como se pode verificar, o artigo está organizado de acordo 
com o tipo de verbo. Assim, como verbo transitivo, aparecem as 
aceções 1, 2, 3 e 4; como verbo transitivo e como verbo pronominal 
há apenas uma aceção (não numerada por ser apenas uma) para 
cada um. Não há exemplos a ilustrar as várias aceções e também 
não é apresentada transcrição fonética. No final do artigo existe in-
formação etimológica.

Relativamente ao verbo esquecer, o artigo presente na 
Infopédia (PORTO EDITORA, 2003-2018) é o seguinte:

esquecer
v. t. 1. deixar fugir da memória; olvidar; não fazer 
caso de; 
desprezar; v. i. 1. sair da lembrança; perder a sensi-
bilidade
v. pron. 1. não se lembrar; (Do lat. *escadescère, freq. 
de excadère, «cair fora»)

Uma vez mais, o critério de organização do artigo é o tipo de 
verbo e, dentro de cada grupo, as aceções são numeradas, se houver 
mais do que uma.

Nesse dicionário alguma informação gramatical é veicula-
da explicitamente (através da indicação do tipo de verbo). No en-
tanto, como não são fornecidos exemplos, o consulente não tem 
acesso ao contexto em que os verbos lembrar e esquecer podem 
ser usados.
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O DICIONÁRIO GRAMATICAL DOS VERBOS 
PORTUGUESES

O outro dicionário consultado foi o Dicionário gramatical de 
verbos portugueses (DGVP) (CASTELEIRO, 2007), um dicionário 
especializado em verbos do PE. Descreve mais de 12.600 verbos, 
apresentando transcrição fonética. Geralmente, o artigo lexico-
gráfico aparece dividido em aceções curtas (definição por sinóni-
mos) e numeradas, seguindo-se-lhes o respetivo esquema sintático 
e exemplos. Uma vez que o público-alvo4 é muito alargado, o es-
quema sintático nem sempre é transparente para todos os tipos de 
utilizadores. A informação sobre a função de cada argumento na 
frase é igualmente fornecida no esquema sintático. O critério de 
organização de cada artigo é a subclasse do verbo. Ou seja, descre-
vem-se as aceções dentro de cada tipo de verbo e há aceções que se 
repetem se a elas corresponder mais do que um esquema sintático. 
Nesse dicionário são apresentados exemplos para ilustrar as ace-
ções.5 Veja-se como é descrito o verbo lembrar:

lembrar ||0100|| [lẽbr’ar] ||F100|| 1 trans. dir. 
[GN[Suj.] V GN[C. dir.]] <recordar> O sócio lembrou os 

4 O público-alvo do Dicionário gramatical de verbos portugueses (CASTELEIRO, 
2007) é identificado no prefácio: “De entre o vasto público a que esta obra se 
destina, destacam-se não só os alunos dos ensinos básico e secundário e os que 
aprendem o português como língua segunda ou língua estrangeira, mas tam-
bém os que utilizam o português na comunicação social ou trabalham na área 
da tradução, e igualmente todos os que recorrem a este tipo de instrumento 
para obter informação acerca do funcionamento das unidades verbais. Ou seja, 
este dicionário constitui uma ferramenta de trabalho para todos os que escre-
vem e comunicam em português”. 

5 Na introdução, revela-se que: “[f]oi preocupação dos redactores fornecer, para 
todos os verbos da nomenclatura, exemplificação verosímil e contextualiza-
da, dentro do possível, baseada em factos linguísticos extraídos de corpora. 
Procedeu-se da mesma forma de modo a evitar exemplos desadequados, in-
verosímeis, preconceituosos ou não isentos” (CASTELEIRO, 2007, p. xix)
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tempos gloriosos do clube. | <sugerir> Este cheiro 
lembra o Verão. | [GN[Suj.] V FFinita[C. dir.]] <recordar> 
Lembro que é preciso cuidado a atravessar a rua. | 
<sugerir> Lembrou que o teatro era uma alternativa. 
| [GN[Suj.] V FNão Finita[C. dir.]] <recordar> O deputado 
lembrou ser urgente legislar nessa matéria. | <suge-
rir> O técnico lembrou ser possível adquirir equipa-
mento mais moderno. 2 trans. dir. indir. [GN[Suj.] 
V GN[C. dir.] GP(a)[C. indir.]] <recordar> O marido 
lembrou à esposa os tempos difíceis que passaram. 
| <mandar lembranças> Lembre-nos a sua espo-
sa. | [GN[Suj.] V GN[C. dir.] GP(de)[C. prep.]] <recordar> 
A mãe lembrou o filho das asneiras que ele fizera. 
| [GN[Suj.] V FFinita[C. dir.] GP(a)[C. indir.]] <recordar> O 
professor lembrou ao aluno que era preciso estudar. 
| [GN[Suj.] V FNão finita[C. dir.] GP(a)[C. indir.]] <recordar> 
O rapaz lembrou aos irmãos ser ele o mais velho. 3 
pron. [GN[Suj.] V-se GP(de)[C. prep.]] <recordar> Já não 
se lembrava da casa de infância. | [GN[Suj.] V-se GP(de 
+ FFinita)[C. prep.]] <recordar> O patrão lembrou-se de 
que prometera uma promoção. | [GN[Suj.] V-se GP(de 
+ FNão finita)[C. prep.]] <recordar> Os rapazes nunca se 
lembravam de limpar a casa. OBS. na construção 
[GN[Suj.] V-se GP(de + FFinita)[C. prep.]], a preposição 
pode ser omitida: Lembra-te que tens uma reunião 
importante. (CASTELEIRO, 2007, p. 537).

Nesse dicionário o verbo lembrar apresenta três grandes 
grupos numerados: 1) como transitivo direto; 2) como transitivo 
direto e indireto; e 3) como verbo pronominal. Dentro de cada 
grupo, o critério de organização é o esquema sintático, podendo 
repetir-se as aceções dentro do mesmo grupo (repare-se que no 
primeiro grupo há três esquemas sintáticos diferentes e cada um 
deles tem como aceções <recordar> e <sugerir>, havendo apenas 
duas aceções). As aceções são separadas por uma barra vertical (|). 
O esquema sintático com os diferentes constituintes e respetivas 
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funções é o primeiro elemento a aparecer, seguido da aceção (entre 
parênteses angulares, em itálico e a negrito) e, por fim, o exemplo 
que ilustra ambas as coisas. Quer no caso do verbo como transiti-
vo direto, quer no caso do verbo como pronominal, a preposição 
selecionada pelo verbo aparece inserida no esquema sintático que 
é seguidamente ilustrado pelo exemplo. No final do artigo há uma 
observação a chamar a atenção para o facto de a preposição poder 
estar omitida numa determinada construção.

Veja-se também o artigo do verbo esquecer:

esquecer ||0201|| [ə∫k’εser]||F221|| 1 trans. dir. 
[GN[Suj.] V GN[C. dir.]] <deixar de ter presente> A 
senhora não deve esquecer o código do cartão. | 
<abandonar> O médico disse que tinha de esque-
cer o tabaco. | <procurar não lembrar> Ele costuma 
beber para esquecer os problemas. | <descurar> A 
empresa pediu-lhe para não esquecer o objectivo 
do trabalho. | <ignorar ou fazer cessar> Os adeptos 
esqueceram a boa educação e insultaram o árbitro. 
Ela nunca esqueceria aquele amor. | <perdoar> A 
feirante esquecera de vez as críticas da amiga. 2 in-
trans. [GN[Suj.] V] <não lembrar> Ele diz que bebe 
para esquecer. 3 pron. [GN[Suj.] V[-se]] <ficar absor-
to> Quando se senta a jogar computador, esquece-
se. | [GN[Suj.] V[-se] GP(de)[C. prep.]] <deixar de ter pre-
sente> A avó nunca se esquece do nosso aniversário. 
<colocar de lado> Ele esquecera-se da dieta. | <ab-
sorver-se> As crianças brincaram tanto que se es-
queceram das horas. | <descurar-se> O mestrando 
não deveria esquecer-se da teoria clássica. | <deixar 
por distracção> Esqueci-me do telemóvel. | [GN[Suj.] 
V[-se] GP(de+FFinita)[C. prep.]] <deixar de ter presen-
te> O candidato esqueceu-se de que falava com um 
jornalista. | <absorver-se> Estava tão embrenhado 
que se esqueceu de que ainda não tinha jantado. | 
[GN[Suj.] V[-se] GP(de+FNão Finita)[C. prep.]] <deixar de ter 
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presente> O professor nunca se esquecia de levar o 
manual. | <não realizar> A cozinheira esquecera-
se de colocar sal. OBS. na construção [GN[Suj.] V[-se] 
GP(de+FFinita)[C. prep.]], a preposição pode ser omiti-
da: O rapazito esquecera-se que havia jogo na televi-
são. (CASTELEIRO, 2007, p. 435).

O verbo esquecer, tal como é descrito nesse dicionário, apre-
senta esquemas diferentes do verbo lembrar. Assim, há três gran-
des grupos dentro do artigo, sendo o critério o tipo de verbo: 1) 
transitivo direto; 2) intransitivo; e 3) pronominal. Por exemplo, no 
caso em que o verbo é descrito como transitivo direto, há apenas 
um esquema sintático para seis aceções diferentes (cada uma delas 
com exemplos que ilustram quer a construção quer a aceção). No 
terceiro grupo, há informação sobre a preposição subcategorizada 
pelo verbo (que é sempre a preposição de) e, uma vez mais, uma 
observação no final do artigo a indicar que essa preposição numa 
dada construção pode ser omitida.

Portanto, esse dicionário, por ser especializado em verbos, 
é o que fornece mais informação sintática explícita sobre os ver-
bos que descreve. Essa informação é veiculada quer explicitamen-
te, através de esquemas sintáticos da construção em que o verbo 
ocorre, quer implicitamente, através dos exemplos que apresenta. 
Nenhum dos outros dicionários referidos anteriormente forne-
ce informação tão detalhada sobre o comportamento dos verbos 
lembrar e esquecer. 

Depois dessa breve amostra dos dicionários portugueses, ob-
serva-se que:

(i) alguns dicionários não apresentam exemplos (não há 
recurso a corpora);
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(ii) alguns não indicam informação gramatical ou sintá-
tica;

(iii) não há informação regional, ou seja, os dicionários 
descuram normalmente os dados dialetais.

Na próxima secção, são apresentados os dados do corpus, no 
sentido de verificar se a dialetologia pode contribuir para uma me-
lhor descrição da língua nos dicionários.

OS DADOS DIALETAIS 

A tradição lexicográfica anglo-saxónica, sobretudo os 
Monolingual Learner’s Dictionary (MLD) (RUNDELL, 1998), tem a 
preocupação de veicular informação sintáctica, de forma sistemáti-
ca, através de estruturas gramaticais codificadas por sistemas sim-
ples e acessíveis aos diferentes tipos de utilizadores (HUNSTON, 
2004; RUNDELL, 1998). A sintaxe do verbo é uma das questões 
mais debatidas e das que mais tem interessado os estudiosos 
(BOGAARDS; VAN DER KLOOT, 2001).

No contexto lexicográfico do PE a informação gramatical, 
por um lado, tem sido descurada; por outro lado, também o recur-
so a corpora é pouco frequente (com algumas exceções, nomeada-
mente o DLPC (ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA, 2001). 
Nesse sentido, estabelecendo, com o recurso a um corpus, aquilo 
que Hornby (1980) chama de padrão (o pattern: a estrutura grama-
tical em que uma determinada palavra é usada e que é fundamen-
tal para o utilizador), nesta secção pretende-se descrever os verbos 
lembrar e esquecer de acordo com aceções encontradas e o respeti-
vo comportamento sintático.
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O CorPus 

Conforme já foi referido, o corpus usado neste trabalho é o 
CORDIAL-SIN. Este corpus é geograficamente representativo dos 
dialetos do PE e é composto por excertos selecionados de fala es-
pontânea e semidireta. Na sua origem estão as entrevistas orais re-
colhidas pelo Grupo de Dialetologia do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa (CLUL) no âmbito de vários atlas linguís-
ticos (ALEPG,6 ALIR,7 ALLP,8 ALE9). Os informantes têm, o mais 
possível, o perfil, requerido para esse tipo de inquérito: são idosos 
rurais com baixa instrução, nascidos e criados no local da entre-
vista.

O CORDIAL-SIN é composto por 42 localidades10 e cerca de 
600.000 palavras. Está disponível em diversos formatos: (i) trans-
crição conservadora; (ii) transcrição normalizada; (iii) versão txt; 
(iv) versão anotada morfossintaticamente e (v) versão anotada sin-
taticamente (em fase de conclusão).

A partir do corpus etiquetado morfologicamente foi possível, 
através de um programa de concordâncias,11 proceder à extração 
das ocorrências dos verbos lembrar e esquecer nos dialetos do PE. 

6 ALEPG – Atlas Linguístico e Etnográfico de Portugal e da Galiza. Mais infor-
mações em: <http://www.clul.ulisboa.pt/en/10-research/682-aleac-linguis-
tic-and-ethnographic-atlas-of-azores>. Acesso em: 14 set. 2018.

7 ALiR – Atlas Linguistique Roman. Mais informações em: <http://www.clul.
ulisboa.pt/pt/23-investigacao/687-alir-atlas-linguistique-roman>. Acesso em: 
14 set. 2018.

8 ALLP – Atlas Linguístico do Litoral Português. Mais informações em: <http://
www.clul.ulisboa.pt/en/10-research/684-allp-linguistic-atlas-of-the-portu-
guese-coast>. Acesso em: 14 set. 2018.

9 ALE – Atlas Linguarum Europae. Mais informações em: http://www.clul.ulis-
boa.pt/pt/23-investigacao/689-ale-atlas-linguarum-europae

10 Ver anexo 1 com mapa das localidades.
11 Concordance for Windows XP, NT 5.1, Copyright © R. J. C. Watt, 1999-2004.
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Essas concordâncias foram ordenadas pela palavra seguinte à hea-
dword (o verbo em questão) de forma a obter mais facilmente os 
pattern (HORNBY, 1980).

OS DADOS: leMBrar

Analisando agora as ocorrências do verbo lembrar, seguem-
se alguns exemplos extraídos do corpus:

(1) Antigamente já me lembra a mim de fazerem isso. N-LAR09

(2) Lembrou-me ser estevas. S-STJ55

(3) Em madeira não me lembra cá disso. S-ALC09 

(4) Eu depois eu estive a estudar e lembrou-me isso. C-MTV52 

(5) Ainda hoje me lembra quanto eu fui ganhar. S-CPT02 

(6) Lembra-lhe que eu estive a morrer com ela? C-GRJ33 

(7) E eu lembra-me assim: ó que esta gente não terá?… C-COV19 

Note-se que todos os exemplos apresentam o verbo na terceira 
pessoa do singular e há sempre um elemento dativo que é o sujeito 
experienciador. Nesse sentido, pode concluir-se que se trata de um 
verbo impessoal (relativamente ao sujeito) e transitivo de dois lugares 
(relativamente aos seus complementos). Assim, o verbo lembrar nesses 
exemplos seleciona, para além do elemento dativo, outros complemen-
tos: uma completiva não finita em (1) (introduzida pela preposição de) 
e em (2); um complemento oblíquo em (3); um objeto direto, que é um 
sintagma nominal em (4) e uma oração interrogativa indireta em (5); 
uma completiva finita introduzida por que com o verbo no indicativo, 
em (6); e, finalmente, em (7), uma oração independente. 



329

Olhares sobre o Léxico: perspectivas de estudos

Olhando para outro grupo de exemplos, verifica-se que o 
verbo exibe flexão nas várias pessoas e é pronominal, apresentando 
sempre o clítico se inerente:

(8) Eu não me lembro bem a canção. S-MLD15 

(9) eu lembro-me perfeitamente dos carros a gasogénio. N-GIA33 

(10) E também me lembro que não se andava calçados. A-CDR25 

(11) E agora e este senhor que se lembrou levar uma garrafa de 
água desta de São João, S-AJT03 

(12) Nunca me lembro de isso se usar… A-STE44 

(13) Mas lembrou-se: “Eu tenho de perguntar à minha mãe. 
S-MLD25 

Nesses exemplos, o verbo lembrar é transitivo, podendo o 
complemento ter diversas formas: em (8) é um sintagma nominal; 
em (9) é um complemento preposicional introduzido pela preposi-
ção de; uma completiva finita introduzida por que com o verbo no 
modo indicativo é o complemento do verbo em (10); nos exemplos 
(11) e (12), aparece uma completiva não finita, sendo a última in-
troduzida pela preposição de; e, por fim, em (13), há uma oração 
independente como complemento do verbo lembrar. 

No exemplo que se segue, lembrar seleciona um complemen-
to indireto (sob a forma de um pronome dativo), sendo o verbo 
classificado como transitivo:

(14) Metade das coisas não me lembram! S-CPT49 

OS DADOS: esqueCer

Relativamente ao verbo esquecer, esse primeiro grupo de 
exemplos mostra que o verbo ocorre na terceira pessoa do singular, 
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sendo, portanto, impessoal; e seleciona um complemento além do 
elemento em dativo, sendo também transitivo de dois lugares:

(15) Nunca me esqueceu esta. A-TRC53 

(16) Agora já nem me esquece bem como era as cantigas, mas às 
vezes dizia também qualquer tolice. A-PIC27 

(17) E ao ir-se embora, lá lhe esqueceu qualquer coisa: N-OUT15 

(18) Muitas coisas esquece-me. C-GRJ05 

Repare-se, por exemplo, na frase em (18), em que o verbo 
está na terceira pessoa do singular e tem um complemento dativo 
(me) e um sintagma nominal no plural (muitas coisas), não haven-
do nenhum elemento a estabelecer concordância com o verbo.

Outro grupo de exemplos mostra que o verbo esquecer tam-
bém exibe o comportamento de um verbo transitivo típico, sendo 
simultaneamente pronominal. Vejam-se alguns casos:

(19) Há muitas vezes que eu me esqueci parte deles. C-MTM32 

(20) Quanto mais trabalho há, mais há por fazer, não se esqueça 
disso. S-LVR06 

(21) porque estava sempre lembrando que ela que podia esquecer-
se de tomar fôlego. A-PIC27

No primeiro exemplo, o complemento é um sintagma no-
minal; e em (20) é um sintagma preposicional. Em (21) há uma 
completiva não finita introduzida pela preposição de. 

O verbo esquecer, de acordo com os dados do corpus, pode 
também ser um verbo intransitivo, como os exemplos seguintes 
ilustram:

(22) Coisas que nunca esquecem! S-CPT29 
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(23) Há aí coisas nessas aldeias que ainda não esqueceram e eu 
há mais de uma dúzia de anos que as disse, ou duas dúzias, 
S-CPT28 

UMA NOVA PROPOSTA

À luz dos dados do corpus CORDIAL-SIN, propõe-se as se-
guintes entradas para os verbos lembrar e esquecer.

lembrar v. IMP|T2, T

IMP|T2 <☻>
1. ocorrer, vir à memória. 
[+Cl-Dat] [de+INF]
Antigamente, no tempo que me eu criei, que eu ainda me 

lembra de não haver nada disto fora. A-GRC31; E eu lembra-me 
de meu pai ter ceroulas A-STE21; Uma coisa que eu sempre me 
lembra de isso se fazer. A-TRC19; Já me lembra de fazerem a 
Penteadora. C-UNS07; Antigamente já me lembra a mim de fa-
zerem isso. N-LAR09; Nunca me lembra de ele semear o milho 
à mão, ao lanço, N-FIS06; Eu lembra-me de ver semear trigo à 
enxada, S-LUZ02

[+Cl-Dat] [de+SN]
Mesmo a dizer o que eu ouvia, eu chorei tanto porque eu 

lembrou-me sempre do meu. A-CLH18; Eu cá, lembra-me muito 
bem, que eu já vou fazer sessenta e três anos, lembra-me muito 
bem de as coisas que havia, pobrezas… M-PST10; Pois, eu também 
conheço esse coiso, mas não me lembra também do nome disso, 
como é que é o nome que eles dão a isso. S-AJT12; Em madeira não 
me lembra cá disso. S-ALC09

[+Cl-Dat] [+SN]
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Eu lembra-me isto que o meu pai – Deus o tenha no céu –, 
minha mãe contava que ele tinha porcos no mato, que os “dia” bus-
car… A-FLF67; Mas ainda há uns outros engenhos que eu me lem-
bra de outros tempos, que têm uma roda muito grande. A-CLH07; 
Eu depois eu estive a estudar e lembrou-me isso. C-MTV52; E aqui 
há uma peça, uma peça que eu nem me lembra já o nome dela - des-
se coiso do travão. C-MTM27; Não me lembra bem agora o nome 
disso. N-FIS24; Só me lembra um verso e lembra-me então o estri-
bilho. S-CPT07

[+Cl-Dat] [+QU-]
Já não me lembra quanto é que ganhava. A-CLH11; Não me 

está a lembrar qual era a ervinha que pomos na roupa. C-FIG10; E 
depois, então, essa, eu lembra-me quando é que eu queria ir lá para 
os meus cunhados… N-CTL41; Ainda hoje me lembra quanto eu 
fui ganhar. S-CPT02

[+Cl-Dat] [que+ind]
Que eu lembra-me que naquele tempo os ovos era a vinte 

centavos. A-CRV49; Lembra-lhe que eu estive a morrer com ela? 
C-GRJ33; Que está-me a lembrar que há seis anos correu o mesmo 
tempo que está a correr agora. S-MLD38

[+Cl-Dat] [Ø]
E eu lembra-me assim: ó que esta gente não terá?… 

C-COV19; eu vim aqui, vejo aqui a peruinha. E logo me lembrou: 
“Olha, é do tio Childeberto”. N-LAR02 

[+Cl-Dat] [+INF]
Lembrou-me ser estevas. S-STJ55

T 
2. ter memória, lembrança; recordar-se. 
[de+SN] <SE>
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Eu ainda o outro dia é que me lembrei deste jogo. A-CLH13; 
O marroio é uma coisa que eu até me lembro dela agora porque a vi 
ontem. A-CDR46; Eu já me lembro da guerra da França, a senhora 
também se lembra ainda melhor do que eu. C-GRJ56; O senhor 
doutor lembra-se bem daquelas coisas? C-MST30; Era carvalho, 
filha, que eu ainda me lembro dos bocados dele. N-CTL08; eu lem-
bro-me perfeitamente dos carros a gasogénio. N-GIA33; Ainda me 
lembro de uma senhora que me deu doze tostões. S-MLD13

[+SN] <SE> <☻>
Ainda me lembro uma senhora que pertencia aqui – chama-

vam-na dona Feliciana –, morreu… C-GRJ55; Eu não me lembro 
bem a canção. S-MLD15; não me lembro o nome que davam àquilo 
S-MLD46

[+SN]
Aqui, eu lembro aqui foi esses guinchos que chegaram, que 

tem ali. A-TRC28 
[Ø] <SE>
Ele o rapaz lembra-se: “Ah, se a gente formos-lhe à porta pe-

dir água”… A-STE13; “Vocês, lembrai-vos: se houver uma guerra 
qualquer, estes ou o mundo ele destrói”… C-COV19; E depois vou 
para o médico com eles, que é para se eles lembrarem: “Olha, isto 
foi de meu pai, foi por eu não querer ir para a escola”. N-VPA15; 
Mas lembrou-se: “Eu tenho de perguntar à minha mãe. S-MLD25

[que+ind] <SE>
E também me lembro que não se andava calçados. 

A-CDR25; Olhe, a senhora não se lembra que ela ia a uma faixa 
de palha, ripava-a toda e andava sempre: C-GRJ25; as minhas ir-
mãs ficaram aborrecidas por via que lembraram-se que eles que 
é que convenceram mais os pais para eles lhe darem aquilo quase 
tudo. S-MLD46

[de+INF] <SE>
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Nunca me lembro de isso se usar… A-STE44 
[+INF] <SE> <☻>
E agora e este senhor que se lembrou levar uma garrafa de 

água desta de São João, S-AJT03
[+SN] <SE> <PRED>
Mas então eu lembro-me isso de pequenina. A-CDR24

3. ocorrer, vir à memória. 
[+Cl-Dat] 
Metade das coisas não me lembram! S-CPT49

4. recorrer, valer. 
[de+SN] <SE>
Nessa altura é que a gente se lembra de Deus. A-PIC17 
Na primeira aceção o verbo lembrar é descrito como um 

verbo impessoal (“I”), quanto ao sujeito, e como um verbo com 
dois complementos (“T2”). Cada grupo de exemplos é antecedi-
do da indicação (mais ou menos transparente) do tipo de com-
plemento. Assim, por exemplo, o código “[+Cl-Dat]” é usado 
para marcar um argumento dativo que, nesse caso, é o experien-
ciador da ação; a marcação “[de+INF]” codifica a ocorrência da 
preposição de a introduzir um infinitivo; “[de+SN]” descreve um 
sintagma nominal precedido da preposição de. Nas outras ace-
ções, o verbo lembrar exibe o comportamento de um transitivo 
típico. Note-se que, para além dos códigos que marcam o tipo de 
complementos, há também uma marcação do clítico se através 
da etiqueta “<SE>”. Nesse caso, significa que o clítico é inerente 
ao verbo lembrar em algumas construções, mas não em todas – 
como é o caso do terceiro grupo de exemplos da segunda aceção. 
No último grupo de exemplos da segunda aceção aparece também 
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a codificação “<PRED>” significando que há uma predicação se-
cundária no exemplo.

Vejamos a proposta para o verbo esquecer:

esquecer v. IMP|T2, T, I

IMP|T2 <☻>
1. sair da lembrança. 
[+Cl-Dat] [+SN]
Nunca me esqueceu esta. A-TRC53; Eu agora esquece-me o 

nome que a gente trata. A-GRC08; E ali em baixo, onde eu andei 
com as vacas hoje, mais para cá um bocadito – nunca me isto esque-
ce; C-COV31; Esquece-me o nome que lhe dão, a isso. C-VPC21; 
Esquece-me agora o nome da coisa que a gente tinha que era… 
N-FIS21; Já me esqueceu aquilo tudo. S-MLD02; Ai, que esquece-
me o nome daquilo! S-ALC17

[+SN] [+Cl-Dat]
Muitas coisas esquece-me. C-GRJ05

2. largar, deixar por descuido. 
[+Cl-Dat] [+SN]
ao ir-se embora, lá lhe esqueceu qualquer coisa: N-OUT15

T 
3. deixar sair da memória, perder da lembrança, não se lembrar.
[+SN]
eu falo e falo hoje aqui e diante de vocês que eu não sei como 

algumas mulheres esquecem o marido. N-MIN05
[de+INF] <SE>
deixo estar então – que eu esqueci-me de dizer –, deixo estar 

ali coisa duma hora, que é para aquilo tomar o gosto dos tempêros. 
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A-FLF72; eu tola, com sono e não queria dormir, porque estava 
sempre lembrando que ela que podia esquecer-se de tomar fôlego. 
A-PIC27

[de+SN] <SE>
“Ai, Senhor André, isso, esqueça-se disso! S-CBV61; Quanto 

mais trabalho há, mais há por fazer, não se esqueça disso. S-LVR06

I 
4. sair da lembrança. 
Cantar as Velhas? Nem o diabo se me aguenta! Mas é preciso 

ser com violas. Não sendo com violas, já esquece. A-GRC36; Há 
aí coisas nessas aldeias que ainda não esqueceram e eu há mais de 
uma dúzia de anos que as disse, S-CPT28; Coisas que nunca esque-
cem! S-CPT29

Nessa proposta, o verbo esquecer apresenta três construções 
diferentes: na aceção 1 e 2 como impessoal e com dois complemen-
tos (“IMP|T2”); na aceção 3 como transitivo (“T”) e na aceção 4 
como intransitivo (“I”). Uma vez mais há a codificação do tipo de 
complementos quando eles existem. Sempre que o verbo é prono-
minal é igualmente marcada a ocorrência do pronome se.

Note-se que, de acordo, com os dados do corpus, há com 
esses verbos uma construção impessoal bastante frequente e que 
raramente é descrita nos dicionários. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões abordadas neste estudo, buscou-se 
evidenciar a importância dos corpora na elaboração de dicioná-
rios. Os exemplos com os verbos lembrar e esquecer extraídos 
de corpora mostram que há construções com esses verbos que 
os dicionários não descrevem e que não podem ser ignoradas.  
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A pesquisa em corpora traz dados inesperados e surpreendentes, 
não havendo a necessidade de os dicionários se repetirem quer no 
que às construções diz respeito quer aos exemplos, sobretudo na 
era da linguística de corpus. Ademais, é necessário que o compor-
tamento do verbo estudado seja ilustrado com exemplos, tendo 
assim o consulente acesso à produção espontânea dos falantes, 
como se demonstrou nas entradas dos verbos lembrar e esquecer 
apresentadas neste estudo. Por fim, considera-se que a informa-
ção sobre os dados dialetais é um contributo que enriquece o di-
cionário, pois faz referência ao ponto geográfico onde eles ocor-
rem, o que permite ter em mente a distribuição geográfica não só 
de variantes lexicais, mas também de construções sintáticas. 
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Anexo 1 – Localidades do CORDIAL-SIN

01 N-VPA Vila Praia de Âncora  
(Viana do Castelo) 22 S-EXB

Enxara do 
Bispo  

(Lisboa)

02 N-CTL Castro Laboreiro  
(Viana do Castelo) 23 A-TRC

Fontinhas 
(Angra do 
Heroísmo)

03 N-PFT Perafita (Vila Real) 24 C-MTM
Moita do 
Martinho 
(Leiria)

04 S-AAL

Castelo Vide, Porto Espa-
da, S. Salvador Aramenha, 

Sapeira, Alpalhão, Nisa 
(Portalegre)

25 N-LAR Larinho 
(Bragança)

05 S-PAL Porches, Alte (Faro) 26 S-LUZ Luzianes 
(Beja)

06 M-CLC Câmara de Lobos, Caniçal 
(Funchal) 27 N-FIS Fiscal  

(Braga)

07 M-PST Camacha, Tanque  
(Funchal) 28 N-GIA Gião (Por-

to)

08 C-MST Monsanto (Castelo Branco) 29 S-STJ Santa Justa 
(Santarém)

09 A-FLF Fajãzinha (Horta) 30 C-UNS
Unhais da 

Serra (Cas-
telo Branco)

10 A-MIG Ponta Garça  
(Ponta Delgada) 31 C-VPC

Vila Pouca 
do Campo 
(Coimbra)

11 N-OUT Outeiro (Bragança) 32 C-GRJ Granjal 
(Viseu)

12 S-CBV Cabeço de Vide  
(Portalegre) 33 A-CRV Corvo 

(Horta)

13 N-MIN
Arcos de Valdevez, Bade, 

São Lourenço da Montaria 
(Viana do Castelo)

34 A-GRC
Graciosa 

(Angra do 
Heroísmo)

14 C-FIG Figueiró da Serra (Guarda) 35 S-MLD Melides 
(Setúbal)
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15 S-ALV Alvor (Faro) 36 N-STA
Santo An-
dré (Vila 

Real)

16 S-SRP Serpa (Beja) 37 C-MTV Montalvo 
(Santarém)

17 LVR Lavre (Évora) 38 A-CLH
Calheta 

(Angra do 
Heroísmo)

18 S-ALC Alcochete (Setúbal) 39 S-CPT Carrapatelo 
(Évora)

19 C-COV Covo (Aveiro) 40 S-ALJ Aljustrel 
(Beja)

20 A-PIC Bandeiras, Cais do Pico 
(Horta) 41 A-STE

Santo Espí-
rito (Ponta 
Delgada)

21 C-PVC Porto de Vacas (Coimbra) 42 A-CDR Cedros 
(Horta)
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rEViSiTANDo BAKHTiN: NoTAS SoBrE 
A LEXiCALiDADE ENTrE PALAVrAS, 
(DiáLoGo ENTrE) DiSCurSoS E A 
CoNTriBuiÇÃo PArA oS ESTuDoS DA 
LiNGuAGEm

Éderson Luís da Silveira
Lucas Rodrigues Lopes

Neste artigo buscaremos apresentar reflexões para pensar os estu-
dos linguísticos a partir da articulação dos estudos do teórico russo, 
sobretudo sobre dialogismo e no âmbito dos gêneros do discurso, 
pontuando, assim, algumas contribuições para as teorias do texto 
e do discurso. Sob esse viés, a concepção de texto (ou o discurso) 
como objeto das ciências humanas (BAKHTIN, 2003) se torna pre-
ponderante. Isso requer pensarmos em um tipo específico de sujei-
to e em uma forma não monológica de conhecimento. Assim, para 
Barros (2003, p. 26), ao se voltar para o estudo dos seres humanos 
enquanto usuários da língua(gem), considera-se o homem enquan-
to produtor de textos.

Dessa concepção decorre que o homem não só 
é conhecido através dos textos, como se constrói  
enquanto objeto de estudos nos textos ou por 
meio deles, o que distinguiria as ciências humanas 
das ciências exatas e biológicas, que examinam o  
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homem “fora do texto”. Bakhtin propõe, para cada 
ciência humana, um objeto textual específico, pois 
pontos de vista diferentes sobre o texto constroem 
“textos” e, portanto, objetos também diferentes. 

O modo de pensar diferentemente, construindo um objeto 
e recortando-o de modos singulares, revela a riqueza do conheci-
mento, que não pode ser tomado como uma chave homogeneiza-
dora e reducionista ou pautada em hierarquizações teóricas. Assim, 
para Bakhtin, o texto não é um objeto isolado do mundo exterior e 
se manifesta na relação entre enunciados e com outros textos e dis-
cursos. Afirmamos anteriormente que o homem é então percebido 
como produtor de textos, construindo-se por meio deles e através 
deles. O dialogismo emerge enquanto perspectiva de estudos quan-
do o texto ganha vida iluminando entrelaçamentos com outras 
tessituras que vieram antes e que podem vir depois. Estamos no 
terreno das ciências humanas e não é mero detalhe, visto que, para 
Barros (2005), o método da área mencionada pode ser percebido, 
sob inspiração bakhtiniana, como uma compreensão respondente 
em que se busca conhecer um sujeito – produtor de textos, por-
tanto – enquanto que nas ciências naturais se busca conhecer um 
objeto. Para Barros, as reflexões do autor russo em relação ao objeto 
de estudo das ciências humanas permitem atribuir a ele um lugar 
de destaque como antecipador das teorias do discurso. 

As ciências exatas são uma forma monológica do 
conhecimento: o intelecto contempla uma coisa e 
pronuncia-se sobre ela. Há um único sujeito: aque-
le que pratica o ato de cognição (de contemplação) 
e fala (pronuncia-se). Diante dele, há a coisa muda. 
Qualquer objeto do conhecimento (incluindo o ho-
mem) pode ser percebido e conhecido a título de 
coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser perce-
bido e estudado a título de coisa porque, como su-
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jeito, não pode, permanecendo sujeito, ficar mudo;  
consequentemente, o conhecimento que se tem dele 
só pode ser dialógico. (BAKHTIN, 2003, p. 403). 

O teórico russo defendia que o objeto da linguística não de-
veria ser a língua, mas a fala, a interação verbal percebida como rea-
lidade fundamental da língua, criticando, assim, as teorias do início 
do século, que ora privilegiavam o ato de fala individual como funda-
mento da língua (objetivismo idealista), ora pautava-se no estudo da 
língua como sistema de formas (objetivismo abstrato). Desse modo, 
o funcionamento da linguagem perpassa o fato de considerar que “a 
situação social mais imediata e meio social mais amplo determinam 
inteiramente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 
estrutura da enunciação”. (VOLOSHINOV, 2006, p. 113).1 

Recortes do Pensamento de Bakhtin

Para Barros (2005), é Bakhtin quem nos diz que a interação 
entre interlocutores funda a linguagem, indo mais longe que a in-
terpretação de linguistas saussurianos,2 dando maior ênfase não  

1 O Círculo de Bakhtin é um grupo formado por intelectuais de diversas áreas, 
que incluiu pensadores como Matvei Isaevich Kagan, Ivan Ivanovich Kanaev, 
Maria Veniaminovna Yudina, Lev Vasilievich Pumpianskii e os três mais conhe-
cidos, Mikhail Bakhtin, Valentin Nikolaevich Voloshinov e Pavel Nikolaevich 
Medvedev. Para mais informações sobre a constituição e propagação das ideias 
linguísticas do círculo, recomendamos a leitura de Faraco (2009). 

2 Não se pode ignorar um acontecimento: com o passar do tempo e o apareci-
mento dos Écrits de Linguistique Générale, muitos analistas de discurso, vincu-
lados a grupos de pesquisa no Brasil e na França, passam a se interessar pelas 
proposições contidas nas anotações do próprio Saussure, que destoam daquelas 
propagadas através de leituras do Cours de linguistique générale, ultrapassan-
do a questão estruturalista. Alguns autores que apresentam estudos sobre o 
assunto podem ser mencionados: Arrivé (2007); Normand (2009); Starobinski 
(1974); Bouquet (2009); Puech (2004); Piovezani (2008); Lopes da Silva (2001); 
Romão (2011); Silveira (2007); Campos, Silveira e Zanutto (2015). 
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somente à linguagem, mas à interação que dois interlocutores exer-
cem em instâncias linguageiras. Logo, o sentido de texto e signifi-
cação das palavras fica relegado à relação entre sujeitos, ou seja, 
constroem-se na produção e na interpretação de textos. Se a vida é  
dialógica por natureza (BAKHTIN, 2003, p. 35-36), torna-se impos-
sível pensar o homem senão como sujeito em relação com o outro, o 
que conduz à centralidade do pensamento o conceito de alteridade 
fundante. Além do mais, a alteridade define o ser humano, pois o 
outro é imprescindível para sua concepção: é impossível pensar no 
homem fora das relações que o ligam ao outro. O dialogismo intera-
cional, por exemplo, se estabelece através de um movimento teórico 
de deslocamento do conceito de sujeito: “o sujeito perde o papel do 
centro e é substituído por diferentes […] vozes sociais que fazem dele 
um sujeito histórico e ideológico”. (BARROS, 2003, p. 2-3). 

A busca de fundamentação teórica nos pressupostos filosófi-
cos de Bakhtin visa uma contribuição para a concepção discursivo-
textual da linguagem, o que tem impactos diretos no ensino, visto 
que o professor, ao ministrar suas aulas, pode refletir e se debruçar 
acerca da prática pedagógica, percebendo, no processo de recepção 
textual, em múltiplas situações de uso, articulação de conhecimen-
tos prévios e informações textuais, apreensão de sentidos explícitos 
e implícitos em textos verbais e não verbais, o que possibilita, assim, 
desenvolver a capacidade crítica textual dos discentes.

Ressaltamos ainda que o ganho teórico do dialogismo  
bakhtiniano é notável, pois, de maneira imediata, ele concebe o dis-
curso, como uma “construção híbrida”, (in)acabada por vozes em 
concorrência e sentidos em conflito. Logo, é de extrema importân-
cia para um aluno-leitor entender que a construção de sentido den-
tro de um texto constrói-se ativamente através de múltiplas vozes 
discursivas:
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Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de 
outros enunciados com os quais está ligado pela iden-
tidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 
enunciado deve ser visto antes de tudo como uma res-
posta aos enunciados precedentes de um determina-
do campo: ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se  
neles, subentende-se como conhecidos, de certo 
modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2003, p. 297).

Dessa forma, o dialogismo é característica do funcionamen-
to discursivo em que várias instâncias enunciadoras se encontram, 
constituindo uma dimensão polifônica. Todavia, Fiorin (2006, p. 
165), examinando o conceito de dialogismo, ressalta que é preciso 
afastar dois equívocos recorrentes na posição teórica de dialogismo 
bakhtiniano:

a) dialogismo equivale a diálogo, no sentido de interação 
face a face; 

b) há dois tipos de dialogismo: o dialogismo entre interlocu-
tores e o dialogismo entre discursos.

Assim, buscamos esclarecer, em primeira instância, que 
dialogismo não se confunde com interação face a face, não sen-
do diminuto ao diálogo como forma composicional. O diálogo é 
uma das manifestações do dialogismo. Como segunda instância, 
não há dois dialogismos, entre interlocutores e entre discursos. 
O dialogismo será sempre entre discursos, e o interlocutor só existi-
rá como portador daquele discurso. Contrapõe-se a essa concepção 
teórica o significado de discurso propagado no senso comum como 
aquele que está associado à fala de alguém específico, como no caso 
de discursos políticos, por exemplo. Em Bakhtin, o discurso, vis-
to que não se dá na individualidade, não pode ser da ordem do  
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individual, devido ao fato de se construir na relação entre inter-
locutores; e também não pode ser confundido com interação face 
a face, conforme mencionamos anteriormente. Além disso, cons-
trói-se na relação entre discursos através da concepção de dialo-
gismo. Nesse âmbito, “Bakhtin concebe o enunciado como matéria 
linguística e como contexto enunciativo e afirma ser o enunciado, 
assim entendido, o objeto dos estudos da linguagem”. (BARROS, 
2003, p. 1). Para Barros (2003), essa concepção de enunciado se 
aproxima da concepção vigente de texto. Abarcando abordagens 
externas e internas da linguagem, para a autora o texto é percebido 
como um tecido estruturado e organizado enquanto objeto cultural 
atrelado a uma instância sócio-histórica.

GÊNEROS DO DISCURSO

É a partir da centralidade atribuída à noção de texto como 
objeto de estudo para as ciências humanas que podemos perceber 
que emerge o estudo dos gêneros do discurso, percebidos como “ti-
pos relativamente estáveis de enunciados que se elaboram no inte-
rior de esferas da atividade humana” (FARACO, 2009, p. 127). Isso 
porque o dizer está sempre atrelado a uma esfera da comunidade 
humana, e nossos enunciados não se constroem no vazio, sem um 
propósito comunicativo e um estilo característico dentro de cir-
cunstâncias específicas. Se uma busca for empreendida, será notado 
que a noção de gênero do discurso, que é tão explorada atualmente, 
é antiga e nos remete a Platão e Aristóteles. Ela, sem dúvidas, ga-
nhou notoriedade desde que os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998) demonstraram a importância que os gêneros tra-
zem ao ensino de línguas.

Ultimamente, consagram-se vários pesquisadores por busca-
rem investigações acerca das tipologias textuais. Elas, inicialmente, 
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pareciam estar bem mais focadas no domínio da literatura (por meio 
da teoria dos gêneros) ou no campo da didática da língua, do que à 
linguística propriamente dita. Na área de ensino de línguas, princi-
palmente língua materna, há um vínculo muito intenso com textos, 
buscando uma reflexão dos discursos produzidos pelos alunos, mí-
dias, literatura; e há ainda uma preocupação que vai ao encontro de 
classificação dos textos e dos discursos que são produzidos.

Reconhece-se que, em alguns momentos, a falta de conhe-
cimento e acesso às categorias textuais e discursivas dificultam 
a produção e a leitura, pois são essenciais à disposição textual 
semântica de quem produz um texto; então, as contribuições 
bakhtinianas se tornam ferramentas metodológicas. Vale men-
cionar, nesse contexto, que Bakhtin (2003) frisa o caráter social 
dos fatos linguísticos, tomando o enunciado como resultado da 
interação social, delimitado por uma situação material concreta. 
Ainda, dá enfoque na variabilidade das atividades sociais que di-
ferentes grupos exercem e, naturalmente, na diversidade das pro-
duções de linguagem a elas relacionadas. 

Dessa forma, acentuamos que a língua pode ser usada na fala 
diária, em interações no trabalho, em narrações literárias, em tex-
tos midiáticos e, para cada momento, será necessário uma compe-
tência. Logo, para o teórico russo, os discursos são produzidos de 
acordo com as muitas facetas da atividade humana. Para exempli-
ficar, note o exemplo de uma empresa: nela, seus empregados são, 
diríamos, impelidos a usar diferentes formas de uma determinada 
linguagem; ao mandar um e-mail ao diretor-geral, uma pessoa se 
apropriaria de uma linguagem que propusesse respeito e distancia-
mento, talvez; em outro momento, uma reunião com o supervisor; 
outra forma de direcionamento verbal utilizado, que diferiria da 
linguagem adotada no churrasco de fim de ano da empresa, por 
exemplo. Assim, ressaltamos que cada esfera da atividade humana 
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exige um modo particular de uso da linguagem; um gênero dife-
rente do discurso.

Se os gêneros do discurso não existissem e se nós 
não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela 
primeira vez no processo do discurso, de construir 
livremente e pela primeira vez cada enunciado, a 
comunicação discursiva seria quase impossível. 
(BAKHTIN, 2003, p. 283).

Portanto, o tratamento que Bakhtin dá aos gêneros do dis-
curso é de extrema importância, pois mostra que, em cada área 
da vida humana, os falantes se apropriam da língua visando ao 
gênero do discurso usado. Tal asserção pode, claramente, ser as-
sociada à produção textual escolar. Ainda, Bakhtin discute aspec-
tos essenciais:

A vontade discursiva do falante se realiza antes de 
tudo na escolha de um certo gênero de discurso. 
Essa escolha é determinada pela especificidade de 
um dado campo da comunicação discursiva, por 
considerações semântico-objetais (temáticas), pela 
situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal dos seus participantes, etc.  
A vontade discursiva do falante, com toda sua indi-
vidualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e 
adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e desen-
volve-se em uma determinada forma de gênero. Tais 
gêneros existem antes de tudo em todos os gêneros 
mais multiformes da comunicação oral cotidiana, 
inclusive do gênero mais familiar e do mais íntimo. 
(BAKHTIN, 2003, p. 282).

Todavia, ainda em relação aos gêneros do discurso, vale fri-
sar que estão relacionados a conteúdos temáticos, às estruturas 
composicionais, aos recursos linguísticos, aos caracterizadores dos  
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gêneros, pois, na teoria bakhtiniana, o que é dito é dito no interior da 
participação de uma esfera de atividade humana linguageira. Assim, 
“se queremos estudar qualquer das inúmeras atividades humanas, 
temos de nos ocupar dos tipos de dizer (dos gêneros do discurso) 
que emergem, se estabilizam e evoluem no interior daquela ativi-
dade” (FARACO, 2009. p. 126). Dessa forma, vale assinalar que as 
atividades e os gêneros do discurso se constituem reciprocamente. 
Assim, falar não é apenas verbalizar uma gramática, mas atualizar, 
moldar nosso dizer a partir de uma esfera de atividade humana no 
interior de um gênero do discurso. Não se trata da redução do estudo 
da língua através do estudo da forma, nem somente de um estudo de 
viés sociologista, visto que o texto como objeto das ciências huma-
nas e a linguagem percebida como espaço de interação apontam para 
a não artificialização da língua, reduzida ao gesto de atualização de 
determinada gramática em atos de fala. A expressão “relativamente 
estáveis” é importante, visto que mostra a regularidade somada à his-
toricidade: nenhum enunciado está definido de uma vez por todas, 
comportando nuances e maleabilidade, características estas que tam-
bém permeiam as atividades linguageiras humanas. 

Sobre o impacto da teoria bakhtiniana dos gêneros do 
discurso, podemos mencionar que os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998, p. 55) afirmam que “toda lín-
gua é um patrimônio cultural, um bem coletivo” e ressaltam que a 
maneira como nos apropriamos dela “– com a mediação da famí-
lia, dos amigos, da escola, dos meios de comunicação e de tantos 
outros agentes – determina, em grande medida, os usos que dela 
fazemos nas mais diversas práticas sociais de que participamos 
cotidianamente”. Agrada-nos, nesse contexto, a declaração de que

[o]s textos são a concretização dos discursos 
proferidos nas mais variadas situações cotidia-
nas. O ensino e aprendizagem de uma língua não  



352

Elisângela Santana dos Santos, A. Ariadne Domingues Almeida  
e Natival Almeida Simões Neto [Organizadores]

podem abrir mão dos textos, pois estes, ao revelarem 
uso da língua e levarem à reflexão, contribuem para 
a criação de competências e habilidades específicas. 
(LAURIA, 2002, p. 58). 

No produzir textual – e em todo dizer – há uma relação 
dialógica, porque criar um texto e lê-lo são atos ideológicos, são 
conhecimentos e vivências individuais que se contrapõem, intera-
gindo, transformando-se em um novo conhecimento após a leitura, 
definido pelo contexto sociocognitivo do leitor. Dessa forma, fazem 
sentido as palavras de Bakhtin (2003, p. 311): “é um encontro – do 
texto pronto e do texto a ser criado, que reage; consequentemente, 
é o encontro de dois sujeitos, de dois autores”. Ainda podemos re-
meter a uma concepção bakhtiniana o fato de perceber a linguagem 
como estando impregnada de relações dialógicas, ou seja, há uma 
relação entre a autoria individual e o caráter coletivo, social da pro-
dução das ideias e textos.

Como o próprio teórico russo diz, a palavra penetra em to-
das as relações entre indivíduos, em todos os meios sociais, “[...] as 
palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos 
e servem de trama para todas as relações sociais em todos os do-
mínios”. (BAKHTIN, 2006, p. 42). Elas são o território comum do 
interlocutor e do locutor, do entrelaçamento entre discursos: “[...] 
é um encontro – do texto pronto e do texto a ser criado, que reage; 
consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois autores” 
(BAKHTIN, 2003, p. 311). As palavras, então, fazem mais do que 
ser pronunciadas, pensadas, (re)produzidas: elas, enquanto discur-
so, percebidas como enunciados no sentido bakhtiniano, nos cons-
tituem enquanto sujeitos. 
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Um tipo específico de sujeito é o objeto de estudo das ciên-
cias humanas como mencionamos no início, visto que, com Bakhtin 
(2003, p. 283), aprender 

[...] a falar significa aprender a construir enunciados 
(porque falamos por meio de enunciados e não por 
orações isoladas e, evidentemente não por palavras 
isoladas). 

Finalmente, o texto percebido como enunciado e o dizer a 
partir do viés de existência de tipos relativamente estáveis de enun-
ciados apresentam, então, não apenas um modo de ver e recortar o 
objeto linguístico e a linguagem, mas auxiliam-nos a ler um pouco 
de nós mesmos e as tessituras e subjetivações linguageiras das quais 
participamos nos meios sociais nos quais estivermos situados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar o texto no interior dos estudos da linguagem requer 
assumir posições e debater-se contra o espectro da neutralidade. 
Como o autor teórico principal deste trabalho um dia afirmou, todo 
signo é ideológico. Assim, ao recortar o mundo à nossa volta, lemos 
a partir de pontos de vista que podem ser inúmeros. Retomando o 
título do presente texto, se a linguagem em Bakhtin percebe a lin-
guagem como sendo não artificializada, visto que não está desgar-
rada das esferas de atividade humana, isso requer também pensar 
para além das situações linguageiras no uso do léxico no acervo de 
palavras de determinada língua, que vai sendo mobilizado em pro-
jetos de dizer situados no interior de esferas de atividade humana. 
Sendo a mutabilidade da bagagem lexical das línguas ininterrupta 
e os modos de se situar no mundo múltiplos e inseridos em ins-
tâncias sociais e culturais, o estudo da linguagem sob a perspectiva 
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bakhtiniana também considera o nível lexical, ainda que articulado 
com um universo mais amplo dos usos da língua. 

Dessa forma, contrariando o pensamento de muitos na uni-
versidade, a diversidade de teorias linguísticas não anula a existên-
cia desta ou daquela teoria, tampouco promove a deslegitimação de 
uma em detrimento de outra. O avanço de cada teoria se dá com 
o reconhecimento de lacunas que são o cerne do movimento filo-
sófico de qualquer empreendimento intelectualmente ético. Outro 
ponto a ser mencionado é que, às vezes, ao ler um texto, tem-se a 
impressão de que não há nele senão repetições. Isso vai além do dia-
logismo. Requer a honestidade intelectual de perceber que somos 
seres intercambiáveis e ninguém pode falar por nós. Dessa forma, 
ver o retorno do velho – para Foucault, na Ordem do discurso, a 
relevância não está no que é dito, mas no retorno de sua volta – não 
requer estigmatizar dizeres, mas um efeito acerca de como ocorre 
esse retorno: afinal de contas – e agora foucaultianamente falando – 
o que importa não é o dito, mas a forma como esse dizer se tornou 
possível nos espaços, nas circunstâncias nos quais teve aparição e 
a partir de que sujeitos esse dizer se tornou possível, considerando 
tais sujeitos como sendo situados histórica, cultural e socialmente..
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