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RESUMO 

Este trabalho utiliza os sete romances da escritora Rachel de Queiroz (1910-2003), O 

Quinze (1930), João Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937), as Três Marias (1939), O 

Galo de Ouro (1950), Dôra, Doralina (1975) e Memorial de Maria Moura (1992), e tem 

por objetivo identificar e descrever o léxico regional característico do Nordeste brasileiro, 

de modo especial, o do Ceará, terra natal da escritora. Tal objetivo é justificado a partir de 

diversas declarações da escritora, para quem seus personagens, embora fictícios, são 

representativos da cultura nordestina e também remetem a características de pessoas da sua 

convivência social. Estudar a obra de Rachel de Queiroz, numa perspectiva linguística, é 

bastante significativo, pelo fato de a escritora cearense apresentar, em sua escritura, um 

conjunto de obras construídas, sobremaneira, com a linguagem popular do Nordeste. Essa 

linguagem nos é apresentada através de inúmeros regionalismos, que vão desde vocábulos e 

expressões a provérbios. Toda essa riqueza dos modos de falar pode ser encontrada, 

principalmente, nos romances, pois foi exatamente nesse gênero literário que Rachel de 

Queiroz expressou o drama do homem das terras secas e pobres do Nordeste. Na 

composição de uma obra literária, o estudo do léxico assume um papel de suma 

importância no sentido de nos proporcionar um acompanhamento do processo de avanço e 

de transformação da língua integrada na cultura de um povo. Por isso, este estudo será 

desenvolvido à luz dos princípios teóricos da Lexicologia e da Lexicografia, que serão 

utilizados conforme Aragão (2006), Krieger et al (2006), Biderman (2001), Isquerdo (1998) 

e Barbosa (1991), para a elaboração de um glossário dos itens lexicais que constituem o 

regionalismo presente na obra romanesca de Rachel de Queiroz. Acreditamos que uma 

pesquisa, nestes moldes, está revestida de importância para os estudos linguísticos, por 

tratar-se de uma pesquisa sócio e etnolinguística, a qual investiga a variação da linguagem 

em seu contexto social, mais precisamente, no que diz respeito ao processo linguístico e à 

cultura regional nordestina, anotados no glossário a que nos propomos realizar, como forma 

de cooperar com algumas lacunas da Lexicologia e Lexicografia, mormente, a regional, 

para a fortuna crítica da obra de Rachel de Queiroz. 

Palavras-chave: Regionalismos, linguagem popular, léxico, Literatura regional. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study uses the seven novels, by the author Rachel de Queiroz (1910-2003): O Quinze 

(1930), João Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937), as Três Marias (1939), O Galo de 

Ouro (1950), Dôra, Doralina (1975), and Memorial de Maria Moura (1992) with the 

objective of identifying and describing the regional lexicon from the Brazilian Northeast, 

especially, from Ceará, the state where she was born. Such objective was justified by the 

author's own words who said, in several occasions, that her characters, although they are 

fictional, they are representative of the Northeast culture, and that they also refer to 

characteristics of the people from her social life. The investigation of Rachel de Queiroz's 

work, in a linguistic perspective, is quite relevant due to the fact that this author presents in 

her writing a set of works composed greatly of ordinary language from the Northeast. This 

language is presented through countless regionalisms, which encompass words and 

expressions and proverbs. All this richness in ways of speaking may be found, mainly, in 

her novels, since it was exactly, through this literary genre, that Rachel de Queiroz 

expressed the dramatic situation of men in the dry and poor lands of the Northeast. In the 

composition of a literary work, the lexicon assumes an important role in the sense of that it 

provides us with a monitoring process of advance and transformation of language 

integrated in the culture of a people.  For that, this research will be conducted in the 

prospect of theoretical principles of Lexicology and Lexicography, based on Aragão 

(2006), Krieger et al (2006), Biderman (2001), Isquerdo (1998), and Barbosa (1991), in 

order to produce a glossary with lexical regional unities presented in Rachel de Queiroz's 

novels. We believe that this perspective of research is relevant to Linguistic studies, since it 

treats of a social and ethnolinguistic research, which investigates the linguistic variation in 

its social context, more particularly, concerning the linguistic process and the Northeastern 

regional culture, inserted in the glossary, as a way of giving contribution to some gaps in 

the area of Lexicology and Lexicography, specially, the regional one, and to Rachel de 

Queiroz's literary criticism.   

Key-words: Regionalisms, ordinary language, lexicon, regional Literature.  



 

 

RIASSUNTO 

 

Questo lavoro utilizza i sette romanzi della scrittrice Rachel de Queiroz (1930 – 2003), O 
Quinze (1930), João Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937), As Três Marias (1939), O 
Galo de Ouro (1950), Dôra Doralina (1975) e Memorial de Maria Moura (1992), ed ha 
come scopo quello di identificare e descrivere il lessico regionale caratteristico del Nordest 
brasiliano, in particolar modo quello del Ceará, dov’è nata la scrittrice. Questo nostro 
obiettivo si fonda sulle dichiarazioni della scrittrice per la quale i suoi personaggi, sebbene 
non reali, rappresentano la cultura del nordest e, allo stesso tempo, rimandano a 
caratteristiche di persone, con le quali la scrittrice ha convissuto. Studiare l’opera di Rachel 
de Queiroz, in una prospettiva linguistica, è abbastanza significativo, per il fatto che la 
scrittrice del Ceará presenta nella sua scrittura un insieme di opere costruite soprattutto sul 
linguaggio popolare del nordest brasiliano. Questo linguaggio ci è presentato attraverso 
numerosi regionalismi che vanno da vocaboli ed espressioni fino a proverbi. Tutta questa 
ricchezza nel modo di parlare può essere trovata soprattutto nei romanzi perché proprio in 
questo genere letterario Rachel de Queiroz propose il dramma dell’uomo nelle terre secche 
e povere del Nordest brasiliano. Nella composizione di un’opera letteraria lo studio del 
lessico assume un ruolo di somma importanza per il fatto che esso accompagna il processo 
d’avanzamento e di trasformazione della lingua integrata nella cultura di un popolo. Perciò 
questo studio sarà sviluppato alla luce dei principi teorici della lessicologia e della 
lessicografia, i quali saranno utilizzati d’accordo con Aragão (2006), Krieger et al (2006), 
Biderman (2001), Isquerdo (1998) e Barbosa (1991), per l’elaborazione di un glossario 
delle unità lessicali che danno conto del regionalismo presente nell’opera romanzesca di 
Rachel de Queiroz. Siamo convinti che una ricerca così fatta riveste un ruolo sdi grande 
significato per gli studi linguistici, perché si tratta di una indagine socio ed etnolinguistica, 
che studia la variazione del linguaggio nel suo contesto sociale, più precisamente riguardo 
al processo linguistico e alla cultura regionale del Nordest brasiliano, che compongono il 
glossario idealizzato, come forma di cooperazione con alcune lacune della lessicologia e 
lessicografia, riguardante quella regionale come maniera di ampliare i contributi alla critica 
dell’opera di Rachel de Queiroz. 

Parole chiavi: Regionalismo, linguaggio popolare, lessico, Letteratura regionale. 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Ce travail utilise les sept romans de l´écrivain Rachel de Queiroz (1910-2003), O Quinze 
(1930), João Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937), as Três Marias (1939), O Galo de 
Ouro (1950), Dôra, Doralina (1975) et Memorial de Maria Moura (1992), et a pour but 
d´identifier et de décrire le lexique régional propre au Nord-Est brésilien, plus 
particulièrement celui du Ceará, l´État où est née l´écrivain en question. Cet objectif se 
justifie à partir de diverses déclarations de l´écrivain, pour qui ses personnages, pourtant 
fictifs, sont représentatifs de la culture du Nord-Est et renvoient au caractère de gens de son 
entourage social. L´étude de l´oeuvre de Rachel de Queiroz, sous une perspective 
lingusitique, est très significative étant donné le fait que l´écrivain cearense presente dans 
son écriture un ensemble d´oeuvres construites ,surtout, avec le langage populaire du Nord-
Est. Ce langage nous est présenté par le biais d´inombrables régionalismes, qui incluent des 
vocables et des expressions mais aussi des proverbes. Toute cette richesse des manières de 
parler peut être trouvée, principalement, dans les romans, car c´est justement dans ce genre 
littéraire que Rachel de Queiroz a exprimé le drame de l´homme des terres sèches et 
pauvres du Nord-Est Dans la composition d´une oeuvre littéraire, l´étude du lexique 
accomplit un role d´une grande importance parce qu´il nous permet l´accompagnment du 
processus d´évolution et de transformation de la langue intégrée à la culture d´un peuple. 
De cette façon, cette étude será développée sous la lumière des principes théoriques de la 
Lexicologie et de la Lexicographie, qui seront utilisés selon Aragão (2006), Krieger et al 
(2006), Biderman (2001), Isquerdo (1998) et Barbosa (1991), pour l´élaboration d´un 
glossaire des unités lexicales qui constituent le régionalisme présent dans l´oeuvre 
romanesque de Rachel de Queiroz. Nous soutenons qu´une telle recherche est pleine 
d´importance pour les études linguistiques, parce qu´elle se veut une recherche socio et 
ethnolinguistique qui se penche sur la variation du langage dans son contexte social, et plus 
précisément, en ce qui concerne le processus linguistique et la culture régionale nordestina, 
stockés dans le glossaire que nous avons voulu faire, comme forme de coopérer pour 
combler quelques lacunes de la Lexicologie et Lexicographie, surtout, la régionale, pour la 
fortune critique de l´oeuvre de Rachel de Queiroz. 

Mots clés: Régionalisme, langage populaire, lexique, Littérature régionale. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En este trabajo, se ha hecho un estudio de las siete novelas de la escritora cearense Rachel 
de Queiroz (1910-2003), como O Quinze  (1930), João Miguel  (1932), Caminhos de 
pedra  (1937), As três Marias  (1939), O galo de oro  (1950), Dora, Doralina  (1975) 
y Memorial de Maria Moura  (1992), con el objeto de que se identifique y se describa el 
léxico regional que caracteriza el Noreste brasileño, específicamente, el del Ceará, tierra 
natal de la escritora. Tal finalidad se razona a partir de diversos testimonios de la 
escritora, para quien, sus personajes, si bien son ficticios, además de que representan la 
cultura norestal, también convergen hacia características de personas aunadas a su 
convivencia social. El estudiar la obra de Rachel de Queiroz, desde una perspectiva 
lingüística, es algo muy significativo, por el hecho de que la autora, en su escritura, 
simboliza un conjunto de obras que, ante todo, se ha construido con el lenguaje popular del 
Noreste y se enseña por medio de innúmeros regionalismos, que van, desde vocablos y 
expresiones, hasta proverbios. Toda esa riqueza de modos de habla puede encontrarse, 
principalmente, en  las novelas, pues, ha sido exactamente en ese género literario que 
Rachel de Queiroz ha expresado el drama del hombre de las tierras secas y pobres del 
Noreste. En la composición de una obra literaria, el estudio del léxico asume un papel de 
suma importancia, en el sentido de que proporcione un acompañamiento del proceso de 
avance y la transformación de la lengua que se le integra a la cultura de un pueblo. Por lo 
cual, este estudio se desarrollará a la luz de los principios teóricos de la lexicología y la 
lexicografía, que se emplearán conforme a Aragão (2006), Krieger et 
alii (2006), Biderman (2001), Isquerdo (1998) y Barbosa (1991), para la elaboración de un 
glosario de lexias que constituyen el regionalismo presente en la obra novelesca de Rachel 
de Queiroz. Se cree que una investigación, en tales moldes, se reviste de significancia en 
cuanto a los estudios lingüísticos, porque se trata de una averiguación 
socioetnolingüística que, en su contexto social, explora la variación del lenguaje, más 
exactamente, en lo que les respecta al proceso lingüístico y  a la cultura de la región 
norestal, con apuntes, en el glosario que se ha propuesto elaborar, como forma de que se 
coopere con la extinción de unos cuantos huecos de la lexicología y la lexicografía, sobre 
todo, la regional, en cuanto a la fortuna crítica de la obra de Rachel de Queiroz. 
  

Palabras-clave: Regionalismos, lenguaje popular, léxico, literatura regional. 
  
 

 

 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit verwendet die sieben Romane der Schriftstellerin Rachel de Queiroz (1910-
2003), O Quinze (1930), João Miguel (1932), Caminhos de Pedra (1937), as Três Marias 
(1939), O Galo de Ouro (1950), Dôra, Doralina (1975) und Memorial de Maria Moura 
(1992), mit dem Ziel, den für den brasilianischen Nordosten allgemein und besonders den 
für Ceará, die Heimat der Schriftstellerin, charakteristischen regionalen Wortschatz zu 
identifizieren und zu beschreiben. Dieses Ziel ist in verschiedenen Erklärungen der 
Schriftstellerin begründet, für die ihre Figuren, auch wenn sie fiktiv sind, für die Kultur des 
Nordostens repräsentativ sind und auch auf Merkmale von Menschen hinweisen, mit denen 
sie zusammengelebt hat. Das Werk von Rachel de Queiroz aus linguistischer Perspektive 
zu untersuchen ist daher bedeutungsvoll, da die Schriftstellerin von Ceará in ihren Schriften 
ein Werk präsentiert hat, das vor allem mit der Volkssprache des Nordostens geschaffen 
worden ist. Diese Sprache wird uns anhand zahlreicher Regionalismen präsentiert, die sich 
von einzelnen Vokabeln und Ausdrücken bis zu Sprichwörtern erstrecken. Der gesamte 
Reichtum dieser Sprachformen kann vor allem in den Romanen angetroffen werden, denn 
genau in dieser literarischen Gattung hat Rachel de Queiroz das Drama des Menschen der 
armen und trockenen Landstriche des Nordostens zum Ausdruck gebracht. Bei der 
Erstellung eines literarischen Werks nimmt das Studium des Wortschatzes eine 
hochbedeutende Rolle dahingehend ein, dass es uns eine Begleitung des Prozesses des 
Fortschritts und der Umwandlung der in der Kultur eines Volks integrierten Sprache 
ermöglicht. Daher wird die Studie im Licht der theoretischen Prinzipien der Lexikologie 
und Lexikographie durchgeführt, die im Einklang mit Aragão (2006), Krieger et al (2006), 
Biderman (2001), Isquerdo (1998) und Barbosa (1991) zur Erarbeitung eines Glossars der 
Begriffe verwendet werden, die den Regionalismus konstituieren, der im Romanwerk von 
Rachel de Queiroz präsent ist. Wir denken, dass eine Forschungsarbeit in diesem Rahmen 
von Bedeutung für diee linguistischen Studien sein wird, da es sich um eine sozio- und 
ethnolinguistische Forschung handelt, die die Sprachvariation in ihrem sozialen Kontext 
untersucht, genauer gesagt, was den linguistischen Prozess und die regionale Kultur des 
Nordostens betrifft. Niedergeschrieben in einem Glossar, dessen Realisation wir uns als 
eine Form vorgenommen haben, um zu einigen Lücken der Lexikologie und 
Lexikographie, besonders den regionalen, für die Kritik des Werks von Rachel de Queiroz 
beizutragen. 

 

Schlüsselwörter: Regionalismen, Volkssprache, Wortschatz, regionale Literatur. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudar a obra de Rachel de Queiroz numa perspectiva linguística deve-se, 

inicialmente, ao fato de a escritora cearense ter na sua rica literatura um conjunto de obras 

que marcam destacadamente a linguagem popular do Nordeste. Essa linguagem se 

manifesta por meio de inúmeros regionalismos que incluem desde vocábulos e expressões a 

provérbios. Toda essa riqueza nos modos de falar pode ser encontrada, principalmente, nos 

romances, pois foi nesse gênero literário que Rachel de Queiroz expressou de forma 

singularmente brilhante o drama do homem das terras secas e pobres do Nordeste. 

Nessa perspectiva, esta investigação refere-se aos sete romances de Rachel de 

Queiroz na tentativa de resgatar o linguajar regional-popular registrado pela autora cearense 

em sua obra romanesca. Nos romances, não deixam de aparecer a luta do homem frente ao 

semiárido do Nordeste, bem como aspectos sociais, políticos e históricos próprios da 

região. 

O regionalismo de Rachel de Queiroz inaugura-se com o romance O Quinze 

(1930), no qual, pela primeira vez na literatura brasileira aparece realisticamente o 

sofrimento daqueles atingidos pelo flagelo da seca, deixando bem às claras o problema da 

terra embrutecida do Nordeste brasileiro, especificamente do Ceará, onde se encontra um 

homem humilde submetido a uma pobreza ímpar e desnorteado no que se refere ao cultivo 

da terra. O seu regionalismo é um regionalismo espontâneo e se estende também aos outros 

romances, dado a existência de uma estreita relação da autora com a terra nordestina, 

segundo depoimento dela própria em Cadernos de Literatura Brasileira (2002, p.26). Seus 

personagens, como ela, têm profundas ligações com o sertão, e apresentam a linguagem do 

povo de sua região, daí a interferência do popular regional em suas falas. A autora, nos 

outros romances, possui um regionalismo diferenciado, levando em conta a presença de 

uma investigação feminina estreitamente ligada à terra. 

Essas marcas são elementos legítimos constitutivos das formas expressivas do 

homem que, como sujeito histórico, deixa seu rastro no universo lexical. Em sendo o léxico 

um conjunto de possibilidades de manifestações expressivas notadamente linguísticas do 

homem, sua natureza é equilibradamente dinâmica. 
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Sobre tal equilíbrio, seguimos Oliveira (1997) no entendimento de que os 

princípios que regem o dinamismo da língua manifestam-se, principalmente, no léxico, pois 

é nele que vamos encontrar em toda e qualquer manifestação linguística a presença de 

elementos reveladores da forma pela qual determinada sociedade concebe o seu mundo em 

uma determinada época. 

Por o léxico permear toda e qualquer manifestação linguística, comungamos com 

Biderman (1981) para quem ele pode ser considerado como o tesouro vocabular de 

qualquer língua, no qual está inclusa a nomenclatura de todos os conceitos linguísticos e 

não-linguísticos e de todos os referentes do mundo físico e cultural, criado por todas as 

culturas humanas, o que faz com que o léxico seja uma ponte mais acessível e indissociável 

entre o linguístico e o extralinguístico. 

Por essa razão, Câmara Jr. (1980) entende que a língua é um fragmento da cultura1 

de um determinado grupo humano. Em linha com esse pensamento, Silva; Isquerdo (2009) 

asseveram que o estudo do léxico é indispensável para a compreensão da dinamicidade e da 

evolução cultural e linguística de uma comunidade de falantes, pois o conjunto do léxico de 

um falante é fruto de sua realidade sociocultural. Em consonância com essas duas autoras, 

Basílio (2004) também defende o argumento em favor do léxico apresentar alto teor de regularidade 

e como tal constitui parte fundamental da organização linguística, tanto do ponto de vista 

semântico-gramatical quanto do ponto de vista textual e estilístico. 

O estudo do léxico se reveste, pois, de grande importância no sentido, de nos 

proporcionar um acompanhamento do processo de avanço e de transformação de uma 

língua. Visamos, com este trabalho de pesquisa, proceder a uma leitura cuidadosa dos sete 

romances da escritora nordestina Rachel de Queiroz: O Quinze (1930), João Miguel (1932), 

Caminhos de Pedra (1937), As três Marias (1939), O galo de Ouro (1950), Dôra, Doralina 

(1975) e Memorial de Maria Moura (1992), na tentativa de identificar o léxico regionalista-

popular característico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado do Ceará, presente 

na fala do narrador e dos personagens de ficção, que, segundo declaração da própria autora, 

numa entrevista concedida à Rede de Televisão da Assembleia do Estado do Ceará, não são 

totalmente fictícios, tendo em vista que ela esboça sempre em seus personagens 
                                                            
1 Nesta pesquisa, adotamo um dos conceitos de cultura de (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001): “Tesouro 
coletivo de saberes possuído pela humanidade ou por certas civilizações: a cultura helênica, a cultura 
ocidental, etc.” 
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características de pessoas por ela conhecidas. Tal estudo será desenvolvido à luz dos 

princípios teóricos da Lexicologia e da Lexicografia, a serem utilizados para elaboração de 

um glossário de itens lexicais que constituem o regionalismo encontrado na obra romanesca 

de Rachel de Queiroz. Em linha com Coseriu (1987) é possível demonstrar que algumas 

construções modificam-se ao longo da história e isso é possível dado o caráter dinâmico da 

língua. Acreditamos que os modos de falar popular e regional são uma marca característica 

de práticas social-discursivas e constituem um legado forte da escritora cearense. 

Infelizmente não nos foi possível trabalhar com a primeira edição de nenhum dos 

romances. 

 Um estudo desta natureza reveste-se de grande importância, pois resultará na 

produção de um glossário sistematicamente organizado numa perspectiva etnolinguística, 

reunindo todo o repertório léxico regional atestado nos romances de Rachel de Queiroz.  

Não podemos nos esquecer de que esta pesquisa contribuirá para uma maior repercussão da 

produção literária da escritora cearense, que inclui romances, publicações nos vários 

gêneros como crônica, teatro e Literatura infantil e será mais uma forma de homenagem à 

escritora, após   as comemorações do 1º Centenário de seu nascimento em 2010. 

Acreditamos que, quando escolhemos um texto literário para a realização de um 

estudo linguístico, estamos estreitando laços e promovendo uma aproximação ainda maior 

entre a Linguística e a Literatura, algo há muito já utilizado, pois sabemos que tanto na 

história da Linguística, como na história da Filosofia, o texto literário sempre se constituiu 

importante fonte de estudo organizado da língua, além de ser ele a base e o suporte do 

repertório linguístico, no qual se constatam os usos dos regionalismos. 

Mesmo sabendo da diferença de abordagem destas duas ciências, é possível 

determinar pontos de interseção e pontos de afastamento entre elas. Quando comparamos o 

texto literário ao não literário, notamos que os dois tipos de discurso constituem-se de 

forma multissignificativa, o que torna possível a criação de novos sentidos, com itens 

lexicais investidos de nova significação dado o poder criativo do autor. No caso de Rachel 

de Queiroz, tal texto é o lugar onde se fez possível a apresentação de uma linguagem social 

popular característica de uma região subdesenvolvida, áspera e seca, qual seja, o Nordeste 

brasileiro. Uma pesquisa nestes moldes reveste-se de grande significância para os estudos 

linguísticos, por tratar-se de uma pesquisa sócio-etnolinguística que investiga a variação da 
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linguagem no contexto social, mais precisamente no que diz respeito ao processo 

linguístico e à cultura regional nordestina, registradas no glossário aqui proposto. 

Diante de tudo isso, o nosso trabalho justifica-se, reforçamos, por fatores de ordem 

linguística e, como consequência, também por fatores de ordem sócio-histórica e cultural. 

O interesse pelo tema surgiu quando tivemos contato com obras voltadas para o estudo do 

léxico. Aragão et al. (1984) nos apresenta uma análise sócio e etnolinguística da linguagem 

regional na obra de José Américo de Almeida, a qual resultou no Glossário aumentado de A 

Bagaceira. Aragão (1990) apresenta-nos um estudo lexicológico e lexicográfico sobre a 

linguagem regional-popular paraibana na obra de José Lins do Rego.  

Pontes (2001), num estudo centrado nos postulados da Linguística moderna, 

especialmente, da Semântica, apresenta um estudo sócio-etnolinguístico distribuído em 

campos léxico-semânticos no qual procura caracterizar os traços regionais populares da 

linguagem de Menino de Engenho de José Lins do Rego.  

Oliveira (2003) estuda os processos léxico-semânticos utilizados pelos poetas 

nordestinos da literatura de cordel na designação da mulher, verificando as estratégias 

lexicais empregadas e suas implicações, enquanto Queiroz (2006) realiza um estudo léxico-

semântico dos substantivos representativos do campo léxico da flora e da fauna na obra O 

Sertanejo de José de Alencar, com o objetivo de verificar que aspectos do léxico Alencar 

emprega na configuração do espaço geográfico denominado por ele de sertão.   

Furtado (2006) oferece um estudo linguístico, em O Quinze, de Rachel de Queiroz, 

tendo por base os preceitos da Lexicologia, da Semântica e também sob a influência da 

Cultura Regional, além, da Teoria dos Campos Lexicais, bem como das teorias voltadas 

para as expressões de fala nas quais a língua é vista como reflexo da cultura. É, portanto, 

um estudo geo-etno-sócio-linguístico. 

Muito já se escreveu sobre a obra e a pessoa de Rachel de Queiroz, contudo existe 

a lacuna que tencionamos preencher que é exatamente aquela que apresente um estudo 

detalhado, que trabalhe o significado do linguajar utilizado por seus personagens.  

Em Cadernos de Literatura Brasileira, encontramos como Fortuna Crítica: 

1. Livros: BRUNO, Haroldo. Rachel de Queiroz: crítica, bibliografia, seleção de 

textos, iconografia (1977),  BLOCH, Adolfo et al. Rachel de Queiroz: os oitenta (1990), 

PINTO, Cristina Ferreira. O Bildungsroman feminino: quatro exemplos brasileiros. (1990);  



24 

 

2. Ensaios incluídos em livros: ADONIAS FILHO, O romance O Quinze (1966), 

ADONIAS FILHO, Rachel de Queiroz (1969), ANDRADE Mário de. As três Marias, 

reeditado (1989), ATHAYDE TRISTÃO de. Rachel (1969), CANDIDO, Antônio; 

CASTELO, José Aderaldo. Rachel de Queiroz (1977), CASTELO, José Aderaldo. Um 

romance de emancipação (1970), LIMA Herman. Rachel de Queiroz (1989), MONTEIRO, 

Adolfo Casais. Um romance que não envelheceu (1964) reeditado em (1972), RAMOS, 

Graciliano. Caminho de Pedras (1962) reeditado em (1989);  

3. Dissertações e teses: ARAÚJO, Antônio Augusto Pessoa de. Rachel de Queiroz – 

Dôra Doralina: texto e contexto (mestrado em Literatura Brasileira), Brasilia, Universidade 

de Brasília, 1988, COSTA, Maria Osana de Medeiros. Ideologia e contra-ideologia na 

obra de Rachel de Queiroz (mestrado em Literatura Brasileira). Rio de Janeiro, Pontifícia 

Universidade Católica, 1973, MENDES, Marlene Carmelinda Gomes. Edição crítica em 

uma perspectiva genética de As três Marias, de Rachel de Queiroz (doutorado em 

Literatura Brasileira). São Paulo, Universidade de São Paulo, 1996; 

 4. Artigos de jornais: AIDAR, José Luiz. Galo de ouro em tempos de broa de milho. 

Folha de São Paulo, 17.11.85, ALMEIDA, Magda de. Rachel de Queiroz, confidente do 

País, O Estado de São Paulo, 25.07.89, ANDRADE, Mário de. Rachel de Queiroz. Diário 

Nacional. Rio de Janeiro, 14.09.30 (reeditado em Taxi e crônicas no Diário Nacional. 

Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê Ancona Lopez. São Paulo, Duas 

Cidades, 1976, p. 251-2), BECHERUCCI, Bruna. Rachel de Queiroz: escrevendo histórias 

do cotidiano. Jornal da Tarde, São Paulo, 14.12.85, BRUNO, Haroldo. Rachel de Queiroz: 

a propósito da nova edição de As três Marias. O Estado de São Paulo, 10.03.74, 

CAMBARÁ, Isa. A velha senhora na Academia. Folha de São Paulo, 17.04.77, FARIA 

Otávio de. O novo romance de Rachel de Queiroz. Boletim de Ariel. São Paulo, 1932, 

FERRAZ, Geraldo Galvão. A sinhazinha que virou cabra-macho. O Estado de São Paulo, 

15.08.92, HOUAISS, Antônio. Memorial de Maria Moura. Jornal do Comércio. Rio de 

Janeiro, 06.10.92, LINS, Letícia. Antes de tudo, uma dama do sertão. O Globo, Rio de 

Janeiro, 17.09.94, LUCAS, Fábio. Aspectos lítero-culturais da obra de Rachel de Queiroz. 

D.O. Leitura. São Paulo, 12.12.93, MARTINS, Maria. A saga da rainha bandida. O Globo. 

Rio de Janeiro, 25.02.92, MARTINS, Wilson. Primeira-dama. O Estado de São Paulo, 

13.05.89 (reeditado em: Pontos de vista, São Paulo, T. A. Queiroz, 1966, v. 12, p.381-3). 
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MOCARZEL, Evaldo. Rachel de Queiroz faz 80 anos e ‘O quinze’, 60. O Estado de São 

Paulo, 15.11.90, MOCARZEL, Evaldo. Cangaceira de Rachel de Queiroz tem ares nobres. 

O Estado de São Paulo, 04.11.91, PÓLVORA, Hélio. Dôra Doralina. Jornal do Brasil. Rio 

de Janeiro, 26.03.75, REBELLO, Gilson. Rachel, viagem à própria memória. O Estado de 

São Paulo, 03.11.85, SALLES, Cecília Almeida. Toda a arte de Rachel. Jornal da Tarde. 

São Paulo, 12.09.92, SCALZO, Nilo. Uma escritora autêntica. O Estado de São Paulo, 

05.08.77, VILLAÇA, Antônio Carlos. Dôra Doralina, a volta ao romance após 36 anos. 

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 19.04.75, VILLAÇA, Nízia. Uma senhora invulgar. Jornal 

do Brasil, Rio de Janeiro, 02.05.92;  

5. Artigos de revistas: ANDRADE, Mário de. Rachel de Queiroz – João Miguel. 

Revista Nova, São Paulo, 15.12.32, CASTELLO, José Aderaldo. Rachel de Queiroz e o 

romance do nordeste. Anhembi, São Paulo, abr.1958, CARRASCO, Walcy. Cabra-macho e 

sinhazinha. Veja, São Paulo, 02.09.92, COURTEAL, Joanna. Dôra Doralina: the sexual 

configuration of discourse. Chasqui: revista de literatura latinoamericana.Williamsburg. 

20.05.91, GAMA, Rinaldo. A grande dama do sertão. Veja. São Paulo, 15.07.94, 

GOTILIB, Nadia Batella. Las mujeres y ‘el otro’: três narradoras brasileñas. Escritura: 

revista de teoria y critica literárias. Caracas, jan-dez. 1991, GUINSBURG, Jacó. Três 

romances que vencem o tempo. Revista Brasiliense. São Paulo, maio-junho. 1958 

(reeditado em: Motivos. Rio de Janeiro, Conselho Estadual de Cultura, 1964, p. 61-4), 

MAGALDI, Sábato. A beata Maria do Egito. O Estado de S. Paulo, 24.05.58, 

MONTELLO, Josué. Rachel de Queiroz – a mulher entra para a Academia. Manchete. Rio 

de Janeiro, 20.08.77, RIBEIRO, Leo Gilson. O menino mágico. Veja e leia. São Paulo, 

15.10.69, REYNOLDS, C. Russel. The Santa Maria Egipciaca motif  in modern brazilian 

letters. Romance-Notes, nº. 13. Chapel Hill, 1971, SÁ, Jorge de. Um texto vigoroso. Fatos. 

São Paulo, 25.11.85, SCHMIDT, Augusto Federico. Uma revelação - O Quinze. As 

Novidades Literárias, Artísticas e Científicas. Rio de Janeiro, 18.08.30 (reeditado em: 

QUEIROZ, Rachel de. Obra reunida. Rio de Janeiro, José Olímpio, 1989, v.1, p. LIV-LIX 

), SECCO, Carmen Lucia Tindo. O quinze e o papel da mulher. Minas Gerais – Suplemento 

Literário. Belo Horizonte, 31.10.82; 

 6. Entrevistas: “Rachel de Queiroz”. Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, 14.03.70. 

Entrevista a Ary Quintella, “Rachel de Queiroz [sic] sob palavra”. Revista do Livro, a.XIII, 
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nº. 42, 3º trimestre de 1970. Entrevista a Paulo César Araújo, “Rachel faz o que pode”. 

Istoé. São Paulo, 17.08.77. Entrevista a Alice Munerat, “Um romance de meio século”. 

Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 11.10.80. Entrevista a Beatriz Bonfim, “Rachel: 70 anos. 

De fardão e prestações pagas”. Jornal da Tarde. São Paulo, 16.11.80. Entrevista a Edla van 

Steen. (reeditado c/ o título “Rachel de Queiroz”. In: - Viver & escrever. Porto Alegre, 

L&PM, 1981, v.1, p. 179-93), “Rachel de Queiroz – Uma canção de amor a Israel”. 

Manchete. Rio de Janeiro, 27.08.83. Entrevista a Arnaldo Niskier, “Rachel de Queiroz”. 

Shopping News - City News. São Paulo, 06.11.83. Entrevista a Moacir Amâncio, “Os 

desencantos de Rachel”. Jornal da Tarde. São Paulo, 14.01.89. Entrevista a Hermes 

Rodrigues Nery, “Rachel de Queiroz: a escritora conta como concebeu O Quinze e fala 

sobre seu novo livro, Memorial de Maria Moura”. Folha de São Paulo, 14.09.91. 

Entrevista a Marilene Felinto e Alcino Leite Neto, “Rachel foge de Maria Moura”. O 

Globo. Rio de Janeiro, 19.06.94. Entrevista a Bruno Casotti, “A doce anarquia de 65 anos 

de literatura”. O Globo. Rio de Janeiro, 26.03.95. Entrevista a Daniela Name, “Rachel 

espera o século 21 para dar aos leitores outro romance”. O Estado de São Paulo. 14.06.95. 

Entrevista a José Castello, “ É preciso romance”. Veja. São Paulo, 02.10.96. Entrevista a 

Gérson Camarotti.  

Também vamos encontrar contribuições para a Revista Letra da Fundação 

Demócrito Rocha, Fortaleza, 2010, dos seguintes artigos: SILVA, M. Valdenia da. Crônica: 

poesia do cotidiano; VITORIANO, M. Alda Vieira. Os caminhos da fé em Memorial de 

Maria Moura; COUTINHO, Fernanda. Uma história para Daniel; SILVA, Odalice de 

Castro. Os leitores e os críticos; ROCHA, Pedro. No sertão brotou a palavra; 

MONTENEGRO, Tércia. Assim nasce uma escritora; CUNHA, Cecília; FIGUEIREDO, 

Madalena. Memória encadernada; LEOCÁDIO, Miguel. Todas as influências de Rachel; 

ARAÚJO, Henrique. A reinação do romance; DIAS, Débora. Mulheres pura ficção, Teatro 

do sertão e do cangaço, Rachel no cinema; ARAÚJO, Ariadne. Nas ondas da amizade, 

Retratos do tempo, O que a vista alcança no Rio, Sobre memórias e joias, Afinidades 

eletivas, As razões da saudade; DIAS, Débora. TÚLIO, Demitri. A escritora e as botas; 

ROCHA, Pedro. ...Em Quixadá, A amiga dona Rosita.  

Na revista pense!(Revista do Programa de Alfabetização na idade certa) também 

encontramos: CÂMARA, Isabele. Escrita de luz (No ano em que comemoraria 100 anos, 
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Rachel de Queiroz é a grande homenageada da 9ª Bienal Internacional do Livro do Ceará). 

A Fundação Demócrito Rocha em parceria com a Academia Cearense de Letras, publicou 

uma trilogia que integra o Projeto Rachel de Queiroz – 100 anos, composta por duas 

antologias de crônicas e o terceiro volume, uma reunião de ensaios críticos sobre a obra da 

escritora.  

Por meio dos levantamentos bibliográficos realizados, procuramos um estudo que 

abrangesse a produção romanesca da escritora cearense. Verificamos, no entanto, que os 

aspectos investigados não incluíam a perspectiva etnolinguística aqui proposta. Decidimos, 

assim, por um estudo que contemplasse princípios teórico-metodológicos estreitamente 

relacionados às ciências do léxico, por contribuir significativamente para o conhecimento 

da realidade sócio-linguístico-cultural dos falares das camadas populares nordestinas 

presentes na obra romanesca da autora.   

Essa perspectiva já foi iniciada por Pontes (2001), sobre a linguagem popular de 

José Lins do Rego, na obra Menino de Engenho; por Queiroz (2006), sobre o vocabulário 

de José de Alencar em O Sertanejo; por Furtado (2006), sobre as expressões de fala na obra 

O Quinze; e por Barbosa (2007), sobre as unidades lexicais na literatura de cordel. 

Seguindo essa mesma perspectiva, elaboraremos um glossário, demonstrativo dos 

itens lexicais utilizados pelos personagens de Rachel de Queiroz, com o intuito de trazer as 

informações mais esclarecedoras para usuários do glossário no que diz respeito ao 

entendimento da configuração cultural do povo nordestino e ainda poderá servir de 

instrumento não apenas para estudiosos da linguagem e da cultura, mas também para 

aqueles que se interessam por Literatura, especialmente, os admiradores do regionalismo. 

No referido glossário encontrarão um levantamento sócio-linguístico-cultural tal como foi 

apresentado acima.  

Uma vez delimitado o tema de nossa tese, o léxico da linguagem regional-popular 

nos romances de Rachel de Queiroz, estabelecemos como objetivo geral investigar o léxico 

regional de Rachel de Queiroz registrado nos romances, analisando as interrelações entre 

língua e cultura, e como objetivos específicos elaborar um glossário de regionalismos 

registrados nas obras investigadas; analisar na perspectiva linguística as unidades lexicais 

caracterizadas como regional-popular nos romances da autora cearense; e comparar os 
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regionalismos dos romances de Rachel de Queiroz com aqueles registrados nos dicionários 

gerais e de regionalismos de língua portuguesa, visando à identificação de novas acepções. 

   
Nossa proposta de pesquisa tem como finalidade responder a questões como as 

que seguem: 

 A linguagem regional-popular dos romances de Rachel de Queiroz apresenta marcas 

linguísticas que a identificam com a sociedade da região nordestina, especialmente a 

cearense?  

 Os regionalismos utilizados por Rachel de Queiroz, em seus romances, estão 

registrados em dicionários padrão da língua portuguesa?  

Tais questionamentos nos levaram às seguintes hipóteses: 

 Hipótese básica 

O léxico dos diferentes personagens dos romances de Rachel de Queiroz 

marca, além da variação regional, outros tipos de variação, como as sociais e 

as culturais. 

 Hipóteses secundárias 

 As variações linguísticas na linguagem regional-popular nos romances de 

Rachel de Queiroz são marcadamente léxico-semânticas; 

 As variedades linguísticas regionais e socioculturais empregadas pelos 

personagens dos romances de Rachel de Queiroz advêm da relação entre 

linguagem, sociedade e cultura. 

 

Diante de tudo que dissemos nesta introdução, esperamos não ter restado dúvida 

de que o motor desta pesquisa foi a carência de uma obra lexicográfica sobre o universo 

linguístico regional de Rachel de Queiroz, indiscutivelmente um dos maiores representantes 

da cultura nordestina. 

Tal carência, porém, não significa, por hipótese alguma, que as obras 

lexicográficas sobre a linguagem regional não tenham importância. Pelo contrário, todas 
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elas são permeadas de grande esforço intelectual e de não menor amor à nossa região, à 

nossa cultura, o que não impede que notemos que elas não foram plasmadas segundo os 

últimos avanços da ciência lexicográfica e lexicológica. 

Por isso, propor um glossário que dê conta do maravilhoso mundo lexical de 

Rachel de Queiroz, observando esses últimos avanços da ciência lexicográfica e 

lexicológica, é um desafio, o qual esperamos poder superar com os pilares teóricos citados, 

em boa parte, nesta introdução, cada um com sua perspectiva teórica, porém todos 

compatíveis entre si. 

Assim sendo, esta tese terá atingido seu objetivo se, ao seu término, o glossário do 

corpus em tela trouxer ao consulente uma obra sistemática, no que concerne a sua 

macroestrutura, medioestrutura e microestrutura. Nesse sentido, longe da ilusão do 

definitivo e do acabado, contentar-nos-emos com um glossário que tanto aproveite o 

melhor das obras lexicográficas pesquisadas quanto reduza as imperfeições técnicas dessas 

obras que o antecederam, justapondo-se, assim, aos estudos já existentes, de mesma 

natureza, e contribuindo, de alguma sorte, com outros vindouros. 

Para levarmos a cabo tal objetivo, esta tese encontra-se estruturada em quatro 

capítulos, descontando-se as partes formais imperativas a qualquer peça acadêmica, como 

introdução, considerações finais e referências. No primeiro capítulo, intitulado 

Fundamentação teórica, apresentamos os pilares lexicológicos, lexicográficos, 

dialetológicos, sociolinguísticos e etnolinguísticos que serviram de base para a construção 

do glossário proposto, além de dissertarmos sobre o contexto histórico-cultural e literário 

do qual emergiu a produção romanesca de Rachel de Queiroz; no segundo capítulo, 

intitulado Metodologia, descrevemos tanto todos os nossos passos que antecederam a 

execução da proposta do glossário, quanto aqueles que permearam a sua efetiva produção; 

no terceiro capítulo, intitulado Glossário da linguagem regional-popular nos romances de 

Rachel de Queiroz, materializamos o cerne desta tese com a apresentação do glossário 

proposto; no quarto e último capítulo, intitulado Análise e discussão dos resultados da 

pesquisa, valemo-nos do programa computacional SPSS, para averiguação dos aspectos 

quantitativos embutidos nas informações lexicográficas e socioculturais do glossário.   



30 

 

Diante do exposto, a nossa proposta de estudo do léxico romanesco de Rachel de 

Queiroz cruza tanto com a riqueza léxica do vocabulário regional-popular quanto com a sua 

inesgotabilidade pelo imbricamento entre o homem e a sua palavra. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. As ciências do léxico: considerações gerais 

 

As ciências que se voltam para o estudo do léxico no sentido de analisá-lo e 

descrevê-lo são a Lexicologia, a Lexicografia, a Terminologia e a Terminografia. Em nosso 

estudo nos embasaremos pelas duas primeiras, vez que nos propomos a construir um 

glossário dos falares populares encontrados na obra romanesca de Rachel de Queiroz. 

 

1.1.1. Lexicologia 

 

Tomando por base a definição clássica de Matoré (1953, p.50), que, ao referir-se à 

Lexicologia, assegura: “É partindo do estudo do vocabulário que tentaremos explicar uma 

sociedade. Poderemos também definir a lexicologia como uma disciplina sociológica que 

utiliza o material linguístico: as palavras.” Segundo esse pesquisador, a Lexicologia, assim 

como a Sociologia, tem como objetivo, o estudo dos fatos sociais. Ela se configura como 

uma disciplina sociológica, que utiliza as palavras como material linguístico. 

Por sua vez, Vilela (1994, p.10) menciona que a Lexicologia pode ser definida 

como a ciência do léxico de uma língua, cujo objeto de estudo são as palavras no seu 

relacionamento com os diferentes subsistemas da língua, voltando-se para a análise da 

estrutura interna do léxico nas suas relações e inter-relações. Chama atenção, também, para 

o fato de não ter a Lexicologia a função de inventariar todo o material armazenado no 

léxico, mas de elaborar os construtos teóricos, bem como dar conta da apresentação das 

informações relativas aos itens lexicais necessários à produção do discurso, e a caracterizar 

a estrutura interna do léxico tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto à forma. 

No que se refere ao léxico, há uma grande variedade de acepções sobre o termo. 

Pottier (1968) o define bem especificamente dentro da Lexicologia e o considera como 

sendo desde uma relação de unidades léxicas utilizadas por um determinado escritor, por 
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uma técnica ou por uma ciência até um tipo de dicionário bilíngue ou plurilíngue 

englobando uma relação de unidades com seus significados semelhantes numa ou várias 

línguas. Léxico, portanto, se opõe a vocabulário que é uma parte do léxico utilizado num 

determinado campo específico. Para Oliveira (1998, p.107) “o léxico é constituído por um 

conjunto de vocábulos que apresenta a herança sociocultural de uma comunidade. Em vista 

disso, torna-se testemunha da própria história dessa comunidade, assim como de todas as 

normas sociais que a regem.” Para o desenvolvimento de nossa pesquisa vamos tomar por 

base a definição adotada pela pesquisadora. Na perspectiva lexicográfica, conferir a 

definição de léxico adotada por Biderman (1981) no item 2.3 sobre Lexicografia. 

Concretamente, a Lexicologia trata das unidades significativas da língua, assim 

como a Semântica, distinguindo-se desta ao se estender à Etimologia e à Morfologia. Desse 

modo, a Lexicologia mantém com a Semântica uma relação bastante estreita, uma vez que 

esta se volta precisamente para o estudo do significado, enquanto aquela contempla 

também a significação, como observa Ullmann (1964): 

 

A Lexicologia, por definição, trata de palavras e dos morfemas que as formam, 
isto é, de unidades significativas. Conclui-se, portanto, que estes elementos 
devem ser investigados tanto na sua forma como no seu significado [...] Outra 
disciplina que tem seu lugar dentro da estrutura dos estudos lexicológicos é a 
Etimologia que, [...] é um dos mais antigos ramos da linguística. (p.64) 
 
  

Como se pode observar, o autor considera que tanto as palavras quanto os 

morfemas se constituem em unidades significativas, estabelecendo, portanto, uma estreita 

relação entre Morfologia, Semântica e Etimologia com a Lexicologia. 

A Lexicologia interage, também, com a Sintaxe, uma vez que a unidade 

significativa, a palavra, é compreendida e estudada por esta ciência numa perspectiva de 

um maior alcance: a sua situação/localização na frase, como a faz a Sintaxe. Por isso, 

segundo Silva (2007, p.33) “o estudo do léxico até pouco tempo vinha sendo desenvolvido, 

quase exclusivamente, por meio de estudos tradicionais que abordavam, dentre outros 

temas, a formação e o significado das palavras.” 

Diante do exposto, podemos afirmar que o campo de atuação da Lexicologia é 

bastante amplo, uma vez que a sua abordagem não se limita à parte significante do signo 

Saussuriano, como é o caso da Fonologia, mas o ultrapassa, alcançando a palavra na sua 
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totalidade, ou seja, ocupando-se dos elementos de significação mais abstratos, analisando-

os lexicalmente, bem como se ocupa dos elementos formadores (mais concretos) das 

palavras. 

Rastreando a produção lexicológica de Silva (2007), deparamo-nos com um estudo 

no qual consta um glossário da terminologia do sal, cuja organização estrutural nos serve de 

guia para a elaboração do nosso glossário, não só por atestarmos semelhanças entre o 

glossário ali apresentado e o objeto desta pesquisa, mas também por comungarmos com os 

pressupostos lexicológicos subjacentes à sua obra. 

 

1.1.2. Considerações gerais sobre as lexias 

 

Sendo a Lexicologia um dos ramos da linguística, ela tem por meta o estudo 

científico não somente das unidades do universo lexical, ou seja, das lexias, entendidas por 

Barbosa (1981, p.81) como “unidades memorizadas, disponíveis para atualização”, mas 

também dos princípios e mecanismos de sua estruturação. Tais unidades léxicas distribuem-

se em três grandes classes semânticas: designação, relação e formulação. 

As unidades léxicas de designação são aquelas que representam linguisticamente o 

mundo dos objetos biofísicos e socioculturais, revelando, assim, a visão de mundo, o 

conhecimento partilhado por uma determinada comunidade humana. 

As unidades léxicas de relação e de reformulação, por sua vez, referem-se também 

à visão de mundo comunitária, assumindo, porém, um papel articulador das relações entre 

as lexias de designação, quer no interior dos enunciados frásticos, quer em algumas 

relações interfrásticas. Tal papel lhes confere um importante lugar nos mecanismos do 

processo de comunicação. 

Aqui, sobre essa visão de mundo comunitária, não podemos esquecer o papel 

importante que as lendas desempenham na articulação entre esse mundo comunitário e o 

mundo imaginário. No que concerne a isso, é digno de nota o pensamento de Jolles (1976, 

p. 50), para quem as lendas “são um fenômeno de linguagem e literatura. Sob um impulso 

de uma disposição mental, a língua denomina, produz, cria e significa uma figura derivada 

da vida real e que intervém, a cada instante, nessa vida real.” Complementa o seu raciocínio 
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acrescentando “as legendas que conhecemos são, em geral, resíduos tradicionais de épocas 

anteriores.” (p.58)  

Retomando-se as unidades léxicas, é mister que se diga que, para Pottier (1967), “a 

lexia é a unidade de comportamento. Está composta por palavras.” (p. 55)2 Esse autor 

classifica a lexia em: simples3, quando “coincide com uma palavra: cachorro” (p. 55)4; 

composta, quando contém várias palavras, quer em parte quer totalmente integradas 

(graficamente, ou em seu comportamento táctico: fr. “um quebra-gelo”; esp. “tira-nódoas” 

(p. 56)5; complexa, quando se tem “uma sequência mais ou menos esteriotipada de 

palavras: fr. Fazer um abrigo, estar de saco cheio, batata, à medida que...; esp. em 

continuação, claro, sentir saudades...” (56)6. 

Somemos a esses três tipos de lexias, segundo Pottier, um quarto registrado nas 

notas de aula de Aragão (2010, p. 18): “Lexia Textual - composta com frases, provérbios, 

refrões e afins, textualmente conservados no acervo linguístico (Água mole em pedra dura, 

tanto bate até que fura).” 

Adotando, na íntegra, essa classificação de Pottier e para efeitos didáticos, 

aplicamos essas definições aos seguintes exemplos em língua portuguesa: simples – gato; 

compostas – mesa-redonda; e complexas – mão de gengibre); textuais – quem com ferro 

fere, com ferro será ferido.  

 Na perspectiva das investigações linguísticas, a Lexicologia é o campo que se 

ocupa cientificamente do léxico geral das línguas. Nas palavras de Krieger; Finatto (2004, 

p. 43) o léxico geral é composto de palavras que realizam processos denominativo-

conceituais de larga abrangência referencial.  

Dentro dessa abrangência, há uma grande diversidade de unidades linguísticas que 

carregam conteúdo de natureza pluridimensional que perpassa abordagens as mais diversas. 

Dessas unidades linguísticas destacamos os regionalismos, objeto de investigação desta 

tese. 
                                                            
2Tradução nossa: “La lexia es la unidad de comportamiento. Está compuesta por palabras.” 
3 Vilela (1979, p.15) chama de “unidade semântica básica.” 
4Tradução nossa: “La lexia simple coincide com la parola: perro.” 
5 Tradução nossa: “La lexia compuesta contiene varias palabras ya em parte o totalmente integradas 
(gráficamente, o em su comportamiento táctico: fr.”un brise-glace”, “um quitamanchas”).” 
6 Tradução nossa: “La lexia compleja es uma secuencia más o menos esteriotipada de palabras: fr. faire une  
niche, em avoir plein le dos, pomme de terre, au fur et à mesure ...; esp. a reglón seguido, por supuesto, echar 
de menos...” 
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A preocupação com o termo regionalismo vem de longas datas. Rabanales (1953) 

já o define de duas maneiras distintas: uma, segundo um critério etimológico-histórico, 

tendo por base a origem das lexias; outra, com base no stricto sensu, quando acontece 

unicamente em uma região, e no latu sensu, quando acontece em regiões diversas. 

O regionalismo no Brasil é bastante diversificado, devido ao encontro e 

consequente amálgama de culturas que influenciaram a formação do nosso povo: Indígenas, 

europeus e africanos. Além disso, um outro aspecto que caracteriza os regionalismos 

encontrados é o fato de o Brasil ser um país de dimensões continentais e de sua colonização 

ter ocorrido em regiões distintas, de diferentes traços culturais e distantes entre si. Como 

consequência de tudo isso, é inegável que a diversidade dos traços culturais influenciou, 

sobremaneira, o desenvolvimento das variações da língua portuguesa em cada região. Daí, 

sucintamente, o surgimento de diferentes falares, diferentes maneiras de expressar 

sentimentos e representar ideias e conceitos. 

Desse caldeirão étnico e cultural, emergiram, durante o século XIX, vários 

escritores que se propuseram a mostrar as suas regiões e a realizar obras que 

representassem suas particularidades, contornando as feições sociais e culturais de suas 

terras, do Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII. Ilustram esse período, por exemplo, O 

Gaúcho (1870) e O Sertanejo (1875), de José de Alencar, já no século XIX. A bem da 

verdade, diga-se que tais obras diferem daquelas que marcam as da década de ’30, as quais 

se caracterizam por uma outra imagem do Nordeste, conforme Albuquerque Júnior (2006, 

p.40):  

A invenção do Nordeste, a partir da reelaboração das imagens e enunciados que 
construíram o antigo Norte, feita por um novo discurso regionalista, e como 
resultado de uma série de práticas regionalistas, só foi possível com a crise do 
paradigma naturalista e dos padrões tradicionais de sociabilidade que possibilitam 
a emergência de um novo olhar em relação ao espaço, uma nova sensibilidade 
social em relação à nação, trazendo a necessidade de se pensar em questões como 
a da identidade nacional, da raça nacional, do caráter nacional, trazendo, ainda, a 
necessidade de se pensar uma cultura nacional, capaz de incorporar os diferentes 
espaços do país. 

 

Nessa mesma direção, Bezerra de Freitas, em sua História da literatura brasileira, 

de 1939, p. 326 (apud PORTELA, 1983, p.110) afirma que:  
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                                  O romance brasileiro moderno não foge à regra comum – a interpretação da vida 
real. A técnica, a dramaticidade, o gosto, tudo ali se encontra a serviço do mais 
inspirado regionalismo. Romance social, objetivo, com tendência a reportagens, 
apoiado no velho documento humano; romance em que a análise dos gestos, das 
atitudes e das personagens alcança decisiva expressão psicológica. 

 

Nesse contexto literário, o regionalismo de Rachel de Queiroz é caracterizado por 

um vocabulário que se identifica com a região, voltado para os problemas que atingem seu 

povo, apresentando um tom de denúncia e a ação romanesca se desenvolve num cenário 

não urbano. Tais características apontam para a proximidade que a autora mantém entre sua 

obra e o universo no qual ela compôs sua escritura.  

 Por ser cerne deste estudo, o termo regionalismo deve ser aqui entendido, segundo 

Isquerdo (1998, p.89), como marcas linguísticas reveladoras da história, da visão de mundo 

e do modo de vida de uma determinada sociedade ou grupo social. 

Tal entendimento não deve, em hipótese alguma, empanar a dificuldade em definir 

regionalismo, como bem observa Biderman (1998, p.133): “O conceito de regionalismo, 

especificamente do regionalismo lexical, é muito ambíguo. Os dicionários são lacônicos e 

até contraditórios no tratamento dessa matéria e formulam um conceito incompleto e 

inadequado de regionalismo.” Consciente dessa dificuldade definicional, Biderman (1998, 

p.134) propõe a seguinte definição de regionalismo, a qual adotamos aqui: 

 

Com base em estudo de Boulanger (1985) creio que se pode definir regionalismo: 
qualquer fato linguístico (palavra, expressão, ou seu sentido) próprio de uma ou 
de outra variedade regional do português do Brasil, com exceção da variedade 
usada no eixo linguístico Rio/São Paulo, que se considera como o português 
brasileiro padrão, isto é, a variedade de referência, e com exclusão também das 
variedades usadas em outros territórios lusófonos. ( p.134) 
 
 

À margem de qualquer polêmica ideológico-política e cultural sobre o 
estabelecimento de centros irradiadores de variedade padrão de língua, suscitada por essa 
remissão de Biderman a Boulanger, a qual não é esgotada aqui, fazemos coincidir nossa 
interpretação e consequente posicionamento teórico com a Filologia7 e as Ciências Sociais, 

                                                            
7 Adota-se aqui o conceito de Filologia proposto por Bassetto (2001; 37), para quem ela é “,em sentido estrito, 
[...] a ciência do significado dos textos; e em sentido mais amplo, [...] a pesquisa científica do 
desenvolvimento e das características de um povo ou de uma cultura com base em sua língua ou em sua 
literatura.” 
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que possibilitam a respectiva correspondência definicional entre centro irradiador e 
difusionismo, como lemos em Kroeber (1963, p. 139): 

 

[…] difusão é o processo pelo qual os elementos ou os sistemas de cultura se 
espalham. Evidentemente ela está ligada à tradição, uma vez que a cultura 
material passa de um grupo para outro. Porém, como é usualmente entendida, a 
tradição se refere à transmissão de conteúdos culturais, de uma geração para a 
outra (dentro do mesmo grupo de população); a difusão se faz de uma população 
para outra. A tradição opera essencialmente em termos de tempo, a difusão, em 
termos de espaço. 

 

Notemos que tal definição pressupõe a existência de um centro irradiador, segundo 

a terminologia dos estudos filológicos, e de um espaço comum partilhado por culturas 

distintas, o que faz com que o difusionismo se volte tanto para a comparação entre áreas de 

civilização quanto para a migração de traços culturais de uma determinada área para outra, 

em outras palavras, aculturação e sincretismo. Além disso, o discurso de Kroeber postula 

uma clara distinção entre interno e externo, os elementos pertencentes a um “sistema-de-

partida”, fonte da irradiação, e os que se situam num “ponto-de-chegada”. Assim sendo, a 

difusão expressa o momento de contato entre duas culturas, duas civilizações. Diante dessas 

considerações, reafirmamos a nossa afinidade teórica com os filólogos e os cientistas 

sociais. 

Aceitando como compatíveis as propostas definicionais sobre regionalismo, de 

Isquerdo e Biderman, somamo-nos a elas por entender que o homem cria, nomeia e 

transforma o seu universo por meio da palavra, numa constante e intrínseca relação entre 

língua e sociedade e entre aquela e cultura. Essa concepção de língua como lugar de 

interação tem como pressuposto a existência de um sujeito que se constitui no 

relacionamento com o outro que se faz representar no ato próprio da comunicação 

linguística, constituindo-se, portanto, num sujeito histórico e social, como é histórica e 

social a linguagem que o constitui e que é, ao mesmo tempo, constituída por ele.  

Nessa mesma linha de raciocínio, Dacanal (1986, p. 9) afirma: “Toda arte é, por 

evidência, integrante e produto das estruturas da comunidade em que surge. Desta forma 



38 

 

traz em si, mais ou menos transformadas, as características econômicas, sociais e, passe o 

termo, psíquicas daquela mesma comunidade.”  

Como esses teóricos, muitos outros se debruçaram sobre o estudo do léxico e sua 

relação convencional com a sociedade. No que diz respeito às formas populares da 

linguagem, destacamos Proença Filho (1986, p.9), que, com base em Lefebve, apresenta a 

linguagem como um veículo de comunicação, como um meio de apreensão da realidade, e 

como base do processo de representação ficcional, no qual está implicada a visão de mundo 

dos falantes. Assim sendo, o criador de Literatura enfrenta os problemas de construção de 

linguagem, ao colocar-se como emissor atento ao receptor de sua escrita. 

Além de Proença Filho, é digno de nota, para este estudo lexicográfico, que Pontes 

(1996) nos apresenta um estudo aprofundado sobre a cultura e a industrialização do caju, 

principalmente, no que diz respeito às formas neológicas desse universo discursivo. 

Embora o autor não mencione, podemos afirmar que se trata de um estudo regionalista 

nordestino, vez que o caju é um fruto característico do Nordeste brasileiro. 

Some-se a esses estudiosos, Alencar (1997), que, fundamentada nos princípios da 

Lexicologia e da Lexicografia, estuda os aspectos fonético-lexicais da linguagem regional-

popular na obra de Patativa do Assaré.  

Carvalho (2001) aponta que um estudo sobre o léxico permite a compreensão dos 

conceitos e das ocorrências da vida cotidiana, por ser ele modelo e modelador da cultura, e 

entende que língua e cultura compõem um todo indissociável, que, embora não sendo 

ensinado em lugar algum, é adquirido ao acaso dos acontecimentos diários. Ainda nesse 

estudo, a autora defende que o estudo das palavras lexicais, no qual se faz presente o 

componente cultural com maior intensidade, pode ser o caminho certo para o conhecimento 

de uma determinada comunidade, enfatizando que todo ato de fala é ritualizado, uma vez 

que representa as práticas sociais de um determinado grupo de indivíduos. Sendo assim, é 

necessário que os estudos de natureza lexical, na perspectiva cultural, não devem ser 

negligenciados, pois a palavra, em toda a sua manifestação - quer padrão, quer regional, 

quer gírio - é, ao mesmo tempo, expressão da cultura e parte dela, contornando o universo 

cultural duma comunidade de falantes.  



39 

 

De modo mais propínquo do objeto desta pesquisa, Pontes (2001) nos apresenta 

um estudo valioso sobre o linguajar regional-popular, de José Lins do Rego, em Menino de 

engenho, numa perspectiva léxico-semântica. 

Prolongando os estudos lexicológicos na vertente regionalista, Silva (2007) 

investiga minunciosamente a terminologia do sal, no Rio Grande do Norte, à luz da 

socioterminologia, centrando-se na modalidade oral da linguagem. 

 Ainda no campo da oralidade, Silva (2008) nos oferece um estudo meticuloso 

sobre os termos específicos da linguagem afro-religiosa ludovicense que resultou em um 

glossário de termos do domínio investigado.  

Também numa abordagem socioterminológica, Santos (2008) traz à baila um 

estudo sobre a terminologia do movimento cultural em São Luiz, do Maranhão, realizando 

um glossário sobre o reggae ludovicense.  

Finalmente, das produções mais recentes, no âmbito das Ciências do léxico, 

destacamos Lima (2010), que apresenta um estudo sobre a terminologia da indústria 

madeireira. 

Diante dos estudos elencados acima, não resta dúvida não só de que tem havido 

crescentemente a importância dos estudos lexicológicos, lexicográficos e terminológicos, 

mas também de que as ciências do léxico estão voltadas para fins específicos de descrição, 

proporcionando a oportunidade de contatos com valores e aspectos característicos da 

cultura nacional e, como consequência, com uma visão detalhada “de mundo e de valores 

da nossa sociedade”, nas palavras de Krieger (2010).  

 

1.1.3. Lexicografia 

 

No tangente à Lexicografia, sua presença já se faz notar desde a antiguidade, como 

técnica de compor dicionários, com trabalhos produzidos na escola grega de Alexandria, 

por estarem os estudiosos preocupados com a compreensão de textos literários anteriores ou 

com a correção de erros linguísticos. 

De acordo com Ezquerra (1992, p.61), “a lexicografia marcou seus limites e seus 

interesses como disciplina que ocupa um lugar entre as ramificações linguísticas que se 
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ocupam da forma, da função e do significado das palavras, por um lado e por outro, da 

elaboração de dicionários.”8 

A verdadeira Lexicografia, entendida como disciplina linguística, só se vai iniciar 

na primeira metade do século XVI, quando o latim passa a ser ensinado não mais como 

língua materna.  Tal fato ocasionou a necessidade de se fazerem dicionários, na tentativa de 

conciliação do entendimento do latim clássico com o latim vulgar. Com base nesse 

princípio, criou-se o perfil do dicionário do Português, que tem por objetivo fazer com que 

a obra lexicográfica seja uma fonte de compreensão da própria língua.  

Além desse objetivo, Biderman (1998, p. 130) vislumbra uma outra faceta do 

dicionário: “um dicionário é um produto cultural destinado ao consumo do grande público.” 

Por isso, além de ser um produto cuja matéria principal é cultural, é também um produto 

comercial por recolher “o tesouro lexical da língua num dado momento da história de um 

grupo social”.  

Assim sendo, podemos afirmar que a Lexicografia somente alcançou seu status de 

ciência na contemporaneidade, uma vez que anteriormente a este período, seu trabalho 

restringia-se apenas ao fazer lexicográfico. Atualmente a Lexicografia utiliza-se das teorias 

lexicais e dos critérios científicos para realizar suas pesquisas. É onomasiológica, isto é, 

atribui um conceito para uma denominação.  

Segundo Borba (2003, p.15), a Lexicografia, em seu aspecto teórico, prático e 

técnico, ocupa-se da organização de qualquer obra lexicográfica, seja dicionário, ou não, 

visando o estabelecimento de um conjunto de princípios que venham a descrever o léxico 

de uma língua, em parte ou no todo. Dessa forma, o fazer lexicográfico se apresenta como 

uma exigência advinda da sociedade, no sentido de facilitar tanto a compreensão do mundo 

que a circunda quanto a comunicação entre os sujeitos falantes-ouvintes. 

Vem ao encontro de tal fato o seguinte posicionamento de Christophe e Candel 

(1986, p.132): “O lexicógrafo “generalista”, não “especialista”, dispõe, com efeito, de um 

fundo documental, geralmente bastante rico para penetrar, pouco a pouco, na especialidade, 

                                                            
8Tradução nossa: “La lexicografia ha marcado sus limites y sus intereses como disciplina que ocupa un lugar 
entre, por un lado, las ramas linguísticas que ocupam de la forna, de la funcion y del significado de las 
palabras, y, por outro, la elaboración de los diccionarios.” 
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para esperar compreender, pouco a pouco, os valores das denominações que a 

caracterizam.”9  

Nesse sentido, Vilela, ao se referir à Lexicografia, chama a atenção para as 

explicações dos significados, afirmando: “As explicações das unidades léxicas feitas por 

meio de definições muito refinadas, ou por meio de um mecanismo formal muito 

complicado, são de utilidade duvidosa para o leitor médio.” (VILELA, 1987, p.142). 

Ainda sobre a prática lexicográfica, Sanromán (2000, p. 84) compreende que “a 

Lexicografia trataria, portanto, de um produto da investigação linguística chamado 

dicionário, enquanto a Lexicologia situar-se-ia num nível de análise da investigação 

linguística, o do léxico.”  

Na relação entre o concreto e o abstrato na produção lexicográfica, concordamos 

com o autor referido no parágrafo anterior, por ele sustentar que “o dicionário está longe de 

apresentar a língua como abstração. O lexicógrafo compila apenas um repositório de usos 

consolidados pela norma ou normas culturalmente favorecidas.” Para reforçar esse seu 

posicionamento, Sanromán invoca Rey (1982, p.30): 

 

Desta feita, o lexicógrafo elabora também uma imagem, particularmente 
artificial, subjetiva e provavelmente enganadora quanto a uma realidade objetiva 
que nos é desconhecida. Daí as críticas dos linguistas aos dicionários que vem do 
fato de que a linguística está em condições de produzir modelos mais científicos, 
mas que dizem respeito somente a um objeto elaborado, muito mais abstrato e 
sem relação direta com o funcionamento empírico do dicionário tomando como 
referência o uso social.10 

 

Diante de tudo isso, reafirmamos a concordância com Sanromán sobre o fazer 
lexicográfico e o embasamento lexicológico, concordância essa que estará, doravante, 
explícita ou implícita nas partes deste estudo que se seguem. 

 

 

                                                            
9Tradução nossa: “Le lexicographe ‘généraliste’, non ‘spécialiste’, dispose en effet d’un fonds documentaire 
en general assez riche pour pénétrer peu à peu la spécialité, pour espérer saisir peu à peu  lês valeurs dês 
dénominations qui la caractérisent.” 
10Tradução nossa: “Ce faisant, le lexicography elabore lui aussi une image, partiellement artificielle, 
subjective et probablement trompeuse quant à une  réalité objective qui nous reste inconnue. D’où lês 
critiques dês linguistes à l’adresse dês dictionnaires, qui viennent du fait que la linguistique est en mesure de 
produire dês modeles plus scientifiques, mais qui ne concernent qu’un objet elabore, beaucoup plus abstrait et 
sans rapport direct avec le fonctionnement empirique du dictionnaire, em prise sur l’usage social.” 
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1.1.3.1. Tipologia das obras lexicográficas 

 

Existe uma pluralidade de denominações para as obras lexicográficas. Segundo 

Barbosa (1996, p.43), ainda estamos distante de uma conceituação definitiva de tais obras, 

porque, mesmo havendo uma gama de organizações e obras de normalização em diversos 

países, ainda não se chegou, apesar dessa pluralidade e desse esforço, a um denominador 

comum de uma Terminologia que seja consensual. 

Assim sendo, a classificação das obras lexicográficas representa uma tarefa 

bastante árdua que acarreta problemas tanto teórico-linguísticos quanto práticos, como 

observa Haensch et al. (1982, p.97). O esforço para tal classificação tem-se estendido desde 

as primeiras produções lexicográficas até as mais recentes, perseguindo uma sistematização 

coerente que dê conta dessa vasta produção de variadas tipologias11, como glossários no 

final de uma obra literária ou não literária, atlas linguísticos, monografias dialetais, 

glossários de termos técnicos, publicados em revistas especializadas, dentre outras 

produções. 

Uma pequena amostra dessa complexidade da tipologização lexicográfica nos é 

ilustrada por Haensch (1982), quando disserta sobre a existência de duas acepções do termo 

glossário: 

 

Repertório de vozes destinado à explicação de um texto medieval ou clássico, a 
obra de um autor, um texto dialetal, etc. 
Repertório de palavras, em muitos casos de termos técnicos (monolíngue ou 
plurilíngue), que não pretende ser exaustivo cuja seleção de palavras, se fez mais 
ou menos de forma aleatória; por exemplo, glossário de termos ecológicos 
espanhol-inglês. (p.106)12 

 
Dessas duas acepções de glossário, adotamos, nesta tese, a primeira que se refere, 

mais especificamente, a um repertório de vozes destinado à explicação da obra de um autor. 

                                                            
11Nota para esclarecimento ao leitor: Quanto ao termo dicionário, Haensch o classifica como Dicionário 
etimológico, Dicionário de sinônimos, Dicionários e vocabulários especializados: dicionários de línguas 
regionais, dicionários de línguas indígenas, dicionários bilíngües de línguas clássicas e modernas, Dicionário 
ideológico, Dicionário de uso, Dicionário por conceitos, Dicionários descitivos modernos. 
12Tradução nossa:” Repertorio de voces destinado a explicar un texto medieval o clásico, la obra de un autor, 
un texto dialectal, etc, Repertorio de palabras, en muchos casos de términos técnicos (monolíngüe o 
pluriligüe), que no pretende ser exhaustivo, y en que la selección de palabras se ha hecho más o menos al 
azar; por ejemplo, glosario de términos ecológicos español-inglés.” 
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Observemos que, nesse trecho, o autor chama a atenção para o fato de que muitos 

autores, infelizmente, denominam obras lexicográficas que tratam do vocabulário adotado 

por um determinado autor de vocabulário, ao invés de glossário. 

Apesar das discrepâncias conceituais, não devemos olvidar que o surgimento da 

imprensa, no Renascimento, deu um grande impulso à lexicografia. Desse impulso, são 

frutos os dicionários bilíngues e multilíngues, que vieram à lume em maior abundância. Tal 

avanço tecnológico, porém, não coincidiu com o avanço conceitual no âmbito teórico da 

lexicologia, continuando, até nossos dias, a dificuldade de distinção, por exemplo, entre os 

termos ‘vocabulário’, ‘léxico’, ‘thesaurus’ e ‘tesoro’. Tal dificuldade de distinção não é 

sem consequência, pois, na prática lexicográfica, cada autor, ou editora, usa um conceito 

que lhe pareça mais adequado, segundo a oferta das perspectivas teóricas em voga, no 

momento da criação ou editoração da obra. 

Ainda segundo o mesmo autor, desde suas origens mais remotas, a lexicografia 

tem-se ocupado da explicação do significado das palavras, afirmando que  

 

O século XVIII pode ser considerado como o grande século da lexicografia 
enciclopédica, bem como dos dicionários normativos dentre os quais se destacam 
o da Academia Francesa (1694) e o “Dicionário de autoridades” publicado pela 
Real Academia Espanhola (1726-1739). Tendo sido precursor de ambos o 
“Vocabulário dos Acadêmicos da Crusca” (Veneza, 1612) que tinha como 
finalidade contribuir para a fixação de uma língua literária italiana, de acordo 
com o uso toscano, sobretudo aquela utilizada pelos três grandes poetas 
florentinos: Dante, Petrarca e Bocaccio. (HAENSCH, et al, 1982, p.112)13 
 
 

Nesse percurso histórico, os primeiros dicionários especializados surgiram nos 

séculos XVI e XVIII, como os dicionários de modernismos, vocabulários de arcaísmos, 

vocabulários sobre determinadas matérias como agricultura, medicina, náutica, botânica, 

farmácia, arte militar, mineração, direito, música, etc. 

Na esteira dessa evolução histórica, no século XIX, foram publicados dicionários 

de línguas regionais da Espanha (do catalão e seus subdialetos mallorquín e valenciano, do 

                                                            
13Tradução nossa: “El siglo XVIII no sólo es el gran siglo de la lexicografia enciclopédica, sino también el de 
los  d  i c c i o n a r i o s  n o r m a t i v os , entre los que destacan  el de la Academia Francesa y el 
Diccionario de autoridades  publicado   por la Real Academia Española. El precursor de ambos fue el 
diccionario acadêmico italiano, el Vocabulario degli Academici della Crusca (Venecia, 1612), cuya finalidad 
era contribuir a la  fijacion de una lengua literária italiana, sobre la base del uso toscano, especialmente Del de 
los três grandes poetas florentinos Dante Petrarca y Boccaccio.” 
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vasco e do galego), e dicionários de línguas indígenas da América. O século XIX ainda foi 

o século de maior propagação dos dicionários bilíngues de línguas clássicas e modernas. 

O século XX, por sua vez, é marcado por apresentar tanto um aumento da 

produção de todos os tipos de dicionários até então conhecidos, com significativos avanços 

lexicológicos, quanto novos tipos de obras lexicográficas, como os dicionários ideológicos, 

os dicionários de uso, os dicionários etimológicos e os primeiros dicionários gerais de 

americanismos. 

Apesar desse notório avanço quantitativo e qualitativo do século XX, Haensch 

(1982) chama a atenção para algumas lacunas conceituais que a lexicografia espanhola 

apresenta nos  dicionários bilíngues, em tal século, uma vez que apresentam um léxico não 

atualizado e uma metodologia em dissonância com os últimos avanços lexicológicos. 

Mesmo com esse descompasso entre a teoria lexicológica e a prática lexicográfica, 

é inegável que as novas orientações linguísticas do século XX têm influenciado 

positivamente a publicação de obras lexicográficas mais aperfeiçoadas e condizentes com 

um estudo mais sistemático de palavras, como é o caso, por exemplo, dos novos dicionários 

por conceitos e dos dicionários descritivos modernos. 

Como um dos muitos avanços da lexicologia moderna, podemos citar a 

classificação lexicográfica de Haensch, a qual abrange vários critérios, dentre os quais 

levaremos em consideração, neste estudo, apenas os que dizem respeito à seleção do léxico, 

como: 

 

 Obras lexicográficas que registram subconjuntos léxicos com marcação diatópica 

- dicionários 

- vocabulários 

- glossários de dialetos 

- glossários de subdialetos 

- glossários de falares locais 

 Obras lexicográficas que registram subconjuntos léxicos com marcação diastrática 

(Nesta classificação inclui-se o vocabulário dos diversos tipos de gírias (estudantil, 

militar, malandragem) 

- vocabulário poético 
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- vocabulário literário (vocabulário culto literário) 

- vocabulário não marcado 

- vocabulário familiar 

- vocabulário popular 

- vocabulário vulgar, grosseiro ou trivial 

 Obras lexicográficas que registram subconjuntos léxicos com marcação diatécnica 

- dicionários terminológicos 

- dicionários técnicos 

 Obras lexicográficas que registram vocabulário com marcação diafásica 

- vocabulário depreciativo 

- vocabulário carinhoso 

- vocabulário ofensivo (de insulto, de ultraje) 

- vocabulário buracrático 

- vocabulário esnob (afetado) 

- vocabulário eufemístico 

- vocabulário humorístico 

- vocabulário irônico 

- vocabulário hiperbólico 

 Obras lexicográficas que registram vocabulário com marcação diaintegrativa 

- dicionários de anglicismos 

 Obras lexicográficas que registram vocabulário com marcação dianormativa 

- dicionários de dúvidas ou dificuldades 

 

Desde já, deixamos patente que todos esses critérios servirão, explícita ou 

implicitamente, de crivo para a catalogação de cada unidade lexical e para a consequente 

formação do glossário da linguagem regional-popular do nosso corpus. 
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1.1.3.2. Organização estrutural das obras lexicográficas 

 

Num primeiro momento, perante o objetivo de nosso estudo, divisamos duas 

fontes para alimentar as informações lexicográficas que constarão na nossa proposta de 

glossário específico da linguagem regional-popular: Dicionários de língua e glossários. 

Enquanto daqueles virão, via de regra, as informações pertinentes aos aspectos linguísticos, 

como, por exemplos, classe gramatical, gênero, destes virão predominantemente as 

informações de natureza léxico-semântica e cultural. 

Num segundo momento, para a elaboração do nosso glossário, adotaremos, pelo 

que nos inspira de clareza organizacional das informações lexicográficas, no âmbito léxico-

semântico e cultural, os seguintes modelos estruturais, propostos por Barbosa (2001, p.39): 

 

 Para os Dicionários Padrão de Língua: 

Nível de atualização: Sistema 

Conjunto de unidades lexicais: Universo léxico 

Unidade Padrão: Lexema 

Estatuto semântico-sintático das unidades Padrão: Formas sémico-sintática ampla 

(sobressemema polissêmico) 

Microestrutura: Artigo= [ + Entrada (lexema) + Enunciado Lexicográfico ( + Par. 

Inf.1 ( pronúncia, abreviatura, categoria, gênero, número, etimologia, homônimos, 

campos léxico-semânticos, etc.) + Par. Definicional ( acep.l, acep.2, acep.n) +/- Par. 

Pragmático, +/-  Par. Inf. 2, Par. Inf.n ) +/- Remissivas da cadeia interpretante da 

língua)]. 

 Para os Glossários, a estrutura organizacional é descrita como se segue: 

Nível de atualização: Falar 

Conjunto de unidades lexicais: Conjuntos-ocorrência 

Unidade Padrão: Palavra 

Estatuto semântico-sintático das unidades padrão: Forma semântico-sintática 

específica de um ato de fala, de um discurso manifestado (epissemema) 
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Microestrutura: Artigo= [ + Entrada (palavra-ocorrência) + Enunciado 

Lexicográfico ( + Par. Inform. 1 (categoria, gênero, número, pronúncia, etimologia, 

etc.). + Par. Definicional (sentido da palavra naquele discurso concreto). Par. 

Pragmático. +/- Par. Inform. n, +/- Remissivas (circunscritas ao texto em questão)]. 

 

Diante do firmado supra, em nosso estudo, mais pontualmente na microestrutura, 

não levaremos em consideração nem a pronúncia, por o regionalismo das falas apresentar, 

não raras vezes, variações fonéticas descoladas da norma escolar-gramatical dos dicionários 

padrão de língua, nem a etimologia, por não se detectar, na fala dos personagens presentes 

no corpus, qualquer indício de consciência da motivação entre significante e significado. 

 

1.2. Variações linguísticas 

 

Neste tópico, trataremos da Dialetologia, da Sociolinguística e da Etnolinguística e 

sua respestivas relações com as varáveis regionias, sociais e culturais. 

 

1.2.1. Dialetologia e Variáveis Regionais 

 

Os ramos da Linguística que se interessam por aspectos da relação entre língua, 

região, sociedade e cultura são a Dialetologia, a  Sociolinguística, e a  Etnolinguística.  

Desses ramos, entendemos dialetologia como Crystal (2008, p. 143), para quem 

ela “é o estudo sistemático de todas as formas de dialeto, em especial, o dialeto regional, 

chamado também de dialetologia, ‘geografia linguística’ ou geografia dialetal.”14 

A Dialetologia ocupa-se do estudo comparativo das variações interlinguais, 

principalmente das variações orais, com uma atenção especial ao seu funcionamento, sua 

constituição e de como se processam as modificações dessas variações. Assim, é de seu 

                                                            
14 Tradução nossa: “The systematic study of all forms of dialect, but especially regional dialect, is called 
dialectology, also ‘linguistic geography’ or dialect geography.” 
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interesse identificar, descrever e situar as variações regionais, nas quais a língua se 

apresenta em suas mais variadas formas de uso. 

Depois do surgimento da Sociolinguística e da Etnolinguística, a Dialetologia 

passou a considerar também as variáveis sociais e culturais. Sirva de ilustração a essa 

ampliação do escopo da Dialetologia o que: Se colocássemos um nordestino num grupo de 

indivíduos das regiões centro-oeste, sudeste, sul ou em qualquer região, que não fosse a sua 

de origem, seus traços dialetais denunciariam a não-pertença linguístico-cultural àquela 

sociedade, o que confirma a perspectiva de Aragão (2006, p. 6), reforçada por Brandão 

(1997): “Ao expressar-se, um indivíduo, embora atualize, até certo ponto, de forma 

original, o sistema linguístico que tem internalizado em sua mente, está sendo condicionado 

pelas normas adotadas pelo grupo social a que pertence.” (p.61)  

Ainda acerca da Dialetologia, Cardoso (2010) soma-se a Aragão: 

 

A dialetologia tem, assim, duas diretrizes, dois caminhos, no exame do fenômeno 
linguístico, que se identificam nos estudos dialetais: a perspectiva diatópica e o 
enfoque sociolinguístico. Examinar como se tem posto a teoria e como se tem 
revelado a prática, no que diz respeito a essas duas formas de tratar os fatos de 
natureza dialetal, é um objetivo a ser perseguido, examinando-se como a tradição 
e a modernidade têm respondido a esse enlace de perspectivas no campo da 
geografia linguística. (p. 26) 

 

Assim sendo, sobre o escopo da atuação da Dialetologia, concordamos com 

Blanch (1978 apud ARAGÃO 2006, p.7): “Se a dialetologia tem como finalidade geral o 

estudo das falas, deverá tratar tanto das suas variedades regionais como das sociais, tanto 

do eixo horizontal como do vertical.” Como consequência dessa concordância, não há 

como não termos a convicção de que os estudos dialetais são um instrumento 

imprescindível para uma pesquisa desta natureza, uma vez que cada indivíduo pertence a 

uma determinada região geográfica e, por isso, possui inevitavelmente um perfil social, 

uma faixa etária, um sexo, um grau de escolaridade, enfim, é, indissociavelmente e a um só 

tempo, um ser social e linguístico. 
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1.2.2. A Sociolinguística e as variáveis sociais 

 

A Sociolinguiguística é concebida, neste estudo, de acordo com Crystal (2008, p. 

440), para quem ela é “um ramo da Linguística que estuda todos os aspectos da relação 

entre língua e sociedade.”15 

Como a Dialetologia, a Sociolinguística reconheceu, desde cedo, a existência da 

heterogeneidade linguística. Temporalmente mais preciso, Coseriu (apud SILVA, sd., p. 

13) nos dá notícia de que Fernão de Oliveira “foi, indiscutivelmente, o grande precursor dos 

estudos sociolinguísticos desde que deu a conhecer – de modo claro, pertinente e, antes do 

mais, original – as suas teses mais importantes”. 

Ainda para Coseriu, a Sociolinguística é o estudo da linguagem inserida no 

contexto social, ocupando-se da variedade e da variação dessa linguagem em estreita 

conexão com a estrutura social das comunidades que a falam. 

Nessa mesma direção, Coseriu (apud MONTES, 1995, p. 117) ainda considera a 

Sociolinguística, não obstante o seu grande desenvolvimento nos últimos tempos, como 

“uma ciência em busca de seu objeto ou, pelo menos, de seus fundamentos.” Podemos, 

portanto, afirmar que tanto a Sociolinguística como a Dialetologia são, ao mesmo tempo, 

interdependentes e complementares, cada uma com seus métodos, porém compatíveis entre 

si. 

Callou (2010), por sua vez, dissertando sobre a relação entre a Sociolinguística e a 

Dialetologia, informa-nos que a primeira designação desta é registrada em 1882, enquanto a 

daquela, somente em 1932, corroborando, assim, com Coseriu que afirma:  

 A Sociolinguística [...] ramo da linguística que se preocupa com a língua como 
fenômeno social e cultural, nasceu, de certa forma, portanto, dentro da 
Dialetologia. São, assim, Dialetologia e Sociolinguística duas perspectivas de 
observação e análise da língua que não se opõem, mas sim se encontram e se 
complementam. (p.35) 

 

                                                            
15 Tradução nossa: “A branch of linguistics which studies all aspects of the relationship between language and 
society.” 
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Entre essas duas perspectivas teóricas, Calvet (2002, p.12) reconhece que a 
Sociolinguística se encontra em pleno florescimento, ampliando suas abordagens e terrenos, 
sendo legítimo afirmarmos o mesmo sobre a dialetologia. 

 

1.2.3. A Etnolinguistica e as variáveis culturais 

 

No que diz respeito à Etnolinguística, Coseriu (1987, p. 5) a entende como “o 

estudo da linguagem em relação com a civilização e a cultura das comunidades.” 

Apesar dessa proposta conceitual de Coseriu, o conceito de Etnolinguística está 

longe da univocidade, variando com o tempo e segundo as perspectivas teóricas de diversos 

autores e, por isso, recebendo designações não menos diversas, tais como: Linguística 

antropológica, Antropologia linguística, Etnografia linguística, Etnografia da linguagem. 

Desse cipoal de designações, acolhemos a de Etnolinguística por nos parecer com maior 

propagação dentre os estudiosos da área. 

Como a Etnolinguística persegue as relações existentes entre a língua e a 

comunidade que a fala, acompanhamos Aragão (2006, p. 8-9) no que concerne a essa 

relação:  

 

A relação entre linguagem e cultura se dá em 3 sentidos diferentes: a) a 
linguagem é uma forma primária de cultura, do espírito criador do homem; b) a 
linguagem reflete a cultura não linguística, é a atualidade da cultura, manifesta os 
saberes, as ideias, as crenças acerca da realidade conhecida, das realidades sociais 
e da própria linguagem enquanto parte da realidade; c) a linguagem não é só 
competência linguística, mas é competência extralinguística, conhecimento do 
mundo, saberes, ideias e crenças acerca das coisas. 

 

Desse modo, podemos asseverar a estreita relação entre a linguagem e a 

comunidade que a fala, que, de acordo com Swales (2009), é um grupo social, linguístico e 

homogêneo, e que partilha uma mesma região geográfica e um mesmo meio sociocultural. 

Assim sendo, há um notório e inequívoco entrelaçamento tão estreito entre o agir e o falar 

que deixa transparecer a silhueta sociocultural da comunidade. Isso se deve ao fato de a 
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linguagem ser um dos meios para o homem ter acesso à apreensão do real no universo 

cultural.  

Em decorrência desse estreito entrelaçamento entre o falar e o universo cultural de 

um povo, a nossa Pesquisa aviva-se com Proença Filho (1986, p.37), para quem “o texto 

literário é, ao mesmo tempo, um objeto linguístico e um objeto estético.” Em outras 

palavras, podemos dizer que o texto literário é tanto linguístico, por representar o modo de 

se expressar de uma determinada sociedade ou estrato social, quanto estético, por pertencer 

a uma determinada caracterização textual. Nesse sentido, Proença Filho (op. cite p.34) 

ainda acrescenta: “Obviamente, como fato cultural que é, a literatura acompanha o 

desenvolvimento da cultura de que é parte integrante. A literatura se vale da língua e revela 

dimensões culturais. Cultura, língua e literatura estão, portanto, estreitamente vinculadas.”  

No tocante a esse texto literário, a linguagem regional-popular compõe um acervo 

lexical do qual emerge um rico sistema de crenças, valores culturais e ideologias que 

desvelam o perfil intelectual e as vicissitudes regionais manifestas no jeito expressivo e 

singular de seus falantes. Nessa perspectiva, Carvalho (2001, s/p) entende que:  

 

O estudo sobre o léxico permite compreender os conceitos e as ocorrências da 
vida cotidiana, por ser modelo e modelador de cultura. [...] língua e cultura 
formam um todo indissociável que não é ensinado em nenhum lugar especial, 
mas adquirido ao sabor dos acontecimentos cotidianos. [...] O estudo de palavras 
lexicais, onde o componente cultural se manifesta com mais intensidade, pode ser 
o fio condutor para o conhecimento de uma comunidade. [...] O acervo lexical é 
formado por unidades estáveis e econômicas, receptáculos pré-construídos e 
lugares de penetração privilegiados para certos conteúdos da cultura que a eles 
aderem, anexando-lhes outra dimensão à dimensão originária. 
 
 

Dessa forma, reafirmamos e comungamos com Carvalho (2001) que os acervos 

lexicais atinentes à linguagem regional-popular, entendida aqui como um reflexo da 

realidade, passível de mudanças que podem ocorrer por influência de fatores linguísticos ou 

extralinguísticos, são verdadeiramente uma marca de expressão coletiva, traduzida 

linguisticamente em palavras, expressões e fórmulas que carregam intensa carga cultural. 

Por sua explícita afinidade com a comunhão teórica entre nós e Carvalho (2001), é 

mister invocar Sapir (apud Pontes 2001) que, de modo mais agudo, enfatiza que estudar o 

significado é estudar a própria língua, uma vez que esta serve como sistema para dar voz às 

ideias para representação e veiculação da realidade, o que tem como necessária 
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consequência a compreensão de que, “no estudo do significado, é imprescindível a 

determinação de traços socioculturais que influenciam a língua.” (PONTES, 2001, p.37) 

Além disso, tal autora salienta que, na relação língua-cultura, a linguagem não pode ser 

concebida como um fenômeno independente do contexto, arrematando que “os enunciados 

produzidos numa determinada língua ocorrem em contexto e situações que estão 

culturalmente condicionadas, razão porque, no estudo do significado, o componente 

extralinguístico ou referente é tão relevante.” (p.38) 

Diante de tudo que dissemos nesta seção, não há como não se reconhecer a 

intestina e indissolúvel imbricação entre as três ciências tratadas aqui, a Dialetologia, a 

Sociolinguística e a Etnolinguística, cuja tríplice interseção tem o léxico como um dos 

instrumentos de aproximação e de revelação da cultura de uma suposta comunidade de fala, 

cerne deste estudo. 

 

1.3. Rachel de Queiroz: Uma linguagem, um estilo, um ethos 

 

1.3.1. Rachel de Queiroz e a trajetória da ficção nordestina da Geração de 30 

 

Rachel de Queiroz (1910 – 2003) era descendente dos Alencar, por parte de mãe, e 

dos Queiroz, por parte de pai. Em 1917, juntamente com sua família, Rachel migrou para o 

Rio de Janeiro, na tentativa de esquecer as más consequências da seca avassaladora de 

1915. No Rio, Rachel e sua família pouco se detiveram, mudando-se para o Pará, onde 

permaneceram por dois anos. Em 1919, Rachel e sua família regressaram ao Ceará, 

inicialmente para Guaramiranga e, logo após, para Fortaleza, onde Rachel foi matriculada 

no Colégio da Imaculada Conceição, de onde saiu aos 15 anos, em 1925, com o diploma de 

normalista. 

Em 1927, com apenas 16 anos, aconteceu sua estreia como colaboradora do jornal 

anticlerical O Ceará, em sua página literária. Em 1930, Rachel publicou O Quinze, de 

cunho social, em estilo realista, com uma linguagem simples e coloquial. 

A obra de Rachel de Queiroz está situada na confluência das conquistas do 

Modernismo de 1922, mas, ao mesmo tempo, dentro das linhas principais do neorrealismo 



53 

 

inaugurado pelos escritores nordestinos que principiaram sua produção literária na década 

de 1930 e que se deslocaram dos seus Estados de origem, como José Lins do Rego, 

Graciliano Ramos, por exemplo, e que se instalaram no Rio de Janeiro, em virtude de, aí 

existirem melhores condições de publicação, circulação e divulgação de seus livros, 

atividades ligadas ao jornalismo que eles igualmente praticaram. 

Desse modo, dadas tais circunstâncias de produção e recepção, formou-se um 

contexto propício a que tais escritores desenvolvessem seu trabalho. O conceito de contexto 

deve-se a essa compreensão e, mais recentemente, melhor sistematizado pelo linguista e 

estudioso de condição de produção do texto literário, Dominique Maingueneau (2001). 

O conceito de contexto da obra literária corresponde ao de sistema literário, na 

compreensão de Antonio Cândido (1959), em Formação da Literatura Brasileira.16  

No trabalho, que ora desenvolvemos, podemos usar os dois conceitos sem que haja 

divergências prejudiciais ao leitor, para as questões de situação da obra literária, na relação 

autor – obra – leitor – condições de produção – ideologia. 

O contexto literário dessa década de 1930 (MAINGUENEAU, 2001)17 ressaltava 

uma valorização das referências locais e a sua afinidade temática  tornava famoso, já de 

início,(GRACILIANO RAMOS, 1980)18 o seu primeiro romance, com o qual recebeu 

muito boa aceitação por parte da crítica. (GRIECO, Agripino, 1933, p.163 apud 

PORTELA, Eduardo et al., 1983)19, (ADONIAS FILHO, 1969, p.20 apud PORTELA, 

                                                            
16 “Literatura como sistema”. In: Formação da Literatura Brasileira. 1997. 
17 “ […] a obra “exprime” seu tempo, é “representativa” dele, é “influenciada” por determinados 
acontecimentos, etc. Mas essas noções praticamente não têm valor explicativo quando não se determina de 
que modo um texto pode “exprimir” a mentalidade de uma época ou de um grupo.”(p.IX) 
18 “O Quinze caiu de repente ali por meados de 30 e fez nos espíritos estragos maiores que o livro de José 
Américo, por ser de mulher e, o que na verdade causava assombro, de mulher nova. Seria realmente de 
mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça: não há ninguém com este 
nome... pilheria. Uma garota fazer romance! Deve ser pseudônimo de sujeito barbado.” (p.29) 
 
19 “Bom trabalho, sem dúvida, exatamente porque quase não é literatura, porque a autora, avessa a armar 
tempestades no tinteiro, conduziu, talvez sem pretendê-lo, uma ofensiva contra os lugares comuns da seca e 
do dramático cearense e, não realizando meeting em favor dos flagelados, realizou algo de mais humano, que 
o Brasil todo pode ler e entender.”(p.58) 
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Eduardo et al., 1983)20,  (ATHAIDE, Tristão, s.d. apud PORTELA, Eduardo et al., 

1983).21Tamanha fora a receptividade da estreante que ela foi premiada,  em 1931, pela  

Fundação Graça Aranha.  

A própria Rachel de Queiroz, referindo-se a O Quinze, comenta as condições de 

produção de seu primeiro romance: 

[...] O Quinze foi escrito em circunstâncias especiais. Eu estava doente, uma 
congestão pulmonar, e minha mãe se apavorou. Me impôs um regime horrível, 
deitar às nove da noite e acordar bem cedo. Nós morávamos numa casa de 
campo, sem luz elétrica. Um lampião ficava aceso a noite inteira. Eu não tinha 
sono às nove horas. Resolvi então aproveitar a luz e, deitada de bruços, comecei a 
escrever, a lápis, num caderno, o romance. (QUEIROZ, 2000, p.22) 

 

Para um estudioso como Maingueneau (2001, p.54), “a obra só pode surgir se, de 

uma maneira ou de outra, encontrar sua efetuação numa existência”, uma vez que as 

circunstâncias de escrita inscrevem-se no próprio processo de criação.22 Nessa perspectiva, 

O Quinze sempre foi visto como uma obra merecedora de reconhecimento, o que, aliás, o é 

até nossos dias, não faltando quem lhe reconheça o valor literário, quase nove décadas 

depois. Um desses reconhecedores é Furtado (2006, p. 22) que tece o seguinte comentário 

sobre o talento da escritora e o valor de sua obra: 

 

Este legado literário, de fundo social e econômico, chega ao público leitor por 
meio de uma linguagem com a qual este se identifica, graças a sua natureza 
simples, objetiva e direta, permeada por um vocabulário que, em grande parte, é 
de uso do povo. Isso, porém, longe de revelar desconhecimento, por parte da 

                                                            
20 “Trata…de demonstrar a sua tese de que o romance brasileiro é por natureza documental. [...] demorando-
se principalmente em O Quinze de Rachel de Queiroz. Para ele, o ciclo do romance nordestino “ao encontrar-
se com O Quinze, como que se renova nas próprias bases. Alarga-se, efetivamente, adquirindo o romance uma 
espécie de rumo que se definirá com o tratamento objetivo da matéria ficcional. É o documentário nordestino, 
enxuto e realista, nascendo para espelhar uma região de sofrimentos. [...] “se o romance O Quinze pode assim 
concorrer para revalorizar o próprio ciclo nordestino, está claro que reivindica uma colocação histórica na 
moderna ficção brasileira.” (p.67) 
21 “a publicação de O Quinze , em 1930, foi um acontecimento que (…) vinha dar um cunho novo à segunda 
geração modernista. Parecia espantoso que uma jovem de vinte anos tivesse tomado como tema de suas 
veleidades literárias (...) uma realidade tão trágica como o do drama das secas.” (p.109) 
22 “A negociação biográfica proíbe, portanto, de se confiar numa concepção simples das relações entre “a 
vida” e “a obra”, a de um indivíduo que faria experiências que teria depois o poder de exprimir pela escrita. A 
vida não está na obra, nem a obra na vida, e contudo elas se envolvem  reciprocamente.” (p.61) 
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autora, do uso padrão da língua portuguesa, denota a sua habilidade, para usar 
recursos que a tornam mais expressiva. São exatamente essa habilidade, bem 
como o convívio com a realidade sertaneja os responsáveis pelo fato de a 
escritora conseguir representar uma realidade que, embora subjetivada, não se 
distancia da realidade concreta ao longo de quase todo o século XX.  

 

Como podemos observar, os destaques da primeira parte das considerações de 

Furtado, por um lado, relacionam-se ao projeto literário da escritora, de cunho social, 

atraindo os leitores por sua linguagem de afinidade, uma prática que transformou a crônica 

de Rachel num dos gêneros mais cultivados do século XX, através de veículos como jornal 

e revistas semanais, como O Cruzeiro, para a qual foram dedicadas mais de três décadas, na 

conhecida “Última Página”.  

Por outro lado, o segundo ponto destacado por Furtado diz respeito à opção por 

um estilo de escrita de tendência clássica da Língua Portuguesa, inclusive, marcada pelas 

referências regionais de forte extração lusa, como herança de suas leituras de autores 

portugueses. 

Finalmente, no terceiro ponto, Furtado vislumbra o pendor literário de Rachel para 

alcançar a universalidade do drama humano, sem se desvincular das vicissitudes do homem 

nordestino, o que confere singularidade à sua obra. 

No que concerne a O Quinze, Antônio Torres (2009) refere-se a “duas linhas de 

força” do enredo de tal obra como prenúncio das marcas que identificariam a notação 

dramática de seus romances e, ao mesmo tempo, a permanência do interesse, por parte do 

público leitor e da Crítica, por seu romance de estreia. A frustação amorosa e a realidade 

brutal do nordeste, no cenário que ainda se repete nas épocas de longa estiagem, sem o 

devido empenho do poder público para solucionar o problema da seca, perfazem as citadas 

“linhas de força”, como comenta Antônio Torres (2009, segunda orelha): 

 

[...] O Quinze causou sensação, e ainda hoje desperta interesse, pelo drama que 
descreve: o embate entre o homem e a natureza, no trágico destino de um povo 
assolado pela grande seca de 1915 que, diga-se, não foi a última. Numa prosa 
simples, viva, comovente, Rachel de Queiroz tece o seu relato em duas linhas de 
força: a história de um amor irrealizado da mocinha que lê romances franceses e 
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sonha com o moço rude entregue à faina solitária de salvar o seu gado; e a 
dramática marcha a pé de um retirante e sua família, sonhando chegar ao 
Amazonas. 

Neste cenário inclemente e num quadro social deplorável, que iguala homens e 
bichos, sobreviver até a redenção da chuva é uma questão de sorte. O Quinze 
sobreviveu. Com o valor de um testemunho. 

 

Os episódios, que constroem a narrativa dessa obra, apresentam, de modo 

gradativo, o anúncio da escassez generalizada que atinge, de forma indireta, os mais 

aquinhoados, como os que vivem em condições de maior conforto, e, de forma direta e 

brutal, aqueles que dependem dos ciclos da chuva. O passo seguinte a essa escassez 

manifesta-se no êxodo, na procura pela sobrevivência, quando a seca abate as espécies 

viventes, levando-as, cada uma à sua maneira, a uma luta insana pelo que lhes resta de vida. 

Dessa forma, com a dignidade trocada, vendida, saqueada, os sertanejos serão espalhados e 

dizimados pelos caminhos de terra.  

O estudo das condições de sobrevivência em tal realidade demandaria pesquisa 

específica, a partir do valor testemunhal dos episódios que organizam o enredo do romance. 

Podemos afirmar com segurança que, nesse contexto de seca, as complicações políticas ou 

o “engajamento político”, decorrente daquelas, remontam a bem antes da escrita de O 

Quinze, que, com certeza, exigiu de Rachel uma maturação do conhecimento das causas 

históricas da seca e da consequente sistematização das ideias sobre esse tema, a partir de 

leituras bastante adiantadas para a sua pouca idade, como as reprovadas à neta como “ideias 

modernas” pela avó de Conceição, uma personagem de seu primeiro romance: 

 

Em 1927 compramos o Pici. Por todo esse tempo em que deixei o colégio e fiquei 
em casa, eu começara a ler, ler de verdade. Lia tudo que me caía às mãos, embora 
sob a censura de mamãe e papai, que antecipadamente me escolhiam os livros. 
Lembro-me de As mentiras convencionais de Max Nordau, de que mamãe 
gostava muito. Tratava-se de um filósofo de bolso, desses que agora estão cada 
vez mais em moda e que atacava, ironizava, a hipocrisia da ‘sociedade moderna 
de então. Já lia também uns livros de Barbusse, como Lefeu, mas lia 
principalmente os russos, Dostoievski, Gorki, Tolstoi, e todos aqueles dos quais 
mamãe me passou a sua paixão. E por isso, socialismo, revolução russa, 
comunismo, e até mesmo marxismo propriamente dito, já me eram então assuntos 
familiares. (QUEIROZ, 2004, p.41) 
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Conforme esse depoimento de Rachel de Queiroz, as escolhas ideológicas já 

estavam incorporadas ao seu dia-a-dia familiar, o que confirma a precocidade intelectual da 

autora.  

Conservando o cenário de O Quinze e circunscrevendo o movimento político que 

dominou o cenário brasileiro, envolvendo intelectuais importantes, contemporâneos dos 

escritores da geração de 1930, em meio a complicações políticas, decorrentes da vida 

nacional, sob a “corrente hegemônica das esquerdas no interior do movimento operário”, o 

Partido Comunista, criado em 1922 (BERCITO, 1999, p.57), Rachel traz à lume, em 1932, 

seu segundo romance, João Miguel, que Villaça (1994, primeira e segunda orelhas) 

sintetiza assim: 

 

 João Miguel é o romance da frustração e da espera angustiada. É um romance 
social, com um penetrante aprofundamento da análise psicológica. Rachel recria a 
vida de uma prisão numa pequena cidade do interior. Há uma mistura de 
fatalismo, de acaso, de injustiça social, neste romance que é o romance da solidão 
humana e, ao mesmo tempo, uma denúncia e um protesto. 

 

  Como vemos nesse trecho, Villaça destaca, em João Miguel, a pertinência de 

Rachel aos grandes temas já iniciados em O Quinze, mas, desta vez, aprofundados na 

perspectiva da “análise psicológica”, de viés filosófico, mais particularmente sobre a 

“solidão humana”, fazendo de sua obra, de modo singular, um veículo de denúncia e de 

protesto, firmando-a como um compromisso político e social. 

É nessa senda de compromisso político e social que a geração dos escritores de 

1930 se mostra marcadamente preocupada com o momento político, social, ideológico, 

comungando em torno de uma interpretação ficcional dos grandes problemas que 

antecederam os conflitos da Segunda Guerra, em âmbito tanto nacional quanto 

internacional. 

Entre os nordestinos que, concentrados no Rio de Janeiro, construíam as tramas de 

histórias que os tornariam referências literárias para as gerações de 1940 em diante, 
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destacam-se, como parte de um núcleo comum, Rachel, Jorge Amado, Graciliano Ramos e 

José Lins do Rego. 

 Em entrevista para os Cadernos de Literatura Brasileira (1997, p.47), Jorge 

Amado destaca a diferença e a afinidade entre eles: “A coincidência com Graciliano e com 

os demais daquele período foi, no tempo, mas não na forma.” 

Assim, esse tempo foi marcado por sentimentos de conflitos, angústias, dúvidas, 

medo do porvir e, ao mesmo tempo e apesar de tudo isso, coexistia um desejo de 

engrandecimento do Brasil. 

Como síntese dessa coexistência contraditória, é emblemática a posição de Jorge 

Amado na reflexão sobre os traços que contornariam uma feição para a identidade nacional, 

por parte dos componentes da Geração do Romance de 30, dentre eles, Rachel de Queiroz: 

“uma geração ambiciosa, que tinha o projeto de explicar – pode-se quase dizer “de 

inventar” – o Brasil, a ponto de o crítico Antônio Candido afirmar que, como realidade 

literária, só a partir de vocês o povo brasileiro passa a existir.” (Cadernos, 1997, p.55). 

Em 1935, depois de um breve período em São Paulo, Rachel mudou-se para 

Maceió. De João Miguel (1932) até 1937, seguiu-se um silêncio de cinco anos para que a 

escritora voltasse à cena, com a sua ficção de viés realista, de introspecção psicológica, 

desta vez, com Caminho de Pedras.  Sobre o referido romance, Olívio Montenegro (1979), 

em sua introdução, comenta: 

 

Rachel de Queiroz está constantemente no romance como na ação – com o maior 
espírito de luta, espírito intrépido, cheio de arrojo, que não se perde por desvios, e 
quer de um golpe alcançar o seu fim. [...] Nenhum tema que se preste mais 
generosamente a uma literatura de cor sentimental, que seja de seu natural mais 
gesticulativo, de efeitos dramáticos mais fáceis de inventar do que o da mulher 
feita coisa do marido, sua serva mais do que sua sócia; e ao mesmo tempo 
nenhum tema mais delicado para defender do que o da mulher com a mesma 
liberdade do homem, com os mesmos e profusos direitos de amor que se arroga o 
homem, tanto o adultério por mais frequente que ele se torne não parece um ato 
legítimo, legítimo não falo no sentido da lei, mas no sentido mesmo da comunhão 
social. (p. IX, X ) 
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Com essa fala, o referido autor nos sugere uma parte do perfil sociopolítico e 

ideológico de Rachel, segundo o qual ela compatibiliza, na relação homem-mulher, o 

desejo de liberdade, emancipação plena, com o cultivo do sentimento amoroso, da paixão, 

dos afetos, compatibilidade essa nunca alcançada plenamente por seus personagens que 

carecem sempre da reciprocidade do outro. 

Em direção a esse ideal, ainda nos diz Olivio Montenegro (1979): “[...] No 

romance de Rachel de Queiroz, faça-se homenagem à sua argúcia feminina, à sua 

inteligência da vida, à sua compreensão do amor – é esta uma das cenas mais 

desinteressadas do livro, e por isto mesmo de uma esplêndida verdade.” (p. XI) 

Ainda sobre a relação homem-mulher, é extremamente significativo, porque em 

descompasso com a escala de valores predominantes de sua época, o posicionamento de 

Rachel sobre o adultério, em Caminho de Pedras, como pontua Olivio Montenegro (1979): 

 

Noemi, a mulher de João Jaques, ama Roberto, aquele que em tudo lhe parece o 
seu semelhante, mas ela não detesta o marido, e vacila na separação. Ela sente, ao 
lado dos direitos do amor, os direitos que cria o hábito de uma vida em comum. 
Mais ainda: ela sente, a mulher de João Jaques, que não tem o direito de sacrificar 
ao egoísmo do seu prazer a alegria e a paz do marido. Mulher de vontade firme, 
acostumada a lutar como um homem pela vida, e não querendo fazer do adultério 
uma traição, ela não sabe como ir a João Jaques e propor a separação, que depois 
se tornou inevitável. Hesita em meio de sérios e bem lúcidos conflitos de 
sentimentos. ( p. XI, XII) 

 

Afastada a ênfase na violência como o tema é tratado, tanto a partir das 

experiências do Romantismo, quanto das tendências realistas, nas quais o homem 

abandonado persegue uma vingança irracional, na turbulência de instintos atávicos e de 

sentimentos contrariados por uma percepção equivocada de posse e domínio em relação à 

mulher, Raquel de Queiroz desenha, desde o primeiro romance, a possibilidade de uma 

outra oportunidade de relacionamento homem-mulher, quando o anterior falhou. 

Embora afastada de algumas décadas do Realismo, como tendência histórica na 

Literatura do Ocidente, Rachel de Queiroz manteve-se fiel a uma vontade de que seu 
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discurso se apresentasse ao leitor de forma direta, sem trapaças com o real, como comenta 

Olivio Montenegro (1979): 

 

São páginas todas estas admiráveis de sinceridade, e de um realismo que não 
mente à vida. [...] Efetivamente não há sonoridade poética na prosa de Rachel de 
Queiroz; mas há uma poesia melhor que não se manifesta em som, mas se 
manifesta em ideia; não se sente em constantes ritmos de frases, mas sente-se nos 
efeitos da história que o romance desenvolve: é a poesia de muitas das cenas que 
ela descreve, é a grande, a extraordinária poesia, por exemplo, de uma das 
últimas cenas de Caminho de pedras - a cena em que Noemi e Roberto são 
presos, e a polícia não pode individualizar o verdadeiro culpado que era Noemi. 
(p. XII, XIV) 

 

Nesse Realismo, no âmbito do cotidiano, manifesta-se um dos traços mais 

importantes do estilo de Rachel: Apreender e representar a poesia das ações simples da 

vida, em seus momentos de drama, como vislumbra Olivio Montenegro (1979): 

 

O gesto de Roberto para atrair a si a responsabilidade do delito, por propaganda 
subversiva, e o gesto de Noemi para se comprometer sozinha – o gesto de ambos  
– um gesto mudo de quatro mãos segurando o corpo de delito, o maço de 
boletins, é de uma poesia que não acaricia os ouvidos acaricia a imaginação de 
qualquer leitor. E vale pelo mais dramático dos diálogos. (1979, p. XIV) 

 

No que concerne às mudanças já constatadas na escrita de Rachel, em relação à 

prosa de ficção praticada no nordeste e no país como um todo, entre as décadas de 1910 e 

1920, Austregésilo de Athayde (1978) sintetiza observações importantes: 

 

Para mim pessoalmente o romance de Rachel aprofunda-se em verdades que se 
desenrolam aos meus olhos, terrível revelação do começo do século XX, b [...] 
Rachel entra na descoberta do ficcionismo de 30 com a audácia de uma 
inspiração que traz ao mesmo tempo a força do sentimento feminino e a argúcia 
de uma inteligência percuciente, destinada a cumprir na literatura brasileira papel 
de importância fundamental. ( In: ALVES, 1978, p.12, 13) 

  

O aprofundamento dessas verdades anunciadas, desde o início de século XX, 

prepararia o terreno para a diferença no tratamento formal e temático de cenas da vida no 

prosaico dia–a–dia. 
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Testemunha dessa descrição racheliana do quotidiano, Graciliano Ramos (1989), a 

respeito de Caminho de Pedras, assim se pronuncia:  

 

Caminho de Pedras é uma história de gente magra, uma história onde há fome, 
trabalho excessivo, perseguições, cadeia, injustiças de toda espécie, coisas que os 
cidadãos bem instalados na vida não toleram. Há ali tristeza demais, rostos 
amarelos, desânimos, incompreensões, desavenças. [...] Rachel de Queiroz esteve 
cinco anos por fora, andou em muitos lugares, conheceu caminhos de pedras. 
Mas a novela que nos deu paga bem essa ausência prolongada. (p. LXIII, LXIV) 

 

Esses traços do quotidiano destacados pela leitura crítica de Graciliano Ramos são 

justificados ao longo da narrativa, provavelmente, uma das mais densas ligadas ao universo 

político a que ela, a escritora, ainda se ligava e à realidade de escassez e sofrimento em que 

se transformou a vida da personagem Noemi, como consequência, quase causalista, da 

escolha (inconsequente) que fizera e com a qual arrastou o seu filho para um destino de 

desfecho precoce e infeliz, como lemos no seguinte trecho: 

 

A morte é silenciosa e modesta. Os vivos é que a cobrem de gritos, de 
aglomeração, de ritos. O Guri morreu suavemente, sem falar, sem saber, decerto 
sem saudade de nada. Apenas abriu a boca, aspirou o ar numa angústia mais forte 
do que tudo e uma onda amarelada lhe foi subindo gradualmente pelo corpo, 
debaixo da pele, tomou-lhe as faces coradas pela febre, ganhou-lhe a boca, a 
testa, os dedos da mão. Mais nada. O doutor disse baixinho: - Foi o fim. E Noemi 
ficou olhando, esperando mais, esperando o fragor do mistério terrível. Mas nada. 
O doutor fechou os olhinhos assustados, calçou com um pano o queixinho 
flácido. (C.P., p.115)  

 
 

 Em 1939, de volta ao Rio de Janeiro, Rachel de Queiroz começou a colaborar nos 

jornais Correio da Manhã, O Jornal e Diário da Tarde. Nesse mesmo período, com um 

intervalo de dois anos, a autora publicou As Três Marias, um romance que apresenta um 

lirismo, quase memória, ao invés dos temas sociais dos romances anteriores, que lhe rendeu 

o Prêmio da Sociedade Felippe D’ Oliveira. Castello (1977), sob o título “Um romance de 

emancipação”, assim se expressa a respeito do quarto romance da escritora: 

 

Como centro, evidentemente, do seu próprio universo, Guta absorve mais do que 
irradia nos seus impulsos de comunicação e investigação de outros universos, de 
maneira a compor a sua própria visão sintética de uma experiência pautada pela 
observação, pela justaposição e pela confrontação, submetidas à análise, numa 
tentativa de revisão introspectiva, contudo, sem resposta satisfatória. É que 
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sempre avulta a barreira entre o humano em si mesmo, despojado e autêntico, e as 
restrições convencionais ou sobrepostas sem explicações convincentes nas 
relações humanas. Torna-se quase impossível, se não angustiosa e desoladora, 
avassaladoramente cética, a apreensão do que a vida é e do que representa ser. (p. 
X) 

 
 

À margem da discussão de se tratar, ou não, de uma obra autobiográfica, é notório 

que um lirismo de tom memorialístico não dispensa a experiência da realidade do dia-a-dia, 

em que são surpreendidos os contratons da desilusão, da tristeza e da solidão, marcas da 

personagem Guta, a qual indica, em As três Marias, tanto o fechamento da década para a 

prosa de ficção de Rachel quanto, de forma inegável, a escrita de romances que já poderiam 

justificar a presença da escritora entre os grandes criadores da geração de 30, como já o 

afirmara Castello (1977): 

 

Admite-se, portanto, que nessa investigação o ângulo de visão da realidade 
exterior é tomado ao universo íntimo da protagonista-memorialista, impregnado 
de solidariedade humana, embora sob velada crosta de um existencialismo 
secretamente alimentado como solução de vida, mais a ingenuidade pura de 
comportamento. Marcha-se, paulatina e decididamente, de maneira voluntária e 
progressivamente consciente, embora numa investida antes pacífica que agressiva 
contra a ordem, contra conceitos cujo conteúdo, do bem e do mal, aflui 
extremamente duvidoso quanto às suas origens, significação e persistência. Na 
verdade, as raízes dessa ordem e desses conceitos diretivos ou normativos 
repousam finalmente em incertezas e interrogações, cuja essência reflete a luta 
entre egoísmo e solidariedade, ou a frieza calculada e simulada contra o gesto 
espontâneo e gratuito na sua autenticidade. (CASTELLO, 1977, p. X) 

 

Nessa obra As três Marias, ao criar Guta, dentre outras Marias nas histórias 

anteriores, Rachel já apresentava sobejamente o domínio da construção de uma figura 

feminina com força na autonomia de pensamento e de escolhas ideológicas, domínio esse 

que lhe rendeu definitivamente a solidificação do seu nome na escrita de ficção, bem como 

na de crônica e na de conto, o que a notabilizou na Literatura Brasileira. Mais do que 

conhecedora da alma feminina, Rachel não poupa talento literário a favor do espírito de 

liberdade da mulher, como nos sintetiza CASTELO (1977, p.10) 

 
Uma vez que esse esquema configura universo ou universos femininos – 
distinção que se impõe por força do seu equacionamento com o social – o 
romance se abre para o problema da emancipação da mulher, aprisionada pela 
ordem externa imposta por estruturas tradicionais, devendo aqui, para melhores 
esclarecimentos históricos, ser relembrada a data da primeira edição do romance 
– 1939.  
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Desse modo, em As três Marias, a relação de Rachel de Queiroz com a linguagem 

literária amadurece para as experiências das décadas seguintes, no convívio com os 

desafios, o qual a criação em prosa e em verso apresentaria, para uma renovação na forma e 

no tratamento das grandes questões da sociedade brasileira, como se vislumbra na fala da 

personagem Guta: 

 

CHEGUEI, TOMEI CONTA do emprego, voltei à monotonia do livro de ponto 
da repartição, voltei a compartilhar o quarto com Maria José, a olhar, dia de 
sábado, os enterros ricos que passavam. Introduzi algumas modificações no meu 
lado do quarto. Tinha trazido do Rio, recortadas duns números de Vogue, que 
Dona Alice comprava por causa dos figurinos, várias gravuras de quadros de 
Picasso, de Corot, a Tehura, de Guaguin. Alinhei novos livros na prateleira, 
volumes de capa amarela que me falavam de Isaac e de minutos sonhados e 
perdidos. Mas lia-os pouco, na repartição trabalhava distraída, não apanhava mais 
bonde em bando com as colegas, chorava frequentemente, era como se estivesse 
despaisada, reintegrada à força num mundo de que me evadira; sentia-me como 
se me obrigassem a voltar à infância, a pular na corda, a rezar o terço ao meio-dia 
com as Irmãs. (T.M., p.139) 
 
 

Na esteira da história, os movimentos literários, os quais tinham se voltado para o 

prosaico e o cotidiano, nas primeiras décadas do século XX, e os quais, de 1950 em diante, 

passaram a dialogar com outras experiências, como a do novo romance político e como a da 

poesia de tendência concretista, entre outras tendências artísticas, inclusive, com o 

memorialismo nas biografias de feição jornalística, foram matéria de discussão, da parte de 

Rachel, durante as décadas que se seguiram aos anos de 1930. 

Em 1942, em parceria com Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e 

Aníbal Machado, Rachel publicou o romance Brandão entre o mar e o amor e começou 

suas atividades de tradutora.  

Quanto ao etos literário de Rachel de Queiroz e às ambiguidades de sua escrita, de 

forma reiterada, em análise anteriormente apresentada, através da discussão da Crítica, na 

recepção da obra da escritora cearense, ao longo de várias décadas de produção de escrita 

literária e jornalística, constatou-se que ela, Rachel, construiu uma representação de suas 

várias formas de usar a Língua Portuguesa, expressando-se em um estilo pessoal e 

particular, no qual os leitores vislumbram a responsabilidade dela com os diversos modos 

de se dirigir a seu público e de se comunicar com ele, o que aconteceu em livros, jornais e 
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revistas e o que Maingueneau (2001, p.137) reforça como uma “personalidade” figurada 

“através de sua maneira de se exprimir.” 

Essa “personalidade”, com a qual os leitores entram em operação de co-autoria, 

poderíamos denominá-la de “ethos” do escritor, no “exercício da palavra”, o compromisso 

com a funcionalidade da escrita na sociedade. 

Desde o início da escrita ficcional de Rachel, a Crítica foi convencida e cativada 

pela inteligência e sutileza com que ela foi marcando sua diferença, a partir de um etos.  

Para Maingueneau (2001, p. 138), “‘o etos é assimilável ao que Aristóteles chama de patos  

em sua Poética’ e se define como ‘um estado afetivo suscitado no receptor por uma 

mensagem particular.’” Nesse sentido, o etos de Rachel se manteve como base de sua ética 

de escritora e de porta-voz de seu povo, o que, na prática, representou a identificação entre 

os leitores e aquelas histórias lidas com paixão, as quais fizeram de Rachel uma das mais 

apreciadas e respeitadas dentre as demais escritoras de seu tempo. 

Desse ‘ethos’, emanam as grandes linhas temáticas e, poderíamos afirmar, 

filosóficas de Rachel de Queiroz: a linguagem, a ideologia, os conflitos da vida. Essas 

linhas temático-filosóficas são identificadas em FONTES (2012, p.166), como segue: 

 

Na obra romanesca de Rachel de Queiroz, sente-se essa ‘secura’ no tratamento 
linguístico dado aos ambientes e aos personagens. Os diálogos são curtos, as 
conversas claras, sem dissimulações. Sua estética se preocupa mais com o 
sensorial do que com a harmonia das formas. Uma linguagem atrelada à coragem 
do nordestino, a verbalização dos sentimentos dos cantadores repentistas, as 
histórias contadas pelos jagunços da fazenda do Junco, a mística de um povo que 
busca no céu a sua sobrevivência física e a sua transcendência.  
 

 

No cruzamento dessas grandes linhas de sua obra, as quais cobrem as escolhas 

linguísticas, as ideias que dominaram seu pensamento e os conflitos da vida, dos quais 

nascem os paradoxos, que Rachel transformou em núcleos de suas narrativas, com um 

profundo pessimismo, mas, ao mesmo tempo, com a certeza de que só o amor salva a 

experiência de viver, como podemos constatar em afirmação sobre tais questões para os 

Cadernos de Literatura Brasileira: “Eu sou um produto da minha terra, não é? Não teria 

como ser diferente. E falo a linguagem que o povo fala na minha região; neste sentido, 
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estou longe daquele regionalismo fabricado que hoje já contamina até o cordel. Eu me 

louvo de ser espontânea.” (C.L.B., 2002, p.26) 

Em 1944, Rachel passou a trabalhar como cronista exclusiva da revista O 

Cruzeiro, onde permaneceu até 1975. Alternando residência entre o Rio de Janeiro e o 

Ceará, precisamente na Fazenda “Não me deixes” em Quixadá, a autora passou algum 

tempo dedicada ao jornalismo, tendo colaborado, por muito tempo, com o Diário de 

Notícias, com a revista O Cruzeiro, com O Jornal, com Última Hora e com Jornal do 

Comércio. 

Dessa sua atuação como jornalista, originou-se o seu primeiro livro de crônicas, A 

donzela e a moura torta, publicado em 1948, retornando, em 1950, com o romance O galo 

de ouro, publicado, inicialmente em folhetins, pela revista O Cruzeiro. Sobre esta obra, 

Antonio Carlos Villaça (2004, em nota na 1ª orelha de G.O.) comenta: 

 

Nasce O galo de ouro, romance de uns quarenta capítulos, um outro chão, o 
submundo carioca, mães-de-santo, terreiros, policiais e bicheiros, uma realidade 
nova, fugidia e áspera. Mas o verdadeiro chão de Rachel, o chão perene, é a 
condição humana. O seu negócio é com a vida e com os seres humanos na sua 
concretude e no seu cotidiano. [...] No seu estilo macio e falador...  sabe unir... 
romance, crônica, teatro. [...] O segredo deste romance é que Rachel é povo, vem 
do povo e entende o povo e lhe fala a língua verdadeira. [...] Não se fecha aos 
apelos numerosos da vida que a desafia, a todos os apelos da vida.  

 

Após outra pequena pausa, de três anos, Rachel ressurgiu escrevendo novo gênero, 

desta vez, o teatro, e publicou o seu primeiro drama, Lampião, tendo como inspiração o 

famoso cangaceiro do nordeste. Por esse drama, a escritora recebeu o prêmio Saci, 

concedido pelo jornal O Estado de São Paulo, como autora da melhor peça teatral do ano.  

Em 1957, Rachel recebeu outra premiação pelo conjunto de sua obra, o Prêmio 

Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. No ano seguinte, mais precisamente 

em maio, a autora publicou peça A beata Maria do Egito, a qual já lhe rendera, ainda em 

1957, o Premio de Teatro do Instituto Nacional do Livro, e os Prêmios Paula Brito e 

Roberto Gomes pela melhor peça dramática (concedido pela Secretaria de Educação do Rio 

de Janeiro). No ano seguinte, em julho de 1958, dez anos após seu primeiro livro de 

crônicas, Rachel publicou 100 crônicas escolhidas, seleção feita pela própria escritora 
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dentre as suas melhores crônicas. Além do teatro, Rachel de Queiroz escreveu, em 1959, 

para a televisão a peça O padrezinho santo, que foi encenada pelo Teatro Tupi. 

Em 1964, Rachel lançou O brasileiro perplexo, livro de crônicas, como o é O 

caçador de tatu, de 1967, composto por mais de cinqüenta crônicas escolhidas e 

prefaciadas por Herman Lima. 

Essa diversidade de atividades intelectuais não cessa aí. Ressalte-se que, além de 

jornalista, cronista, romancista, Rachel foi tradutora de mais de 50 obras para o português. 

Dentre os autores traduzidos, vamos encontrar romances de Austen, Balzac, Baum, 

Bellamann, Bottone, Brontë, Bruyère, Buck, Butler, Christie, Cronin, Donal, Dostoiévski, 

Du Maurier, Fremantle, Galsworthy, Gaskell, Gauthier, Heidenstam, Hilton, La Contrie, 

Loisel, London, Mauriac, Prouty, Remarque, Rosaire, Rosmer, Sailly, Verdat, Verne, 

Wharton, e Willems; biografias e memórias de Buck, Chaplin (como cotradutora), Dumas, 

Teresa de Jesus, Stone, e Tolstói; teatro, peças de Cronin. 

Ainda excedendo o campo intelectual e artístico, Rachel teve experiência 

diplomática na 21ª sessão, da Assembléia geral da ONU, em 1966, quando assumiu as 

funções de delegado do Brasil, atuando especialmente na Comissão dos Direitos do 

Homem.  

Em 1969, Rachel lançou novo livro, desta vez, de literatura infantil, O menino 

mágico, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil. Nesse mesmo ano, a 

escritora lançou o livro Dôra, Doralina, bastante elogiado pela crítica. 

No âmbito político-administrativo, Rachel fez parte do Conselho Federal de 

Cultura, desde sua criação, em 1967, até 1985. Nesse ínterim, ela tornou-se a primeira 

mulher a ingressar como membro da Academia Brasileira de Letras, em 1977. No ano 

seguinte, o livro de estreia, O Quinze, é traduzido para o japonês e para o alemão pelas 

editoras Shinsekaisha e Suhrkamp, respectivamente. Em 1980, Rachel é novamente 

agraciada com o Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, pelo conjunto de sua obra.  

Em 1992, Rachel publicou um outro romance, Memorial de Maria Moura, 

também de forte repercussão nacional, retomando a mesma temática da libertação feminina. 
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A respeito desse romance, Wilson Martins (2002) comenta em Cadernos de Literatura 

Brasileira:  

 

[...] Memorial de Maria Moura vai um passo além de Dôra Doralina, 
aproximando da mulher liberada enquanto mulher, a mulher condutora de 
homens, no que, bem entendido, invertia as acima aludidas perspectivas 
masculinas. Maria Moura é, ao mesmo tempo, a donzela guerreira das novelas 
medievais e a heroína da literatura romântica, gênero Bernardo Guimarães .. 
,superando todas as dificuldades, escapando dos perigos e situações desesperadas, 
vencendo e humilhando os inimigos, sempre com entremez sentimental em que 
outros personagens e ela mesma vivem o amor  inocente e triunfante. (ll p.83) 

 

No ano que se segue, 1993, Rachel recebeu os Prêmios Camões e Juca Pato. Em 

1998, ela publicou Tantos anos, livro de memórias, em parceria com sua irmã, Maria Luiza 

de Queiroz. 

Na passagem para o novo milênio, no ano de 2000, pela comemoração de seus 90 

anos, Rachel foi bastante homenageada em todo o território nacional. Em 2002, a escritora 

recebeu homenagens e o Troféu Eusélio Oliveira no Cine Ceará e lançou uma coleção de 

crônicas no livro Falso mar, falso mundo. 

Infelizmente, em 04 de novembro de 2003, morreu de insuficiência cardíaca, em 

seu apartamento, no Leblon, a grande escritora cearense, deixando-nos um legado 

inestimável “que enriquece a nação brasileira e faz os corações dos cearenses 

transbordarem de orgulho e admiração.” (CAMPOS, et al.  2010, p.26) 

Diante das informações biográficas, que apresentam Rachel sempre cercada da 

afeição de amigos e familiares, algumas de suas afirmações em Entrevistas parecem 

desvelar um descompasso entre os valores que alicerçaram sua própria vida e o destino de 

seus personagens, que, com uma nota de tristeza e de decepção, teima em se reproduzir até 

seus últimos dias. 

 Talvez por isso mesmo, no contraste entre a verdade da vida e a verdade da arte, 

as ambiguidades ajudem a guardar a liberdade com que Rachel de Queiroz recriou 

sentimentos de satisfação e de esperança, ainda que marcados pela aspereza e pelos ângulos 
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de extrema solidão, a solidão do indivíduo perdido entre os impasses e paradoxos do século 

XX, o século de Rachel, de dentro do qual se fez uma síntese de seu ‘etos’, com o qual 

conquistou a admiração de seus leitores: 

 

No correr de uma longa e fecunda existência, Rachel de Queiroz não quis ser 
mais do que Velha Senhora que se dizia ”melhor cozinheira do que escritora”, a 
mulher simples, a sertaneja autêntica, para quem um alpendre, uma rede e um 
açude eram a expressão maior da felicidade humana. Passados sete anos desde 
que se foi, essa admirável brasileira permanece na lembrança dos amigos e na 
admiração dos leitores, pela vida que viveu, pelos personagens que criou, pelas 
histórias que contou. Isso tem um nome: é IMORTALIDADE. (CAMINHA, 
2010, p.43) 

 

Assim, o etos de Rachel, orientado pelas escolhas linguísticas e pelas ideologias 
que dominaram o século de muitas guerras, completa-se com a forma muito particular com 
que ela construiu personagens para viverem, dentro e fora da ficção, os conflitos do dia-a-
dia. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Método de abordagem 

 

Para a realização desta pesquisa, adotaremos a abordagem indutivo-dedutiva, por 
ela ser adequada à investigação dos fenômenos da variação linguística perseguida aqui, em 
suas diferentes perspectivas. Esses fenômenos se manifestam nas formas de dizer dos 
diferentes personagens da obra de Rachel de Queiroz. Os registros particulares das 
ocorrências atestadas na fala desses personagens podem apontar para leis mais gerais dos 
fenômenos da variação linguística, os quais serão analisados em suas nuances 
socioculturais. Como complementação do caráter dedutivo desta pesquisa, utilizaremos os 
princípios que regem o fenômeno investigado à luz da Dialetologia, da Etnolinguística e da 
Sociolinguística. 

 

2.2. Método de procedimento 

 

Como consequência da projeção dos objetivos para este estudo, o qual só poderia 

demandar uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental, trilhamos, antes da redação 

desta peça acadêmica, as seguintes três etapas: 

 

1. Leitura dos sete romances de Rachel de Queiroz, ao longo da qual 

íamos fazendo o levantamento das unidades lexicais, futuros 

componentes do glossário; 

2. Leitura de todo o suporte teórico pertinente tanto aos estudos literários 

quanto aos estudos linguísticos que se espraiaram pela Lexicologia, 

pela Lexicografia, pela Dialetologia, pela Sociolinguística e pela 

Etnolinguística; 

3. Leitura da crítica sobre a citada escritora cearense, crítica essa que 

contempla obras literárias, artigos científicos, jornalísticos e 

impressos diversos, como teses, dissertações, enciclopédias e outros 
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recursos de pesquisa sobre os romances de Rachel de Queiroz, como 

entrevistas publicadas. 

 

Realizadas essas leituras, passamos às seguintes etapas: 

 

1. Análise dos itens lexicais, que comporiam o Glossário, através do 

preenchimento de fichas dos itens lexicais; 

2. Compilação do corpus definitivo. 

 

Concluído o glossário, submetemo-lo ao levantamento estatístico, através da 
aplicação do programa SPSS, para uma análise mais precisa sobre os dados lexicográficos, 
em particular, para quantificar a distribuição das lexias localizadas tanto nos sete romances 
quanto nos dicionários consultados, segundo a classe de palavra e o tipo de registro. 

 

2.3. O universo da pesquisa  

 

O universo de nossa investigação constitui-se basicamente do léxico regional-

popular registrado nos sete romances da escritora cearense, anteriormente citados: O 

Quinze (1930), 77 ed., 2004; João Miguel (1932), 11 ed., 1994; Caminhos de Pedra (1937), 

7 ed., 1979; As três Marias (1939), 8 ed., 1977; O galo de Ouro (1950), 2 ed., 1986; Dôra, 

Doralina (1975), 9 ed., 1992; e Memorial de Maria Moura (1992), 7 ed., 1992. 

Dessas obras, foram extraídas as ocorrências de itens lexicais que manifestam a 

linguagem regional-popular que caracteriza a oralidade dos personagens dos romances em 

estudo.  

No que concerne às abonações, devemos salientar que obedecemos ao número de 
ocorrências dos itens lexicais nos textos, nunca, porém, extrapolando o número de quatro 
delas, para evitar redundâncias. Essa inclusão de até quatro abonações tem por objetivo 
propiciar aos consulentes informações adicionais de uso do item lexical que encabeça o 
verbete. 
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2.4. Constituição do corpus 

 

O corpus da pesquisa abrange corpus de análise e corpus de referência. O corpus 

de análise, por um lado, constitui-se dos itens lexicais, os quais, para efeito de análise, 

serão coletados das falas dos personagens dos romances de Rachel de Queiroz. Tais itens, 

extraídos do corpus, os quais já haviam sido registrados em dicionários reconhecidos como 

obras de referência da língua portuguesa, cujas acepções acatamos por entender que elas 

coincidem com os sentidos empregados nos sete romances investigados, foram 

incorporados à nossa proposta de glossário, por se tratarem de elementos social e 

culturalmente reconhecidos como integrantes do léxico geral da língua portuguesa. Em 

contrapartida, os itens lexicais ainda não-dicionarizados fizeram com que lhes 

propuséssemos, no glossário, uma definição compatível com o contexto da abonação. 

O corpus de referência, por outro lado, é composto de dicionários de linguagem 

regional-popular, para comprovação dos conceitos das lexias, como os que seguem: Girão 

(2000); Cabral (1982); Seraine (1991). Se é verdade que essas obras carecem de maior rigor 

lexicológico e lexicográfico, não é menos verdade que fazem uma incursão significativa do 

universo regional-popular, razão pela qual não poderíamos descartá-los desta pesquisa. 

Além desses autores, embora em menor escala de contribuição, nosso estudo 

invocou o auxílio de Nascentes (1986); Lacerda; Lacerda; Abreu (2000); Cascudo (1977); 

Fernandes (2000); Mota (1987); e Silveira (2010), por contemplarem aspectos linguísticos 

da variedade dialetal característica das falas dos personagens dos romances rachelianos. 

Ainda no que diz respeito ao corpus de referência, fizemos uso dos seguintes 

dicionários gerais da língua: AURÉLIO eletrônico versão 3.0,1999; HOUAISS eletrônico 

versão 3.0, 2009; MICHAELIS eletrônico versão 5.0, 1998. Tais obras serviram para 

confirmação e complementação de acepções dos itens lexicais elencados na nossa proposta 

de glossário. A escolha dessas três obras lexicográficas deveu-se à sua reputação como 

produtos lexicográficos de referência não só no Brasil, mas também no mundo lusófono 

como um todo, desde a última década do século passado. 
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2.5. Armazenamento dos dados e preenchimento das fichas 

 

 Instrumentos de Pesquisa 

 Para o armazenamento dos itens lexicais, foi utilizada uma ficha de registro 

lexical, adaptada de Silva (2007), na qual foram registradas as informações de natureza 

linguística e enciclopédica de cada item lexical.  Para uma melhor visualização dos campos 

integrantes desse instrumento, apresentamos a seguir o modelo dessa ficha de registro 

lexical: 

FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
1. Entrada:  

2. Informações gramaticais: 

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 
 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 
 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: 

6. Contexto de atualização (+ fonte): 

7. Remissivas:Ver 

8. Notas: 

Linguística: 

Enciclopédica: 

Adaptada de Silva (2001) 
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 Registro dos dados: preenchimento da ficha  

Os dados significativos de cada uma das unidades lexicais foram registrados nas 

devidas fichas que possibilitaram a organização das informações da pesquisa e viabilizaram 

a análise dos dados. 

Para esse fim, projetamos os seguintes oito campos:  

 

1) entrada: item que pode ser constituído de uma ou mais palavras, sendo 

apresentado sob forma lematizada (forma nominal no masculino singular 

e verbo no infinitivo), ficando suas exceções dependentes da força 

semântica do item - se no plural ou se no feminino, se for o caso. Além 

disso, quando um mesmo verbo apresentar dois significados distintos, 

abrimos duas entradas enumeradas para cada um deles;  

2) informações gramaticais: indicação pertinente às informações 

linguísticas, como classe gramatical e gênero. Quando o item lexical for 

representado por uma expressão equivalente a uma preposição, conjunção 

e advérbio, ele receberá, respectivamente, a identificação de exp. loc. 

prep.(expressão de locução prepositiva), exp. loc. conj.(expressão de 

locução conjuntiva) e exp. loc. adv.(expressão de locução adverbial), 

ficando as demais categorias gramaticais somente com a identificação de 

exp.; 

3) indicação de dicionarização (ILD) ou não dicionarização (ILND) do 

item: registro dos itens lexicais das obras em estudo segui a consulta dos 

Dicionários citados em 2.4;  

4) variante léxica: forma em minúsculo, negrito e itálico. Cada uma das 

formas de como o termo pode ser apresentado é, portanto, uma 

alternância. Neste campo, estão registradas as variantes encontradas tanto 

no corpus quanto nas obras de referência, a título de enriquecimento 

informacional linguístico;  
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5) definição final: definição que estabelece a acepção do item lexical na 

abonação;   

6) contexto de atualização (+ fonte): o mesmo que abonação;  

7) remissivas: informação sobre as relações de significação mantidas 

entre o termo-entrada com outros termos do mesmo campo semântico ou 

conceitual (sinonímia, parassinonímia, hiperonímia-hiponímia);  

8) notas linguísticas e enciclopédicas: toda informação não prevista nos 

campos anteriores da ficha, considerada importante (ou língua geral, ou 

neologismo23, ou empréstimo, ou expressão regional nordestina ou 

cearense). 

 

 Procedimentos e critérios para análise dos dados  

 

A análise do corpus orientou-se pelos objetivos específicos e pelas hipóteses. Para 

tanto, adotamos os seguintes critérios e procedimentos: 

a) escolha de dicionários padrão de língua portuguesa conforme mencionado na 

constituição do corpus;  

b) análise dos termos caracteristicamente regionais e populares, de acordo com a 

hipótese de que existe uma relação intrínseca entre a linguagem regional-popular e sua 

região geográfica, porque a manifestação lingüística advém do fator cultural e geográfico 

do falante.   

Tomando como base a hipótese de que o léxico dos diferentes personagens dos 

romances de Rachel de Queiroz marca, além da variação regional, outros tipos de variação, 

como as sociais e as culturais, fizemos o levantamento dos itens lexicais usados na fala 

desses personagens, a fim de verificar a variação linguística entre as diferentes classes 

sociais presentes no corpus. Sirvam de exemplo:  

1) O trabalhador do eito: “João Miguel murmurou tristemente: - Se eu pudesse, dava 

um adjutório a ela ... Mas aqui, que é posso fazer?” (J.M., p.116) 

                                                            
23 Por neologismo, entendam-se, nesta pesquisa, todas as unidades lexicais que não constam em nenhum dos 
dicionários conslutados. 
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2) O fazendeiro dono do gado: “- Eu vim aqui para lhe pedir um favor. Soube que a 

senhora tinha carrapatecida e queria que me cedesse um bocado; o meu gado anda em 

tempo de cair. – Quanto você quer? – Coisa assim de litro a mais.” (O Q., p.19); 

3) Os policiais na cidade enfrentando o trabalhador da roça: “Rudemente os 

soldados o impeliam: - Ligeiro, cabra! Avie, senão come facão no lombo!” (J. M., p.07);  

4) O trabalhador da fábrica na luta por melhores condições salariais e de trabalho: “- 

Luís de Souza cortou, rente: - Lá vem o camarada alegando o grande sacrifício dos 

intelectuais. E os operários devem agradecer a esmola de joelhos... E entregar a 

organização a vocês, de mão beijada...” (C. P., p.39);  

5) A mulher na busca de emancipação encarando a todos: “- Tirei o luto para a 

viagem. Se pudesse tirava a pele, arrancava os cabelos, saía em carne viva. Senhora 

protestou ao me ver com o meu costume azul: - Você faz questão de causar escândalo? 

Cerrei a boca com força, não respondi, mas não mudei de roupa. Atravessei toda Aroeiras, 

comprei passagem, esperei, tomei o trem, vestida de azul.” (D. D., p. 63);  

6) A contravenção do jogo: “... ’A dificuldade em jogo, não é o palpite, é a 

explicação. A pessoa precisa ter tino, previsão, pra conhecer o sentido do palpite...’” (G. 

O., p.94);  

7) A mulher guerreira, livre para enfrentar a tudo e a todos: “... Me doíam os 

lombos, me doía o espinhaço. Os pés já estavam meio inchados, dentro dos coturnos. 

Quando o cavalo chouteava forte, me atacava aquela dor que chamam dor de veado, a que 

dá uma pontada forte nos vazios. Me sentia suja, sem os meus banhos de cheiro, sem roupa 

branca pra trocar.”(M. M. M., p.87). 

Ao final do trabalho, apresentamos, também, um resultado quantitativo dos itens 

catalogados em dicionários e dos não dicionarizados, o que significa uma nova contribuição 

para estabelecer as necessárias e indiscutíveis ligações entre a área da Linguística e da 

Literatura. 

Em direção a essa contribuição, consideramos todas as acepções dicionarizadas, 

referentes a cada registro, segundo o tipo de cada uma delas elencadas no rol dos itens 

lexicais levantados no corpus desta pesquisa: a) Acepção Equivalente (AE); b) Acepção 

Diferente (AD); e c) Acepção Complementar (AC). 
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Como correspondência lexicográfica a essas acepções dicionarizadas, recorremos 

a três etapas que se seguem: a) análise conteudística dos Itens Lexicais Dicionarizados com 

Acepção Equivalente (ILD+AE); b) análise conteudística dos Itens Lexicais Dicionarizados 

com Acepção Diferente (ILD+AD); e c) análise conteudística dos Itens Lexicais 

Dicionarizados com Acepção Complementar (ILD+AC). 

No que concerne às acepções não-dicionarizadas, entendidas aqui como formas 

neológicas, seguimos Guilbert (1975, p. 15) que, por sua vez, invoca Nyrop:  

 

Que se trate de uma descoberta científica, de um progresso industrial, de uma 
modificação da vida social, de um momento do pensamento, de uma maneira 
nova de sentir ou de compreender, de um enriquecimento do domínio moral, o 
neologismo é imperiosamente demandado e todo o mundo cria palavras novas, 
tanto o erudito quanto o ignorante, tanto o trabalhador quanto o desocupado, tanto 
o teórico quanto o prático24. 
 

Na sua propagada obra La creativité Lexicale, o referido autor nos assegura que a 

criatividade neológica se processa de quatro maneiras distintas: “denominativa, criação 

neológica estilística, neologia da língua e poder gerador de certos elementos constituintes.” 

(p.40-44) Para o nosso estudo, fixamo-nos no segundo tipo, “a criação neológica 

estilística”, uma vez que ele é compatível com o corpus deste estudo, como comenta 

Guilbert: 

 

Esta forma de criação, propriamente dita poética, pela qual se fabrica um material 
linguístico novo e uma significação diferente do sentido mais difundido, está 
ligada à originalidade profunda do indivíduo falante, com sua faculdade de 
criação verbal, com sua liberdade de expressão, fora dos modelos recebidos ou 
contra eles. Ela é própria a todos aqueles que têm algo a dizer, que se sentem à 
vontade para fazê-lo e que querem fazê-lo com suas palavras, com suas 
combinações de palavras, ela é própria aos escritores. (GUILBERT, 1975, p.41)25 

                                                            
24 Tradução nossa: “Qu’il s’agisse d’une découvert scientifique, d’un progrès à industriel, d’une modification 
de la vie sociale, d’un mouvement de la pensée, d’une manière nouvelle de sentir ou de comprendre, d’un 
enrichissement du domaine moral, le néologisme est impérieusement demandé, et tout le monde crée des mots 
nouveaux, le savant aussi bien que l’ignorant, le travailleur comme le fainéant, le théoricien comme le 
praticien”. 
 
25Tradução nossa: “Cette forme de création, à proprement parler poétique, par laquelle on fabrique une 
matière linguistique nouvelle et une signification différente du sens le plus répandu, est liée à l’originalité 
profonde de l’individu parlant, à sa faculté de creation verbale, à sa liberté d’expression, en dehors des 
modèles reçus ou contre les modèles reçus. Elle est le propre de tous ceux qui ont quelque chose à dire, qu’ils 
sentent bien à eux, et qu’ils veulent dire avec leurs mots, leurs agencements de mots, elle est le propre des 
écrivains”. 
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Ainda sobre os neologismos literários, Martins (2004) chama-nos atenção para o 

fato de que eles nem sempre estão incorporados nos dicionários de língua, “pois não são 

signos empregados na comunicação interacional, posto que na literatura, têm uma função 

poético-expressiva. Ficam restritos ao contexto em que foram inseridos.” (p.62) 

Finalmente, acerca dos neologismos, acatamos como pertinente o seguinte 
entendimento de Alves (2004): “Além da representação histórica e social de uma época, à 
unidade lexical neológica tem sido atribuída a tarefa de representar o produto da criação de 
novas unidades lexicais.” (p.79) 

 

2.6. Organização do Glossário 

 

 Critérios estruturais do glossário 

 

Para a definição da estrutura organizacional do Glossário da Linguagem Regional-

Popular nos romances de Rachel de Queiroz, tomamos como base a obra de Silva (2007), 

por ela atestar semelhanças entre o glossário ali apresentado e o objeto desta pesquisa. 

O glossário terá como público-alvo não somente especialistas em Literatura 

Brasileira, mas também não-especialistas e interessados em estudos do léxico de uma 

maneira geral. 

A nomenclatura do glossário é constituída de itens linguísticos extraídos dos 

romances de Rachel de Queiroz, por conseguinte, em língua portuguesa, variante brasileira, 

tendo por extensão todos os itens identificados como unidades linguísticas que integram o 

linguajar regional-popular do Nordeste do Brasil. 

Os itens arrolados foram organizados alfabeticamente por entendermos ser esse o 

modelo mais próximo daquele reconhecido pelo público-alvo a que se destina o glossário. 

 

 Composição e delimitação da nomenclatura do glossário 
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Os princípios que orientaram a formação dos paradigmas estruturais do glossário 

foram aqueles descritos em Barros (2004). Assim sendo, os itens lexicais integrantes da 

nomenclatura do glossário incluem: substantivos, expressões, provérbios, formas adjetivas, 

formas verbais e formas adverbiais. Todos os itens constituintes de palavras-entrada estão 

registrados nas obras investigadas, estando sempre contextualizadas nas abonações. Ao 

término do glossário, observamos que o número de unidades lexicais elencadas mostrou-se 

extenso, uma vez que um dos objetivos era levantar o maior número possível de termos do 

linguajar regional-popular das obras em foco. 

 

 Critérios para seleção das unidades lexicais do glossário 

 

O glossário é constituído de verbetes cujas palavras-entrada constituem itens 

lexicais que caracterizam o universo regional-popular das personagens nas obras em estudo. 

É importante ressaltar que todo e qualquer item lexical da linguagem regional-popular foi 

registrado. 

     Os paradigmas estruturais do glossário 

 

O glossário se estrutura sob três paradigmas: a macroestrutura, a microestrutura e 

o sistema de remissivas, também denominado de médioestrutura. 

O glossário constituiu-se não só da parte prática da pesquisa, mas também o próprio cerne 
de todo o trabalho. Para o manuseio adequado desse produto lexicográfico, o glossário 
apresenta um texto introdutório onde lemos informações sobre abreviaturas utilizadas, 
sobre notas linguísticas e enciclopédicas, dentre outras do interesse do consulente. 

 

2.6.1. Organização da macroestrutura 

 

De acordo com Barros (2004), por macroestrutura de um produto lexicográfico, 
deve-se entender tanto sua organização interna, como as informações dos verbetes se 
estruturam, quanto à presença de textos que incluem anexos, índices remissivos e 
ilustrações ou mesmo mapas conceituais. 
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2.6.2. Organização da microestrutura 

 

Ainda de acordo com Barros (2004), a microestrutura está relacionada ao 

programa de informação, a constância desse programa e a ordem sequencial dessas 

informações dispostas no verbete.  

Cada verbete está formado por uma palavra-entrada seguida de enunciado 

lexicográfico. Há também a indicação de: dicionarização ou não dicionarização do item, 

categoria gramatical, gênero, número, definição, indicação de remissiva, contexto e notas 

linguísticas e enciclopédicas.  

Sintetizando os dois parágrafos supra e com base no programa de informação 

apresentado por Barbosa (1989, p. 570), no que diz respeito à microestrutura do glossário, 

adotaremos a seguinte estrutura do verbete: 

Verbete = [+Entrada + Enunciado lexicográfico] 

A palavra-entrada é constituída por cada um dos itens lexicais ordenados 

alfabeticamente no glossário, acompanhada do enunciado lexicográfico que se define como 

“conjunto de ‘informações’ ordenadas que se seguem à entrada e que tem uma estrutura 

constante, correspondente a um programa e a um código de informação aplicáveis a 

qualquer entrada” (BARBOSA, 1989, p. 570).  

 

a) Indicação da classe lexical e da categoria gramatical 

A categoria gramatical é marcada pelas seguintes abreviaturas em letra itálica: s.m. 

– para os substantivos no masculino; s.f. – para os substantivos no feminino; v. – para os 

verbos; adj. – para os adjetivos ou locuções adjetivas; adv. – para os advérbios; exp. loc. 

adv. – para as expressões de locuções adverbiais; interj. – para as interjeições. Também em 

itálico estão as duas seguintes classes lexicais: exp. - para as expressões linguísticas, 

entendidas aqui como toda e qualquer construção formada por mais de uma palavra com 

sentido próprio; e prov. – para os provérbios. Por seu uso abrangente nos estudos 

linguíticosFaz-se necessário estabelecer a distinção entre palavra e expressão. Enquanto 

esta é entendida como um consórcio de elementos (ou vocábulos e conectivos), o que altera 
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o significado dos mesmos quando utilizados separadamente. Será considerada expressão 

toda e qualquer construção formada por mais de uma palavra com sentido próprio. 

 

b) Indicação do registro dos itens em dicionários padrão de língua e de regionalismos 

Como os itens lexicais e os seus conceitos vieram dos próprios personagens, foram 

checados em dicionários gerais já citados anteriormente. Por isso, informamos se os itens 

lexicais estão dicionarizados ou não. Quando estão dicionarizados, é informado se eles  

apresentam a mesma acepção ou acepção diferente ou complementar, empregada nas obras 

analisadas. Para isso, usamos a legenda (ILD= item lexical dicionarizado; ILND= item 

lexical não dicionarizado).  

Se o item for dicionarizado, utilizamos a seguinte nomenclatura para indicar a 

acepção encontrada, em relação ao sentido observado nas obras em estudo: - ILD+AE=  

item lexical dicionarizado com acepção equivalente ao sentido empregado nas obras; - 

ILD+AD= item lexical dicionarizado com acepção diferente ao sentido usado nas obras e 

ILD+AC= item lexical dicionarizado com acepção complementar ao sentido usado nas 

obras. 

 

c) Variante léxica 

A variante léxica contém as variantes encontradas nas obras de referências.  

 

d) Definição  

Para a elaboração do glossário, optamos por definições, de preferência, curtas para 

facilitar o entendimento do usuário. Essa definição está constituída segundo o paradigma 

definicional de Barbosa (1989).  

Além disso, ao serem elaboradas as definições, achamos importante considerar 

alguns critérios: a) adequação ao público; b) uniformização sintático-semântica; e c) 

redação da definição na forma afirmativa (sempre quando for possível). Como discutido no 

capítulo referente à Lexicografia, tomamos como base o pensamento de Vilela (1987, 

p.142) sobre as explicações das unidades léxicas que devem ter por objetivo facilitar a 



81 

 

compreensão por parte do consulente das acepções descritas. Assim sendo, são definições 

parafrásticas, pois nelas “os definidores refletem o que significa a palavra definida na fala, 

contextualizada e consolidada pelo uso.” (PONTES, 2009, p.178) 

 Para a definição final dos verbetes, foram consideradas as definições que se 

encontram nos dicionários padrão de língua portuguesa, utilizados na pesquisa, ou naqueles 

de termos e expressões populares, elencados no corpus de referência, levando-se em conta 

o que apresenta Krieger et al. (2006, p.9): “Definições coletadas ou baseadas em textos 

legais e normativos foram devidamente referenciados.” Quando o verbete não constar em 

nenhum dos dicionários consultados, o pesquisador apresentará uma definição própria que 

venha explicar claramente o sentido, o que, para tanto, levará em consideração o 

pensamento de Pontes (2009, p.171), para quem “a definição deve ser produzida por meio 

de palavras simples, entendidas como às de maior frequência  e àquelas que, sendo de 

pouco uso, se consideram básicas para a delimitação coerente e ordenada dos conceitos.” A 

definição sinonímica será usada na falta de uma definição por extensão, mais precisa, mais 

esclarecedora.  Algumas definições foram adaptadas dos dicionários visando uma melhor 

compreensão por parte do consulente. 

 

e) Contextualização 

A contextualização é composta pela(s) abonação(ções) dos verbetes retirados dos 

romances analisados. 

  

f) Indicação de remissivas  

Na microestrutura, a remissiva apresentará a seguinte forma: - o verbete remissivo 

aparecerá no enunciado, em itálico.  

- Ver, (V.): usaremos esta remissiva para dirigir o leitor a um verbete no qual 

poderá encontrar a informação que deseja, ou seja, o sinônimo (ou parassinônimo) para o 

verbete-entrada remissivo. Dessa forma, apresentaremos o verbete-entrada, a remissiva 

VER e, logo depois, a indicação da categoria gramatical e o termo sinônimo. Com VER, é 

obrigatória a consulta de um outro verbete para se encontrar a informação desejada. Para os 
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termos em relações de hiperonímia/hiponímia e para os termos parassinonímicos, sua 

remissiva, VER, será empregada para aconselhar o leitor a consultar outro verbete para 

complementar as informações sobre eles.  

 

g) Nota explicativa  

A nota explicativa terá como objetivo fazer referência a particularidades 

semânticas de alguns termos e apresentar informações enciclopédicas importantes. 

Para um melhor manuseio do Glossário por parte do consulente, vale ressaltar que 

as entradas são de dois tipos: a) Unidades Lexicais simples; b) Unidades Lexicais 

compostas. 

As Unidades Lexicais simples são seguidas da classificação morfológica, enquanto 
as Unidades Lexicais compostas podem receber duas abreviaturas: exp., quando o item 
lexical não for dicionarizado em Dicionário de Provérbio, e prov. quando o for. 
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3. GLOSSÁRIO DA LINGUAGEM REGIONAL-POPULAR NOS ROMANCES DE            
RACHEL DE QUEIROZ 

 

Neste Glossário, usaremos as siglas abaixo elencadas para a indicação das obras 
analisadas: 

O Quinze – (O Q.) 

João Miguel – (J.M.) 

Caminho de Pedras – (C.P.) 

AS Três Marias – (T.M.) 

O Galo de Ouro – (G.O.) 

Dôra Doralina – ( D.D.) 

Memorial de Maria Moura – (M.M.M.) 

No corpo do Glossário: 

Nota Linguística - N.L. 

Nota Enciclopédica – N.E. 

Variação Fonética – V.F. 

Variação Léxica – V.L. 

 

A 

 
A BEM DE exp. loc. prep. 
Com o fim de. Com o intuito de. (CABRAL, 1982, p.106) 
“- A bem de que? Eu não matei nem roubei! Que é que vou fazer lá?” (M.M.M., p.38) 
ILDAE no (CABRAL, 1982, p.106), ILDAC nos Dicionários padrão de língua e ILND no 
(GIRÃO, 2000) e no (SERAINE, 1991).  
 
À CAPUCHA exp. 
Sem pompa; modestamente. (AURÉLIO) 
“D. Loura, ao tempo, nos escreveu comunicando o casamento e pedindo desculpas por não 
ter mandado convite; a cerimônia fora à capucha, por exigência do noivo.” (D.D., p.70) 
ILDAE apenas no (AURÉLIO), nos demais Dicionários consultados é ILND. 
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A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE MORRE prov. 
Enquanto há vida, há esperança, Enquanto se vive se tem esperança. (LACAERDA; 
LACAERDA; ABREU, 2000, p.307) 
“Mas como é que diz o outro? A esperança é a última que morre. Quem sabe aquele 
frango trazido de Ramos não seria o seu galo, verdadeiro galo de ouro?” (G.O., p.216) 
N.L. (LACAERDA, LACAERDA; ABREU, 2000, p.307 e 365) registra a forma ‘a 
esperança é (sempre) a ultima que morre’.  
ILND tanto nos Dicionários padrão de língua, quanto nos Dicionários de regionalismos. 
 
A FERRO E FOGO exp. 
Por todos os meios de combate, com armas brancas e com armas de fogo, usando de meios 
violentos. (NASCENTES, 1986, p. 124) 
“Que me adiantava ficar no sítio, me aguentando a ferro e fogo, sem recursos, mulher 
sozinha, nova? Qualquer um podia tentar pôr a minha pessoa debaixo da mão.” (M.M.M., 
p.62) 
NL. O único Dicionário que registra a expressão é (NASCENTES, 1986, p. 124). 
 
À FINA FORÇA exp. loc. adv. 

V.L. por fina força, por força (CABRAL, 1982, p.401) 

De qualquer maneira (CABRAL, 1982, p.401) 

“E aí voltou ao cartório e foi então que queria à fina força que o escrivão anotasse o nome 
do menino no livro apenas como Zé Galego...” (G.O., p.173)b 

N.L. (CABRAL, 1982, p.401) apresenta como uma locução adverbial já consagrada. 

ILDAE apenas no (CABRAL, 1982, p.401), nos demais Dicionários é ILND. 

 

A MODO QUE exp.loc.cojun. 

Parece que. (AURÉLIO) 

“Chico Bento entrou, no mesmo passo lento, a modo que curvado sob a cruz de remendos 
que ressaltava vivamente, como um agouro, nas costas desbotadas da velha blusa de 
mescla.” (O Q., p.25) 

N.L. (ARÉLIO) apresenta como pertencente ao linguajar familiar. 

ILDAE no (AURÉLIO), e no (MICHAELIS). ILND no (HOUAISS), no (CABRAL), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

A VIDA TODA É UM DOER exp. 

Enquanto estamos vivos estamos sujeitos aos sofrimentos. (SOUZA, 2013) 
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“Bem, como dizia o Comandante, o doer, dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a 
vida toda é um doer.” (D.D., p.09) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos.  

 

ABANAR O RABO exp. 
Tremer, oscilar. (AURÉLIO) 
“Ele apanhou a moeda, saiu correndo. Como disse o velho Franco, nem sequer abanou o 
rabo.” (M.M.M., p.278) 
ILDAE apenas no (AURÉLIO), e ILDAC no (HOUAISS), nos demais Dicionários 
consultados é ILND. 
 
ABANAR OS QUEIXOS exp. 
Falar provocantemente a alguém agitando as mãos perto do rosto – gesto insultuoso que 
equivale a um desafio à luta corporal e exige sempre enérgico revide. (SERAINE, 1991, 
p.14) 
“A Firma chegou mais perto de Rubina e abanou-lhe os queixos: ...” (M.M.M., p.91) 
N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.14) acrescenta ser de uso popular menos comum que 
antigamente. 2. (CABRAL, 1982, p.14) acrescenta que é ameaçar alguém pegando no 
queixo e sacudindo-o. 
ILDAE nos Dicionários de regionalismos e ILND nos Dicionários padrão de língua.  
 
ABANCAR-SE v. 
Tomar assento; sentar-se, assentar-se. (AURÉLIO) 
“O velho, então, me mandou entrar, apontou um banco defronte dele: - Se abanque.” 
(M.M.M., p. 277) 
N.L. (CABRAL, 1982, p. 14) afirma ser uma linguagem principalmente rural. 
ILDAE nos Dicionários padrão de língua e no (CABRAL, 1982, p. 14). Nos demais 
Dicionários é ILND. 
 

ABESTADO adj. 

Que se bestificou ou embruteceu. (HOUAISS) 

“Que foi Josias? Você anda abestado, ou isso é ruindade?” (O Q., p.58) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.14) apresenta como sinônimo o item lexical abestalhado. Afirma 
ser linguagem popular corrente com predominância no meio rural. 

ILDAE no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no (CABRAL) e no (SERAINE), ILND no 
(AURÉLIO) e no (GIRÃO). 
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ABISCOITAR v. 

V.L. abiscoutar e biscoitar (AURÉLIO) 

Apropriar-se indevidamente de (bens alheios); furtar. (HOUAISS) 

“E se o outro já houvesse abiscoitado – em vez de se danar com isso, como era a sua 
tendência...” (G.O., p.98) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo brasileiro. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO).  ILND no 
(SERAINE). 

 

ABOLETAR v. 

Alojar, acomodar, instalar. (AURÉLIO) 

“... entrou a se interessar pela mulher aboletada à sua frente, ...” (J.M., p. 12) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (SERAINE) e no 
(GIRÃO). 

 

ABRIR NO PÉ exp. 
Fugir. Ir para lugar bem distante, desconhecido. (CABRAL, 1982, p.17) 
“Porque o camarada que lhe fez o jogo tirou a nota da sua caderneta particular, na ambição 
da parada forte, e de tarde, quando viu o resultado, abriu no pé, sumiu, levando a féria do 
dia.” (G.O., p.’62) 
N.L. São expressões equivalentes: Abrir o pé no mundo, abrir no mundo, Abrir nos paus 
(CABRAL, 1982, p.17) Abrir os panos, Quebrar nos paus, na madeira, no mundo, no 
marmeleiro, no pé. (CABRAL, 1982, p.636) 

ILDAE no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (SERAINE) e nos três Dicionários padrão 
de língua.  
 
 
AÇA adj. de dois gêneros 

Mulato alourado. (HOUAISS) 

“... como se ela fosse uma senhora de verdade e não aquela mulatinha aça, que madame da 
cidade iria tratando logo de ‘rapariga’ ou ‘criatura.’” (G.O., p.56) 

 ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO). ILND no (CABRAL) e no 
(SERAINE). 
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ACABAR-SE v. 

Consumir-se, esgotar-se, exaurir-se. (AURÉLIO) 

“... minha mulher se acabando para arranjar um cozinhado de feijão ou uma cuia de 
farinha?” (J.M., p.103) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ADEUS interj. 

Gesto ou sinal de saudação. (AURÉLIO) 

“Adeus, José; como vai? – Adeus, Maria; vou vivendo, como Deus é servido...” (J.M., 
p.100) 

N.L. O (AURÉLIO) é o único Dicionário padrão de língua, daqueles consultados, que traz o 
item lexical nesta acepção usada pela autora. 

ILDAD no (HOUAISS), no (MICHAELIS) e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ADJUTÓRIO s.m. 
V.L. adjutoro, adjitório, adjitoro, dijitoro, djutoro. (CABRAL, 1982, p.25) 
Ajuda, auxílio. (CABRAL, 1982, p.25) 
“João Miguel murmurou tristemente: - Se eu pudesse, dava um adjutório a ela... Mas, aqui, 
que é que posso fazer?” (J.M., p. 116) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
AGASTAR v. 

Aborrecer-se, zangar-se. (AURÉLIO) 

“Foi não, Seu Doca, não se agaste...” (J.M., p.40) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.21) aponta como sendo de uso plebeu e rural e raro no nível 
urbano culto. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (SERAINE). ILND no (CABRAL) e no 
(GIRÃO). 
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ALEIJÃO s.m. 

V.L. aleijo, aleijume e alijume (CABRAL, 1982, p.34) 

Deformidade ou defeito moral. (Adaptado do AURÉLIO) 

“... a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão...” (O Q., 
p.14) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 

ALMANJARRA s.f. 
Coisa enorme, desmedida, mal-acabada. (AURÉLIO) 
“... ia dar uma pirueta de duas voltas, quando a almanjarra do trapézio começou a estalar 
“(M.M.M., p.76) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
ALMOÇAR AUTO E JANTAR LIBELO exp. 

Ser extremamente empenhado no seu ofício, em particular, na militância jurídica. (SOUZA, 
2013) 

“– É o seu doutor promotor de Santa Ana... almoça auto e janta libelo...” (O Q., p.22) 

N.L. Expressão não dicionarizada. É, portanto, um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. É, portanto, um neologismo. 

 

ALTO adj. 
Um tanto embriagado; bêbado. (AURÉLIO) 
“E infalivelmente vinha alto, queimado, grosso – dizer de Xavinha. Bêbedo.” (D.D., p.170) 
N.L. O (AURÉLIO), apresenta como um brasileirismo popular. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (GIRÃO). ILDAC no (MICHAELIS) e ILND 
no (CABRAL) e no (SERAINE). 
 
ALUMIAR v. 

Dar ou espargir luz, claridade; iluminar. (AURÉLIO) 

“De manhãzinha bem cedo, quando o dia já alumiava pela trapeira gradeada da parede...” 
(J.M., p.10) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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AMIGADO adj. 

Amasiado, amancebado. (AURÉLIO) 

“Se ele fosse casar tudo quanto é gente amigada que vive neste Baturité!” (J.M., p.115) 

“O pecado da carne com o meu próprio padrasto! – que aliás nem padrasto era, já que 
nunca se casou com Mãe. Só era amigado com ela, como o povo dizia.” (M.M.M., p.17) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (SERAINE) e no 
(GIRÃO). 
 
AMONTAR v. 
Fugir (o animal doméstico) para o mato e tornar-se bravio. (AURÉLIO) 
“Mas veio dois anos de seca, o gado foi morrendo, o pouco que escapou amontou pela 
serra...” (M.M.M., p.240/41) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (SERAINE) e no (GIRÃO). ILDAD no 
(CABRAL). ILND no (MICHAELIS). 
 
AMUADO adj. 

Mal-humorado. (AURÉLIO) 

“Amuado, mas em silêncio.” (G.O., p.125) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (SERAINE) e no 
(GIRÃO). 

 

ANDAR 1 v. 

Portar-se de determinado modo; ter certo procedimento; comportar-se, agir. (HOUAISS) 

“- E depois me costure de faca, como fez com o outro... É só o que falta... ande!” (J.M., 
p.52) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD nos três Dicionários de 
regionalismos. 

 

ANDAR 2 v. 

Continuar, prosseguir. (AURÉLIO) 

“Em que foi que eu mudei? Diga ande!” (C.P., p.49) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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ANDAR NO ARO exp. 

Estar sem dinheiro, quebrado, liso. (GIRÃO, 2000, p.75) 

“... justamente numa época em que ele andava no aro, quase sem tostão no bolso para o 
bonde...” (G.O., p.48) 

ILDAE no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND nos três Dicionários padrão de língua e no 
(SERAINE). 

 

ANTES ELE DO QUE EU exp. 

É preferível que aconteça um malefício com o outro do que comigo. (SOUZA, 2013) 

“Mas cortar o capim por baixo do pé de um sujeito safado não lhe dava remorso nenhum. 
Antes ele do que eu.” (D.D., p.103) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismo. 

 

AO CABO exp.  

V. L. forma alterada de ‘Ao cabo de’ (CABRAL, 1982, p.149) 

Depois disso, depois de tudo isso. (Adaptado do CABRAL, 1982, p.149) 

“... dobrando e desdobrando o braço, como se tivesse cãimbras. Ao cabo tirava o lenço e 
enxugava o rosto, molhado de suor.” (G.O., p.74) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND em todos os outros Dicionários, quer naqueles padrão 
de língua, quer nos de regionalismos. 

 

APELÍDIO s.m. 

V.L. apelido (HOUAISS) 

Designação especial de alguém ou de alguma coisa. (ARÉLIO) 

“Ela dizia assim, ‘apelídio’, achava bonito falar explicado; dizia ‘o bules’, ‘o filho de 
arame’.” (D.D., p.12) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua na sua variação léxica. ILND nos três 
Dicionários de regionalismos. 

 

APERREAR v. 
Aborrecer(-se), apoquentar(-se). (HOUAISS) 
“Mas nada de comandante; eu já começava a me aperrear e afinal lá estava ele, muito 
alegre e à vontade, no meio do pessoal...” (D.D., p.171) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 
APRAGATA s.f.  
V.L. albarca alparca, alparcata, alpargata, alpergata, apragata, paragata, pracata, 
pargata, pragata, (AURÉLIO) 
Sandália sem salto que se prende ao pé por tiras de couro ou de pano. (AURÉLIO) 
“Lavei o resto do corpo, sai do banho me sentindo outro. Lavei até as apragtas. Lavei 
muito bem a cabeça: apalpei a coroa.” (M.M.M., p.252) 
“De melhor, trazia em cima de si umas boas apragatas de sola, pespontadas e bordadas de 
ilhós.” (D.D., p.29) 
N.L. 1. (HOUAISS, 2009) aponta como sendo um regionalismo do Brasil de uso informal. 
2. (CABRAL, 1982, p.37) chama atenção para a denominação LEPE-LEPE. – Som 
produzido pela alpercata, na planta do pé, quando a pessoa anda. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 
 

ARCA DO PEITO exp. 

V.L. arca (AURÉLIO) arca-do-peito (CABRAL, 1982, p.55)  

Cavidade torácica. (AURÉLIO) 

“Eu só sei é que o pobre do moço pegou uma bala bem no meio da arca do peito, e não teve 
tempo de dar nem um ai!” (J.M., p.67) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.34) afirma ser linguagem plebeia e rural. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILDAC no 
(HOUAISS). ILND no (GIRÃO). 

 

ARÇÃO s.m. 
V.L. ação (SERAINE, 1991, p.34) 
Armação da sela de montaria, de madeira revestida de couro, formada por uma arcada na 
dianteira e outra na traseira. (HOUAISS) 
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“O visitante foi até junto da burra, tirou um saco que tinha pendurado do arção da sela, do 
saco puxou com cuidado um registro de santo, num quadro.” (M.M.M., p.63) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.34) afirma ser termo popular de uso corrente. Linguagem rural. 
ILDAE em todos os Dicionários consultados. 
 
AREANDO FUNDO DE PANELA exp. 

Ser empregada doméstica. (SOUZA, 2013) 
“... sabe Deus a luta que sustentava com a velha para não viver areando fundo de panela, 
acabando com as mãos de uma vez.” (G.O., p.59) 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um neologismo. 

 
AREAR 1 v. 
V.F. ariar (CABRAL, 1982, p.56) 
Escovar (os dentes). (AURÉLIO) 
“Como é que eu ia poder acordar com o sol, lavar o rosto, arear os dentes...” (M.M.M., 
p.135) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILDAC no (MICHAELIS). 
ILND no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
AREAR 2 v. 

V.F. ariar (CABRAL, 1982, p.56) 

Limpar, polir, esfregando com areia, com substância saponácea, ou outro. (AURÉLIO) 

“Areou-se o soalho com areia do rio.” (D.D., p.13) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, e no (CABRAL). ILDAD no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ARRANCHAR-SE v. 
Hospedar-se ou estabelecer-se provisoriamente. (AURÉLIO) 
“Tinha ficado vaga a casa de uma viúva que se mudou pra longe, depois da morte do 
marido. – Vocemecê pode até se arranchar lá.” (M.M.M., p.287) 
N.L. Em Seraine (1991, p.36) há as seguintes acepções: ‘Hospedar-se em caminho ou no 
curso de uma viagem ou ainda em lugar onde se vai para fim determinado; estabelecer-se 
provisoriamente. Uso sertanejo, rural. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 
ARREAR v. 
Atar, prender, amarrar. (CABRAL, 1982, p.61) 
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“João Rufo já estava meio velho e cansado, bom de arrear a carga nas suas costas.” 
(M.M.M., P.299) 

N.L. (CABRAL, 1982, p.61) apresenta: pronunciam arriar. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

ARRIBAR v.  

Melhorar ou restabelecer-se (o doente). (AURÉLIO) 

“Parecia mesmo que daquela não ia arribar, tão mole, tão consumida. Tinha dias em que 
não reconhecia ninguém; os entendidos diziam que era tifo.” (G.O., p.109) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILDAC no (MICHAELIS), no (CABRAL), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

ARROSTAR v. 

Olhar de frente, encarar, sem medo; afrontar; fazer face a. (AURÉLIO) 

“Seu Brandini gostava de escrever cartas que ele não assinava porque não pretendia 
arrostar com as represálias.” (D.D., p.97) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ASSANHADO adj. 

Que não fica quieto. (Adaptado do HOUAISS) 

“Faltava providenciar os moirões, mas era fácil. Tão assanhado estava com a 
‘propriedade`”. (G.O., p.90) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como regionalismo nordestino. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

ATÉ A VISTA exp. 

Até nos vermos outra vez. (SOUZA, 2013) 

“- Adeus, Seu João, seja feliz... E Filó lhe bateu no ombro: - Até a vista...” (J.M., p.127) 
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N.L. Existem correlatos: em francês: au revoir; em alemão: aufwiedersehen; em italiano: 
arrivederci. (SOUZA, 2013) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um neologismo. 

 

ATIRAR ÀS GOELAS exp. 

Beber de um só fôlego, rapidamente. (SOUZA, 2013) 

“Encheu a xícara, atirou o café às goelas, meteu os pés, levantou-se.” (C.P., p.34) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um neologismo. 

 

À-TOA 1 adj. 
Sem importância, insignificante; de nada. (AURÉLIO) 
“Ladrão seu coisa à-toa? Então um ladrão se contentava em soltar o frango em vez de 
carregar?” (G.O., p.5) 

 “... Dona Loura não era mulher para mandar afogar recém-nascidos, nem que fossem 
cachorrinhos de raça à-toa. (G.O., p.6)  
“... podia arranjar um bom emprego – e anda metida de namoro com um sujeito à-toa que 
se diz jogador de futebol, mas o que ele joga mesmo só Deus sabe.” (D.D., p.177) 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (MICHAELIS). ILND no (HOUAISS), no (CABRAL), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
À-TOA 2 adj. 
Diz-se de pessoa que se prostitui. (AURÉLIO)      
“Era ele viúvo por esse tempo e não pensava em casar: dizia franco que, com a vida que 
levava, mulher direita não o quereria e as à-toa não nas queria ele.” (G.O., p.22) 
ILDAE no (AURÉLIO). ILDAC no (MICHAELIS). ILND no (HOUAISS), no (CABRAL), 
no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
ATURAR v. 

Suportar, sofrer; aguentar (coisa ou pessoa desagradável, molesta). (AURÉLIO) 

“Ah, aquele nome de mãe pôs Mariano doido. Podia aturar até certo ponto – para isso 
estava ali ganhando o seu dinheiro.” (G.O., p. 11) 
“É coisa que só mesmo gringo atura.” (G.O., p.166) 

N.L. 1. Nos dicionários regionais vamos encontrar outros sentidos como: demorar, 
permanecer, tolerar e persistir. 2. (SERAINE, 1991, p.40) registra como sendo de uso 
popular corrente entre semicultos e incultos. 
ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
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AVIAR v. 
Apressar-se. (AURÉLIO). 
“Rudemente os soldados o impeliam: - Ligeiro, cabra! Avie, senão come facão no lombo!” 
(J.M., p.07) 
N.L. 1. Nos dicionários de referência (AURÉLIO e HOUAISS) o verbo aviar também se 
apresenta em sua forma pronominal, aviar-se. Essa forma também está registrada no 
dicionário (GIRÃO, 2000, p. 82). 2. Aviar-(se) é quase sempre usado no imperativo. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILDAD no 
(MICHAELIS). ILND no (SERAINE). 
 
AVISTAR v.  

Reunir-se. (Adaptado do HOUAISS) 

“Sabe não? Pois, na minha terra, quando uma pessoa sai e não se despede de outra, é sinal 
que ainda vai se avistar com ela...” (J.M., p.51) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

AZEITE s.m. 

Mau humor; zanga (mais us. no pl.). (HOUAISS) 

“- Bem, eu vou-me embora. Não estou para aguentar azeites de ninguém, não...” (J.M., 
p.60) 

N.L. (HOUAISS) aponta como sendo um regionalismo brasileiro. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

AZUCRINAR v. 
Apoquentar . (AURÉLIO) 
“E mais: eu, novinha, sadia, podia ainda ter uma récua de filhos para virem azucrinar os 
tios.” (M.M.M., p.89) 
N.L. 1. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo brasileiro. 2. (SERAINE, 1991, p.41) 
afirma ser de uso popular corrente. 
ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 
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B 
 

BACURAU s.m. 
Ave noturna (espécie de coruja). (CABRAL, 1982, p.85) 
“Piava coruja e bacurau, piava e resmungava e roncava tanto pássaro e bicho esquisito, 
mas não dava medo, fazia até uma espécie de companhia.” (M.M.M., p.81) 
N.L. 1. (HOUAISS) apresenta: acurau, acuraua, curiango, curiangu, curiavo, guiraquereá, 
ibijaú, noitibó, oitibó, pinta-cega como outros nomes pelos quais bacurau é conhecido. 2. 
Tanto (HOUAISS) quanto (AURÉLIO) afirmam ser um regionalismo brasileiro. 
N.E. [Possuem hábitos noturnos e alimentam-se de insetos.] (HOUAISS) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
BAILARIM s.m. 
V.L. bailarino (AURÉLIO) 

Aquele que se dedica à arte do bailado; dançarino. (AURÉLIO) 

“Eu passava dias e noites nessa confusão de pensamento. E quando ia me alegrando, lá 
vinha a desconfiança, ou os remoques da Firma: -  Cadê o bailarim? Sumiu?” (M.M.M., 
p.129) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS).  ILND nos três Dicionários de regionalismos e 
no (MICHAELIS). 

 

BANDAS s.f.pl. 

Direção, rumo, lado(s). (AURÉLIO) 

“Também nunca ando pra estas bandas da cadeia...” (J.M., p.35) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 

BARRA DO DIA exp. 
A primeira claridade do dia. (HOUAISS) 
“Afinal cantou o galo da madrugada. O da meia-noite, já tinha cantado e dormido outra vez. 
O de agora cantava e amiudava, a barra do dia estava rompendo.” (M.M.M., p.44) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 
 
BARREAR v. 

Revestir de barro; barrar, rebocar. (MICHAELIS) 
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“... para ficar pronta, faltava apenas colocar portas e janelas, barrear as paredes, malhar a 
terra do chão.” (G.O., p.155) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO).  ILND no (CABRAL) e no 
(SERAINE). 

 

BARRER v. 

Limpar o lixo com a vassoura. (AURÉLIO) 

“... teimava em morar numa casa de um vão só, ela e os filhos, ‘porque dava menos 
trabalho pra barrer.’” (D.D., p.230) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

BATER AS ASAS exp. 

V.L. bater asas (CABRAL, 1982, p.102) 
Fugir, desaparecer. (CABRAL, 1982, p.102) 
“- Pensa que nasci pra isto? Bato as asas direitinho, ora que novidade! Quem for vivo vai 
ver.” (G.O., p.63) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 
 
BATER COM A LÍNGUA NOS DENTES exp. 

V.L. dar com a língua nos dentes (AURÉLIO) e (CABRAL, 1982, p.474) 

Falar indiscretamente; revelar um segredo. (AURÉLIO) 

“Vá se fiar no que esse povo besta ignora e põe-se a bater com a língua nos dentes!” (J.M., 
p.36) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

BATER DOS BEIÇOS exp. 
Movimento repetitivo dos lábios. (SOUZA, 2013) 
“Beato Romano ficou muito tempo ajoelhado junto da cova, rezando tão baixinho que só se 
via que era reza pelo bater dos beiços.” (M.M.M., p. 324) 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um neologismo. 
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BEBER SORO AZEDO, MAS ARROTAR COALHADA COM AÇÚCAR BRANCO 
exp. 

Diz-se de pessoa que conta vantagem sobre qualquer atividade, mas que na verdade não 
tem nada de especial nem de poder. (SOUZA, 2013) 

“– Sinhazinha, me desculpe, mas esses seus primos pensam que são de raça de fidalgo! ... 
Dos que bebe soro azedo, mas arrota coalhada com açúcar branco ...” (M.M.M., p.35) 

N.L. Acredita-se ser uma forma adaptada da expressão ‘comer sardinha e arrotar caviar’. 
<www.dicionarioinformal.com.br/come%20sardinha%20e%20arrota%20caviar/> 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um neologismo. 

 

BEIÇO s.m. 

Cada uma das duas partes exteriores e carnudas que formam o contorno da boca; lábio. 
(MICHAELIS) 

“... o queixo maior que a boca, sobrava dente de baixo que apontava amarelo em cima do 
beiço fino.” (D.D., p.12) 

“Ele puxou um beiço grande e trêmulo, e Noemi interveio.” (C.P., p.60) 

 “E Dona Albertina sorria, bem educada, franzindo os beiços.” (C.P., p.42) 

“Felipe esperava o fim da disputa mordendo os beiços.” (C.P., p.39) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, sejam naqueles padrão de língua, sejam 
naqueles de regionalismo. 

 

BEIRA s.f. 

Borda. (AURÉLIO) 

“... enxugando os olhos vermelhos na beira dos casacos ou no rebordo das mangas.” (O Q., 
p.24) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO).  ILND no (CABRAL) e no 
(SERAINE). 

 

BEIRADEIRO adj. e s.m. 

V.F. beradeiro (CABRAL, 1982, p.106) 

m.q. caipira ('roceiro'). (HOUAISS) 
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“Meus filhos quando a fome aqui era demais, botavam umas esperas nessa estrada e 
tomavam as compras dos beiradeiros que vinham de lá fazer feira...” (M.M.M., p.118) 

N.L. 1. (HOUAISS) apresenta como regionalismo do Ceará significando caipira ('roceiro'); 
Regionalismo da Paraíba significando homem interiorano, rústico, que habita nas 
imediações dos núcleos de moradia sertanejos; Regionalismo de Pernambuco com o    
significado de habitante de beira de estrada de ferro; pequeno comerciante das margens das 
estradas de ferro; Regionalismo da Bahia com o significado de habitante das margens dos 
rios, esp. do rio São Francisco. 2. (SERAINE, 1991, p.55) afirma ser de uso plebeu rural. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no  
(MICHAELIS) e no (GIRÃO). 

 

BEM PROCEDIDO exp. 

V.L. procedido (CABRAL, 1982, p.625), bem-procedido (HOUAISS, e AURÉLIO) 

Que tem bom procedimento; bem-comportado. (AURÉLIO) 

“Sempre fui bem procedido, e nem sei como foi que vim a fazer isso...” (J.M., p.31) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

BERDA-MERDAS s.m. 

V.L. berdamerda (AURÉLIO e HOUAISS) 

Indivíduo sem nenhum préstimo ou importância. (HOUAISS) 

“É porque tu ainda não encontraste um homem. Esses berda-merdas não são de nada.” 
(D.D., p.107) 

N.L. 1. (AURÉLIO e HOUAISS) registram a forma berdamerda. 2. (HOUAISS) afirma ser 
regionalismo de Goiás e Portugal. Uso: tabuísmo, pejorativo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, contudo, acredita-se tratar-se de um 
neologismo nesta flexão de plural. 

 

BERIBÉRI s.m. 

Polineurite devida à carência de vitamina B1 (tiamina), caracterizada por distúrbios 
sensitivos e motores (paralisia esp. dos membros inferiores), circulatórios (formação de 
edemas, problemas cardíacos) e secretores. (HOUAISS) 
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“Bem podia mandar o tal Zezé para lá, que havia de ser mesmo uma limpeza. Apanhar seu 
beribéri, sua boa maleita, que neste mundo já tem malandro demais.” (G.O., p.106) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos. 

 

BESTA-FERA s.f. 
Indivíduo mau, desumano ou sanguinário. (HOUAISS) 
“Saí também feito um desesperado, no rastro do outro, a besta-fera.” (M.M.M., p.165) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
BESTALHÃO adj. 
Que ou quem é ignorante, rústico ou falto de inteligência. (HOUAISS) 
“E de andar com as meninas eu não fazia conta, eram muito bestalhonas e medrosas.” 
(M.M.M., p.88) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO).  ILND no 
(SERAINE). 
 
BICHIM s.m.(diminutivo) 
Forma alterada de bichinho. (SOUZA, 2013) 
Fórmula de tratamento carinhoso que se dá aos animais e às pessoas, esp. aos meninos, mas 
por vezes extensivo aos adultos. (Adaptado da forma bichinho do HOUAISS e do 
SERAINE, 1991, p.57) 
“– Corre já trazer uns paus de lenha, bichim sem préstimo!” (M.M.M., p.378) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.57) afirma ser de uso popular corrente. (MOTA, 1987, p,235) 
acrescenta: tratamento carinhoso, dado espacialmente às crianças. Corresponde a benzinho. 
ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua. ILDAE nos três Dicionários de 
regionalismos e no (MOTA, 1987) 
 
BICHINHO s.m. 

Tratamento carinhoso dado às crianças, particularmente, mas por vezes extensivo a adultos. 
(SERAINE, 1991, p.57) 
“‘Coitadinha da bichinha...’ e até me embalava na rede, ao entrar no quarto e me ver 
sempre imóvel, tão desolada.” (M.M.M., p.20) 
“Você por aqui bichinha?” (J.M., p.35) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.57) afirma ser de uso popular corrente. 
ILDAE no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILDAC no (AURÉLIO). 
ILND no (MICHAELIS). 
 

BICORAR v. 

Comer uma pequena porção (como uma ave). (HOUAISS) 



101 

 

“Eu bicorava um pouco só para o acompanhar, ...”(D.D., p.142) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo brasileiro. 

ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILDAE no (AURÉLIO) e 
no (HOUAISS). 

 

BIELA s.f. 

Peça de máquina que faz a ligação do pistão com o eixo de manivelas, e cuja função é 
transformar o movimento retilíneo alternado do pistão em movimento circular contínuo do 
eixo motor. (AURÉLIO) 
“... embora até o dia de hoje ainda não sabia o que é, propriamente: quebrou-se uma tal de 
biela.” (D.D., p.110) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos consultados, contudo acredita-se pertencer ao linguajar popular. 
 
BIQUEIRO adj. 
Que come pouco, ou que é difícil de agradar no comer; que tem má boca. (AURÉLIO) 

“Eu sempre tinha vivido trancada em casa, as cunhas me trazendo tudo na mão, preparando 
meu banho, lavando a minha roupa, fazendo comidinha especial porque eu era biqueira.” 
(M.M.M., p.120) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.59) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, sejam naqueles padrão de língua, sejam 
naqueles de regionalismo. 

 

BIROSCA s.f. 

Pequena venda, de instalações simples, ger. estabelecida num bairro pobre ou numa favela 
e que é misto de mercearia e bar. (HOUAISS) 
“... conseguimos almoço, galinha torrada, arroz e bananas numa birosca de palha à beira da 
estrada, ...” (D.D., p.116) 
N.L. (HOUAISS) aponta como regionalismo do Centro-Oeste do Brasil e do Rio de 
Janeiro. Uso: informal. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
BISACO s.m. 
Bornal, mochila. (AURÉLIO) 
“333Derreteram na caneca uma banda de rapadura que Zé Soldado tinha trazido no bisaco 
‘pra roer um taco na hora da sentinela.’” (M.M.M., p.81) 
N.L. Tanto (AURÉLIO) quanto (HOUAISS) afirmam ser regionalismo do Nordeste. 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS), no e no (SERAINE). 
    
BOCADO 1 s.m. 

Medida referente a pequena quantidade ou porção. (SOUZA, 2013) 

“- Eu vim aqui para lhe pedir um favor. Soube que a senhora tinha carrapaticida e queria 
que me cedesse um bocado; o meu gado anda em tempo de cair. – Quanto você quer? – 
Coisa assim de litro a mais.” (O Q., p.19) 

N.L. Cabral (1982, p. 191) define bocado como grande porção de coisa, tempo ou distância. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND 
no (SERAINE). 

 

BOCADO 2 s.m. 

A Alimentação, o alimento. (GIRÃO, 2000, p.98)  

“E, quando a criatura pensa em outra coisa que não seja a barriga, não se conforma com 
essa vida de boi de canga, ganhando só para o triste bocado...” (J.M., p. 97) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÂO). ILDAC no (HOUAISS) e no 
(MICHAELIS). ILND no (SERAINE). 

 

BOTAR DE BANDA exp. 

Acabar com. (SOUZA, 2013) 

“Hein, minha comadre! Botou o luxo de banda...” (O Q., p.43) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. Acredita-se tratar-
se de um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

BOTAR TEMPO exp. 

Idéia de tardança. (CABRAL, 1982, p.707) 

“Você pensa que é assim? Bote tempo! Pra esse cara acordar é serviço!” (J.M., p.16) 
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ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

BRABO adj. 

Sem educação, treino ou preparo adequado; incompetente. (Adaptado do AURÉLIO) 

“Tem uns que, é só chegar, num instante se acostumam. Outros nunca passam de brabo ...” 
(J.M., p.44) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS), no (CABRAL) e no (GIRÂO). ILND no 
(HOUAISS) e no (SERAINE). 

 
BRAÇA s.f. 
Unidade de medida de comprimento equivalente a dez palmos, ou seja, 2,2m. (Adaptado do 
AURÉLIO) 

“O outro punho atou num angico, duas braças afastado da catingueira.” (M.M.M., p.119) 

 “Rara era a braça de cerca em pé.” (D.D., p.243) 

“... mandei que a armasse no último do correr de quartos do paiol que fica algumas braças 
além do oitão, à direita da casa-grande.” (D.D., p.31) 

N.L. (CABRAL, 1982, p.133) chama atenção para o fato de ainda hoje ser muito usada no 
Nordeste na medição de terras, cordas, fumo em rolo, etc. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE).  ILND no 
(GIRÃO). 

 

BUFO s.m. 

Murro, bofetada. (SOUZA, 2013) 

“Odair deu-lhe uns bufos e o rapaz coitado ficou muito trêmulo ...” (D.D., p.104) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários consultados nesta acepção. 
Acredita-se ser um neologismo, uma vez que nos Dicionários padrão de língua foram 
encontradas outras acepções. 

ILDAD nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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C 

 

 CABRA s.m 

Capanga, jagunço. (HOUAISS) 

“Se lembra da Tia Vivinha? Fugiu com aquele mulato, cabra forro, vindo das bandas do 
Maranhão,” (M.M.M., p.47);”   

“Os cabras gostaram dele, gostaram muito.” (M.M.M., p.369) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, sejam naqueles padrão de língua, sejam 
naqueles de regionalismo. 

 

CABRITO s.m. 
Garoto atrevido. (CABRAL, 1982, p.152) 
“Difícil mesmo vai ser passar a mão nela. A cabrita é capaz de se defender até de faca.” 
(M.M.M., p.50) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.77) afirma ser de uso familiar e popular. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 
 
CAÇAR v. 

Procurar, buscar. (AURÉLIO) 

“Quando de manhã cacei o menino, não teve quem desse notícia.” (O Q., p.88) 

“– Sossegue, comadre, já mandei caçar seu filho.” (O Q., p.91) 

“... não tem forças nem de se mexer, de caçar um recurso...” (O Q., p.103) 

N.L. (HOUAISS) aponta como sendo um regionalismo brasileiro. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

CAÇOAR v. 

Fazer caçoada, galhofa ou chacota de; provocar riso ou hilariedade acerca de alguém ou 
algo, com palavras ou atos espirituosos ou engraçados, que manifestam humor, ironia, 
malícia, desdém etc.; gracejar, implicar, troçar, zombar. (HOUAISS) 



105 

 

“Como dizia seu Zé Galego, caçoando...” (G.O., p.90) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

CADA UM DIZ O QUE SABE E APRENDE O QUE NÃO SABE exp. 

Na interação social, cada um comunica o que sabe e aprende, com o outro, o que ainda não 
sabia. (SOUZA, 2013) 

“– E o que foi que você viu? Zé Milagreiro encolheu os ombros: - Eu? Nada... Estou 
falando por falar... Cada um diz o que sabe e aprende o que não sabe...” (J.M., p.59) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CAIPORA s.m. e f. 

V.L. caapora (HOUAISS) 

Entidade fantástica da mitologia tupi, muito difundida na crença popular, talvez derivada da 
crença no curupira, do qual seria uma variante, e que é associada às matas e florestas e aos 
animais de caça, dele se dizendo que aterroriza as pessoas e é capaz de trazer má sorte e 
mesmo causar a morte. (HOUAISS) 

 “E ela fumava a modo, escondendo o cigarro aceso dentro da mão quase fechada... E 
tragando como uma caipora.” (G.O., p.171) 

N.E. (SERAINE, 1991, p.80) afirma ser um ente fantástico do Folclore nacional que, no 
Ceará, é representado geralmente por um caboclinho montado num porco do mato ou 
caetetu. 2. (CABRAL, 1982, p.162) afirma ser ente fantástico, cujos tipos e hábitos variam 
de região para região, segundo a crendice. No Cariri cearense, é ela representada por uma 
velhinha que pede, ao caçador solitário, fumo para seu cachimbo. Se é atendida, a caipora 
retira-se calmamente. Quando ocorre o caçador não atender ao pedido, a caipora, 
enfurecida, agride-o e sai provocando tremenda bulha na mata, com “batecuns” nos paus, 
para afugentar a caça. Os cães encolhem-se, amedrontados e inúteis. E se o caçador tenta 
dormir no mato, acorda sobressaltado, algumas vezes queimado pelas brasas da fogueira. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 



106 

 

CAIR NA PERDIÇÃO exp. 

Prostituir-se. (SOUZA, 2013) 

“... eles acham logo que se está querendo cair na perdição.” (G.O., p.61) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. Acredita-se ser um 
neologismo. Contudo (CABRAL, 1982, p.753) apresenta a expressão cair na vida com o 
mesmo sentido de prostituir-se. . 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos.  

 

CAMBADA s.f. 

Grupo ou bando de indivíduos maus, ordinários ou criminosos; corja, súcia. (HOUAISS) 

“Chico Bento cuspiu com o ardor do mata-bicho: - Cambada ladrona!” (O Q., p.35) 

N.L. 1. (HOUAISS) apresenta como sendo um regionalismo brasileiro. 2. (SERAINE, 
1991, p.82) afirma ser de uso popular corrente. 3. (CABRAL, 1982, p.171) apresenta: 
(Trata-se de um vocábulo muito empregado em nosso linguajar, daqui e do além-mar. No 
Nordeste, são inúmeras suas acepções. Segundo Gonçalves Viana em Apostilas dos 
dicionários portugueses I-213 – “provem de camba, que parece derivar-se do latim campe, 
termo grego que significa curvatura”. Não se encontra, entretanto, nos compêndios dos 
etimologistas conhecidos, alguma referência que confirme tão original procedência. F. 
Clerot em L. F. FR. Clerot, 33 Vocabulário de termos populares e gíria da Paraíba – por 
exemplo, empresta-lhe etimologia mais lógica: “do ambundo rikamba, agrupamento de 
pessoas, súcia, corja. Enfiada”. E Renato Mendonça em A influência africana no português 
do Brasil, 125 – pensa “vir do quimbundo kamba, passeio x sufixo português ada”. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 

CANA DO BRAÇO exp. 

Cada um dos ossos, rádio e cúbito, que formam o antebraço. (AURÉLIO) 

“O mal dele era da cana do braço para o ombro:” (D.D., p.30) 

N.E. Em Cabral (1982, p.174) encontramos: “Difere um pouco do sentido que se dá ao 
termo em Portugal, a julgar pelo que diz Camilo Castelo Branco em Coração, cabeça e 
estômago, p.207 – “Os pulsos eram de uma cana só, como lá dizem, para exprimirem 
força.” 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILDAC no 
(SERAINE). ILND no (HOUAISS). 
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CANELA SECA E PÉ LIGEIRO exp. 
Pessoa que caminha bastante sem se cansar. (SOUZA, 2013) 
“Pois o fato é que eu nunca tinha me metido a andarilha, em todos esses anos. E não tinha 
‘canela seca e pé ligeiro’, como também eles diziam, ...” (M.M.M., p.476) 
N.L. Expressão não registrada em nenhum dicionário, nem mesmo naqueles de fraseologia, 
é, portanto, um neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 
CAPOEIRA s.f. 

Área de mato cuja vegetação foi roçada e/ou queimada para cultivo ou outros fins, e que se 
está renovando. (HOUAISS) 
“Brocou a capoeira, encoivarou e queimou; quando vieram as chuvas me pediu semente, 
...” (D.D., p.38) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 

CARECER v. 

Precisar, necessitar. (AURÈLIO) 

“O João Marreca olhou para o animal que todo se pontilhava de verrugas pretas, 
encaroçando-lhe o úbere, as pernas, o corpo inteiro: - Tem umas ainda pior... Carece é 
carrapaticida muito... E as reses assim fracas...” (O Q., p.15) 

“Venha tomar o seu café e depois sele a burra, que eu careço de ir no Quixadá.” (O Q., 
p34) 

“Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido se ganhar o mundo...” (O Q., p.32) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no(CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE) 

 

CARITÓ s.m. 

Pequena prateleira ou nicho escavado nas paredes dos quartos ou salas das casas do sertão, 
e onde se guardam certos objetos miúdos. (AURÉLIO) 

“Foi direito a um caritó, ao canto da sala da frente, e tirou de sob uma lamparina, cuja luz 
enegrecera a parede ...” (O Q., p.25) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
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CAUSO s.m. 

Conto, história, caso. (AURÉLIO) 

“João, eu não queria te dizer nada, pra você não ficar com raiva de mim, quando eu só fazia 
isso por teu causo.” (J.M., p.65) 

N.L. 1. (GIRÃO, 2000, p.138) aponta como forma alterada de caso.  2. (CABRAL, 1982, 
p.202/203) afirma parecer haver uma deturpação de dois vocábulos que se uniram: causa e 
caso. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELI) e no (SERAINE). 

 

CERRAR v. 

Fechar. (AURÉLIO) 

“Você faz questão de causar escândalo? Cerrei a boca com força, não respondi, mas não 
mudei de roupa. Atravessei toda Aroeiras, comprei passagem, esperei, tomei o trem, vestida 
de azul.”(D.D., p. 63) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

CERTAS MULHERES NASCEM PRA DONAS, E OUTRAS NASCEM PRA TER 
DONO exp. 

Nem todas possuem o dom de comandar. (SOUZA, 2013) 

“(Senhora tinha um dizer: ‘Certas mulheres nascem pra donas, e outras nascem pra ter 
dono!’)” (D.D., p.161) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CHAFURDAR v. 

Envolver-se em torpezas, em baixezas, em vícios; corromper. (HOUAISS) 

“Ela pode chafurdar com quem quiser...” (J.M., p.91) 

N.L. (SERAINE, 1982, p.101) afirma ser de uso popular corrente. 
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ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 

CHAMAR O SONO exp. 

Atrair o sono, pegar no sono. (SOUZA, 2013) 

“De noite, quando a mulher dormia, Mariano, sem conseguir chamar o sono, punha-se a 
olhá-la trêmulo, à luz da lamparina...” (G.O., p.17) 

Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CHIBÉ s.m 
V.L. quibébe (SERAINE, 1991, p.104) e xibé (CABRAL, 1982, p.216) 
Espécie de caldo feito com farinha de mandioca, rapadura e água. (GIRÃO, 2000, p.144) 
“Mas João Rufo tratou logo de fazer um chibé com rapadura raspada, farinha e água...” 
(M.M.M., p.143) 
N.L. 1.Tanto (HOUAISS) quanto (AURÉLIO) apresentam jacuba como sinônimo e 
afirmam ser um regionalismo do Norte e Nordeste. 2. (AURÉLIO) ainda apresenta como 
sinônimo no Nordeste sebereba. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL), no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
ILND no (MICHAELIS). 
 
 
CHORO RECALCADO ENVENENA O SANGUE exp. 

Choro reprimido ocasiona distúrbios de saúde. (SOUZA, 2013) 

“Dizem que choro recalcado envenena o sangue – como se eu não soubesse.”(D.D., p.62) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CHOUTO s.m. 

V.L. choto (CABRAL, 1982, p.221) 
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Andadura sacudida, com passos pequenos, e que é incômoda para o cavaleiro. (HOUAISS) 

"Senhor meu Jesus Cristo, pode Seu Laurindo dizer que essa marcha é ‘trote inglês’, mas na 
minha terra toda vida isso se chamou foi de chouto Chouto pé-duro e olhe lá!” (D.D., p.46) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO). 

 

CHUMBADO adj. 

Muito embriagado; bêbado. (HOUAISS) 

“- Bebinho mesmo não estava não senhor... Mas estava um bocado chumbado...” (J.M., 
p.31) 

“Pois aquela cachorra velha ainda está chumbada!” (J.M., p.16) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.106) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

CHUPAR A FRUTA E ATIRAR FORA O BAGAÇO exp. 

Aproveitar-se de alguém. (SOUZA, 2013) 

“Nem amor de verdade lhe daria. Aquilo era como disse a amiguinha dele: só quer mesmo 
chupar a fruta e atirar fora o bagaço.” (G.O., p.109) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

COCULO s.m. 

V.L. cogulo, caculo (CABRAL, 1982, p.158); caculo, cuculo (HOUAISS) 

Excesso, demasia. (AURÉLIO) 

“O toucinho era fino como papel, a farinha, sem coculo, não saía um tostão fiado.” (C.P., 
p.43) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como sendo um regionalismo brasileiro de uso informal. 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

COISA-RUIM s.m. 

Diabo. (HOUAISS) 

“Como é que eu ia lembrar. Estava atuada, e o coisa-ruim tomou conta do meu corpo.” 
(G.O., p.29) 

N.L. 1. Regionalismo: Brasil, uso informal (HOUAISS) 2. O dicionário (AURÉLIO) define 
coisa-ruim como: “o chefe dos demônios, ger. representado, na tradição popular, como um 
ser meio homem e meio cabra, de orelhas pontudas, chifres, asas, braços, e com a ponta da 
cauda e as patas bifurcadas;” Na obra também há um elenco de formas sinonímicas que 
incluem: Demônio, Satanás, Satã, Lúcifer, anjo rebelde, belzebu, bruxo do inferno, dragão, 
espírito das trevas, espírito maligno, gênio das trevas, gênio do mal, pai da mentira, pai do 
mal, príncipe da treva, príncipe das trevas, príncipe do ar, príncipe dos demônios, serpente 
infernal, serpente maldita. [Para não enunciar o nome diabo, a superstição popular 
substitui-o por muitos outros, como: anhangá, anhangüera, anjo mau, arrenegado, atentado, 
azucrim, beiçudo, bicho, bicho-preto, bode-preto, bute, cafuçu, cafute, caneco, canheta, 
canhim, canhoto, cão, cão-miúdo, cão-tinhoso, capa-verde, capeta, capete, capirocho, 
capiroto, careca, carocho, cifé, coisa, coisa-à-toa, coisa-má, coisa-ruim, contra, coxo, cujo, 
debo, decho (este, ant. e pop.), demo, diá, diabro, diacho, diale, dialho, diangas, dianho, 
diogo, droga, dubá, ele (ê), excomungado, exu, feio, figura, fute, futrico, galhardo, gato-
preto, grão-tinhoso, indivíduo, inimigo, mafarrico ou manfarrico, maioral, maldito, mal-
encarado, maligno ou malino, malvado, mau, mofento, mofino, moleque, moleque-do-
surrão, não-sei-que-diga, nem-sei-que-diga, pé-cascudo, pé-de-cabra, pé-de-gancho, pé-de-
pato, pé-de-peia, pedro-botelho, pêro-botelho (ê), porco, porco-sujo, que-diga, rabão, 
rabudo, rapaz, romãozinho, sapucaio, sarnento, satânico, sujo, temba, tendeiro, tentação, 
tentador, tição, tinhoso, tisnado. (A palavra diabo, e bem assim a quase totalidade dos seus 
sinônimos, escreve-se comumente com cap.)] 3. (CABRAL, 1982, p.234) apresenta a 
acepção de: Termo depreciativo, referindo-se a alguém. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO).  

 

COITADO interj. 
Pobre dele!  (AURÉLIO) 
“‘Coitadinha da bichinha’ ... e até me lembrava na rede, ao entrar no quarto e me ver 
sempre imóvel, tão desolada.” (M.M.M., p.20) 
N.L. Termo não registrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos, embora seja 
muito comum o uso do termo no diminutivo como expressão de carinho. (SOUZA, 2013) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos três Dicionários de 
regionalismos. 
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COM A BARRIGA ENCOSTADA NO ESPINHAÇO exp. 

Com aparência muito magra. (SOUZA, 2013) 

“General passara três dias sumido de casa, e afinal apareceu, sujo, arrastando uma perna, 
com a barriga encostada no espinhaço.” (T.M., p. 130) 

Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles geral de 
língua, seja naqueles de regionalismos. 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

COM LICENÇA DA PALAVRA exp. 

“Expressão empregada antes ou depois de pronunciar um termo ou uma frase de pouca 
ética ou que possa escandalizar, provocar melindres. É mais ou menos semelhante a ‘com a 
devida vênia’ ou igual àquela mais usada no sul – ‘com o perdão da palavra’. (CABRAL, 
1982, p.472) 

“Deus que me perdoe, mas parece até falta de vergonha, com licença da palavra...” (J.M., 
p.117) 

N.L. Expressão registrada somente em (CABRAL, 1982, p.472), contudo acredita-se fazer 
parte do linguajar regional-popular. 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

COM MAIS VERAS exp. 

Com mais razão. (CABRAL, 1982, p.751) 

“Ele também andou no mundo, e soube o que é sofrer... Pois com mais veras pode se 
compadecer de quem pena aqui embaixo. Não é Seu João?” (J.M., p.104) 

N.L Não está registrada a forma com mais veras no plural como usa a escritora. Acredita-se 
ser uma forma neológica. 

ILDAE apenas no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND nos Dicionários padrão de língua e no 
(SERAINE). 
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COM UNS OMBROS DE UMA VARA DE LARGURA exp. 
Ombros avantajados, bastante largos. (SOUZA, 2013) 
“Era um homem atarracado, com uns ombros de uma vara de largura, como dizia Seu 
Tinoco, zombando do cunhado.” (M.M.M., p.216) 
N. L. Expressão não dicionarizada em nenhuma das obras consultadas. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum Dicionário consultado, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles de 
regionalismo. 
 
COMER FACÃO NO LOMBO exp. 

Sofrer punição, ser vítima de, ser açoitado. (CABRAL, 1982, p.237)) 

 “Rudemente os soldados o impeliam: - Ligeiro, cabra! Avie, senão come facão no lombo!” 
(J.M., p.07) 

N.L. Em Cabral (1982, p. 240), há expressão semelhante: Comer relho (ou peia). 

ILDAE apenas no (CABRAL), nos demais Dicionários consultados é ILND. 

 

COMO DEUS É SERVIDO exp. 

V.L. como a Deus é servido; conforme Deus é servido (FERNANDES, 2000, p.135) 

Frase com que se explica que uma coisa sucede com pouca satisfação nossa. 
(NASCENTES, 1986, p.94) 

“Eu fiquei como Deus era servido, vivendo de lavar roupa, ou uma rendinha na almofada, 
...” (J.M., p.71) 

“– Adeus, Maria; vou vivendo, como Deus é servido...” (J.M., p.100) 

N.L. (CABRAL, 1982, p.299) apresenta a variável como Deus for servido e como 
definição: De acordo com a vontade de Deus. 

ILDAE no (FERNANDES, 2000), no (NASCENTES, 1986) e no (CABRAL, 1982). ILND 
nos demais Dicionários de referência desta pesquisa. 

 

 CONFRONTE adv. 

Defronte; em face; em frente. (AURÉLIO) 

“É inhora sim. Meu quarto é mesmo confronte.” (J.M., p.77) 

N.L. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo do Nordeste brasileiro. 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

CORAÇÃO, BOFE E MOELA exp. 

Por inteiro, completamente. (SOUZA, 2013) 

“O dinheiro é seu, meu bem. O dinheiro e a dona do dinheiro – coração, bofe e moela, 
como dizia Xavinha.” (D.D., p.168) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismo. 

 

CORRER v. 

Desenvolver-se, processar-se, desenrolar-se, transcorrer. (AURÉLIO) 

“E a conversa continuou a correr animada...” (O Q., p.20) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAC no (CABRAL) e no (SERAINE). 
ILDAD no (GIRÃO). 

 

CORRER MUNDO exp. 

V.L. correr o mundo, correr terras (CABRAL, 1982, p.253) 

Viajar, correr pelo mundo. (CABRAL, 1982, p.253) 

“Desde que me entendo, corro mundo ...” (J.M., p.44) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos demais Dicionários consultados. 

 

CORTAR AREIA exp. 

Caminhar a pé por estrada não pavimentada. (SOUZA, 2013) 

“Ficou calado, desceu do seu pedestal da calçada, que acabara, foi cortar de novo a areia, 
junto ao outro.” (C.P., p.41) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CORTAR CORAÇÃO exp. 

Causar piedade. (Adaptado do CABRAL, 1982, p.248) 

“Coitada, tão magra, tão amarela, com o bucho por acolá... e cheia de pereba pelas mãos, 
pelas pernas ... corta coração!” (J.M., p.113) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos demais Dicionários consultados. 

 

CORTAR DE LÍNGUA exp. 

Falar mal de alguém. (SOUZA, 2013) 

“E agora aquela guria, uma tonta, que todo mundo cortava de língua...” (G.O., p.148) 

ILND nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO).  ILDAE no (CABRAL) e no 
(SERAINE). 

 

CORTAR O CAPIM POR BAIXO DO PÉ exp. 

Não dar chances àquele que lhe representa algum tipo de ameaça. (SOUZA, 2013) 

“Mas cortar o capim por baixo do pé de um sujeito safado, não lhe dava repouso nenhum.” 
(D.D., p.103) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. Acredita-se ser uma forma alterada da expressão ‘cortar o mal pela raiz’. 
(NASCENTES, 1986, p.174) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

COSCORÃO s.m. 

Casca espessa que se forma ao cicatrizar-se uma ferida. (AURÉLIO) 

“Molhei tudo bem pra ver se desmanchava os coscorões de sangue.” (D.D., p.31) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos consultados. 
Acredita-se ser termo pertencente ao linguajar popular. 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

COZINHAR-SE DE FEBRE exp. 

V.L. queimando em febre (SOUZA,2013) 

Estado febril altamente grave. (SOUZA, 2013) 

“Deitou-se vestido e quando eu fui lhe tirar a roupa senti que a pele ardia, estava em brasa, 
se cozinhando de febre.” (D.D., p.240) 

“... acocorou-se, espiou de perto a cara maltratada, a barba de dias, tocou-lhe com a mão na 
testa: - Está se cozinhando em febre.”(D.D., p.30) 

N.L. Expressão de amplo uso popular (SOUZA, 2013) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

CRIADO s.m. 

Designação que dá a si mesmo alguém que, de viva voz ou por escrito, se põe, cortesmente, 
à disposição de outrem. (AURÉLIO) 

“João Miguel de Lima, seu criado...” (J.M., p.101) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL).  ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

CRU 1 adj. 

Sem piedade; cruel, feroz. (HOUAISS) 

“O sargento do volante era um sujeito, além de muito perverso, opinioso [...] Mais cru que 
um condenado.” (D.D., p.36) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL).  ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

CRU 2 adj. 

Que não passou ainda por preparação. (AURÉLIO) 
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“Eu muitas vezes disse as falas dela, lendo no caderno, enquanto Seu Brandini ensaiava 
com os outros artistas mais crus.” (D.D., p.75) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL).  ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

CRUVIANA s.f. 

V.L. curviana, (AURÉLIO, HOUAISS e MICHAELIS) 

Vento frio durante a madrugada. (HOUAISS) 

“Tinham saído do Rio num dia de calor, com roupa leve, e lá em cima a cruviana da serra 
apanhou os dois desprevenidos.” (G.O., p.158) 

N.L. 1. Tanto (AURÉLIO), quanto (HOUAISS) apresentam como regionalismo do Norte e 
Nordeste do Brasil. 2. (CABRAL, 1982, p.263) registra como sendo um vento frio, às vezes 
acompanhado de neblina (garoa). 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

CRUZES s.f. 

Os quadris. (AURÉLIO) 

“As cruzes me doíam, que eu dormia era encurvada, com medo da dor quando me 
estirasse.” (J.M., p.71) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.121) afirma ser de uso plebeu e rural. 2. (CABRAL, 1982, 
p.263) define o termo como sendo as costas. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS), e no (GIRÃO).  

 

CUNHÃ s.f. 

Moça serviçal em casa de família. (CABRAL, 1982, p.265) 
 
“Chegou uma cunhã com o café. E a conversa continuou a correr animada, enquanto a 
velha, que mandara trazer a almofada para o alpendre, trabalhava, trocando os bilros com 
ruído O Q., p. 20) 

“Assim mesmo, podia ter vindo... Cunhã ordinária!” (J.M., p.99) 
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“Xavinha costurava na máquina New Home a minha roupa de andar em casa, os sungas das 
crias, os vestidos das cunhãs, as anáguas de Senhora com os babados abertos de renda.” 
(D.D., p.12)   

N.L. Cabral (1982, p. 265) ainda acrescenta: Termo usado no Norte, da Amazônia ao Piauí 
e até o Noroeste do Ceará).  
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

CUSPIR NO PRATO E COMER DEPOIS exp. 

Falar mal de alguém e depois procurar este alguém quando necessita de um favor. 
(SOUZA, 2013) 

“... era justo que o senhor refugasse: é como se diz cuspir no prato e comer depois.” (G.O., 
p.150) 

N.L. Acredita-se ser uma alteração das expressões ‘cuspir no prato em que comeu ou 
‘cuspir no prato servido’ ou ‘cuspir no prato onde comeu’. (CABRAL, 1982, p.267) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

D 

 

DAR ACORDO DE SI exp. 

V.L. dar cor de si (CABRAL, 1982, p.248) 

Orientar-se, estar em condições de poder raciocinar. Aperceber-se. (CABRAL, 1982, 
p.248) 

“Por fim deu acordo de si e reparou que o grupo a carregar o caixão já acabara de 
atravessar a alameda central do cemitério...” (G.O., p.126) 

“Agora mesmo, na subida ele dava acordo de, si esperneava.” (C.P., p.124) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. (CABRAL, 1982, 
p.248) é o único que registra a expressão dar cor de si. Acredita-se que dar acordo de si 
seja um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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DAR BOLO exp. 

Castigar com palmatória ou outro objeto. (CABRAL, 1982, p.124) 

“Acha direito Dona Júlia dar bolos na molequinha que leva as marmitas. Afinal de contas, 
quem ensinou a ela o que é o mal?” (T.M., p.149) 

ILDAE somete no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE).  

 

DAR DE FRENTE exp. 

Ver, enxergar. (SOUZA, 2013) 

“Quando o rapaz deu de frente com a casa do Logradouro, toda branca, trepada num alto 
vermelho e nu, viu logo Conceição, ...” (O Q., p. 18) 

N.L. Em Fernandes (2000) encontramos expressões equivalentes como: dar de cara com 
alguém/ dar de face com alguém/ dar de frente com alguém/ dar de rosto com alguém. 

ILND nos Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismos. 

 

DAR DE MARCHA exp. 

Pôr-se em marcha; seguir caminho; andar. (SERAINE, 1991, p.126) 

“Os outros riram. Roque meteu o relho na burra, nós demos de marcha aos cavalos.” 
(M.M.M., p. 260) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários padrão de língua. Acredita-se ser 
termo do linguajar regional popular. 

ILDAE no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILND nos Dicionários padrão de língua e no 
(CABRAL). 

 

DAR FÉ exp. 

Perceber. (SOUZA, 2013) 

“Mas pega o diabo do empalhe, uma coisa daqui, outra dali, quando dei fé o dia tinha se 
passado...” (J.M., p.58) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND seja nos Dicionários padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. 
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DAR MAU PASSO exp. 

V.L. dar um mau passo ou dar um passo em falso (CABRAL, 1982, p.576) 

Prostituir-se. (CABRAL, 1982, p.576) 

“Por isso mesmo dera o mau passo antes de o conhecer: de boba, de inocente.” (G.O., 
p.79)  

 “Não que lhe devesse nada, ela já dera o seu mau passo antes de o conhecer – história 
enrolada que ela um dia principiou a contar...” (G.O., p.14) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

DAR NA FRAQUEZA exp. 

Enfraquecer momentaneamente. (CABRAL, 1982, p.404) 

“- Coitado! Esse deu na fraqueza!  ...” (J.M., p.70) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

DAR O PREGO exp. 

Deixar de funcionar, por qualquer desarranjo em suas peças (diz-se de um aparelho 
mecânico, automóvel, relógio, máquina, etc.). (SERAINE, 1991, p.302) 

“Mas pelo meio-dia o caminhão menor deu o primeiro dos seus pregos.” (D.D., p.110) 

N.L. São expressões equivalentes: dar prego, estar no prego. Cabral (1982, p.622) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS), no (CABRAL), no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
ILND no (HOUAISS). 

 

DAR POR VISTO exp. 

Poder avaliar, presumir. (CABRAL, 1982, p.273) 

“... Casam no padre e no civil, pra quê não sei ... Dê por visto a mulher de Seu Doca ...” 
(J.M., p.36) 

ILND em nenhum dos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
ILDAE somente no (CABRAL).  
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DAR UM CALDO exp. 

V.L. dar caldo (CABRAL, 1982, p.168) 

Obrigar alguém a mergulhar, sustentando a sua cabeça dentro d’água. (CABRAL, 1982, 
p.168) 

“Deu um caldo, durante o banho de mar, naquela negra gorda do sergipano. (G.O., p.135) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no  

(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

DÁ-SE O PÉ E QUER A MÃO exp. 

V.L. quando se dá o pé quer a mão (CABRAL, 1982, p.272) 

Diz-se da pessoa gananciosa que não se satisfaz com o que se lhe dá, tornando-se audaciosa 
e exigindo ou pretendendo mais ainda. (CABRAL, 1982, p.272) 

“– Foi você que trouxe essa cachaça, hein? Já começa com o diabo das suas porqueiras! A 
gente dá o pé, quer logo a mão!” (J.M., p.109) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND em nenhum dos três Dicionários padrão de língua, 
no (GIRÃO) e no (SERAINE).  

 

DÁ-SE PONTO É EM FERIDA FRESCA, ANTES QUE ARRUÍNE exp. 
Deve-se combater um malefício logo no seu início. (SOUZA, 2013) 
“Mas encolheu os ombros, rejeitou as dúvidas. Tinha era sorte. E dá-se ponto é em ferida 
fresca, antes que arruíne.” (G.O., p.210) 
N.L. Expressão equivalente a Cortar o mal pela raiz. (SOUZA, 2013). Acredita-se tratar-se 
de neologismo. 

ILND seja nos Dicionários padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. 

 
DE BANDA exp. 

V.L. de bandinha (CABRAL, 1982, p.93) 

Em companhia de. (CABRAL, 1982, p.93) 

“... se eu lhe mandasse, só deixava sair com uma guarda de banda...” (O Q., p.80) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND em nenhum dos três Dicionários padrão de língua, 
no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
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DE BORCO exp. 
De barriga para baixo. (AURÉLIO) 
“O homem, ferido no ventre, caiu de borco, e de sob ele um sangue grosso começou a 
escorrer sem parar...” (J.M., p.05) 

“Dei boa noite, entrei no meu quarto, bati a porta. Aí me atirei de borco na cama; e chorava 
com tanta fúria que até cheguei a rasgar o lençol com os dentes.” (M.M.M., p.404) 

“Noemi ficou de borco na cama chorando.” (C.P., p.84) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE).     
 
DE CANTO CHORADO exp. 

Sob pressão, coação, desprezado, abandonado, maltratado. (CABRAL, 1982, p.180) 

“Senhora, em casa, me trazia prisioneira de canto chorado, um passeio de mês e mês à rua 
para fazer compras, ...” (D.D., p.67) 

N.L. Acredita-se ser de pouco uso, vez que só se encontra registrada em um Dicionário de 
regionalismo. 

ILND nos três Dicionários padrão de língua no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILDAE somente 
no (CABRAL).    
 

DE COMER s.m. 
V.L. de-comer (HOUAISS); decomer (SERAINE, 1991, p.126); dicumê, de-cumê, cumê 
(CABRAL, 1982, p.274) 
Coisa de comer; alimento, comida. (AURÉLIO) 
“Eles ficaram ruminando aquela novidade. Depois a Rana falou: - Nas casas não tem de 
comer pros outros. Só dá pra gente.” (M.M.M., p.276) “ 

 Faz dois dias que a gente não bota um de-comer na boca.” (O Q, p.44) 

“Os meninos choramingavam, pedindo de comer.” (O Q., p.43) 
N.L. (HOUAISS) apresenta como sendo regionalismo de uso informal. (SERAINE, 1991, 
p.126) afirma ser de uso plebeu rural. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL), no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
ILND no (MICHAELIS). 
 
DE CORTAR O CORAÇÃO exp. 

V.L. de cortar coração (CABRAL, 1982, p.248) 

De causar piedade. (CABRAL, 1982, p.248) 

“O frango ficou imóvel, encorujado num canto, e de vez em quando soltava um pio alto e 
triste, de cortar o coração.” (G.O., p.8) 
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ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 
 
 
DE LONGE EM LONGE exp. 
Uma vez ou outra. (SOUZA, 2013) 

“No máximo, de longe em longe, ia a uma rinha aos domingos.” (G.O., p.160) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum Dicionário consultado. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND seja nos Dicionários padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. 

 

DE MÃO BEIJADA exp. 

De graça; gratuitamente. (AURÉLIO) 

“E os operários devem agradecer a esmola de joelhos... E entregar a organização a vocês, 
de mão beijada...” (C.P., p.39)  

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILDAC no (HOUAISS) e no (MICHAELIS). 
ILND no (GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

DE ORELHA ARREBITADA exp. 

Na espreita, atento, prevenido. (SOUZA, 2013) 

“Crescendo, foi que aprendi a ficar de orelha arrebitada pronta para apanhar e esconder 
comigo, como quem furta, algum pequeno sucedido, ...” (D.D., p.42) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. Acredita-se ser uma forma modificada da expressão ‘de orelha em pé’. 
(NASCENTES, 1986, p.207) 

ILND seja nos Dicionários padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. 

 

DE PAPO PARA O AR exp. 

Estar em repouso, no gozo da cesta. (Adaptado do CABRAL, 1982, p. 54) 

“E sob uma mongubeira do beco um cabra bêbedo dormia de papo para o ar, deitado na 
areia fofa da rua, gozando a fresca da tarde e a folga do domingo.” (C.P., p.14) 

N.L. Cabral (1982, p.54) apresenta a forma fonética: De papo pro ar. 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL), no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILND no 
(HOUAISS) e no (MICHAELIS). 

 

DE PEDRA E CAL exp. 

Muito seguro e unido. (AURÉLIO) 

“Nessas alturas a bacalhoada de quarta-feira de Cinzas já estava de pedra e cal entre Seu 
Brandini e a velha.” (D.D., p.172) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS) e nos três 
Dicionários de regionalismos. 

 

DE RABO ENTRE AS PERNAS exp. 
V.L. meter o rabo entre as pernas, sair com o rabo entre as pernas. (CABRAL, 1982, 
p.643) 
Encolher-se, calar, com medo ou por não ter razão. (AURÉLIO) 
“E agora encolhido, de rabo entre as pernas, pronto a se ajoelhar e pedir misericórdia, 
contanto que a gente o deixasse livre!” (M.M.M., p.177/78) 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILDAC no (HOUAISS) e no (MICHAELIS). 
ILND no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
DE UM ARGUEIRO FAZER UM CAVALEIRO exp. 

Emprestar muita importância a coisa insignificante. (AURÉLIO) 

“Senhora comentou com enfado que o pior de moça velha são aqueles vapores. De um 
argueiro fazem logo um cavaleiro.” (D.D., p.25) 

N.L. Em Nascentes (1986, p.14), encontramos como explicação para esta expressão: 
Representar as coisas mínimas como entidades assustadoras. Argueiro é uma partícula leve, 
separada de qualquer corpo. 

ILDAE somente no (AURÉLIO). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS) e nos três 
Dicionários de regionalismos. 

 

DE VENDA exp. 

À venda. (SOUZA, 2013) 

“Vou até mandar buscar carrapaticida em Quixadá. O Major atalhou: - Em Quixadá não 
tem de venda.” (O Q., p. 17) 
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N.L. No dicionário Houaiss encontramos o verbo vender com a significação de por à venda. 
Em nenhum dos dicionários consultados tanto os gerais como os de regionalismos 
encontramos a expressão de venda. É, portanto um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

DEFLUXO s.m. 

Inflamação da mucosa nasal; corrimento nasal decorrente dessa inflamação. (HOUAISS) 

“Vai apanhar um defluxo, ficar ainda mais queimada!” (O Q., p.118) 

(SERAINE, 1991, p.126) aponta como sendo de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (SERAINE). ILND nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 
DEFRONTE adv. 
Diante, em frente. (HOUAISS) 
“O velho, então, me mandou entrar, apontou um banco defronte dele: - Se abanque.” 
(M.M.M., p. 277) 
“E defronte, bem defronte, sete homens se sentavam, com cara de preguiça e de medo...” 
(J.M., p.121) 

“Defronte, a marafona bêbeda roncava ainda.” (J.M., p.11) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
DEIXAR ESTAR exp. 

V.L. deixe-estar (deixa-estar, deixa-te estar e destá) (CABRAL, 1982, p.276) 

Deixar as coisas como estão, não empreender nada, porque a situação haverá de mudar. 
(SILVEIRA, 2010, p.288) 

“Pois deixa estar que no ano que vem eu trago aqui uma porção de moças bonitas...” (O Q., 
p.20) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

DEIXAR O PAU CORRER exp. 

Deixar acontecer. (SOUZA, 2013) 

“E quando a gente tem assim a sorte de uma coisa, o jeito que tem é deixar o pau correr...” 
(J.M., p.111) 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

DEMUDADO adj. 
Mudado, alterado, desfigurado. (AURÉLIO) 
“É que vocemecê está muito demudado” (M.M.M., p.313) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
DERRADEIRO adj. 

Que vem atrás; que está depois; último. (AURÉLIO) 

“Senão, daqui a pouco estamos todos aí por esses becos, gastando os derradeiros vinténs...” 
(C.P., p.25) 

“Até que a derradeira rês, a Flor do pasto, também transpôs a porteira...” (O Q., p.24) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 

DESABRIDO adj.  

Rude, grosseiro. (AURÉLIO) 

“... com o cacete na mão, como há pouco, os olhos fuzilantes, a fala desabrida.” (J.M., 
p.06) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 

DESAFASTAR v. 
O mesmo que afastar, uso informal. (HOUAISS) 
“O desgraçado gritou para os homens: - Desafasta, senão ela morre!” (M.M.M., p.199) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO).  ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 
 
DESAPERTAR v. 

Satisfazer uma urgente necessidade fisiológica. (GIRÃO, 2000, p.168) 

“Um homem das Areias Pretas, muito conhecido lá em casa, saiu do quarto para se 
desapertar no terreiro, noite alta, lua clara;” (D.D., p.111) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 
 
DESARVORADO adj. 
Diz-se do indivíduo desorientado, desnorteado, perturbado, transtornado. (AURÉLIO) 
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“Vê-se muito desses casos numa rinha: o dono que vem cheio de esperanças no seu galo, 
fica desarvorado quando o vê agachado e vencido...” (G.O., p.186) 
N.L. (HOUAISS) aponta como um regionalismo brasileiro. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 
 
DESASNAR v. 
V.L. desarnar (CABRAL, 1982, p.283) 
Dar instrução (esp. as primeiras noções) a; ensinar. (HOUAISS) 
“Arranjei para dar umas aulas a um mocinho, filho do dito bodegueiro; era só para 
desasnar o rapaz, antes de ser mandado para os estudos na cidade, em casa da avó.” 
(M.M.M., p.255) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 
DESCOMPOR v. 

Censurar acremente; repreender ou admoestar com violência. (AURÉLIO) 

“Furioso, cuspindo, descompunha a burra enquanto tirava os arreios.” (O Q., p.35) 

N.L. (CABRAL, 1982, p.286) apresenta o adjetivo ‘descomposto’ afirmando: “Não é termo 
regional, embora muito usado no Nordeste. É ele encontradiço até na literatura portuguesa.” 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 

DESCOROÇOADO adj. 
V.L. desacorçoado, desacoroçoado, descorçoado (AURÉLIO) 
Diz-se de, ou indivíduo sem coragem, sem ânimo; desanimado, desalentado. (AURÉLIO) 
“Valentim estava pasmo, descoroçoado: - E eu pensava que vida difícil e arriscada era vida 
de pelotiqueiro!” (M.M.M., p. 450) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
DESEMPENADO adj. 

Desenvolto, desembaraçado. Elegante. (CABRAL, 1982, p.288) 

“O Irineu era o melhorzinho, o mais desempenado; mas tinha uns olhos vermelhos, como 
se sofresse do mal da sarapiranga.” (M.M.M., p.35) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

DESENSINAR v. 

Fazer esquecer (o que se tinha ensinado); fazer desaprender. (AURÉLIO) 
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“...- que as privações tinham desensinado de andar, e agora mal engatinhava...” (O Q., 
p.68) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

DESMASTREADO adj. 

Sem rumo, ou orientação; desorientado, desarvorado. (AURÉLIO) 

“... nunca andei desmastreado, nunca botei a mão no alheio...” (J.M., p.31) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHELIS) no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

DESMIOLADO adj. 
Que ou quem contraria a razão, o bom senso, em seus atos e palavras; insensato, doido. 
(HOUAISS) 
“... deixar aquela desmiolada endoidecer de vez.” (G.O., p.184) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 
DESTEMPERO s.m. 

Disparate, desconchavo. (AURÉLIO) 

 “... quando chegava bem de frente de casa, começava o destempero.” (J.M., p.72) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

DESTINO s.m. 

Inclinação, desejo, vontade. (CABRAL, 1982, p.298) 

“Eu, foi mesmo desgraça minha; parece que me deu um destino...” (J.M., p.35) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.131) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
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DESTRIORADO adj. 
V.L. deteriorado (SOUZA, 2013) 
Danificado, estragado. (Adaptado do AURÉLIO) 
“E esta calça eu só visto quando vou ver gente. Como hoje, com vocemecê. O pano está 
destriorado, mas ainda encobre o corpo...” (M.M.M., p.242) 
N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
DETRÁS adv. 

Na parte posterior, oposta à frente. (HOUAISS) 

“– A primeira é lá detrás! ...” (C.P., p.13) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

DEUS, QUE TE MARCOU, ALGUMA COISA TE ACHOU exp. 

Se alguém possui algum dom especial, deve-se ao fato de ser este alguém merecedor de tal 
dom. (SOUZA, 2013) 

“Era uma pernambucana alta, de fala mansa, com um olho estrábico – Mariano não gostava 
de olhar direito pra mulher, até dava nervoso. ‘Deus que te marcou, alguma coisa te 
achou.’ E nunca teria coragem de a chamar de comadre como a criatura fazia questão.” 
(G.O., p.175) 

N.L. Acredita-se que seja uma adaptação do Provérbio Português Deus, que o marcou, 
alguma coisa nele achou. (www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=74988) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismo. 

 

DIA DO JUÍZO exp. 

Dia do julgamento final. (AURÉLIO) 

“E Mariano nem quis pensar na infinidade de dons que a sua terra ainda ia ter futuramente, 
até o dia do juízo.” (G.O., p.76) 

ILDAE somente no (AURÉLIO). ILND nos demais Dicionários consultados. 
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DIANHO s.m. 

V.L. diango (CABRAL, 1982, p.303) e (SERAINE, 1991, p.132) 

Pessoa, esp. criança, importuna ou barulhenta, irrequieta. (HOUAISS) 

“Vai dormir dianho! Parece que tá espritado! ” (O Q., p.52) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.132) e (MICHAELIS) apontam como sendo forma eufemística 
de diabo. 2. (CABRAL, 1982, p.303) aponta como sendo termo também empregado em 
outras regiões do país. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo. 

 

DINHEIRO DE CEGO exp. 

Dinheiro muito miúdo, geralmente em moedas. (SOUZA, 2013) 

“Tanto é que os garçons chamavam “dinheiro de cego” ao bolso cheio de níqueis, quando 
de noite o contavam, ao sair do serviço.” (G.O., p.43) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

DITO E FEITO exp. 
V.L. foi dito e feito (CABRAL, 1982, p.306) 
Foi exatamente como se imaginava, calculava ou planejava. (CABRAL, 1982, p.306) 
“Pois dito e feito: assim que a tarde caiu, mandamos Zé Soldado ficar de vigia na beira da 
estrada, ...” (M.M.M., p.145) 
ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos demais Dicionários consultados. 
 
DIZEDOR s.m. 

Diz-se de, ou indivíduo que conta anedotas, gracejos; gracejador. (AURÉLIO) 

“... Dizedor de prosa como ele só! ...” (O Q., p.62) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos Dicionários de 
regionalismos. 
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DONA s.f. 

Referência a determinada pessoa, cujo nome se desconhece. (CABRAL, 1982, p.309) 

“E então apareceu a Dona. Calçava botas de cano curto, trajava calças de homem, camisa 
de xadrez de manga arregaçada.” (M.M.M., p.10) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

DOR DE VEADO exp. 

Dor forte que se manifesta do lado direito do abdome, resultante de uma árdua corrida. 
(AURÉLIO) 

“Quando o cavalo chouteava forte, me atacava aquela dor que chamam dor de veado, a que 
dá uma pontada forte nos vazios.” (M.M.M., p.87) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

DOS MALES O MENOR prov. 

Diante de duas situações difíceis, deve- se escolher aquela que cause menos dano. 
(Adaptado do (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.207) 

“E continuava a desagradar agora, pra falar a verdade. Mas dos males o menor.” (G.O., 
p.17) 

N.L. O provérbio só foi encontrado em (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.207) 

 

DOS MORTOS NÃO DIZER NADA exp. 

Aos mortos não se deve importunar. (SOUZA, 2013) 

“... aquele moleque de rua, gatuno criminoso, que só não deu pra assassino porque não 
viveu tempo bastante. Mas como é que se diz? ‘Dos mortos não dizer nada ...’” (G.O., 
p.154) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum Dicionário consultado. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 



132 

 

E 

 

É NAS ÁGUAS PROFUNDAS QUE VIVE A COBRA GRANDE exp. 

Ninguém conhece totalmente uma pessoa. (SOUZA, 2013) 

“Um caboclo tão calado e arredio, quem diria? Querer forçar a moça, filha da fazenda! Ah, 
mas é nas águas profundas que vive a cobra grande, dizia uma beata.” (M.M.M., p.32) 

No sito <www.arteducaçao.prob.br/Cultura/lendas.htm#Cobra grande > encontramos a 
lenda da Cobra grande 

N.L. Mito da região Norte do Brasil, Pará e Amazonas. 

N.E. É uma das mais conhecidas lendas do folclore amazônico. Conta a lenda que em uma 
tribo indígena da Amazônia, uma índia, grávida da Boiúna (Cobra-grande, Sucuri), deu à 
luz a duas crianças gêmeas que na verdade eram Cobras. Um menino, que recebeu o nome 
de Honorato ou Nonato, e uma menina, chamada de Maria. Para ficar livre dos filhos, a 
mãe jogou as duas crianças no rio. Lá no rio eles, como Cobras, se criaram. Honorato era 
Bom, mas sua irmã era muito perversa. Prejudicava os outros animais e também às pessoas. 
Eram tantas as maldades praticadas por ela que Honorato acabou por matá-la para pôr fim 
às suas perversidades. Honorato, em algumas noites de luar, perdia o seu encanto e adquiria 
a forma humana transformando-se em um belo rapaz, deixando as águas para levar uma 
vida normal na terra. Para que se quebrasse o encanto de Honorato era preciso que alguém 
tivesse muita coragem para derramar leite na boca da enorme cobra, e fazer um ferimento 
na cabeça até sair sangue. Ninguém tinha coragem de enfrentar o enorme monstro.  
Até que um dia um soldado de Cametá (município do Pará) conseguiu libertar Honorato da 
maldição. Ele deixou de ser cobra d'água para viver na terra com sua família.  
ILND em nenhum dos Dicionários consultados. 

 

É VER exp. 

V.L. era ver (CABRAL, 1982, p.750) 

Ser semelhante, ser parecido com. (CABRAL, 1982, p.750) 

“É ver o soldado Chicute! Escritinho! Também nunca vi diabo da cara de milagre como 
aquele! ...” (J.M., p .46) 

N.L. Acredita-se ser termo pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos demais Dicionários consultados.  
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EM TEMPO DE exp. 

Em risco de; a ponto de; a pique de. (AURÉLIO) 

“Vê se tu dás um pirão de peixe a este menino que anda em tempo de comer os peitos!” (O 
Q., p.35) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS) e no (MICHAELIS). 
ILDAD no (GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

EM VANTE exp. 
‘Em diante’ e ‘por diante’. (CABRAL, 1982, p.743) 
“É o último tostão que me sai da bolsa, João. De hoje em vante, a gente tem que se fazer. 
Dinheiro não tem que ir – tem que vir de fora.” (M.M.M., p.126) 
ILDAE apenas no (CABRAL, 1982, p.743). ILND nos demais Dicionários consultados. 
 
EMBEIÇAR v. 

Apaixonar-se, enamorar-se, namorar-se. (AURÉLIO) 

“Pobre do homem que se embeiçar por Nazaré.” (G.O., p.64) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados. 

  

EMBORNAL s.m. 
 V.L. borná, bornó, bornal, bornoz (CABRAL, 1982, p.126) 
Sacola de couro, de pano ou de folha de carnaubeira, trançada, que se porta a tiracolo. 
Destina-se à condução de utensílios, alimento, munição ou petrechos de caça. (CABRAL, 
1982, p.126) 
“As moedas de cobre entreguei a João Rufo no saquinho onde estavam e que ele enfiou no 
embornal.” (M.M.M., p.63) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND apenas 
no (SERAINE). 
 
 
ENCABULAMENTO s.m. 
Ato ou efeito de encabular(-se). (AURÉLIO) 
“Eu não morria de encabulamento porque Valentim estava ao meu lado, com o braço 
passado no meu ombro.” (M.M.M., p.216) 
N.L. 1. Acredita-se ser um termo pertencente ao linguajar popular. 2. (HOUAISS) 
apresenta encabulação como sinônimo. 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 
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ENCALOMBAR v. 

Criar calombo, inchação, por pancada, etc. (AURÉLIO)   

“Os músculos se encalombavam debaixo da camiseta de saco.” (C.P., p.14) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILDAD no 
(MICHAELIS).  ILND no (GIRÃO). 

 

ENCARAMUJAR-SE v.  

 Encolher-se, retrair-se, tal como o caramujo. (AURÉLIO) 

“Chico se encaramujava todo, retorcendo entre os dedos um botão de suspensório meio 
arrancado. (G.O., p.5) 

N.L. Acredita-se ser termo pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ENCARNADO adj. 

Que é da cor da carne vermelha, do sangue. (HOUAISS) 

“Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede, os olhos cegos de 
lágrimas.” (O Q., p.31) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

ENCOSCORAR v. 

V.L. encascorar (CABRAL, 1982, p.326) 

Tornar duro como o coscorão. (AURÉLIO) 

“Amador lavou o rosto da criatura, o pescoço, o peito, tudo encoscorado com placas de 
sangue preto.” (D.D., p.31) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados. 

 

ENFATIOTADO adj. 

Vestido com apuro. (CABRAL, 1982, p.334) 



135 

 

“... ele tinha feito questão de vir todo enfatiotado com o terno de brim pardo e o chapéu de 
palhinha novo, para impressionar a menina.” (G.O., p.68) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL).  ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ENGELHADO adj. 

Enrugado. (AURÉLIO) 

“... lhe deixavam à mostra as pernas engelhadas e secas, os grandes pés espalmados de sola 
gretada.” (J.M., p.12) 

N.L. (CABRAL, 1982, p.337) apresenta engilhado e ingiado como formas alteradas de 
engelhado. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

ENGOLIR EM SECO exp. 

Ser forçado a aturar; tolerar. (Adaptado do HOUAISS) 

“E engoliu em seco a vontade de fazer uma censura.” (G.O., p.170) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

ENGULHENTO adj. 

Que engulha, que causa enjoo ou asco; engulhoso. (HOUAISS) 

“... de receber de suas mãos a xícara cheia de café, embora, requentado e engulhento.” (O 
Q., p.57) 

N.L. Acredita-se ser item lexical pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ENQUANTO HÁ VIDA, RESTA ESPERANÇA prov. 
V.L. enquanto há vida, há esperança (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.365) 
A esperança é sempre a última que morre. (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p. 
365) 
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“Com a natureza que tinha, o que devia valer pra ele era a lei do “enquanto há vida, resta 
esperança,” (M.M.M., p.442) 
N.L. Provérbio registrado apenas no Dicionário de Provérbios. 
ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismos.  
 
ENQUANTO REZA, O DIABO ABANA O RABO exp. 
Pessoa de má índole, que tem procedimento demoníaco. (SOUZA, 2013) 
“Aquela não adianta rezar; porque enquanto ela reza, o diabo abana o rabo...” (M.M.M., 
p.33) 
N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários, consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
ENTANGUIDO adj. 

V.L. intanguido (CABRAL, 1982, p.342) 

Que comeu demais; empanzinado. (HOUAISS) 

“... a família toda cercava uma ovelha de lã avermelhada ... que estirada no chão, toda 
entanguida, tremia, ...” (O Q., p.26) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.145) aponta como sendo de uso popular corrente.  

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

ENTICAGE s.f. 

V.L. entica (GIRÃO, 2000, p.188) 

Birra, provocação, implicância. (GIRÃO, p.188) 

“- E eu, no começo, não queria brigar... Foi ele que pegou no diabo da enticage...Até pisou 
no meu pé...” (J.M., p.11) 

N.L. Item lexical registrado no (CABRAL) e no (GIRÃO) porem na forma enticagem. 
(SERAINE, 1991, p.146) registra apenas a forma verbal enticar e afirma ser de uso popular 
corrente. 

ILND em nenhum dos três Dicionários padrão de língua. 
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ENTOJO s.m. 

Nojo que certas mulheres experimentam no período de gravidez. Desejos extravagantes que 
lhes advêm nesse período. (AURÉLIO) 

 “Mas nem isso chega porque logo a mulher começa os entojos, e com criança pequena o 
quarto não comporta.” (G.O., p.9) 

N.L. Cabral (1982, p.47) apresenta as variações fonéticas antojo ou antoje. Fernandes 
(2000, p.61) apresenta antojo e entojo. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ENTRAR v. 

Começar, encetar, principiar. (MICHAELIS) 

“Mas, fingindo-lhe até essa longínqua impressão, entrou a se interessar pela mulher 
aboletada à sua frente, ...” (J.M., p. 12) 

N.L. Dos Dicionários de regionalismos consultados, o único que registra o termo nesta 
acepção é o Cabral (1982). 

ILDAE no (MICHAELIS). ILDAC no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILDAD no (GIRÃO). 
ILND no (SERAINE). 

 

ENTRE MARIDO É MULHER, O CHÃO É CALÇADO DE VIDRO exp. 

Não se deve intrometer na vida conjugal de ninguém. (SOUZA, 2013) 

“Mas entre marido é mulher, o chão é calçado de vidro. Outro não pode pisar.”  (G.O., 
p.149) 

N.L. Acredita-se ser uma adaptação do Provérbio Entre marido e mulher não meta a 
colher. (LACERDA; LACAERDA; ABREU, 2000, p.18) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

ENXAIMEL s.m. 

Cada uma das estacas ou grossos caibros que, juntamente com as varas, constituem o 
engradado das paredes de taipa, destinado a receber e a manter o barro amassado. 
(AURÉLIO) 



138 

 

“Sozinho barreou as paredes enchendo os enxaiméis de varas, que ele também amarrava 
sozinho.” (G.O., p.155) 

N.L. (GIRÃO, 2000, p.190) apresenta a forma enxameio como forma alterada de enxaimel. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (GIRÃO). ILND no (MICHAELIS), no 
(CABRAL) e no (SERAINE). 

 

ENXAMEAR v. 

Pulular, fervilhar. (Adaptado do HOUAISS) 

“A Estação enxameando de guarda-freios, de bagageiros, de passageiros alegres ...” (O Q., 
p.56) 

N.L. Item lexical não registrado nos Dicionários de regionalismos na acepção empregada 
pela escritora. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILND 
no (CABRAL). 

 

ENXERIR v. 

Tomar parte no que não lhe diz respeito; intrometer-se. (AURÉLIO) 

 “Mas que a gente saia daquela miséria, com aquela bruxa dos diabos se enxerindo na vida 
dos outros, onde a criança tenha um pedacinho de terreiro para brincar e quentar sol...” 
(G.O., p.9) 

N.L. Cabral (1982, p.348) apresenta as acepções: Tornar-se importuno, cacete.  

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismo.  

 
ENXERIR-SE v. 
V.L. enxirir-se ou inxirir-se (CABRAL, 1982, p.348) 
Procurar namorar; arrastar a asa a alguém. (AURÉLIO) 
“Os meus rapazes foram logo se enxerindo para o lado das índias.” (M.M.M., p.150) 
“Achei muita folga ainda se enxirir pra cima do meu comandante.” (D.D., p.144) 
N.L. 1. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo do Norte e do Nordeste do Brasil. 2. 
(CABRAL, 1982, p.348) apresenta a acepção Tentar conquista amorosa com 
impertinência. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
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ESBOFAR v. 
Causar grande fadiga a, cançar. (Adaptado do AURÉLIO) 
“– Capina você, seu preguiçoso. Fica o dia todo esparramado dormindo, e a mulher e as 
crianças que se esbofem! A mulher do preguiçoso exibiu o primeiro sorriso da noite: - Lá 
isso é ...” (M.M.M., p. 279) 

“Nós não puxamos demais, para não esbofar os cavalos.” (M.M.M., p.431) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
ESBORDOAR v. 

Desferir bordoada(s) em; bater com bordão. (HOUAISS) 

“A cabeça opressa, sufocada, estremecia como esbordoada ao impacto do som agudo da 
cantilena.” (J.M., p.09) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ESBOROADO adj. 

Desfeito, desmoronado. (adaptado do MICHAELIS) 

“Felipe encontrou um pedaço esboroado de calçada, subiu com esforço.” (C.P., p.41) 

N.L. Somente está registrado nos Dicionários padrão de língua o verbo esboroar, sem 
qualquer referência ao adjetivo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

ESCABUJAR v. 

Debater-se com os pés e com as mãos; espernear, esbracejar, estrebuchar. (AURÉLIO) 

“... fitando o seu crime, aquele corpo que escabujava no chão...” (J.M., p.05) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS).  ILND no (MICHAELIS), e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

ESCANGALHADO adj. 

Muito estragado, arruinado, destruído. (AURÉLIO) 

“E o coração escangalhado, quem é que tem força moral para continuar numa luta 
daquelas, de matar e morrer?” (G.O., p.164/65) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ESCANZELADO adj. 

Magro como um cão faminto; escanifrado. (AURÉLIO) 

“Bem, no comum, Bolinha não apanhava galinhas. Era muito cética, muito escanzelada, 
muito magra e indiferente para ainda sair perseguindo a bicharada de pena...” (G.O., p.6) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

ESCOLADO adj. 
V.L. escolista (CABRAL, 1982, p.354) 
Esperto, vivo, sabido, ladino. (AURÉLIO) 
“A gente ia aprendendo. O Roque era escolado e nós um bando de aprendiz chucro.” 
(M.M.M., p.260) 
N.L. (HOUAISS, 2009) afirma ser um regionalismo do Brasil. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
ESCORROPICHAR v. 

V.L. escurrupichar ou escorrupichar (CABRAL, 1982, p.358) 

Puchar. (Adaptado do CABRAL, 1982, p.358) 

“... e ditava as respostas para o escrivão, de uma em uma, lançando devagar as palavras, 
como se escorropichando cada silaba da sombria história...” (J.M., p.18) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ESCRACHAR v. 
Desmoralizar, ridicularizar (alguém). (HOUAISS) 
“Estava ali riscada na parede, escrachada, para quem quisesse ver.” (G.O., p.208)  

 “- Credo, Mariano, vê lá se eu quero meu nome assim, escrachado na parede de frente!” 
(G.O., p.155) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 
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ESCRITA s.f. 

Caso amoroso. (AURÉLIO) 

“Tentava se convencer de que ele é que fazia papel de intruso entre aqueles namorados, ele 
é que tinha vindo atrapalhar a escrita do outro...” (G.O., p.98)  

 “- Desculpe se estraguei a sua escrita.” (G.O., p.101) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO). ILDAC no (CABRAL). ILND 
no (SERAINE). 

 

ESGOELAR-SE v. 

Falar muito alto, abrindo a goela, gritando; desgoelar(-se), goelar(-se). (HOUAISS) 
“... a gente precisava se esgoelar, cantando ou dialogando, para ser escutado do meio da 
platéia em diante.” (D.D., p. 93) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ESGRAVATAR v. 

V.L. esgaravatar (AURÉLIO, HOUAISS e MICHAELLIS) 

Remexer ou escarafunchar com as unhas. (AURÉLIO) 

“João Miguel curvou a cabeça, e começou a esgravatar embaraçadamente um dos varões.” 
(J.M., p.10) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ESPEVITADO adj. 

Afetado, pretensioso. (AURÉLIO) 

“Tinha na voz e nos modos uma espécie de aspereza espevitada, característica de todas as 
normalistas que conhecia...” (O Q., p.84) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo brasileiro de uso informal. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
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ESPINHAÇO s.m. 
Costas, dorso. (AURÉLIO) 
“Me doíam os lombos, me doía o espinhaço. Os pés já estavam meio inchados, dentro dos 
coturnos.” (M.M.M., p.87)  

“- Cozinhar de cócoras acaba com o espinhaço da gente.” (D.D., p.117) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

ESPINHELA s.f. 

Designação vulgar do apêndice cartilagíneo do esterno. (AURÉLIO) 

“E agora, se Zezé metesse o ferro em Mariano, não ia escorar a navalha na espinhela não.” 
(G.O., p.85) 

N.L. (HOUAISS) afirma ser de uso antigo e informal. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

ESPRITADO adj. 

Enfurecido, raivoso. (HOUAISS) 

“Vai dormir dianho! Parece que ta espritado” (O Q., p.52) 

N.L. (HOUAISS) Aponta como sendo Regionalismo do Nordeste do Brasil de uso 
informal. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

ESTAMENHA s.f. 

Tecido comum de lã. (AURÉLIO) 

“Ele mesmo fez uma peregrinação de penitência, indo a pé, em camisa de estamenha , pela 
neve,...” (D.D., p.62) 

N.L. Acredita-se pertencer ao linguajar popular. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS), no (CABRAL), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
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ESTANGUIDO adj. 

Encolhido, arruinado pelo frio. (SOUZA, 2013) 

“Olhe aqui estas mãos, olhe estas unhas roídas de sabão e água sanitária, o corpo 
estanguido de reumatismo da friagem da tina. ...” (G.O., p.145) 

N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

ESTAR BARRIGUDA exp. 

V.L. apanhar barriga, estar de barriga (GIRÃO, 2000, p.89); botar barriga, estar ou ficar 
de barriga (CABRAL, 1982, p.99) 

Estar grávida, prenhe. (Adaptado do SERAINE, 1991, 51) 

“Quando acaba, ainda por cima ela está barriguda.” (J.M., p.113) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.51) afirma ser linguagem popular corrente meio chula. Apresenta 
como sinônimo o termo ‘buchuda’. 

ILDAE no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILND nos três Dicionários padrão de língua. 

 

ESTAR DE CÂMBIO BAIXO exp. 

Ter ou apresentar (certa condição física, emocional, material etc., não permanente). 
(HOUAISS) 

“Mariano nesse dia não lhe ofereceu passeio, porque justamente estava de câmbio baixo 
...” (G.O., p.93) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

ESTAR DE ESPERANÇAS exp. 

V.L. estar esperando; esperar (CABRAL, 1992, p.361) 

Achar-se grávida (a mulher). (Adaptado do CABRAL, 1992, p.361) 

“Ela estava de esperanças pela terceira vez. (G.O., p.158) 
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ILDAE no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND nos três Dicionários padrão de língua e no 
(SERAINE). 

 

ESTATELADO 1 adj. 

Parado, imóvel; estático. (AURÉLIO) 

“... – sonho com aquela cara de enforcada, a face roxa, os olhos estatelados, a ponta da 
língua saindo da boca.” (M.M.M., p. 18) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE) 

 

ESTATELADO 2 adj. 

V.L. estatalado (CABRAL, 1982, p.368 e GIRÃO, 2000, p.199) 

Estendido ao comprido no chão, por efeito de queda. (Adaptado do AURÉLIO) 

“... se não fosse o Vinte-e-um, teria ficado estatelada no chão sob os pés dos cavalos.” 
(C.P., p.63) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE) 

 

ESTICAR v 

Desfazer rugas ou pregas em; alisar. (HOUAISS) 

“Na grande mesa de jantar onde se esticava a toalha engomada...” (O Q., p.11) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (SERAINE). ILND no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

ESTORVAR v. 

Importunar-se, incomodar-se. (HOUAISS) 

“Portanto, por mim não seja, não se estorve.” (G.O., p.65) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 
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F 

 

FANIQUITO s.m. 
V.L.  fanequito (CABRAL, 1982, p.380) 
Crise nervosa sem gravidade; chilique, fricote. (HOUAISS) 
“Mas desmaiar, na hora do trabalho, cair no chão num faniquito ...?” (M.M.M., p.286) 
“Bota um carcamano barrigudo berrando uma ópera vestido de palhaço e a elite morre de 
faniquito. (D.D., p.97) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 
FAROFA s.f. 

V.L. farófia (HOUAISS) e (CABRAL, 1982, p.381) 

Conversa superficial ou sem relevância; conversa que não leva a nada; conversa fiada, 
farófia, lero-lero, papo furado. (HOUAISS) 

“Lambanceiro, não senhora! Vou lhe provar quem é que tem farofa.” (J.M., p.107) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.161) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

FATIOTA s.f. 

Traje, roupa. (AURÉLIO) 

“E eu às vezes fico pensando se a gente não devia abandonar essa fatiota, meter-se na 
blusa, cair na fábrica.” (C.P., p.40) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos. 

 

FATO s.m. 

Intestinos de qualquer animal. (AURÉLIO) 

“Pedro, sem perder Tempo, apanhou o fato que ficara no chão e correu para a mãe.” (O Q., 
p.73) 

N.L. 1. (AURÉLIO) aponta como regionalismo brasileiro do Nordeste e de Minas Gerais, 
sendo também usado em Portugal. 2. (HOUAISS) também aponta como sendo um 
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regionalismo de Portugal. 3. (SERAINE, 1991, p.162) aponta como sendo de uso plebeu e 
rural. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

FAZER v. 

Supor, imaginar. (CABRAL,1982, p. 382) 

“Ainda aqui? Eu já fazia você na cidade!” (O Q., p.18) 

ILDAE no (CABRAL). ILDAC no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

FAZER ANOS DE DEFUNTO exp. 
Completar, atingir. (SOUZA, 2013) 
“Quando ela disse que ia dormir na vila, visitar a cova do pai que faz quinze anos de 
defunto, bem que eles olharam um pro outro e o Irineu até piscou.” (M.M.M., p.71) 
N.L. Expressão popularmente usada para expressar o tempo decorrido da morte de alguém. 
(SOUZA, 2013) 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
FAZER QUARTO exp. 

V.L. fazer o quarto (CABRAL, 1982, p.634) 

Assistir a enfermo ou fazer sentinela a defunto, à noite. (CABRAL, 1982, p.634) 

“... a irmã de Doca, e a mãe de Nazaré, acocoradas, junto da cama, fazendo quarto à 
doente.” (G.O., p.110) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.163) apresenta a expressão fazer sentinela como sinônima. 

ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND nos três Dicionários padrão de língua. 

 

FAZER VISTA exp. 

Causar boa impressão. (SOUZA, 2013) 

“Abajur de papel crepom, mesmo sem luz elétrica na rua, prendendo um fio com uma 
lâmpada velha, sempre faz vista.” (G.O., p.92) 

N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 

FELPA s.f. 

Lascazinha de madeira que acidentalmente se introduz na pele ou na carne; farpa. 
(AURÉLIO) 

“... arrancando espinho reimoso, felpa de pau de estrepada.” (D.D., p.30) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos.  

 

FÉRIA s.f. 

Soma dos salários da semana. (AURÉLIO) 

“Sábado de tarde Senhora ficava horas e horas na salinha das contas preparando a féria dos 
homens, anotando os dias de trabalho, ...” (D.D., p.47) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos, donde se 
conclui tratar-se de termo pertencente à linguagem popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

FERRO DE ENGOMAR É QUEM ESQUENTA VIÚVA exp. 

Na falta do marido, o único calor que a viúva recebe é o que vem do ferro de engomar. 
(SOUZA, 2013) 

“... a velha minha avó que era mineira, dizia que ferro de engomar é quem esquenta viúva 
...” (G. O., p.171) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultado. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

FIAR v. 

Ter confiança; confiar, acreditar. (AURÉLIO) 

“Vá se fiar no que esse povo besta ignora ...” (J.M., p.36) 
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N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos, donde se 
conclui tratar-se de termo pertencente à linguagem popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

FICAR COM ESPINHA ATRAVESSADA NA GOELA exp. 
V.L. ter uma espinha atravessada na garganta (NASCENTES, 1986, p. 114) 
Guardar mágoa, ressentimento. (SOUZA, 2013) 
“Não pôde reagir na hora porque era um só contra muitos. Ficou com aquela espinha 
atravessada na goela. Por isso queria sair no terreiro e acabar com eles, nem que fosse a 
ferro frio.” (M.M.M., p.61) 
N.L. Expressão não registrada em nenhuma das obras consultadas. Acredita-se ser uma 
forma alterada da expressão ‘ter uma espinha atravessada na garganta’. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados. 
 

FICAR NA PEÇA exp. 

Ficar moça velha, ficar para titia. (SOUZA, 2013) 

“Moça que pega a escolher muito acaba ficando na peça...” (O Q., p.131) 

 N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

FIGO sm. 

Variação de fígado, também usada no plural. (CABRAL, 1982, p.391) 

“Os dois vinham cada um com o seu polvarim de chifre, chumbo grosso e fino, num saco; e 
a pedra que eles chamavam figo de galinha.” (M.M.M., p.40-41) 

 “Um curandeiro que a gente chamou, declarou que a aguardente tinha avinhado os figos da 
mulher; receitou um vomitório, ...” (M.M.M., p.288) 

ILDAE no (CABRAL). ILDAD nos três Dicionários padrão de língua e no (GIRÃO). ILND 
no (SERAINE).  

 

FINADO s.m. 

Indivíduo que faleceu; defunto, falecido. (AURÉLIO) 
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“... era o costume que ele pegou de só chamar Mãe ‘a finada’; como se ela não tivesse 
nome.” (M.M.M., p.34) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

FITA s.f. 

Ação que tem por fim impressionar, chamar a atenção, etc.; simulação, fingimento. 
(AURÉLIO) 

“Aquilo mais era fita, pra se fazer de preciosa. (G.O., p.113) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

FOGO s.m. 

Excitação sexual; sexualidade. (AURÉLIO) 

“É. O mulherio da nossa raça parece que nasceu com fogo no rabo. É mesmo raça de índia: 
não enjeita homem.” (M.M.M., p.47) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILDAC no 
(SERAINE). 

 

FORMIGAR v. 

Ter ou existir em abundância. (Adaptado do HOUAISS) 

“... passageiros alegres, que rodeavam formigando a sua mesa...” (O Q., p.56) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILDAD no (GIRÃO). ILND 
no (SERAINE). 

 
FORRA adj. 
Alforriada, livre. (SOUZA, 2013) 
“Pois fique sabendo que eu sou forra, de papel passado, desde que peguei barriga do finado 
seu sogro!” (M.M.M., p.92) 
N.L. Nenhum dos Dicionários consultados apresenta o item lexical nesta concepção. É, 
portanto, um neologismo. 
ILDAD em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
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FRANGOTE s.m. 

Rapaz novo; frangalhote, frango, rapazola. (HOUAISS) 
“O tal namorado da cidade na certa era um frangote medroso...” (G.O., p.79) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 
FRECHAR v. 
V.L. flechar (CABRAL, 1982, p.404) 
Partir veloz ou impetuosamente em determinada direção. (CABRAL, 1982, p.404) 
“Me contou Duarte que, mal apeou do cavalo, o Tonho frechou para ele de faca na mão; e 
não o matou porque estava caindo de bêbedo; ...” (M.M.M., p.297) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.171) afirma ser item lexical de uso popular corrente. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 
 
FRESCA DA NOITE exp. 

Fresquidão, frescor; sensação deleitosa, refrescante. (HOUAISS) 

“Só a volta, na fresca da noite, não se podia dizer que fosse um sacrifício.” (G.O., p.96) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

FRIAGEM s.f. 

Frialdade, sobretudo a resultante de vento. (AURÉLIO) 

“Fui lá dentro, peguei uma garrafa com uns dois dedos de jerebita (lembrança do Liberato) 
e entreguei a João Rufo: - Pra esquentar a friagem” (M.M.M., p.43) 

N.L. (AURÉLIO) e (HOUAISS) apresentam como regionalismo brasileiro do Norte. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

FUBICA s.m. 

V.L. fóbica (CABRAL, 1982, p.408) 

Indivíduo insignificante, sem importância, joão-ninguém. (HOUAISS) 
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“... porque outro como ele se arranjava, mas um maestro – embora um fubica da classe do 
Seu Jota do Piano – já era mais difícil.” (D.D., p.121) 

ILDAE no (HOUAISS). ILDAC no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

FULO DE RAIVA exp. 

Irritadíssimo, genioso; colérico. (AURÉLIO) 

“Eu fiquei andando no alpendre, pra lá e pra cá, ainda fula de raiva.” (M.M.M., p.38) 

N.L. 1. Em Cabral (1982, p.409) encontramos fulo de raiva (ou apenas fulo) – 
excessivamente irado. 2. Também em Cabral (1982, p.409), fulo de raiva é expressão 
encontradiça em Portugal como no Brasil, vai aqui assinalada por ser muito frequente seu 
emprego no Nordeste. Há divergências quanto à sua origem: uns acham que provém do 
latim, outros de certa língua africana; mas pode vir do inglês full, cheio). “Expressão 
popular, introduzida e vulgarizada no português, graças ao negro.” (Celso Mari em Ibiapina 
um apóstolo do Nordeste, p.68)  

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

G 

 

GADO DO VENTO exp. 
Que não pertence a ninguém. (SOUZA, 2013) 
“... o pouco que escapou amontou pela serra, virou ‘gado do vento’, quer dizer sem dono – 
como fala o povo.” (M.M.M., p.241) 
N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
GAMBÁ s.m. e f. 

Ébrio, beberrão. (HOUAISS) 

“Vamos ver se a gente bota ela pra fora... Ô gambá desgraçado!” (J.M., p.16) 

N.L. 1. (HOUAISS) e (AURÉLIO) apresentam como sinônimos: cassaco, micurê, mucura, 
raposa, sariguê, sarigueia, saruê, tacaca, taibu, ticaca, timbu. 2. (CABRAL, 1982, p.417) 
aponta como sinônimos: cangambá, maritaca, tunganga, além de ticaca. 3. (SERAINE, 
1991, p.180) além destes apontados por Cabral (1982), ainda acrescenta jirita. 
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ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

GANHA-PÃO s.m. 

Trabalho ou instrumento de trabalho que garante a subsistência do trabalhador; ganha-vida. 
(HOUAISS) 

“Perdido o seu ganha-pão habitual, Mariano ia remando a vida com dificuldade.” (G.O., 
p.166) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

GANHAR O MUNDO exp. 

Sair à-toa, para longe, para não-se-sabe-onde. (GIRÃO, 2000, p.220) 

“Do que tenho pena é do vaqueiro dela... Pobre Chico Bento, ter de ganhar o mundo num 
tempo destes com tanta família! ...” (O Q., p.16) 

N.L. 1 - No Michaelis encontramos uma acepção equivalente: cair no mundo, desaparecer, 
fugir. 2 – No Aurélio encontramos as acepções seguintes: ‘abrir no mundo’, ‘afundar no 
mundo’, ‘azular no mundo’, ‘cair no mundo’, ‘ganhar o mundo’, ‘pisar no mundo’. 3 – Em 
Cabral (1982, p.418-419), encontramos como acepções equivalentes as expressões: ‘ganhar 
o bredo’, ‘ganhar o mato’, ‘ganhar o oco do mundo’ ou ‘ganhar a lapa do mundo’. 
Também em Cabral (1982, p.164-165), encontramos as expressões equivalentes: Cair no 
oco do mundo. Cair na madeira (na mata, no mato, no bredo, no marmeleiro, no gramiá, 
na caatinga, etc.; na p. 515 Meter a canela (ou as canelas, a perna ou as pernas, a cara, o 
pé ou a sola) no mundo. 4 -  Em Seraine (l991, p.180), encontramos ganhar a lapa do 
mundo, ganhar o bredo, ganhar os marmelêro, ganhar os mororó, ganhar o mato ou 
ganhar os matos. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHAELIS), no (CABRAL), no (GIRÃO) e no (SERAINE). 
ILND no (HOUAISS). 

 

GASTAR v. 

Extinguir-se, acabar (-se). (AURÉLIO) 

”Dor se gasta. E raiva também, até ódio. Aliás também se gasta a alegria, eu já não disse?” 
(D.D., p.09) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (CABRAL) e no (SERAINE). 
ILND no (GIRÃO). 
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GORGOMILO s.m. 

V.L. gorgomila (HOUAISS) 

O princípio do esôfago; garganta, goela. (AURÉLIO) 

”... uma bebedeira, uma questão, uma navalha e um desgraçado que rola debaixo da mesa, 
com os gorgomilos cortados.” (J.M., p.34) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 
GRAÇA s.f. 
O nome de batismo. (AURÉLIO) 
”Como é a graça de vocemecê? – José Nascimento da Conceição, seu criado ...” (M.M.M., 
p.270) 
“Seu João... Não é João a graça dele?” (J.M., p.1101) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.186) afirma ser de uso plebeu, rural, sertanejo. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
GRETADO adj. 

Diz-se da pele com pequenas rachaduras. (AURÉLIO) 

“... lhe deixavam à mostra as pernas engelhadas e secas, os grandes pés espalmados de sola 
gretada.” (J.M., p.12) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

GRUJA s.f. 

Gratificação (Gorjeta). (HOUAISS) 

”– Escolha – ou a gruja ou a cana.” (G.O., p.49) 

N.L. O verbete não se encontra registrado em nenhum dos Dicionários Regionais, somente 
nos Dicionários Padrão de Língua, portanto, deve ser linguajar popular do meio urbano. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND nos três Dicionários de regionalismos e no 
(MICHAELIS). 

 

GURIA s.f.  

Moça com quem se namora; namorada, garota. (HOUAISS) 

”E agora aquela guria, uma tonta, que todo mundo cortava de língua.” (G.O., p.148) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

H 

 

HÁ MALES QUE TRAZEM UM BEM prov. 

V.L. há males que vêm pra bem; não há mal que bem não traga; não há mal sem bem, 
cata para quem. (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.209) 

Sempre há benefícios por trás de um mal aparente. (SOUZA, 2013) 

”Chegava a dizer que razão tem o dito: há males que trazem um bem.” (G.O., p.43) 

N.L. Item lexical somente encontrado em (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000). 

 

HAVER v. 

O verbo haver seguido de de mais inf. de outro verbo, exprime futuridade promissiva com 
ideia de 'ter fatalmente de. (Adaptado do HOUAISS) 

”Sem lume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie não havia de ficar morrendo de 
fome.” (O Q., p.31) 

”Você não há de querer fazer o negócio no escuro...” (O Q., p.29) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

HAVERA v. 

Haveria. (CABRAL, 1982, p.434) 

”João Miguel repetiu seu gesto: - Havera de me dar bem!” (J.M., p. 23) 

N.L. 1. Embora todos os verbos, quando entrada de verbete, estejam grafados no infinitivo 
impessoal, Havera desviou-se dessa uniformidade lexicográfica, por ser hápax dentro do 
corpus deste glossário. Tal item lexical, empregado somente na terceira pessoa do singular 
na linguagem regional-popular do Nordeste brasileiro, já se encontra mui descolado das 
formas flexionadas canônicas do verbo haver, no português padrão contemporâneo. 2. 
(CABRAL, 1982, p.434) - aliás, o único Dicionário que registra o termo - afirma ser forma 
alterada de haveria, do verbo haver. 

ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE).  
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HOMIZIAR v. 
Dar guarida, abrigo, refúgio, ou homizio a; esconder à vigilância da justiça. (AURÉLIO) 
“Quando eu precisei de homiziar o meu próprio filho, trouxe ele para cá, que lá não tinha 
recurso para isso.” (M.M.M., p.396) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
HORA DO MASTIGO exp. 

A hora do almoço. (SOUZA, 2013) 

“Ao meio dia largava o ponto para uma saída rápida até o china vizinho: era a hora do 
mastigo, como se dizia no tempo.” (G.O., p.43) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários pesquisados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

HORIZONTAL s.f. 

Meretriz, prostituta. (HOUAISS) 

”E tome meu conselho: aqui no Recife, quando a senhora precisar sair de noite, arranje 
companhia. Sozinha, pode ser tomada por horizontal.” (D.D., p.106) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-se 
pertencer ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

HORROR s.m. 

Grande quantidade; horror, montão. (HOUAISS) 
“Durante um horror de tempo, horas talvez, interrogaram Nazaré, a portas fechadas, no 
gabinete do comissário, enquanto no banco do corredor Mariano fumava e se desesperava.” 
(G.O., p.132) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
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I 

 

ILUDIÇÃO s.f. 

V.L. inludição (CABRAL, 1982, p.438) 

Aquilo que ilude, engana, logra, burla. (AURÉLIO) 

“Aquilo com a Santa não foi mais que uma iludição para desgraçar a pobre...” (J.M., p.113) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

IMPORTAR v. 

Ter importância para (alguém); interessar. (HOUAISS) 

“Logo não vê que eu vou me importar!” (J.M., p.37) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

INDA adv. 

Ainda. (AURÉLIO, HOUAISS e MICHAELIS) 

“Me esperancei que inda chovesse depois de São José...” (O Q., p.28) 

“Inda por cima do verãozão, diabo de tanto carrapato...” (O Q., p.15) 

N.L. (HOUAISS) aponta como sendo de uso antigo e informal. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND nos três Dicionários de regionalismos e no 
(MICHAELIS). 

 

INTEIRIÇAR v. 

Ficar hirto; entesar-se. (AURÉLIO) 

”Um momento, e a marrã inteiriçou-se mais...” (O Q., p.27) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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INTICAGE s.f. 

Implicância. (SOUZA, 2013) 

“E eu, no começo, não queria brigar... Foi ele que pegou no diabo da inticage... Até pisou 
no meu pé...” (J.M., p.11) 

N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles 
padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. É, portanto um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
INTICAR v. 
V.L. intincar, enticar (CABRAL, 1982, p.445) 
Implicar. (CABRAL, 1982, p.343) 
”E só pra inticar com a Firma, Rubina confirmou tudo do moço com a rabeca, do seu oficio 
de saltimbanco...” (M.M.M., p.91) 
N.L. 1. Termo não registrado em nenhum dos Dicionários padrão de língua. Acredita-se 
pertencer ao linguajar regional-popular. 2. (SERAINE, 1991, p.196) aponta como sendo de 
uso popular e acento plebeu e rural. 
ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND nos três Dicionários padrão de língua. 
 
INZONAR v. 
V.L. enzonar (HOUAISS) 
Intrigar, enredar, mexericar. ( AURÉLIO) 
”– Que é que você está inzonando por aí? Vai varrer o terreiro, preguiçoso!” (M.M.M., 
p.313) 
N.L. Embora não tenha sido encontrado registro nos Dicionários Regionais, HOUAISS 
assinala o termo como regionalismo do Brasil. 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
IR PARA O BELELÉU exp. 

V.L. ir pro beleléu (SERAINE, 1991, p.55) 

Morrer, desaparecer, sumir (-se). (AURÉLIO) 

”Sofri um acidente de automóvel, quase fui para o beleléu, mas escapei.” (G.O., p.33) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.55) afirma ser uma gíria usada em Fortaleza 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (SERAINE). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 
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IR PRA RUA exp. 

V.L. cair na rua (CABRAL, 1982, p.164) 

Sair para a rua. Retirar-se. (CABRAL, 1982, p.418) 

”– Você está solto, Seu João. Já veio a ordem. Pode ir pra rua, agora mesmo, se quiser...” 
(J.M., p.123) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários padrão de língua. Acredita-se 
pertencer ao linguajar regional-popular. 

ILDAE no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND nos três Dicionários padrão de língua e no 
(GIRÃO). 

 

ITÉ adj. de dois gêneros. 
Sem gosto; insípido. (AURÉLIO) 
”Sal não havia; mas estava ali mesmo sol pra secar a carne e todo mundo já estava 
acostumado a comer ité, feito índio.” (M.M.M., p.238) 
N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-
se pertencer ao linguajar popular e mesmo assim de pouco uso, vez que só se encontra 
registrado em um dos Dicionários padrão de língua. 
ILDAE no (AURÉLIO). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS) e nos três Dicionários de 
regionalismos. 
 

J 
 
JEREBITA s.f. 
V.L. jiribita, jeribita,geribita e giribita (CABRAL, 1982, p.454) 
Cachaça ou qualquer outra bebida alcoólica forte. (SERAINE, 1991, p.202) 
”Fazia as sortes de sempre, mas sem ajudante, que Ninosa ficava servindo a jerebita aos 
fregueses.” (M.M.M., p.289) 

 “Fui lá dentro, peguei uma garrafa com uns dois dedos de jerebita (lembrança do Liberato) 
e entreguei a João Rufo: - Pra esquentar a friagem” (M.M.M., p.43) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.202) apresenta: Uso pop. um tanto restrito, não raro, em tom 
burlesco. Jiribita é a pronúncia corrente. 
ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND nos três Dicionários de padrão de 
língua. 
 
JITIRANA s.f. 

V.L. jetirana (HOUAISS) 

Trepadeira ornamental, da família das convolvuláceas (Ipomoea coccinea e Merremia 
glabra), de flores amplas, afuniladas, alvas ou rubras, e fruto capsular. (AURÉLIO) 
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”... e quando chegamos na tapera encoberta pelas jitiranas e tudo rebentando em flor, o 
lugar era tão calmo, tão bonito e triste que apertava o coração.” (D.D., p.35) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (SERAINE). ILND no (MICHAELIS), no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

JUDIADOR (fem. judiadeira) adj. 

Que maltrata. (CABRAL, 1982, p.456) 

”Dessas gripes manhosas judiadeiras, ele tinha uma por ano.” (D.D., p.240) 

N.L. 1. O único dicionário que registra este adjetivo é o Cabral e afirma ser termo também 
conhecido em Minas. 

ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

JUDIAR v. 

Fazer sofrer; atormentar, maltratar. (AURÉLIO) 

“Para que judiar com o pobre do bichinho!” (C.P., p.60) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

JUREMA s.f. 
Árvore nativa do Brasil (característica da caatinga nordestina), de caule tortuoso, com casca 
malhada, ramos em zigue-zagues, armados, madeira us. em marcenaria e obras internas, 
flores esverdeadas e vagens coriáceas, escuras e arqueadas. (Adaptado do HOUAISS) 
”... fugir da mataria fechada, principalmente mato de alagadiço, que só tem jurema e unha-
de-gato, com os seus espinhos cortando a cara e as mãos dos cavaleiros.” (M.M.M., p.229) 
N.L. 1. (HOUAISS) Afirma que também é conhecida como: angico-branco, jacaré, 
vinhático-de-espinho. 2. (SERAINE, 1991, p.205), apresenta jurema branca e jurema preta 
como espécies deste vegetal. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (SERAINE). ILND no (CABRAL) e no 
(GIRÃO). 

 
L 

 
LÁ adv. 

Partícula expletiva empr. para dar ênfase negativa à expressão, ou para advertir. (Adaptado 
do HOUAISS) 
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”Sei lá de onde você veio!” (J.M., p.60) 

“Podia ser verdade, podia ser mentira... Há tanto falso no mundo... Sabe lá! ... ”(J.M., p.33) 

“Ele murmurou cansado e distante: - Lá me lembrei!” (J.M., p.14) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

LÁ NELA exp. 
V.L. lá nele. (CABRAL, 1982, p.458) 
Expressão usada quando alguém se refere a determinada parte do corpo de outra pessoa ou 
de um animal. (CABRAL, 1982, p.458) 
“Foi pegar um frango que estava fugindo pelas pedras, escorregou, caiu, quebrou qualquer 
coisa dentro, lá nela. Doía o corpo todo, não podia nem trocar a passada. (M.M.M., p.233) 
“Diz que rasgou os bofes, lá nela.” (J.M., p.72) 
N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários padrão de língua e somente 
num dos Dicionários de regionalismos. É, portanto um termo do linguajar regional-popular. 
ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 

LAMBANCEIRO s.m. e adj. 

Diz-se de, ou aquele que faz ou é dado a fazer lambança; lambanceador. (HOUAISS) 

“Lambanceiro, não senhora! Vou lhe provar quem é que tem farofa.” (J.M., p.107) 

“A coisa que eu tenho mais abuso neste mundo é de gente lambanceira.” (J.M., p.106) 

           N.L. 1. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo brasileiro. 2. (SERAINE, 1991, p.208) 
afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

LAPADA s.f. 

V.L. lambada (AURÉLIO, HOUAISS e MICHAELIS) 

Dose de bebida, certa dose de aguardente. (CABRAL, 1982, p.463) 

”Filipe entrou, aproximou-se do balcão grudento de açúcar, pediu uma lapada.” (C.P., 
p.109) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, P.210) afirma ser de uso popular corrente. 2. (AURÉLIO e 
HOUAISS) apontam lambada como sendo regionalismo do Norte e do Nordeste do Brasil. 
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ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

LARGO adj. 

Prolongado. (Adaptado do HOUAISS) 

“Santa ficou calada uns instantes largos, olhando o preso,” (J.M., p.38) 

ILDAE no (HOUAISS) e no (MICHAELIS). ILDAC no (AURÉLIO). ILND nos três 
Dicionários de regionalismos. 

 

LAUREL s.m. 

Caminhão velho. (CABRAL, 1982, p.467) 

“Seu Ladislau apareceu à nossa espera com dois caminhões fretados, o maior ainda em bom 
estado mas o menor era um laurel velho quase caindo aos pedaços.” (D.D., p. 109) 

ILDAE no (CABRAL). ILDAD no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (MICHAELIS). 
ILND no (GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

LAVAR A HONRA exp. 
Vingar-se. (CABRAL, 1982, p.436) 
”E há ainda muitas mortes por motivo de honra: bater em cara de homem, insultar um 
homem de certos nomes. Ou desvio de donzela, traição de mulher: ‘Honra só se lava com 
sangue.’” (M.M.M., p.101) 
ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 
 
LÉ COM LÉ CRÊ COM CRÊ prov.. 
V.L. cré com cré e lé com lé (CASCUDO, 1977, p.165) 
Cada um com seu igual. Cada qual com cada qual. (CASCUDO, 1977, p.165) 
“Duarte mesmo me preveniu um dia: ‘Mãe, com ela é lé com lé, crê com crê.’” (M.M.M., 
p.382) 
N.L. 1 – Em (CASCUDO, 1977, p.165) encontramos: Frase vinda de Portugal. As 
conjeturas filológicas dos brasileiros Castro Lopes e João Ribeiro, e da portuguesa Elza 
Paxeco, interpretaram: Créligo com Créligo e Leigo com Leigo: Querer com querer e Lei 
com Lei; Credo com Credo, Lado com lado. 2- (MOTA, 1987, p.113) por sua vez apresenta 
a variação Lé com lé, cré com cré. (Cada qual com seu igual. Em Portugal há quem faça um 
acréscimo: - Lé com lé, crê com crê, cada qual com os de sua ralé.) 
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ILDAE no (MICHAELIS), no (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000), no (MOTA, 
1987) e no (CASCUDO, 1977). ILND no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três 
Dicionários de regionalismos. 
 
LÉGUAS E LÉGUAS exp. 

V.L. léguas (SOUZA, 2013, com base na abonação de Rachel de Queiroz) 

De uma enorme distância. (SOUZA, 2013) 

“- até onde irá a fundura da terra? Léguas e léguas, naturalmente.” (G.O., p.76) 

“A menor insinuação, tomava o seu ar fugidio, pregava no olhar uma distância de léguas.” 
(C.P., p.92) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

LEVAR exp. 

Passar ou ter. (Adaptado do HOUAISS) 

“Duquinha levou para uma melhora sensível.” (O Q., p.111) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos. 

 

LEVAR A PEITO exp. 

Decidir a agir, sem relutância. (CABRAL, 1982, p.592) 

“... com pouco, todos estavam levando o serviço tão a peito quanto o dono.” (G.O., p.27) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND no (GIRÃO), no (SERAINE) e nos três Dicionários 
padrão de língua.  

 

LEVAR A VIDA, ROLANDO PEDRA DE MORRO ACIMA exp. 
Forma de viver ou de ir vivendo com muita dificuldade. (Adaptado de CABRAL, 1982, p. 
754) 
“A gente está em paz, levando a vida, rolando pedra de morro acima, como diz João Rufo, 
pensando que o mais difícil já se enfrentou, ...” (M.M.M., p.321) 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
 
LIFORME s.m. 

V.L. uniforme (AURÉLIO) 

Vestimenta (HOUAISS) 

“Na rampa da estação me esperava Amador, mais grisalho, sempre magro e seco no seu 
liforme branco de ver-a-Deus.” (D.D., p.215) 

N.L. 1. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo do Brasil de uso informal. 2. 
(AURÉLIO) apresenta como sendo de uso popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

LÍNGUA FALOU PAGOU exp. 

Não se deve falar mal de ninguém, a mesma coisa poderá lhe acontecer amanhã. (SOUZA, 
2013) 

“Pois língua falou pagou. Quem bota muita soberba, acaba pior que os outros.” (J.M., 
p.114) 

N.L. 1. Expressão não registrada em nenhuma das obras consultadas. É, portanto, um 
neologismo. 2. Acredita-se seja uma alteração da expressão ‘língua que fala, corpo que 
paga’ encontrada em Mota (1987, p.113). 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

LOGRADO adj. 

Enganado através de artimanhas; iludido, burlado. (Adaptado do HOUAISS) 

“Injustiça também para elas, que têm direito de viver e acabam ficando logradas.” (C.P., 
p.24) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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M 

 

MAÇADA s.f. 

Demora prolongada, importunação, amolação. (CABRAL, 1982, p.483) 

“Você? Qual! É uma maçada muito grande para quem vive tão ocupado... Só tem tempo 
para o trabalho...” (O Q., p. 19) 

ILDAE no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (MICHAELIS). ILDAC no (AURÉLIO). 
ILND no (GIRÃO) e no (SERAINE).  

MAGOTE s.m. 

Ajuntamento de pessoas ou de coisas; amontoado, porção. (HOUAISS) 

”Mas meu senhor, veja que ir por terra, com esse magote de meninos, é uma morte!” (O Q., 
p.34) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

MALHAR v. 

Bater com malho ou martelo em. (AURÉLIO) 

“... para ficar pronta, faltava apenas colocar portas e janelas, barrear as paredes, malhar a 
terra do chão.” (G.O., p.155) 

N.L. Os Dicionários de regionalismos consultados registram o item lexical como sendo o 
repouso do gado à sombra. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD nos três Dicionários de 
regionalismos. 

 

MALMENTE adv. 

De modo imperfeito, incompleto. (HOUAISS) 

“Eu malmente ferro o nome... E faz tempo que pelejo pra ler...” (J.M., p.26) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
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MAMADO adj. 

Que ingeriu muita bebida alcoólica; bêbedo, embriagado, ébrio. (HOUAISS) 

“O matador estava mamado! Assim não vale. Deixa pra lá, guria.” (D.D., p.107) 

N.L. 1. (AURÉLIO) aponta como um brasileirismo do Sul. 2. (HOUAISS) registra como 
um regionalismo do Brasil. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

MANCHEIA s.f. 

V.L. de mão cheia (SERAINE, 1991, p.225) 

Porção de coisas, ou quantidade de uma coisa, que a mão pode abranger. (AURÉLIO) 

“... a mais velhinha estendeu a mão para a tigela de farinha e foi pondo uma mancheia no 
caldo, devagar, habituada e aborrecida com aquelas discussões. (C.P., p.34) 

N.L. 1. O (AURÉLIO) apresenta como sinônimos: mainça, maunça, manípulo, punhado, 
mão-cheia. 2. O (HOUAISS) apresenta manípulo e punhado. 3. (SERAINE, 1991, p.225) 
apresenta como sendo de uso popular corrente de acento plebeu usada como medida. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (SERAINE). ILND no (CABRAL) e no 
(GIRÃO). 

 

MANQUITOLAR v. 

Manquetear. (HOUAISS) 

”... trabalhava apoiada numa bengalinha, manquitolando, e ficava engraçada.” (D.D., p.90) 

N.L. 1. (HOUAISS) apresenta como sendo um regionalismo do Brasil de uso informal. 2. 
(SERAINE, 1991, p.228) apresenta somente o adjetivo referindo-se às mãos e afirma ser de 
uso pejorativo da Linguagem plebeia e rural. 3. (GIRÃO, 2000, p.257) também apresenta 
somente como adjetivo referente a quem é defeituoso ou aleijado de uma ou de ambas as 
mãos, além de apresentar a variável léxica: mão-quitola. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (SERAINE). ILND no (CABRAL) e no 
(GIRÃO). 

 

MÃO PRA LÁ, MÃO PRA CÁ exp. 

O pagamento é imediato. (MOTA, 1987, p.119) 
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“– Boca de ceder! Cedeu, mas foi, mão pra lá, mão pra cá...” (O Q., p.35) 

N.L. Expressão registrada somente em (MOTA, 1987, p.119). 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

MARCHE-MARCHE interj. 
Voz de comando para caminhar apressadamente. (Adaptado do AURÉLIO) 
“- Vamos. E é marche-marche. Se não quiser que a gente lhe quebre de pau.” (M.M.M., 
p.09) 
N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-se 
pertencer ao linguajar popular. 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 
 
MARRÃ s.f. 

Ovelha de pouca idade. (HOUAISS) 

”Um momento, e a marrã inteiriçou-se mais...” (O Q. p.27) 

N.L. 1. (AURÉLIO) aponta como sendo regionalismo nordestino. 2. (HOUAISS) aponta 
como regionalismo de Pernambuco. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

MATA-BICHO s.m. 

V.L. matar o bicho (CABRAL, 1982, p.506) 

Uma dose de aguardente ou de outra bebida alcoólica. (AURÉLIO) 

”Chico Bento cuspiu com o ardor do mata-bicho.” (O Q., p.35) 

V. matar o bicho 

N.L. 1. (HOUAISS) aponta como sendo um regionalismo brasileiro. 2. (AURÉLIO) afirma 
ser de uso popular. 3. (CABRAL,1982, p.506) apresenta:” Aperitivo de aguardente. Deriva-
se da expressão “matar o bicho”, mais empregada em Portugal. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
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MATADOURO s.m. 

V.L. matadoiro (HOUAISS) 

Casa ou simples quarto que se destina a encontros amorosos ligeiros, de ocasião. 
(HOUAISS) 

“Que foi que houve com o Mimoso Morcego? Tu não foste ontem ao matadouro dele?” 
(D.D., p.107) 

N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-
se ser um termo pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

  

MATA-PASTO s.m. 

V.L. matapasto (SERAINE, 1991, p.235) 

Design. comum a algumas plantas da fam. das compostas e a várias da fam. das leguminosas, esp. 
do gên. Senna, da subfam. cesalpinioídea, invasoras dos pastos, muitas vezes tomando toda sua 
superfície e matando as gramíneas de que se alimenta o gado. (HOUAISS) 

“... no tempo de férias Senhora tinha a mania de me obrigar a fazer renda – ‘ocupação de 
moça branca, em vez de sair correndo pelo mata-pasto, junto com as molecas.’” (D.D., 
p.29) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (SERAINE). ILND no (MICHAELIS), no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

MATAR DE VERGONHA exp. 

Fazer passar um grande vexame, uma grande vergonha. (SOUZA, 2013) 

“... ele fazia isso sempre que alguém se referia a uma pessoa perto, às vezes matava a gente 
de vergonha.” (D.D., p.123) 

N.L. Trata-se de uma hipérbole de uso popular com a intenção de destacar a intensidade do 
feito, porém não foi encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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MATAR O BICHO exp. 

Ingerir aguardente ou qualquer outra bebida alcoólica. (AURÉLIO) 

“Na loja do Zacarias, enquanto matava o bicho, o vaqueiro desabafou a raiva.” (O Q., p.35) 

N.L. 1. (MICHAELIS) apresenta a expressão ‘salgar o galo’ como tendo o mesmo 
significado. 2. (CABRAL, 1982, p.507) é o único dos Dicionários de regionalismos que 
registra o termo. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (MICHEALIS) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

MATEUS PRIMEIRO OS TEUS exp. 

Primeiramente deve-se ter preocupação com todos aqueles seus dependentes para só depois 
pensar nos outros. (SOUZA, 2013) 

“Antes ele do que eu. Mateus primeiro os teus.” (D.D., p.103) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. Acredita-se 
pertencer ao linguajar popular. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

MEDONHO adj. 

Muito grande, excessivo, extraordinário. (CABRAL, 1982, p.509) 

“Afundava-se num medonho dó de si mesmo, gemia e queixava-se, naquela solidão da 
praia, ...” (G.O., p.201) 

N.L. Cabral (1982, p.509) apresenta também as acepções de: 1. Buliçoso, peralta (o 
menino). 2. Empregado na forma adverbial, corresponde a muito. 

ILDAE no (CABRAL). ILDAC nos três Dicionários padrão de língua. ILND no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

MEIA-ÁGUA s.f. 
V.L. meiágua (CABRAL, 1982, p.510) 
1. Telhado de um só plano. 2. P.ext. Habitação com esse telhado. (AURÉLIO) 
“Pela minha parte eu exigi que Duarte levantasse uma meia-água aberta, isolada da casa, 
pra se lidar com material tão perigoso.” (M.M.M., p.330) 
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“E eu revia o velho, na sua meiágua de telha, botando xerém de milho para os 
passarinhos.” (D.D., p.112) 
N.L. (SERAINE, 1991, p.236) aponta como sendo de uso popular corrente. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO)  
 
 
METER A LÍNGUA exp. 

Maldizer, criticar. (CABRAL, 1982, p.475) 

“– Não vá só. Leve ao menos Xavinha. Senão o povo estranha e mete a língua.” (D.D., 
p.63) 

N.L. Em Cabral encontramos como equivalente a expressão ‘Meter a língua em cima’. 

ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

METER A MÃO NA LATA exp.  

Dar taponas, esbofetear. (CABRAL, 1982, p.515) 

“... foi justamente numa ocasião em que só não arrancou o avental e não meteu a mão na 
lata do sujeito que vinha com ela porque não queria perder o emprego.” ( G.O., p. 11) 

N.L. Segundo Cabral (1982, p.515) são expressões equivalentes: Meter (ou mandar) a mão 
na lata (ou no pé da lata), Meter a mão – (meter o braço ou a tapa). – agredir com tapas e 
socos. Meter a mão no pé do ouvido.  – esbofetear, dar taponas.  Meter a palmatória (a 
ronca, a taca, a madeira, a sola, a ripa, a lenha, o cacete, o mangual, o fandango, o facão, 
o couro, o pau). – espancar, açoitar, surrar, espaldeirar, castigar. Cabral (1982, p.237) 
apresenta outras expressões, que embora pertencentes a campos semânticos diferentes, 
partem de similitudes em virtude do uso: 1. Macaco velho não mete a mão em cumbuca – 
Pessoa experiente ou sagaz não se aventura a negócios suspeitos ou duvidosos. 2. Não 
meter mão em combuca – Ser cauteloso, não se entregar a aventuras perigosas, não se meter 
na vida alheia ou em encrenca dos outros.  

ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

METER O FERRO exp. 

V.L. mandar o ferro (SILVEIRA, 2010, p.599) 

Ferir à faca. (SERAINE, 1991, p.165) e (SILVEIRA, 2010, p.599) 
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“E agora, se Zezé metesse o ferro em Mariano, não ia escorar a navalha na espinhela não.” 
(G.O., p.85) 

N.L. 1. (SILVEIRA, 2010, p.599) apresenta como sinônima a expressão comer (à/de/na) 
faca e como variante léxica mandar o ferro. 2. (SERAINE, 1991, p.165) afirma ser mais 
usada na serra da Ibiapaba. 

ILDAE no (SERAINE) e no (SILVEIRA). ILND nos três Dicionários padrão de língua,  

no (CABRAL) e no (GIRÃO).  

 

MISSA DE COVA exp. 

Missa que é celebrada no sétimo dia do falecimento de alguém; missa de sétimo dia. 
(SOUZA, 2013) 

“Ainda consegui de mim ficar até a missa de cova.” (D.D., p.62) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

MOÇA s.f. 

Mulher virgem; donzela. (HOUAISS) 
“Agora aquela... Aquela só dava o que bem queria. E com algum fim em mira. Era capaz de 
ainda ser moça. O tal namorado da cidade na certa era um frangote medroso...” (G.O., p.79) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

MODA s.f. 

Costume. (Adaptado do AURÉLIO) 

“Quando é que você deixa essa moda de por os outros de sem-vergonha? ”(J.M., p.17) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos. 
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MODE 1 prep. 

V.L. pramode, promode, prumode (CABRAL, 1981, p.524) 

Devido a, por causa de. (CABRAL, 1982, p.524) 

“– E mode isso carecia se largar pra cá?” (J.M., p.40) 

“– Mode aquilo que tem ali, lá na parede.” (J.M., p.26) 

“– Mas o que ele queria que o outro fizesse? Mode que era a briga?” (J.M., p.67) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

MODE 2 prep. 

V.L. pramode, promode, prumode (CABRAL, 1981, p.524) 

Para. (Adaptado do CABRAL, 1981, p.524) 

“Entre, mode eu poder trancar.” (J.M., p.19) 

“Vou ver se o homem me fia alguma bolachinha mode eu trazer pra você.” (J.M., p.16) 

“Uma bicadinha mode poderem fazer força ...” (J.M., p.87) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

MOFUMBO s.m. 

V.L. mofumbo-de-tabuleiro, mofumbo-do-rio (SERAINE, 1991, p.244); mofumbo, 
mofumo, mufumba, mufumbo (HOUAISS) 

O mesmo que cipoaba. Arbusto trepador (Combretum leprosum) da fam. das combretáceas, 
de folhas membranosas, flores vermelhas e sâmaras aveludadas. (HOUAISS) 

“E, então bem disfarçados dentro das moitas de mofumbo, na planta encapoeirada ...” 
(D.D., p.35) 

N.E. (HOUAISS) acrescenta ser nativo do Brasil (PI até BA) e Uruguai. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (GIRÃO) e no (SERAINE). ILND no 
(MICHAELIS) e no (CABRAL). 
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MOLECOTE s.m. 

Garoto de pouca idade; moleque. (HOUAISS) 

“Eu era molecote deste tamanho, e já me davam trago para beber na boca da ancoreta...” 
(J.M., p.111) 

N.L. (HOUAISS) registra como um regionalismo brasileiro. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

MOLEIRÃO s.m. 

Molengão. (AURÉLIO) 

“... quando Senhora se zangava com o nosso advogado, que era um moleirão e deixava 
correr tudo à revelia, ela comentava...” (D.D., p.186) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como sendo um regionalismo do Brasil. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

MOLHO s.m. 
V.L. molhe (CABRAL, 1982, p.527) 
Pequeno feixe. (Adaptado do AURÉLIO) 
”Marialva, sentada num banco, debaixo do alpendre, debulhava numa urupema um molho 
de feijão verde da horta do Beato.” (M.M.M., p.391) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 
MONTAR EM OSSO exp. 

V.L. andar em osso (AURÉLIO); andar em osso, cavalgar em osso (ou no osso) 
(CABRAL, 1982, p.528). 

Montar a cavalgadura sem a sela ou cangalha, sobre o pelo mesmo. (GIRÃO, 2000, p.280) 

“O menino vinha montado em osso, quase na garupa, num galope baixo e sacudido.” (O 
Q., p.34) 

“Raimundo Delmiro chegou lá em casa montado num jumento velho, em osso, mal 
segurava um cabresto feito com pedaço de corda fina.” (D.D., p.29) 

“... logo depois, de encontrar aquele jumento velho solto no meio da estrada; montou em 
osso, mas era difícil fazer o animal andar sem rédea nem cabresto.” (D.D., p.34) 
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ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

MONTURO s.m. 

Monte de lixo, de imundícies, de coisas sujas ou imprestáveis. (AURÉLIO) 

“Mato da primeira facada e ao depois rebolo no monturo pra virar carniça e a urubuzada 
comer...” (J.M., p.107) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

MORRER COM A ALMA DENTRO exp. 

Morrer muito rapidamente. (SOUZA, 2013) 

“... e não teve tempo de dar nem um ai! Morreu com a alma dentro, coitado!” (J.M., p.67) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

MORRINHAR v. 

V.L. amorrinhar (HOUAISS) 

Enfraquecer(-se); alquebrar(-se). (AURÉLIO) 

“Daí por diante morrinhou, morrinhou e com poucos meses foi-se embora deste mundo.” 
(D.D., p.111) 

N.L. Verbo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos, porém se 
encontra naqueles padrão de língua, donde se conclui que é um termo do linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

MOIRÃO s.m. 

V.L. mourão (HOUAISS) 
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Cada uma das estacas mais grossas às quais se fixam horizontalmente as varas mais finas 
de uma cerca. (HOUAISS) 

“Faltava providenciar os moirões, mas era fácil.” (G.O., p.90) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

MUDA s.f. 

Renovação do pêlo, das penas ou da pele de certos animais. (AURÉLIO) 

“Ia dando um pontapé na porta para entrar de uma vez, quando ouviu perto de si o bater 
asas e o canto rouco de um frango na muda para galo.” (G.O., p.03) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

MULHER DE BIGODE exp. 
V.L. ‘mulher de bigode não é pagode’ e ‘mulher de bigode nem o diabo pode’ (MOTA, 
1987, p.125) 
Mulher independente, que não aceita opinião de ninguém. (SOUZA, 2013) 
“Ele se treme todo quando ela lhe bota aqueles olhos duros de gavião. Mulher de bigode, 
que é que se pode esperar?” (M.M.M., p.50) 
N.L. Acredita-se que seja uma forma alterada das variantes léxicas: ‘mulher de bigode não 
é pagode’ e ‘mulher de bigode nem o diabo pode’ apontadas por (MOTA, 1987, p.125). 
(SOUZA, 2013) 
ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua, nem naqueles de regionalismos. 
 
MULHER E ARMA É TRASTE QUE NÃO SE EMPRESTA NEM ALUGA exp. 

Mulher e arma são de uso exclusivo de um só. São inegociáveis. (SOUZA, 2013) 

“Zezé vivia dizendo que sempre trazia consigo uma navalha para fazer picadinho do 
primeiro cara que se metesse com a guria dele... Que mulher e arma é traste que não se 
empresta nem se aluga...” (G.O., p,80) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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MUNDÃO DE MEU DEUS exp. 

V.L. mundão ou mundão de Cristo (CABRAL, 1982, p.535) 

Lugar muito distante. (HOUAISS) 

“Onde é que a gente vai viver, por esse mundão de meu Deus?” (O Q., p.32) 

N.L. 1. (HOUAISS) registra como regionalismo do Nordeste. 2. (MICHAELIS) como 
regionalismo do Norte. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

MUNDIÇA s.f. 

Ralé. (AURÉLIO) 

“Ela se sentou, espreguiçou-se e coçou os olhos. Seu Doca insistiu: - Hein, sua mundiça?” 
(J.M., p.17) 

N.L. 1. (HOUAISS) atesta como sendo um regionalismo brasileiro. 2. (CABRAL, 1982, 
p.535) aponta como sendo uma forma alterada de imundície. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 

 

N 

 

NA HORA DO PEGA PRA CAPAR exp. 

Na hora decisiva. Na hora do perigo. Por ocasião do ajuste de contas. (CABRAL, 1982, 
p.436) 

“– Não vê você? Grita e esperneia, mas quando chegar a hora do pega-pra-capar, vai 
correr se esconder na cozinha, chorando.” (M.M.M., p.43) 

N.L. Cabral (1982, p.436) apresenta as expressões: Na hora da onça beber água e Na hora 
do cancão pegar menino com a mesma acepção. 

ILDAE no (AURÉLIO) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no (HOUAISS) e no 
(MICHAELIS). 
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NÃO QUIS, NÃO QUIS exp. 

Aceitação sem ressentimento. (SOUZA, 2013) 

“Não quis, não quis, não tem bronca, amizade; é sair pra outra, não há ofensa.” (D.D., 
p.118) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

NÃO SABER FAZER UM O COM UM CANUDO exp. 
Ser totalmente analfabeto. (SOUZA, 2013) 
“É a Sinhazinha que escreve as cartas todas. O patrão não sabe fazer um O com um 
canudo. Mas mandou a filha estudar pra ter quem escrevesse e fizesse as contas pra ele.” 
(M.M.M., p.192) 
N.L. Expressão não encontrada em nenhuma das obras consultadas. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
NÃO SER PARA O BICO exp. 

V.L. não chegar para o bico (CABRAL, 1982, p.114) 

Não ser para o gozo, a fruição de. (AURÉLIO) 

“- praia de areia tudo tem dono, não é pra o bico de gente como nós -...” (G.O., p.24) 

”... Que moço branco não é pra bico de cabra que nem nós...” (O Q., p.62) 

“Por graça não se metia com as atrizes, não eram para o bico dele, Seu Brandini já tinha 
berrado isso de mil vezes a qualquer piadinha mais enxerida.” (D.D., p.121)  

N.L. (AURÉLIO) apresenta como expressão de uso familiar. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

NÃO TER BRONCA exp. 

Não tem problema, não fica ressentimento, mágoa. (SOUZA, 2013) 

“Não quis, não quis, não tem bronca, amizade; é sair pra outra, não há ofensa.” (D.D., 
p.118) 
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N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

NAS BARBAS DE exp. 

Bem perto, na vizinhança, nos arredores. (CABRAL, 1982, p.96) 

“Tem outras que, mesmo nas barbas do preso, andam aí com os seus paleios...” (J.M., 
p.59) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

NEGO-LHE O PÉ PARA QUE NÃO ME LEVE A MÃO exp. 

É uma precaução contra qualquer avanço de vantagens indevidas porque oportunistas. 
(SOUZA, 2013) 

“Antes ele do que eu. Mateus, primeiro os teus. Nego-lhe o pé para que não me leve a 
mão. Se eu não te almoço você me janta.” (D.D., p.103) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

NEM A FLOR NEM O REFUGO exp. 

Não se deve aproveitar da ocasião, mas agir com parcimônia, com justiça. (SOUZA, 2013) 

“Separe você mesmo as suas, Amador, mas lembre da regra: nem a flor nem o refugo!” 
(D.D., p.186) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, sejam aqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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NÍQUEL s.m. 

Designação comum às moedas divisionárias feitas com esse metal. (AURÉLIO) 

“Aquele carteiro de cara magra, que procurava um tostão entre os níqueis.” (C.P., p.25/26) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.255) afirma que o termo é corrompido em nica pelas crianças e 
a plebe. O termo é atualmente pouco usado. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

O 

 

O CALCANHAR-DO-MUNDO exp. 

Local muito distante. (SOUZA, 2013) 

“O lugar era distante de tudo, parecia mesmo o calcanhar-do-mundo, sem arvoredo 
nenhum...” (D.D., p.110) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. Acredita-se ser uma forma alterada das expressões: ‘cafundó (cafundós ou 
cafundós do Judas’); ‘calcanhar do Juda (do Judas ou de Judas)’; ‘cu do Judas ou do Juda 
e cu do mundo)’ encontradas no (CABRAL, 1982, p.160, 167, 264) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

O DAR ESTÁ NO QUERER exp. 

O ato de dar depende do querer. (SOUZA, 2013) 

”O dar está no querer, o pedir não é afronta.” (D.D., p.118) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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Ô DE CASA?  (E Ô DE FORA!) exp. 
A primeira é a expressão usada pelo visitante, à porta da casa; e a segunda é a resposta, de 
quem está no interior da casa. (CABRAL, 1982, p.549) 
“E quando me viu, o homem tirou o chapéu e disse: - Ô de casa! Eu respondi: - Ô de fora!” 
(M.M.M., p.72) 
ILDAE no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND nos três Dicionários padrão de língua e no 
(GIRÃO). 
 
O DIABO VEM COM UMA CAPA E UMA CAMPA exp. 
Apresentando disfarce. (SOUZA, 2013) 
“– Pé de Bode (era essa a alcunha do cabra), minha avó dizia que o diabo vem com uma 
capa e uma campa, quando quer atentar a gente.” (M.M.M., p. 333) 
N.L. Expressão não encontrada em nenhum Dicionário consultado, nem mesmo naqueles 
de fraseologias, é, portanto um neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
O PEDIR NÃO É AFRONTA exp. 

Pedir não ofende a ninguém. (SOUZA, 2013) 

“O dar está no querer, o pedir não é afronta.” (D.D., p.118) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

OBRA DE exp. 

Pouco mais ou menos; cerca de. (AURÉLIO) 

“Eu ainda esperei obra de uma semana.” (O Q., p.89) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.259) apresenta como sendo de uso popular, plebeu e rural. 2. 
(CABRAL, 1982, p.548) afirma: “Não é expressão regional, consigna-se aqui, por ser de 
uso frequente no Nordeste, o que não se dá alhures. Remonta de Portugal e o seu uso é 
encontradiço em livros e documentos antigos. Encontra-se, por exemplo, no relatório do 
padre Luis Figueira, de sua malograda viagem do Ceará ao Maranhão, em janeiro de 1607, 
transcrito na Revista do Instituto do Ceará, tomo XVII, p.108.” 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO) 
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OCO DO MUNDO exp. 

Lugar distante, remoto, indefinido, desconhecido. (CABRAL, 1982, p.549) 

“Mas solto no oco do mundo, vivia desgarrado como um bicho e não tinha precisão de 
ninguém...” (J.M., p.96) 

N.L. (SERAINE, 1982, p.260) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND nos três Dicionários padrão de língua. 

 

ÓI interj.. 
V.L. olhe (CABRAL, 1982, p.549) 
Interjeição, indicando algo. (CABRAL, 1982, p.549) 
“E onde é que eu encontro este Tio Franco? Um que ainda não tinha dito nada, estendeu a 
mão, apontou: - Talí, oi, naquela casa.” (M.M.M., p.276) 
ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE).  
 
OITÃO s.m. 

V.L. outão (AURÉLIO, HOUAISS e MICHAELIS) 

Cada uma das paredes laterais da casa, situadas nas linhas de divisa do lote. (AURÉLIO) 

“... estiraram o homem na calçada do oitão, à sombra.” (D.D., p.30) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos consultados. 
Acredita-se pertencer ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

OLHOS QUE A TERRA VAI COMER exp. 
V.L. olhos que a terra há de comer<www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=68654> 
Expressão usada para atestar veracidade ao que é dito. (SOUZA, 2013) 
 
“Não me faça de idiota. Eu vi com os meus olhos. Sim com estes olhos que a terra vai 
comer! (M.M.M., p.162) 
N.L. Trata-se de uma adaptação do provérbio português ‘olhos que a terra há de comer’ 
<www.quemdisse.com.br/frase.asp?frase=68654> 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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ORA DÁ-SE, DÁ-SE exp. 

Trata-se de uma locução interjetiva que denota estranheza, revolta, censura e espanto. 
Equivale à expressão Ora já se viu! (Adaptação do CABRAL, 1982, p.554) 

“... punha a mãe atrás dele e vinham com exigências de padre, juiz e casamento. Ora dá-se, 
dá-se.” (G.O., p.148) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

OU QUEBRA, OU BOTA RELÓGIO exp. 

Ou tudo ou nada. (SOUZA, 2013) 

“Um dos da roda gracejou: - Ou quebra, ou bota relógio!” (O Q., p.101) 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

P 

 

PACHOUCHADA s.f. 

Dito disparatado; tolice, asneira. (AURÉLIO) 

”– Vaca velha! – a frase predileta de Seu Brandini quando se enfurecia com as 
pachouchadas de D. Pepa.” (D.D., p.91) 

N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-
se ser um termo pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

PAIOL s.m. 

Armazém para depósito de produtos agrícolas em geral. (HOUAISS) 

“... mandei que a armasse no último do correr de quartos do paiol que fica algumas braças 
além do oitão, à direita da casa-grande.” (D.D., p.31) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

PALEIO s.m. 

Provocação, troça, zombaria. (HOUAISS) 

“Tem outras que, mesmo nas barbas do preso, andam aí com os seus paleios...” (J.M., p.59) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.268) aponta como sendo de uso plebeu e rural. 2. (HOUAISS) 
apresenta como sendo regionalismo brasileiro. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 

 
PAPO-DE-EMA s.m. 
Alforje, sacola com alça. <aulete.uol.com.br/papo-de-ema> Acesso em 27/03/13. 
“Peguei lá o papo-de-ema que Pai, quando viajava, usava para guardar o dinheiro.” 
(M.M.M., p.62) 

“E, junto com as cartucheiras, claro, o cinto de papo de ema onde guardava o seu dinheiro.” 
(D.D., p.37) 
N.L. Item lexical somente encontrado em (aulete.uol.com.br/papo-de-ema) 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
PASSADO NO CIVIL exp. 

Casado no cartório. (SOUZA, 2013) 

“Não sabe que ele é passado no civil, lá no Cariri?” (J.M., p.116) 

N. L. Expressão não encontrada em nenhuma das obras consultadas. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

PASSAR A FERRO exp. 

V.L. passar (CABRAL, 1982, p.573) 

Alisar (roupa) com ferro de passar. (AURÉLIO) 

”A um canto, o seu próprio terno de casemira, tal como Percília o pusera da última vez em 
que passara a ferro.” (G.O., p.35) 
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N.L. (CABRAL, 1982, p.573) define a expressão como: engomar, estirar a roupa em ferro 
quente. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

PASSAR A MÃO exp. 

Desviar, subtrair, furtar, surripiar; meter a mão em. (AURÉLIO) 

“Cangalha não acharam aparelhada, estão passaram a mão numa alheia, jogada no 
alpendrim de uma casa fechada,...” (M.M.M., p.126) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO). 

 

PAU adj. 

Cansativo, que incomoda. (SERAINE, 1982, p.578) 

“- Não irrite o outro com besteiras, Samuel. Você é pau como o diabo!” (C.P., p.23) 

N.L. Cabral (1982, p.578) apresenta também as acepções: Maçante, cacete, impertinente, 
paulificante, aborrecido.  

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

PAU-DE-VIRAR-TRIPA exp. 

V.L. vara (ou pau) de virar tripa (CABRAL, 1982, p.732) 

Pessoa alta e magra. (CABRAL, 1982, p.732) 

“– Logo quem fala, esse pau-de-virar-tripa.” (D.D., p.17) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.278) afirma que Leonardo Mota inclui a expressão sob a forma 
‘pau de enrolar tripa’ no rol dos ‘apelidos sertanejos’ e considera-o sinônimo de 
pitombeta. 

ILDAE no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND nos três Dicionários padrão de língua e no 
(GIRÃO). 

 



184 

 

PÉ DE GALINHA NÃO MATA PINTO prov. 

Pancada de amor não dói. (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.186) 

“Afinal, que é que a mãe podia lhe fazer de tão espantoso? Pé de galinha não mata 
pinto...” (G.O., p.113) 

ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua, nem tampouco nos de regionalismos. 
Somente se encontra registrado no Dicionário de provérbios. 

 

PÉ-DE-VENTO exp. 

Ventania repentina, de curta duração. (AURÉLIO) 

“... João Rufo me dizia que o pobre do Beato estava tão fraco que até um pé-de-vento era 
capaz de dar com ele em terra.” (M.M.M., p.369) 

N.L. 1. Em Cabral (1982, p.750), encontramos esta expressão com o sentido de ‘ventania 
forte e súbita’. 2. Em Girão (2000, p.290), encontramos o sentido de ‘ventania violenta’. 

 ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

PEGAR v. 

Começar. (Adaptado do AURÉLIO) 

“Moça que pega a escolher muito acaba ficando na peça...” (O Q., p.131) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

PEGA-RAPAZ s.m. 

Pequena mecha de cabelo recurvada e pegada à testa ou aos lados do rosto, junto às orelhas; 
vírgula, belezinha. (AURÉLIO) 

“... o cabelo à la garçonne com um pega-rapaz no meio da testa, ...” (J.M., p.34) 

N.L. (HOUAISS) apresenta como um regionalismo brasileiro. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(GIRÃO). 
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PEITICA s.f. 

Pessoa importuna. (AURÉLIO) 

“E, justamente no dia em que ele vinha, se dava o caso da peitica da velha inventar de sair 
pra compras!” (G.O., p.92) 

N.L. Tanto (HOUAISS), quanto (AURÉLIO) afirmam ser um regionalismo nordestino. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 

 

PELEJAR v. 

Insistir muito; instar. (HOUAISS) 

“E faz tempo que pelejo pra ler...” (J.M., p.26) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.286) afirma ser linguagem rural e plebeia. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

PÉ-RAPADO adj. 

V.L.: pé-rachado (Girão, 2000, p.290)  

Homem de condição humílima; pobretão. (AURÉLIO) 

“Não me meto com gente daquela raça. Sujeito à-toa, pé-rapado, acho que não possui nada 
além da roupa do corpo e essa é a que a gente vê...” (G.O., p.70-71) 

N.E.: Em Cabral (1982, p.584) encontramos: “relativamente à origem da expressão, 
Bernardino José de Sousa, em seu Dicionário da Terra e da Gente do Brasil dá a seguinte 
explicação: “Alcunha depreciativa que os portugueses deram aos revolucionários de 
Olinda, na guerra civil de 1710, em Pernambuco, conhecida pelo nome de Guerra dos 
Mascates. Segundo um cronista do tempo, este nome derivou do fato dos adeptos do 
partido de Olinda, havendo de tomar armas, punham-se logo descalços e à ligeira”. 
Entretanto, José de Alencar em Guerra dos Farrapos ( p.15), dá uma explicação diversa: 
“...dava-se, no princípio do século XVIII, a alcunha de pé-rapado, não só por andarem 
descalços, como pela estreiteza de muitos fidalgos em ruína”. Franklin Távora por sua vez, 
empregando mais de uma vez a expressão em seu livro Lourenço(p.68), com tema sobre 
ocorrências da Guerra dos Mascates, deixa-nos a conclusão de que ela teve, de fato, a 
origem naquela oportunidade.” 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
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PEREBA s.f. 

V.L. bereba, bereva e pereva. (AURÉLIO) 

Lesão cutânea indefinida, ger. de mau aspecto. (HOUAISS) 

“... e cheia de pereba pelas mãos, pelas pernas... corta coração!” (J.M., p.113) 

“... já tratava as perebas da meninada, talhos pequenos de faca, cortes de caco de vidro, 
essas coisas.” (D.D., p.30) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.288) afirma ser de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

PERU CALADO GANHA UM CRUZADO exp. 

Alusão aos espectadores (perus), nos jogos de salão. (CABRAL, 1982, p.599) 

“Um dos soldados, o que tinha o ás, virou-se: - Peru calado ganha um cruzado...” (J.M., 
p.71) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

PIA s.f. 

V.L. salgado que só pia. (AURÉLIO) 

Alimento muito salgado. (MICHAELIS) 

“Ih! Sal puro! Mesmo que pia!” (O Q., p.41) 

N.L. Acredita-se tratar-se de uma alteração da forma ‘Salgado que só pia’. (SOUZA, 2013) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

PICUMÃ s.f. 

V.L. pucumã (CABRAL, 1982, p.627) 

Fuligem. (AURÉLIO) 

“... e assim eu já curava umbigo de recém-nascido com mercurocromo, antes que as 
comadres lhes pusessem emplastro de pele de fumo com picumã; ...” (D.D., p.30) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

PISAR DE CAÇULA exp. 
V.L. pilar (AURÉLIO) 
Ato ou efeito de duas pessoas pisarem no pilão, ao mesmo tempo, de maneira alternada. 
(SOUZA, 2013) 
“Pilador não era difícil, todo mundo ali era acostumado a pisar milho de caçula; duas 
pessoas, cada uma com a sua mão de pilão, batendo de feição: quando uma ia com a mão 
pro alto a outra descia.” (M.M.M., p. 329) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
PISSUIR v. 

V.L. possuir (CABRAL, 1982, p.609) 

Ter como propriedade; ser proprietário de. (AURÉLIO) 

 “Mas Mané Doido, pra que você quer isso? Ele dizia: - Pra nada, só pra pissuir.” (D.D., 
p.229) 

N.L. Forma alterada de possuir (CABRAL, 1982, p.609). 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 
PLANTAR A LÍNGUA exp. 
Falar mal de alguém, difamar. (SOUZA, 2013) 
“Pouco tempo passado que Pai morreu, quando Mãe começou a amizade com o Liberato e 
o povo plantou-lhe a língua, eu só sentia vergonha e raiva...” (M.M.M., p.121) 
N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
POLVARIM s.m. 

Utensílio onde se leva pólvora para a caça. (AURÉLIO) 

“Os dois vinham cada um com o seu polvarim de chifre, chumbo grosso e fino, num 
saco;...” (M.M.M., p.41) 

N.L. Polvarim é variação fonética de polvarinho ou povarinho ambas as forma encontradas 
em Cabral (1982, p.613) significando polvorinho.  No Aurélio, no Houaiss e no Michaelis 
Eletrônicos encontramos a forma polvorinho. 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

POR ACOLÁ exp. 

A fêmea (mulher ou animal) apresenta adiantado estado de gravidez. (CABRAL, 1982, 
p.22) 

“Coitada, tão magra, tão amarela, com o bucho por acolá...” (J.M., p.113) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários padrão de língua com o sentido 
empregado pela escritora. O único Dicionário de regionalismos que registra a expressão é o 
(CABRAL, 1982, p.22) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILDAD nos três Dicionários padrão de língua e no 
(SERAINE). ILND no (GIRÃO). 

 

POR CAUSA DE QUÊ? exp. 

Por quê? (SOUZA, 2013) 

“E o senhor, quantos pegou? – Oito... – Por causa de quê?” (J.M., p.25) 

N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

POR FINA FORÇA exp. 

Por força; por qualquer modo, sem atender a razões; à viva força. (AURÉLIO) 

“Numa hora lá Seu Brandini estava tão animado que queria por fina força fazer a Valsa dos 
Apaches, mas Estrela recusou...” (D.D., p.176) 

N.L. Em Cabral (1982, p.401) encontramos como expressões equivalentes ‘por força’ e ‘à 
fina força’, esta última já consagrada. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

PORÇÃO s.f. 

Grande quantidade de. (HOUAISS) 
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“Pois deixe estar que no ano que vem eu trago aqui uma porção de moças bonitas para você 
poder aproveitar as viagens...” (O Q., p.20) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

PRA MOLHAR O CUSPE exp. 
Em quantidade mínima. (SOUZA, 2013) 
“João riu: - Só vai dar pra molhar o cuspe. Um gole pra cada um.” (M.M.M., p.43) 
N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
PRATICAR OFICIO exp. 
Atuar profissionalmente ou como amador em; exercer, exercitar. (AURÉLIO) 
”O velho me olhou curioso: - Quer dizer que vocemecê não pratica oficio nenhum?” 
(M.M.M., p.277) 
N.L. Item lexical não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos 
consultados. Acredita-se ser termo pertencente ao linguajar popular. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
PREPOSTO s.m. 

Aquele que dirige um serviço, um negócio, por delegação da pessoa competente; instrutor. 
(AURÉLIO) 

“Ajudar, o governo ajuda. O preposto é que é um ratuíno ...” (O Q., p.35) 

N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND em nenhum dos Dicionários de 
regionalismos.  

 

PRIVANÇA s.f. 
Intimidade. (AURÉLIO) 
“Protegia (de costas) as minhas retiradas para o mato, para as minhas privanças. Até 
mesmo para eu mudar de roupa.” (M.M.M., p.260) 
N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-se 
pertencer ao linguajar popular. 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos.  
 
 
 



190 

 

PUNIR v. 

Tomar as dores ou a defesa de. (Adaptado do AURÉLIO) 

“... Se seu doutor quiser punir por mim...” (J.M., p.31) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.306) afirma ser de uso popular corrente. 2. (GIRÃO, 2000, 
p.306) afirma ser arcaísmo persistente no falar brasileiro. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 

 

PUXAR FOGO exp. 

Embriagar-se, mas não de todo; ficar em estado de meia-embriaguez por efeito de bebidas 
alcoólicas. (SERAINE, 1991, p.307) 

“... começou a falar mais alto e a me fazer festinhas, muito alegre, ‘puxando fogo’,...” 
(D.D., p.173) 

VER queimado 

N.L. (SERAINE, 1991, p.307) observa que também se diz, elipticamente, puxar. 

ILDAE no (AURÉLIO) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no (HOUAISS), e 
no (MICHAELIS). 

 

Q 

 

QUANDO DEUS É SERVIDO exp. 

De acordo com a vontade de Deus. (Adaptada do CABRAL, 1982, p.299) 

“Morre quando chega o dia, ou quando Deus Nosso Senhor é servido de tirar...” (O Q., 
p.112) 

N.L. De todos os Dicionários consultados o (CABRAL, 1982, p.299) é o único que registra 
a expressão como Deus é servido. Acredita-se que a expressão em análise seja uma forma 
alterada desta. 

ILDAE no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

QUEBRAR O JEJUM exp. 

Alimentar-se pela primeira vez no dia. (SERAINE, 1991, p.312) 
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“Como é que eu ia poder acordar com o sol, lavar o rosto, arear os dentes, quebrar o jejum, 
ir ao quintal apanhar os ovos nos ninhos das galinhas,...” (M.M.M., p.135) 

 “Pelas oito da manhã passamos num lugarejo onde se conseguiu café com pão de milho e 
todo mundo quebrou o jejum. (D.D., p.110) 

N.L. 1. (SERAINE, 1991, p.312) afirma ser de uso plebeu e rural. 2. (CABRAL, 1982, 
p.267) e (SERAINE, 1991, p.312) apresentam como sinônima a expressão ‘Quebrar o 
Cuspe’. (GIRÃO, 2000, p.309) registra o substantivo quebra-cuspe como sinônimo de 
quebra-jejum. 

ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND em nenhum dos três Dicionários 
padrão de língua.  

 

QUEIMADO adj. 

Um tanto embriagado; bêbedo. (HOUAISS) 
“E infalivelmente vinha alto, queimado, grosso – dizer de Xavinha. Bêbedo.” (D.D., p.170) 

N.L. Corresponde à expressão ‘Puxando fogo’. (CABRAL, 1982, p.637) 

ILDAE no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILDAC no (AURÉLIO) e 
no (MICHAELIS)  

 

QUEM COM MUITAS PEDRAS BOLE... prov. 

Quem brinca com fogo acaba por se queimar. (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, 
p.151) 

“E passou o ferrolho no portão, saiu andando na minha frente, lá adiante se voltou: - Quem 
com muitas pedras bole... Se lembre, eu estava no Ceará.” (D.D., p.225) 

N.L. Acredita-se tratar-se de forma alterada do Provérbio Português Quem com muitas 
pedras bate com alguma se fere. (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.151) 

ILDAE somente no Dicionário de provérbios. ILND nos três Dicionários padrão de língua e 
nos três Dicionários de regionalismos.  

 

QUEM COME DO MEU PIRÃO, LEVA DO MEU CINTURÃO prov. 

Quem dá o pão dá o castigo. (SERAINE, 1991, p.295) 

“Vive encostada na nossa casa. E tem lá o ditado: quem come do meu pirão, leva do meu 
cinturão. Tem que fazer o que se mandar.” (M.M.M., p.49) 
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N.L. Em (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.526) há as seguintes variações do 
proverbio: ‘Quem come do meu pão leva do meu bordão’, ‘quem come do meu pilão bebe 
do meu cinturão’, ‘quem come do meu pilão leva do meu cinturão.’ 

 ILDAE no (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.526) e no (SERAINE). ILND nos 
três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

QUEM COMER A CARNE TEM DE ROER OS OSSOS prov. 

Não usufruir de alguém ou de alguma coisa e depois abandonar. (SOUZA, 2013) 

“Também não vou abandonar meus cabras numa desgraça dessas... Quem comeu a carne 
tem de roer os ossos...” (O Quinze, p.16) 

N.L. 1. Em (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.526), há a seguinte variação do 
provérbio: ‘Quem comeu a carne (que lhe) roa o osso.’ 2. Em (MOTA, 1987, p.180) 
encontramos: ‘Quem comeu a carne que roa os ossos.’ 

ILDAE no (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.56) e no (MOTA, 1987, p.180). 
ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismos. 

 

QUEM QUER A CABRA PRENDE O CABRITO exp. 
Quem deseja conseguir algo, deve ser prevenido. (SOUZA, 2013) 
“Decerto tinham soltado a mãe para ir pastar, mantendo a cria presa; não diz que quem 
quer a cabra prende o cabrito? “ (M.M.M., p.231) 
N.L. Expressão não dicionarizada em nenhuma das obras consultadas. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
QUENTAR v. 

V.L. aquentar (AURÉLIO) 

Aquecer-se, esquentar-se. (AURÉLIO) 

“Mas que a gente saia desta miséria, com aquela bruxa dos diabos se enxerindo na vida dos 
outros, onde a criança tenha um pedacinho de terreiro para brincar e quentar sol...” (G.O., 
p.9) 

“Basta só que levem o tamborete pra eu quentar sol no terreiro!” (D.D., p.218) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 
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QUICÉ s.m. e f. 

V.L. quicê, quecé e quecê (AURÉLIO) 

Faca velha e imprestável e/ou sem cabo. (AURÉLIO) 

“Não posso dar quicé nenhuma, Quicé é faca e faca é arma.” (J.M., p.40) 

“O João queria ver se arranjava uma quicezinha, para acertar a palha que trouxe.” (J.M., 
p.40) 

N.L. 1. (HOUAISS) registra como um regionalismo brasileiro. 2. (SERAINE, 1991, 
p.315/316) afirma ser de uso plebeu e rural. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

R 

 

RABO DE SAIA exp. 

V.L. rabo da saia, barra da saia ou barra de saia Cabral (1982, p.673) 

Muito preso à autoridade materna. (CABRAL, 1982, p.673) 

“Se junta com as cunhãs, já que não tem mais o rabo de saia da mãe!” (M.M.M., p.43) 

ILDAE no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILDAC no (AURÉLIO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

  

RAÇA s.f. 

Ascendência, origem, estirpe, casta. (AURÉLIO) 

“- Sinhazinha, me desculpe, mas esses seus primos pensam que são de raça de fidalgos!” 
(M.M.M., p.34) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

RAPA s.f. 

V.L. raspa (CABRAL, 1982, p.646) 

O mesmo que raspa. Aquilo que foi raspado. (CABRAL, 1982, p.646) 
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“... me dava nem que fosse um ramo de manjericão ou uma cuia cheia de rapa de juá para 
eu lavar o cabelo.” (D.D., p.39) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 

 

RAPARIGA s.f. 
Meretriz. (AURÉLIO) 

“Já que era rapariga direita e gostava dele, casar seria o bom caminho.” (G.O., p.14) 

“... como se ela fosse uma senhora de verdade e não aquela mulatinha aça, que madame da 
cidade iria tratando logo de ‘rapariga’ ou ‘criatura.’” (G.O., p.56) 

N.L. Tanto (AURÉLIO) quanto (HOUAISS) registram como regionalismo brasileiro do 
Nordeste, de Minas Gerais e Goiás. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

RÉCUA s.f. 
Grupo de indivíduos. (adaptado do HOUAISS) 
“E mais: eu, novinha, sadia, podia ainda ter uma récua de filhos para virem azucrinar os 
tios.” (M.M.M., p.89) 
N.L. (CABRAL, 1982, p.650) define como sendo – grupo de pessoas da mesma classe ou 
família, e afirma que (nem sempre é usado no sentido torpe que os dicionários consignam). 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
 
REI MORTO, REI POSTO prov. 

Para substituir um amor antigo, não há nada como um novo amor. (LACERDA, et al. 2000, 
p. 80) 

“Rei morto, rei posto. Morreu a Sinhá Dona e chegou – não quero dizer a Sinhá Nova, 
porque ai, naquela hora da minha chegada eu não tinha nada de Sinhá Dona: surrada e 
ferida, magra e de olho fundo,...” (D.D., p.235) 

N.L. Ainda em (LACERDA, et al. 2000, p. 80) vamos encontrar definições tais como: pelos 
amores novos se esquecem os velhos, pelos santos novos se esquecem os velhos, rei morto 
rei posto, um cravo com outro se tira, um cravo tira outro, um amor faz esquecer outro, um 
cravo tira outro, um coração faz esquecer outro, um prego empurra outro, vai-se um amor 
e vem outro, vão-se uns, vêm outros. 

ILDAE no (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000) e no (MOTA, 1987). ILND em 
nenhum dos Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismo. 
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REIMOSO adj 

Que provoca doença ou mal-estar alérgico, que faz mal, que incomoda. (Adaptado de 
CABRAL, 1982, p.652) 

“... todo mundo sabe que curimatã é o peixe mais reimoso do mundo, ...” (D.D., p.51) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO). 

 

RELO s.m. 

V.L. ralo (CABRAL, 1982, p.645) 

A ação de ralar o sete. (CABRAL, 1982, p.645) 

”Olha o relo, com o ás!” (J.M., p.70) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no  

(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 
REMOQUE s.m. 
Insinuação indireta e maliciosa. (AURÉLIO) 
“Eu passava dias e noites nessa confusão de pensamento. E quando ia me alegrando, lá 
vinha a desconfiança, ou os remoques da Firma.” (M.M.M., p.129) 
N.L. Item lexical não registrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos. Acredita-se, 
portanto, pertencer ao linguajar popular. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos.  
 

RENTE adv. 

Pela raiz ou pelo pé. (AURÉLIO) 

“- Luís de Souza cortou, rente: - Lá vem o camarada alegando o grande sacrifício dos 
intelectuais. (C.P., p.39) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

RESSABIADO adj. 

Desconfiado, espantado, assustado. (HOUAISS) 

”Chico chegou então, devagar, bastante ressabiado, acomodando a roupa.” (G.O., p.05) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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ROR s.m. 

Grande porção de coisas ou de pessoas; quantidade. (HOUAISS) 

“Estrela acabou de subir foi admirar o ror de peixe que já enchia um balaio.” (D.D., p.140) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

ROUPA DE BAIXO exp. 

Roupa lavável, de qualquer cor, geralmente de tecido fino, e que se usa junto ao corpo, sob 
outra roupa; roupa-branca. (AURÉLIO) 

“– Eu sou moça, Madrinha. Donzela. Costurar roupa de baixo pra homem nunca pensei.” 
(D.D., p.12) 

N.L. Em Cabral (1982, p.668) encontramos a expressão com o significado de ‘Roupas 
íntimas’. 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

ROUPA DE VER-A-DEUS exp. 

V.L. roupa de ver a Deus (SERAINE, 1991, p.335) 

Roupa nova; fatiota domingueira. (SERAINE, 1991, p.335) 

“... e assim jamais pude ver tia Iaiá de tamanco e vestido de seda palha, que era a sua roupa 
de ver-a-Deus. (D.D., p.13) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.335) afirma ser de uso não muito extenso. 

ILDAE somente no (SERAINE). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

RUBIM s.m. 

Variedade de coríndon, de cor vermelha muito viva. (AURÉLIO) 

“E ainda mais com esse rubim e os brilhantinhos do chuveiro.” (G.O., p.113) 

N.L. (AURÉLIO) apresenta como forma nasalizada de rubi. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
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RUDO adj. 
V.L. rude (CABRAL, 1982, p.669) 
Sem instrução; ignorante, estúpido, boçal. (AURÉLIO) 
“Maninho e Alípio, que eram do grupo, se levantaram junto com os outros e falaram meio 
encabulados: - A gente é muito rudo, tem cabeça dura...” (M.M.M., p.368) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
RUIM COM ELE, PIOR SEM ELE exp. 

Aturar um mau, para evitar que venha um pior. (NASCENTES, 1986, p.270) 

“... - a gente pode brigar, detestar, mas assim mesmo está unido, ruim com ele, pior sem 
ele, o sangue é mais grosso que a água, essas coisas.” (D.D., p.44-45) 

N.E. Encontramos em Nascentes (1986, p.312): Ser como a velha de Siracusa. Rezar pela 
vida de um tirano. Desejar a manutenção de um mau governo, de um chefe despótico. 
Perguntando Dionísio de Siracusa a uma velha por que rezava pela vida dele, ela respondeu 
que antes desejara a morte de três tiranos, mas cada vez vinha um sucessor pior. Por isso, 
resolveu agora desejar a vida do que reinava, para não vir depois um pior. 

ILDAE apenas no (NASCENTES, 1986). ILND em nenhum dos três Dicionários padrão 

de  língua, bem como naqueles de regionalismos.  

 

S 

 

SACO-DE-GATOS exp. 

Negócio muito confuso e encrencado. (CABRAL, 1982, p.422) 

“- Mas com essas lutas todas, esses mexidos, esse saco-de-gatos, como é que se vai fazer 
um trabalho comum?” (C. P., p.12) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 

 

SE EU NÃO TE ALMOÇO VOCÊ ME JANTA exp. 

Não se deve dar qualquer vantagem ao adversário. (SOUZA, 2013) 

“Se eu não te almoço você me janta.” (D.D., p.103) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

SE MAL PERGUNTO exp. 

V.L. que mal pergunto, (se mal progunto, que mal pregunte ou qui mau prigunto 
(CABRAL, 1982, p.598) 

Expressão mais ou menos correspondente a ‘se não é indiscrição perguntar’ ou a ‘permita-
me uma pergunta’. (CABRAL, 1982, p.598) 

“– Por que é que o senhor pode andar solto por toda parte, se mal pergunto.” (J.M., p.23) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND em nenhum dos três Dicionários padrão de língua, no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 
SE PODES LIDAR COM CEM, NÃO TE LIMITES AOS DEZ exp. 
Não devemos nos conformar com qualquer porção, devemos sempre nos esforçar para 
conseguir mais. (SOUZA, 2013) 
“Dizia o Marinheiro Belo: ’Se podes lidar com cem, não te limites aos dez ...’ Pois eu 
quero lidar com mil!” (M.M.M., p.125) 
N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismo. 
 
SE UM NÃO SERVE MAIS, VAI PARA AQUELE exp. 

Trocar de parceiro rapidamente, sem o menor constrangimento, sem a menor consideração. 
(SOUZA, 2013) 

“Se um não serve mais, vai para aquele, como quem muda a roupa de um baú para outro.” 
(J.M., p.63) 

N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

SECURA s.f. 
Desejo ardente, sobretudo de natureza sexual. (AURÉLIO) 
“Bem, parece que ele tem mesmo uma secura danada em você.” (G.O., p.71) 
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N.L. Tanto o (AURÉLIO), quanto o (HOUAISS) apresentam como regionalismo 
Nordestino. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO). 
 
SER FOGO exp. 

Ser difícil, complicado, trabalhoso, complexo. (AURÉLIO) 

“Não convinha maltratar porque era moço de família importante e em Pernambuco família 
importante é fogo, se dizia ali.” (D.D., p.104). 

 ILDAE no (AURÉLIO) e no (SERAINE). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(CABRAL) e no (GIRÃO). 

 

SER GENTE exp. 

Ter importância ou valimento; ser alguém; fazer-se gente. (AURÉLIO) 

“... que não se envergonhava da diferença que fazia do irmão doutor e teimava em não 
querer ‘ser gente ...” (O Q., p.22) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (MICHAELIS). ILND no (HOUAISS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

SER SERVIÇO exp. 

Não ser coisa de fácil realização. (SERAINE, 1991, p.350) 

”Você pensa que é assim? Bote tempo! Pra esse cara acordar é serviço!” (J.M., p.16) 

ILDAE somente no (SERAINE). ILND nos demais Dicionários consultados, seja naqueles 
padrão de língua, seja naqueles de regionalismos. 

 

SERENAR v. 

Tornar-se sereno; acalmar-se. (AURÉLIO) 

“Pouco a pouco ia serenando, ia esquecendo.” (J.M., p.13) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAC no (CABRAL), no (SERAINE) e no 
(GIRÃO). 
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SESTRO s.m. 

V.L. sesto (CABRAL, 1982, p.686) 

Vício, hábito, mania, balda, cacoete. (AURÉLIO) 

“Aquele sestro de falar rouco, que ela tem, aquelas mentiras tão bobas e transparentes...” 
(G.O., p.105) 

“Ele ouvia de cabeça baixa, no seu sestro de morder o beiço.” (G.O., p.133) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

SOBROSSO s.m. 

V.L. sobroço (CABRAL, 1982, p.688) 

Temor, medo, receio. (AURÉLIO) 

“Mulher solteira que acaba na cadeia pode fazer sobrosso  a ninguém!” (J.M., p.37) 

N.L. 1.  (SERAINE, 1991, p.352) afirma ser de uso popular de acento plebeu e rural. 2. 
(MICHAELIS) aponta como sendo regionalismo popular do Nordeste. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

SOCAR v. 

Enfiar, meter, pôr em, de maneira descuidada e excessiva. (AURÉLIO) 

“Soca um quarto de rapadura no bucho e ainda fala em fome!” (O Q., p.52) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILDAC no 
(MICHAELIS) e no (GIRÃO). 

 

SOLTO DE CANGA E CORDA exp. 

Em liberdade plena e desenfreada (CABRAL, 1982, p.176) 

“Você anda soltinha, de canga e corda?” (J.M., p.38) 

ILDAE apenas no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) e 
no (SERAINE). 
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SOVACO s.m. 

V.L. sobaco (AURÉLIO) e (MICHAELIS) 

Cavidade na parte inferior da junção entre braço e ombro. (AURÉLIO) 

“E então vi a ferida, pequena de entrada mas rasgando as carnes do sovaco e das costas na 
saída.” (D.D., p.31) 

N.L. Termo não encontrado em nenhum dos Dicionários de regionalismos consultados. 
Acredita-se tratar-se de termo pertencente ao linguajar popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

SUJIGAR v. 

V.L. sojigar, sugigar, sujugar (CABRAL, 1982, p.694)  

Dominar, conter. (Adaptado do AURÉLIO) 

“Quase que a gente não pode sujigar ele!” (J.M., p.53) 

N.L. 1.  (HOUAISS) aponta como sendo Regionalismo do Nordeste do Brasil e de Minas 
Gerais, sendo de uso antigo e informal. 2. (SERAINE, 1991, p.355) aponta como sendo de 
uso plebeu e rural. 3. (GIRÃO, 2000, p.334) afirma ser uma forma alterada de ‘subjugar’. 
4. (CABRAL, 1982, p.694) afirma tratar-se de arcaísmo de forma, segundo Amadeu 
Amaral. Acrescenta, ainda, que os dicionários, entretanto, consignam, em sua maioria, 
apenas sojigar e sojugar, como termo antigo e popular. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos.. ILND no 
(MICHAELIS). 

 

SURJÃO s.m. 
V.L. Forma alterada de cirurgião (SOUZA, 2013) 
Médico que se dedica à prática da cirurgia (p.ex., um veterinário, um dentista). (Adaptado 
do HOUAISS) 
“Está estudando. Diz que vai ser doutor médico, surjão.” (M.M.M., p.315) 
N.L. Trata-se de um neologismo por não estar registrado em nenhuma das obras 
lexicográficas da Língua Portuguesa tomadas como referência nesta pesquisa. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
SURO adj. 

V.L. suru (CABRAL, 1982, p.697) 
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Sem cauda ou que apresenta apenas um coto de cauda (diz-se de animal). (HOUAISS) 

“Lembrou-se do galo suro com um pouco de raça indiana,...” (G.O., p.46) 

N.L. 1. O (AURÉLIO) apresenta como sinônimos os seguintes termos: bicó, cotó, nabuco, 
nambí, pitoco, rabi, rabicó, torado. 2. (HOUAISS) apresenta suri, suru, suruote, além de 
afirmar ser o termo um regionalismo do Brasil. 3. (MICHAELIS) aponta derrabado, súrio e 
suro como sinônimos. 4. (SERAINE, 1991, p.355-356) apresenta sura com o significado de 
suro e afirma ser de uso plebeu e rural. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

SUSTÂNCIA s.f 

V.L. sustança (CABRAL, 1982, p.697) 

Pop. Vigor, força, robustez, sustança. (AURÉLIO) 

“Mas João Rufo tratou logo de fazer um chibé com rapadura raspada, farinha e água, ‘pra 
dar sustância à menina.’” (M.M.M., p.143)   

“Mariano lhe dava um pouco de razão. Não podia conceber como é que vinho e comida de 
sustância pudessem fazer mal ao coração.” (G.O., p.163) 

 “Não parou mais o carinho comigo. Nem Pai faria tanto. Mandava preparar um caldo de 
sustância, para me levantar as forças.”(M.M.M., p.19)  

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e nos três Dicionários de regionalismos. 

 

SUSTENTAR A PISADA exp. 

Acompanhar, aguentar o rítimo. (CABRAL, 1982, p.608) 

“É muito raro mulher de preso que sustente a mesma pisada toda a vida...” (J.M., p.59) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

T 

 

TACHA s.f. 

V.L. taxa (CABRAL, 1982, p.701) 
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Defeito moral; desonra, mácula. (HOUAISS) 

“Por haver umas sem-vergonha, você não pode botar a tacha em todo o mundo...” (J.M., 
p.59) 

N.L. (SERAINE, 1991, p.360) apresenta a expressão ‘botar tacha’ significando maldizer, 
maltratar como sendo de uso popular corrente. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(GIRÃO).  

 

TACO s.m. 
Bocado, pedaço, tico. (AURÉLIO) 
“Derreteram na caneca uma banda de rapadura que Zé Soldado tinha trazido no bisaco ‘pra 
roer um taco na hora da sentinela.’” (M.M.M., p.81) 
N.L. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo do Nordeste e de uso informal. 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 
 
TAL MÃE, TAL FILHA exp. 
A filha herda características da mãe, sejam físicas, psicológicas ou sociais. (SOUZA, 2013) 
“E ele podia alegar que era mal de família, que eu tinha puxado a loucura de Mãe, mania de 
morte – tal mãe, tal filha.” (M.M.M., p.24) 
N.L. Na realidade a expressão clássica é o provérbio português tal pai, tal filho 
(LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, p.5, 86, 276, 323).  A autora fez uma adaptação 
para a sua personagem que é do sexo feminino. (SOUZA, 2013) 
ILND nos três Dicionários padrão de língua e nos três de regionalismos. 
 
TANGER v. 

Por em fuga, usando de energia ou violência; expulsa. (HOUAISS) 

“’João, vai ali, tange aquele cabra ...’” (J.M., p.110) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 

 

TARAMELA s.f 

V.L. tramela (CABRAL, 1982, p.705) 

Peça de madeira, que gira ao redor de um prego, para fechar porta, porteira, postigo, etc.. 
(AURÉLIO) 
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“O frango que tem gaiola especial fechada com taramela nova, e que um de vocês soltou e 
deixou dormir no relento.” (G.O., p. 4-5) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

TER CABELOS NAS VENTAS exp. 
V.L. ter cabelinho na venta (SILVEIRA, 2010, p.822) 
Ter muito gênio; ser de mau gênio, irritável, atrevido; ter mau feitio; ser ríspido. 
(SILVEIRA, 2010, p.822) 
 “A Moura nos enxotou a nós, mas com a autoridade ia ser diferente. Com autoridade, 
cabelo na venta não vale.” (M.M.M., p.53) 
 “Aquela bichinha é de cabelo na venta, bem capaz de botar eles pra correr.” (M.M.M., 
p.46) 
ILDAE somente no (SILVEIRA, 2010). ILND em nenhum dos Dicionários padrão de 
língua, bem como naqueles de regionalismos. 
 
TER TENÊNCIA exp. 
Ter prudência; acautelar-se. (SERAINE, 1991, p.366) 
“Eu e ela não se passava de uns meninos, mas já se tinha tenência.” (M.M.M., p.241) 
VER tomar tenência 
N.L. 1. Forma alterada de ‘tomar tenência’. (SOUZA, 2013) 2. Termo não encontrado nos 
Dicionários padrão de língua. Acredita-se pertencer ao linguajar regional popular. 
ILDAE nos três Dicionários de regionalismos. ILND nos três Dicionários padrão de língua. 
 
TER TINO exp. 

Ter intuição, queda ou faro. (AURÉLIO) 

“... ’A dificuldade em jogo, não é o palpite, é a explicação. A pessoa precisa ter tino, 
previsão, pra conhecer o sentido do palpite ...’”(G.O., p.94) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (MICHAELIS). ILDAD no (HOUAISS). ILND nos três 
Dicionários de regionalismos. 

  

TER VENTO exp. 

Tomar conhecimento. (SOUZA, 2013) 

“Seu Brandini não sei como teve vento da coisa, apareceu rápido...” (D.D., p.104) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

TERNANTONTE adv. 

V.L. trasantonte (CABRAL, 1982, p.710) 

Trasanteontem (CABRAL, 1982, p.710) 

“... dizia ele que ‘ternantonte’ lhe apareceu um homem na estrada, quando ele saía do 
pátio, levar os cavalos pro cercado.” (M.M.M., p.370) 

N.L. 1 – Ternantonte é variação fonética de Trasanteontem. No (AURÉLIO) encontramos a 
definição de trasanteontem como sendo: No dia anterior ao de anteontem.  

ILDAE no (CABRAL) e no (AURÉLIO). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

TINIR v. 

V.L. de tinir (ou tinindo) (CABRAL, 1982, p.714) 

Em excelente estado. (CABRAL, 1982, p.714) 

“... esgarçando no forramento dos bancos, mas diziam os homens que o motor estava 
tinindo.” (D.D., p.178) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILDAD nos três Dicionários padrão de língua. ILDAC no 
(SERAINE). ILND no (GIRÃO).  

 

TIPÓIA s.f. 

Lenço, ou tira de pano que se prende ao pescoço e que serve para repouso de braço, ou de 
mão, que sofreu alguma lesão. (Adaptado do AURÉLIO) 

“... e o braço se dobrava pra dentro de um lenço de cor, todo manchado e atado em tipóia.” 
(D.D., p.30) 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
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TODA VIDA exp. 

V.L. toda a vida (CABRAL, 1982, 754) 

Sempre, comumente,  frequentemente. (CABRAL, 1982, 754) 

“Senhor meu Jesus Cristo, pode Seu Laurindo dizer que essa marcha é ‘trote inglês’, mas 
na minha terra toda vida isso se chamou foi de chouto!” (D.D., p.46) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no (HOUAISS), no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

TOMAR v. 

Dar com frequência, com insistência. (CABRAL, 1982, p.719) 

“... e eu era muito convencida, não dava bola, o jeito era atirar de ricochete! E tome caixa 
de chocolate com fita; e tome frasco de perfume argentino; e tome caixa de papel de 
cartas...” (D.D., p.105) 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e no (CABRAL). ILND no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 

 

TOMAR A PEITO exp. 

Interessar-se vivamente por; interessar-se por; levar a peito. (AURÉLIO) 

“Tomei a peito e vou ao fim...” (O Q., p.101) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

TOMAR EMBALAGEM exp. 

Ter o ímpeto para decidir ou se posicionar perante uma situação. (SOUZA, 2013) 

“Quando preparava uma falseta com alguém, tinha que ficar com raiva da pessoa para 
tomar embalagem,” (D.D., p.103) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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TOMAR ESTADO exp. 

Aprender a se comportar como uma senhora e amadurecendo como tal, para enfrentar as 
verdadeiras funções exigidas por um lar. (SOUZA, 2013) 

“... com o passar dos anos, se foi firmando, se fazendo senhora, tomando estado.” (G.O., 
p.22) 

N.L. 1. Dos Dicionários consultados, os únicos que registram a expressão são o 
(NASCENTES, 1986, p.116), e o (SILVEIRA, 2010, p.879). 2. A definição final aqui 
apresentada é uma adaptação das duas obras. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

TOMAR POSTURA exp. 
Passar a ter, a apresentar; adquirir, assumir. (HOUAISS) 
“– Tenho que começar por uma história muito comprida. Mas vocemecê precisa me escutar 
com paciência, pra poder entender o caso todo. – Tomei postura de muita atenção e ele 
começou ...”(M.M.M., p. 395) 
N.L. Em algumas acepções, tomar funciona como verbo pleno, com seu próprio significado 
(p.ex., tomar algo das mãos de alguém = tirá-lo de sua posse); enquanto em inúmeras 
outras, faz de verbo-suporte, constituindo, com o substantivo (que na gramática tradicional 
é seu objeto direto), um todo semântico (p.ex., tomar parte em = participar; tomar banho = 
banhar-se; tomar ordens = ordenar-se; tomar uma decisão = decidir; tomar assento = 
assentar-se etc.) (HOUAISS). 
ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 
 
TOMAR TENÊNCIA exp. 

Observar ou examinar prudentemente; tomar tento de; assuntar. (AURÉLIO) 

”Esteve um tempo olhando em redor, tomando tenencia,” (D.D., p.35) 

N.L. 1. (AURÉLIO) afirma ser um brasileirismo de uso popular. 2. (SERAINE, 1991, 
p.373) afirma ser expressão de uso popular de acento rural. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 

 

TOMAR TENTO exp. 

Prestar toda a atenção; tomar cuidado. (SILVEIRA, 2010, p.884) 

“Se sua mãe não toma tento, qualquer dia você bate as asas, menina.” (G.O., p.62) 
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N.L. O único Dicionário que registra a expressão é o (SILVEIRA, 2010) e apresenta como 
sinônimo a expressão Tomar sentido em. 

ILND em nenhum dos Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismos. 

 

TOSTÃO s.m. 

Qualquer soma, definida ou indefinida, de dinheiro. (AURÉLIO) 

“Aquele carteiro de cara magra, que procurava um tostão entre os níqueis.” (C.P., p.25/26) 

“O toucinho era fino como papel, a farinha, sem coculo, não saía um tostão fiado.” (C.P., 
p.43) 

“... justamente numa época em que ele andava no aro, quase sem tostão no bolso para o 
bonde...” (G.O., p.48) 

“É o último tostão que me sai da bolsa, João.” (M.M.M., p.126) 

N.L. Item lexical não encontrado nos Dicionários de regionalismos. Acredita-se pertencer à 
linguagem popular. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

TRAGO s.m. 

O que se traga ou bebe de uma só vez; gole, sorvo, hausto. (HOUAISS) 

“Eu era molecote deste tamanho, e já me davam trago para beber na boca da ancoreta...” 
(J.M., p.111) 

N.L. (GIRÃO, 2000, p.346) apresenta como sinônimo o termo tragada. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

TRASTE s.m. 

Pessoa sem préstimo, inútil. (AURÉLIO) 

“Até Loura, sempre tão sensata, saltava em defesa do excomungado traste.” (G.O., p.212) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
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TRAZER ESCRITO NA CARA exp. 

Ninguém traz a sua sorte escrita no rosto. (SOUZA, 2013) 

“Quem é que sabia lá o que trouxera aquele diabo para a cadeia ? Ninguém traz nada 
escrito na cara... (J.M., p.22) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados tanto os gerais 
como os de regionalismos. É, portanto, um neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

TREMILICANTE adj. 

V.L. tremelicante, tremiculoso, trêmulo (HOUAISS) 

Que tremelica. (AURÉLIO) 

“Segurava pela mão o filhinho pequeno que bambeava, apavorado, nas pobres perninhas 
tremilicantes e erguia para a mãe a carinha amarela de opilado, mudo e tonto de terror.” 
(C.P., p.62) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (HOUAISS). ILND no (MICHAELIS) e nos três Dicionários 
de regionalismos. 

 

TRESPASSADO adj. 
V.L. traspassado (MICHAELIS); transpassado (HOUAISS) 
Traspassado (AURÉLIO) 
“A verdade é que eu estava numa alegria tão grande – a vontade que tinha era de contar 
tudo, sair exibindo o presente, mostrar o meu Valentim de olhos verdes e coração 
trespassado, dando o seu salto mortal...” (M.M.M., p.96) 
ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 
 
TRIPA s.f. 
Intestino do ser humano. (HOUAISS) 
“E, no entanto... lá tinha ficado o outro, na lama rocha com as tripas de fora...” (J.M., p.22) 
N.L. (HOUAISS) atesta que nessa acepção é de uso informal. 
ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
 
TROÇAR v. 

Fazer troça; gracejar, caçoar. (AURÉLIO) 

“Chico Bento troçava.” (O Q., p.43) 
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ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

U 

 

UM DIA EU CORRO, AMANHÃ EU TE PEGO exp. 

Não se deve desdenhar ninguém, amanhã você pode estar no lugar dele. (SOUZA, 2013) 

“... a vida não é assim mesmo? Um dia eu corro, amanhã eu te pego...” (G.O., p.47) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

UM NÃO QUERENDO DOIS NÃO BRIGAM prov. 

V.L. quando um não quer, dois não brigam (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000, 
p.524) 

Só brigam os dois quando ambos querem (Adaptado do LACERDA; LACERDA; ABREU, 
2000, p.298) 

“Um não querendo dois não brigam – nem brincam – também era moralidade de Seu 
Brandini.” (D.D., p.118) 

N.L. Provérbio somente encontrado em (LACERDA; LACERDA; ABREU, 2000). 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

UMA COISA É SER, OUTRA É PARECER exp. 

Nem tudo o que parece é. (SOUZA, 2013) 

“João Miguel dissera apenas, torcendo cuidadosamente a palha: - Uma coisa é ser, outra é 
parecer ...” (J.M., p.44) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 
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ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

UMA VEZ NA VIDA OUTRA NA MORTE exp. 

V.L. uma vez na vida (CABRAL, 1982, p.754) 

Raramente. (CABRAL, 1982, p.754) 

 “O máximo que eu ia era um cinema em matinê de domingo pra levar a menina; ou alguma 
rara noite, uma vez na vida outra na morte,...” (D.D., p.69) 

 “Não era, ponto seu constante, vinha cá uma vez na vida outra na morte...” (G.O., p.136) 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

UMA VEZ POR FRUTA exp. 

Uma vez na vida, raramente. (SOUZA, 2013) 

“Mas o rapaz explicou que sofria do peito, só podia tocar lá uma vez ‘por fruta, ’mas 
saindo do Juazeiro recaía.” (D.D., p.124) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

UNHA COM CARNE exp. 

V.L. unha e carne ou carne e unha (CABRAL, 1982, p.739) 

Ser (duas pessoas) muito chegadas entre si, muito íntimas (AURÉLIO) 

“O fato é que tinham ficado unha com carne e adquiriram o costume de se reunirem todos 
os sábados para o chope e o vermute...” (D.D., p.195) 

ILDAE no (AURÉLIO) e no (CABRAL). ILND no (HOUAISS), no (MICHAELIS), no 
(GIRÃO) e no (SERAINE). 
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UNHA-DE-GATO s.f. 
Designação comum a várias espécies dos gêneros Mimosa e Acacia, da família das 
leguminosas, providas de acúleos pungentes que rasgam a roupa e ferem a pele com 
facilidade. (AURÉLIO) 
“... fugir da mataria fechada, principalmente mato de alagadiço, que só tem jurema e unha-
de-gato, com os seus espinhos cortando a cara e as mãos dos cavaleiros.” (M.M.M., p.229) 
N.L. (HOUAISS) apresenta como sinônimo espinho-de-maricá (Mimosa bimucronata). 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (SERAINE). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 
 
URUPEMA s.f. 
V.L. urupemba, gurupema e jurupema (AURÉLIO); (CABRAL, 1982, p.740) apresenta 
também: arupema e rupemba; (SERAINE, 1991, p.386) apresenta ainda a forma 
arupemba. 
Espécie de peneira de fibra vegetal para utilidades culinárias; sururuca.  
(AURÉLIO) 
“Marialva, sentada num banco, debaixo do alpendre, debulhava numa urupema um molho 
de feijão verde da horta do Beato.” (M.M.M., p.391) 
ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 
 

 
V 

 
VARADO DE FOME exp. 

V.L. arado de fome (CABRAL, 1982, p.744) 

Esfaimado (CABRAL, 1982, p.744) 

“... o pobre engoliu tudo num segundo, devia estar varado de fome, e então nós repetimos a 
dose do leite.” (D.D., p.31) 

N.L. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo brasileiro de uso informal. 

ILDAE no (HOUAISS), no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILDAD no (AURÉLIO). ILND no 
(MICHAELIS) e no (SERAINE). 

 

VASQUEIRO adj. 
Difícil de conseguir, de alcançar, de encontrar. (HOUAISS) 
“– Ah, pode crer, tudo vai dar certo, Duarte. Nesta casa, mão-de-obra de mulher anda muito 
vasqueira.” (M.M.M., p.301) 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 
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VAZIO s.m. 

A virilha dos animais de maior porte ou, por detração, do homem. (CABRAL, 1982, p.746) 

“Basta dizer, por exemplo, que estranhou tanto a cela de andilha, pra montar de lado, que 
vivia só querendo cair, se queixando de uma dor no vazio.” (M.M.M., p.142) 

N.L. Cabral (1982, p.746) apresenta a variante vazilho. Seraine (1991, p.390) dá como 
definição: flanco e circunvizinhança até a região do hipocôndrio. Afirma ser uma 
linguagem plebéia e rural. Pl. ilhargas (do animal). Uso popular corrente de acento plebeu. 

ILDAE em todos os Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja naqueles 
de regionalismos. 

 

VER QUEM ARRASTA UM PORCO exp. 
Como quem arrasta um porco. (SOUZA, 2013) 
“O velho Luca ia na dianteira, de mãos atadas, a mordaça na boca e peado com o relho, 
pelo pé, ver quem arrasta um porco ...” (M.M.M., p.408) 
N.L. Expressão não registrada em nenhum dos Dicionários consultados. Acredita-se tratar-
se de neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 
VERSIDADE s.f. 
V.L. diversidade (HOUAISS) 
“Soldado, em campanha, só anda com comboio atrás, carregando toda versidade de 
abastecimento.” (M.M.M., p.87) 
N.L. 1. (HOUAISS) afirma ser um regionalismo do Nordeste. 2. (SERAINE, 1991, p.394) 
aponta como sendo de uso plebeu e rural. 
ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILND no 
(MICHAELIS). 
 
VIDA DE BOI DE CANGA exp. 

Vida sacrificada, de trabalhos pesados. (SOUZA, 2013) 

“E, quando a criatura pensa em outra coisa que não seja a barriga, não se conforma com 
essa vida de boi de canga, ganhando só para o triste bocado...” (J.M., p.97) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto, um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
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VINTÉM s.m. 

Dinheiro, economias, pecúlio; vintém. (HOUAISS) 

“Senão, daqui a pouco estamos todos aí por esses becos, gastando os derradeiros vinténs...” 
(C.P., p.25) 

N.L. O termo no singular tem o sentido de: pouco dinheiro, quantia ínfima. 

N.E. Antiga moeda portuguesa de cobre e de bronze de 20 réis. No Brasil, antiga moeda de prata 
fabricada nas casas de moeda da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILDAD no (CABRAL). ILDAC no 
(SERAINE). ILND no (GIRÃO). 

 

VISITA DE COVA exp. 

Visita oficial ao tumulo de determinada pessoa. (CABRAL, 1982, p.758) 

“Sim eu ia ficar até a visita de cova, porque tinha jurado; mas não podia.” (D.D., p.62) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários padrão de língua consultados.  
Somente se encontra em um dos Dicionários de regionalismos. Daí supor-se ser de muito 
pouco uso. 

ILDAE somente no (CABRAL). ILND nos três Dicionários padrão de língua, no (GIRÃO) 
e no (SERAINE). 

 

VIÚVA É TOCO DE CACHORRO CHOVER exp. 

A viúva é uma pessoa desprotegida e, consequentemente, exposta a toda sorte de investidas, 
críticas e maledicências. (SOUZA, 2013) 

 ‘“... A Santinha, a bem dizer, é uma viúva, e você sabe que viúva é toco de cachorro 
chover ...’” (J.M., p.66) 

N.L. Expressão não encontrada em nenhum dos Dicionários consultados. É, portanto um 
neologismo. 

ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 

 

VIVER DA MÃO PRA BOCA exp. 
Ter de trabalhar de manhã para comer de tarde. (SILVEIRA, 2010, p.923) 
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“- Aqui não tem vizinhança; Não tem onde se comprar nada. A gente vive da mão pra 
boca.” (M.M.M., p.117) 
N.L. Item lexical registrado somente em (SILVEIRA, 2010, p.923). Acredita-se ser de 
muito pouco uso. (SOUZA, 2013) 
ILND nos três Dicionários padrão de língua, bem como naqueles de regionalismos. 
 
VOLTAR EM PAZ E SALVAMENTO exp. 
Retornar bem, e sem problemas, ao lugar de partida. (SOUZA, 2013) 
“- Deixe de macriação! Faça a sua viagem e me volte em paz e salvamento!” (M.M.M., p. 
368) 
N.L. Expressão não encontrada em nenhum dicionário, nem mesmo naqueles de 
fraseologias, é, portanto um neologismo. 
ILND em nenhum dos Dicionários consultados, seja naqueles padrão de língua, seja 
naqueles de regionalismos. 
 

X 
 
XODÓ s.m. 

Indivíduo com quem se estabelece um vínculo amoroso; namorado, amante (HOUAISS) 

“– Que ele vivia lá, eu já sabia! E você acha que é muito certo ter um xodó com esse cabra 
pra poder punir por mim?” (J.M., p.65) 

N.L. (HOUAISS) aponta como um regionalismo brasileiro de uso informal. 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua, no (CABRAL) e no (GIRÃO). ILND no 
(SERAINE). 

 

Z 

 

ZANGADO adj. 

Irritável, irritadiço. (AURÉLIO) 

“... a queimadura que estava quase sarada ficou depois dele morto de novo vermelha e 
zangada como no primeiro dia.” (D.D., p.111) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ZANGAR v. 

Tornar(-se) zangado, raivoso; aborrecer(-se), irritar(-se). (HOUAISS) 
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“Deixe disso, Seu João! Pode o santo se zangar!” (J.M., p.47) 

ILDAE nos três Dicionários padrão de língua. ILND nos três Dicionários de regionalismos. 

 

ZAROLHO adj. 

V.L. zanoio (ou zanolho) (CABRAL, 1982, p.766) 

Diz-se de pastagem quando começa a amadurecer. (Adaptado de HOUAISS) 

“Saí do caminho, puxando o Veneno pela rédea, meti-me pelo mato já zarolho, àquela 
altura de julho.” (M.M.M., p.7) 

N.L. 1 – Em Seraine (1991, p.404), há a definição de zarolho como “o mato que na quadra 
começa a ressentir-se dos ardores do sol. Uso sertanejo, rural. 

ILDAE no (AURÉLIO), no (HOUAISS) e nos três Dicionários de regionalismos. ILDAC no 
(MICHAELIS). 

 

ZURETA adj. 

Um tanto maluco; que se encontra fora do juízo, confuso, atordoado ou transtornado; 
azoratado. (HOUAISS) 

“Já estávamos os dois ficando até meio zuretas de tanto ler o anúncio do Jornal do Brasil.” 
(D.D., p.178) 
N.L. HOUAISS) apresenta como sendo um regionalismo brasileiro de uso informal. 

ILDAE  nos três Dicionários padrão de língua e no (CABRAL). ILND no (GIRÃO) e no 
(SERAINE). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, examinaremos os resultados obtidos com a aplicação do Programa 
estatístico SPSS aos dados levantados sobre a linguagem regional-popular nos romances de 
Rachel de Queiroz, objeto desta pesquisa.  

Antes da aplicação do Programa estatístico SPSS, abastecemo-lo com as seguintes 
informações indispensáveis para o objetivo deste capítulo: quanto ao tratamento das 
definições; quanto à variação; quanto à sinonímia; quanto ao registro dos itens lexicais; 
quanto à classe gramatical das palavras-entrada; quanto ao registro das palavras-entrada; 
quanto à variação sociolinguística e cultural; quanto às notas linguísticas e enciclopédicas; 
quanto à distribuição das unidades lexicais dentro do corpus; e quantificação da 
contribuição das fontes lexicográficas consultadas. 

 

1 – Quanto à definição 
 

1.1 As definições são, na maioria, extraídas dos dicionários padrão-de-língua. A 
importância de um item lexical estar registrado em um dicionário padrão de língua sugere 
ser o item estabilizado no léxico da língua; 

1.2 Nos casos em que as definições dos dicionários padrão-de-língua não expressam, de 
forma satisfatória, o sentido encontrado no contexto das abonações, o pesquisador as 
adaptou para ajustá-las ao sentido contextual delas, visando uma melhor compreensão 
por parte do consulente; 

1.3 Quando não há registro dos itens arrolados nos dicionários padrão-de-língua, o 
pesquisador optou por adotar as definições registradas nos dicionários regionais; 

1.4 Perante o silêncio definicional ou a definição insatisfatória dos dicionários padrão-de-
língua e dos de regionalismos, o pesquisador lançou mão dos seguintes dicionários 
especializados, entendidos aqui como obras lexicográficas diversas daquelas, decisão 
essa imprescindível para a análise dos dados com o Programa estatístico SPSS: 
Locuções tradicionais no Brasil, de Luís da Câmara Cascudo; Dicionário de formas e 
construções opcionais da língua portuguesa, de José Alves Fernandes; Adagiário 
brasileiro, de Leonardo Mota; Dicionário de Provérbios: francês, português, inglês, de 
Roberto Cortes de Lacerda et al.; Dicionário de expressões populares da língua 
portuguesa: riquesa idiomática das frases verbais: uma hiperoficina de gírias e outros 
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modismos luso-brasileiros, de João Gomes da Silveira; Tesouro da fraseologia 
brasileira, de Antenor Nascentes. 

1.5 Quando não há registro dos itens lexicais em nenhum desses três tipos de obras 
lexicográficas consultadas, o pesquisador formulou suas próprias definições, leia-se 
(SOUZA, 2013), sempre tendo em vista facilitar a compreensão por parte do 
consulente. 

2 – Quanto à variação 

As variantes foram indicadas nos verbetes, mais precisamente, como notas 
linguísticas, não constituindo palavras-entrada, por não terem sido encontradas abonações 
no corpus.  

 

3 – Quanto à sinonímia 

Quando os significantes apresentarem diferenças, contudo os significados forem 
semelhantes, estes foram registrados nas notas linguísticas, por não terem sido encontrados 
nas obras arroladas. 

 

4 – Quanto ao registro dos itens lexicais 

Os itens lexicais integrantes do glossário estão arrolados formalmente conforme 
registro nas obras romanescas analisadas, como, por exemplo, “quentar” e “pé de vento”. 

 

5 – Quanto à classe gramatical das palavras-entrada 

O corpus pesquisado é composto de 508 itens lexicais que constituem os verbetes 
arrolados para a composição do glossário, os quais apresentam as seguintes classes de 
palavra, como mostra a tabela:  
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Tabela 1 – Distribuição por classe de palavra 

 

 

A tabela 1 é representada graficamente da seguinte maneira: 

 

Gráfico 1 - Distribuição por classe de palavra 
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Tais classes de palavras apresentam a seguinte distribuição no corpus deste estudo: 

Tabela 2 – Distribuição dos verbetes por obra 

 

 

A representação gráfica dessa tabela pode ser visualizada como segue: 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos verbetes por obra 

 

 

2 ,4

21 4,1

21 4,1

58 11,4

93 18,3

97 19,1

103 20,3

113 22,2

508 100,0

As Três Marias (TM)

Caminho de Pedras (CP)

Mais de uma

O Quinze (OQ)

O Galo de Ouro (GO)

Dôra Doralina (DD)

João Miguel (JM)

Memorial de Maria Moura (MMM)

Total

Nº %

Obra

Obra

M
em

orial de M
aria M

o

João M
iguel (JM

)

Dôra Doralina (DD)

O Galo de Ouro (GO)

O Quinze (OQ)

M
ais de um

a

Cam
inho de Pedras (C

As Três M
arias (TM

)

P
e

rc
e

n
tu

a
l

30

20

10

0

22
20

1918

11

44



221 

 

  

6 - Quanto ao registro das palavras-entrada 
 

No levantamento estatístico do registro das palavras-entrada, chegamos à seguinte 
quantificação: 

 

Tabela 3 – Distribuição dos verbetes por tipo de dicionários 

 

 

Esta tabela ilustra o registro dos verbetes conforme o tipo de dicionário. Dos 508 
verbetes, 251 (49,4%) foram encontrados, ao mesmo tempo, em pelo menos um Dicionário 
padrão de língua e em pelo menos um Dicionário de regionalismos. 93 (18,3%) foram 
encontrados em pelo menos um dos três dicionários padrão de língua. 61 (12%) foram 
encontrados em pelo menos um dicionário de regionalismos. Isso significa que não foram 
encontrados nos outros dois tipos de dicionários. 11 verbetes (2,2%) foram encontrados 
apenas em pelo menos um dicionário de provérbios entre os seis consultados. Por fim, 
apenas 1 verbete (0,2%) foi encontrado em dicionário padrão e especializado, e outro 
verbete em dicionário de regionalismo e especializado. A diferença entre esta tabela e a 
seguinte, quanto ao item “Nos dois tipos de dicionários” (251 verbetes), é que a seguinte 
separa “todos os consultados” (ou seja, nos 6 dicionários) e “misto (padrão + regionalismo), 
ou seja, os encontrados nos dois tipos de dicionários, mas não nos 6. Esse número 251 (nos 
dois tipos de dicionários) é a soma dos dois itens da tabela anterior: 64 (em todos os 
consultados: 6) + 187 (padrão + regionalismo, mas não nos 6). A tabela supra tem a 
seguinte representação gráfica: 
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Gráfico 3 – Distribuição dos verbetes por tipo de registro 

 

Esses dados ainda comportam o seguinte refinamento informacional: 

Tabela 4 – Distribuição dos verbetes por tipo de obra lexicográfica 
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Esta tabela mostra o registro conforme o dicionário em que o verbete foi 
encontrado. Assim, quando um verbete foi encontrado em apenas um dos dicionários 
consultados, aparecerá na tabela com a sigla (por exemplo, DAE = Aurélio, etc). Quando o 
verbete foi encontrado em dois dicionários padrão (não importando quais), aparecerá como 
2 PADRÕES. O mesmo acontece quando o verbete foi encontrado em dois regionais 
(aparecerá como 2 REGIONAIS). Quando o verbete foi localizado em pelo menos um 
padrão e em pelo menos um regional (ao mesmo tempo), aparecerá na tabela como Misto 
(padrão + regionalismo). Esse recurso também foi usado quando o verbete foi encontrado 
em pelo menos um regional e um especializado, ou em um padrão e um especializado. Já 
quando o verbete é encontrado em TODOS os seis dicionários consultados (os 3 dicionários 
padrão e os 3 Dicionários de regionalismos), aparecerá como “em todos os consultados”. A 
tabela supra tem a seguinte representação gráfica: 

 

Tal tabela é representada pelo seguinte gráfico: 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos verbetes por tipo de obra lexicográfica 
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7 – Quanto à variação sociolinguística e cultural  

 

No que concerte a este tópico, o rastreamento total do corpus computou 508 

verbetes que apresentam variações que permeiam tanto o significado quanto o significante. 

No total das palavras-entrada aparecem 214 variações, como se pode verificar abaixo: 

 

1 - por fina força, por força; 2 - abiscoutar e biscoitar; 3 - adjutoro, adjitório, adjitoro, 
dijitoro, djutoro; 4 - aleijo, aleijume e alijume; 5 - Ao cabo de; 6 – apelido; 7 - albarca 
alparca, alparcata, alpargata, alpergata, apragata, paragata, pracata, pargata, pragata; 8 
– arca, arca-do-peito; 9 – ação; 10 – ariar; 11 – bailarino; 12 - bater asas; 13 - dar com a 
língua nos dentes; 14 – beradeiro; 15 – procedido, bem-procedido; 16 – berdamerda; 17 -  
caapora; 18 – quibebe, xibé; 19 – choto; 20 - cogulo, caculo, cuculo; 21 - como a Deus é 
servido; conforme Deus é servido; 22 - correr o mundo, correr terras; 23 - queimando em 
febre; 24 – curviana; 25 - dar cor de si; 26 - dar um mau passo ou dar um passo em 
falso; 27 - dar caldo; 28 - quando se dá o pé quer a mão; 29 - de bandinha; 30 - de-
comer, decomer, dicumê, de-cumê, cumê; 31 - de cortar coração; 32 - meter o rabo entre 
as pernas, sair com o rabo entre as pernas; 33 - deixe-estar (deixa-estar, deixa-te estar e 
destá); 34 – desarnar; 35 - desacorçoado, desacoroçoado, descorçoado; 36 – deteriorado; 
37 - . diango; 38 - foi dito e feito; 39 - era ver; 40 - borná, bornó, bornal, bornoz; 41 - 
enquanto há vida, há esperança; 42 – intanguido; 43 – entica; 44 - enxirir-se ou inxirir-
se; 45 – escolista; 46 - escurrupichar ou escorrupichar; 47 – esgaravatar; 48 - apanhar 
barriga, estar de barriga, botar barriga, estar ou ficar de barriga; 49 - estar esperando; 
esperar; 50 – estatelado; 51 – faniquito; 52 – farófia; 53 - fazer o quarto; 54 - ter uma 
espinha atravessada na garganta; 55 – flechar; 56 -  fóbica; 57 – gorgomila; 58 - há 
males que vêm pra bem; não há mal que bem não traga; não há mal sem bem, cata para 
quem; 59 – inludição; 60 - intincar, enticar; 61 – enzonar; 62 - ir pro beleléu; 63 - cair 
na rua; 64 - jiribita, jeribita,geribita e giribita; 65 – jetirana; 66 - lá nele; 67 – lambada; 
68 - cré com cré e lé com lé; 69 – léguas; 70 – uniforme; 71 - de mão cheia; 72 - matar o 
bicho; 73 – matadoiro; 74 – mata-pasto; 75 – meiágua; 76 - mandar o ferro; 77 - 
pramode, promode, prumode; 78 - mofumbo-de-tabuleiro, mofumbo-do-rio, mofumbo, 
mofumo, mufumba, mufumbo; 79 – molhe; 80 - andar em osso, andar em osso, cavalgar 
em osso (ou no osso); 81 – amorrinhar; 82 – mourão; 83 - ‘mulher de bigode não é 
pagode’ e ‘mulher de bigode nem o diabo pode’; 84 - mundão ou mundão de Cristo; 85 - 
não chegar para o bico; 86 – olhe; 87 – outão; 88 - olhos que a terra há de comer; 89 – 
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passar; 90 - vara (ou pau) de virar tripa; 91 - pé-rachado; 92 - bereba, bereva e pereva; 
93 - salgado que só pia; 94 – pucumã; 94 – pilar; 95 – possuir; 96 – aquentar; 96 - quicê, 
quecé e quecê; 97 - rabo da saia, barra da saia ou barra de saia; 98 – raspa; 99 – ralo; 
100 - roupa de ver a Deus; 101 – rude; 102 - que mal pergunto, (se mal progunto, que 
mal pregunte ou qui mau prigunto; 103 – sesto; 104 – sobroço; 105 – sobaco; 106 - 
sojigar, sugigar, sujugar; 107 – suru; 108 – sustança; 109 – taxa; 109 – tramela; 110 - 
ter cabelinho na venta; 111 – trasantonte; 112 - de tinir (ou tinindo); 113 - toda a vida; 
114 - tremelicante, tremiculoso, trêmulo; 115 – traspassado, transpassado; 116 - quando 
um não quer, dois não brigam; 117 - uma vez na vida; 118 - unha e carne ou carne e 
unha; 119 - urupemba, gurupema e jurupema, arupema e rupemba, arupemba; 120 - 
arado de fome; 121 – diversidade; 122 - zanoio (ou zanolho). 

 

8 – Quanto às notas linguísticas e enciclopédicas 

 

Dentre as palavras-entrada, 276 (duzentos e setenta e seis) apresentam notas 

linguísticas e 08 (oito) apresentam notas enciclopédicas. 

 

9 – Quanto à distribuição das unidades lexicais dentro do corpus 

 

Com exceção de O Galo de Ouro, ambientado no Rio de Janeiro, e de Dôra 

Doralina, que é ambientado parte no Rio de Janeiro, parte no Ceará, os demais romances de 

Rachel de Queiroz se passam no Nordeste brasileiro, havendo uma grande predominância 

da zona rural, o que se refletiu diretamente no mapeamento das variações regionais rurais e 

das variações regionais urbanas. Tal distribuição sociolinguística - diastrática - e geográfica 

– diatópica - é computada na seguinte tabela: 
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Tabela 5 – Distribuição segundo a origem social dos personagens 

 

A tabela supra é representada no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 5 – Distribuição segundo a origem social dos personagens 

 

No cruzamento estatístico que levou em consideração o tratamento lexicográfico às 

unidades lexicais, quanto à origem socioeconômica e geográfica, verificamos a seguinte 

computação: 
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Tabela 6 – Cruzamento entre os tipos de registro e a origem social dos personagens 

 

 

Entenda-se por “não registrado” as lexias que foram consideradas pelo pesquisador 

como neologismos, ou seja, aquela que não constam em nenhum dos dicionários 

conslutados. 

 

10 – Quantificação da contribuição das fontes lexicográficas consultadas 

 

As fontes lexicográficas, que constituem o corpus de referência, dividem-se em 

dicionários padrão de língua e em dicionários não-padrão de língua, incluindo-se dentro 
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destes, para efeitos estatísticos, tanto os de expressões populares, os de formas e 

construções, e os de provérbios e adágios. 

 

Tabelas dos dicionários padrão de língua, seguidas de seus respectivos gráficos: 

Tabela 7 – Lexias encontradas no DAE 

 

Gráfico 6 – Lexias encontradas no DAE 
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Tabela 8 – Lexias encontradas no DEH 

 

Gráfico 7 – Lexias encontradas no DEH 

 

Tabela 9 – Lexias encontradas no DEM 
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Gráfico 8 – Lexias encontradas no DEM 

 

Tabelas dos dicionários não-padrão de língua, seguidas de seus respectivos gráficos: 

 

Tabela 10 – Lexias encontradas no CABRAL 
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Gráfico 9 – Lexias encontradas no CABRAL 

 

Tabela 11 – Lexias encontradas no GIRÃO 
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Gráfico 10 – Lexias encontradas no GIRÃO 

 

 

Tabela 12 – Lexias encontradas no SERAINE 
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Gráfico 11 – Lexias encontradas no SERAINE 

 

 

Tabela 13 – Lexias encontradas no CASCUDO 

 

 

Tabela 14 – Lexias encontradas no FERNANDES 
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Tabela 15 – Lexias encontradas no LACERDA 

 

Tabela 16 – Lexias encontradas no MOTA 

 

Tabela 17 – Lexias encontradas no NASCENTES 

 

Tabela 18 – Lexias encontradas no SILVEIRA 
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Após a apresentação de todas as tabelas e respectivos gráficos, devemos dizer que 

a expressão “não dicionarizado” foi considerada pelo pesquisador como neologismo. 

A expressão “não se aplica” significa que o item lexical já foi localizado, ou nos 

Dicionários padrão de língua, ou nos Dicionários de regionalismos, não necessitando, 

assim, de outra consulta. 

É digno de nota que os Dicionários padrão de língua, que formam arrolados nesta 
pesquisa, foram produzidos com maior rigor lexicográfico e lexicológico do que os 
Dicionários de regionalismos. Tal maior rigor técnico dos Dicionários padrão de língua, 
porém, não impediu que eles apresentassem, entre si, significativas oscilações quantitativas, 
no que concerne à acepção diferente, à acepção complementar, à acepção equivalente e à 
acepção não-dicionarizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais do que um imperativo formal, as considerações finais de uma peça 

acadêmica sugerem uma síntese das reflexões, das críticas, das sugestões em forma de 

contribuição para estudos vindouros. 

De todos os aspectos que permeiam esta tese, merece destaque a tríplice 

indissociabilidade intrínseca entre língua, representada aqui pelo dicionário, cultura e 

sociedade. Tal indissociabilidade ficou exaustivamente patente na nossa proposta de 

glossário que foi desenvolvido sobre os fundamentos da Lexicologia e da Lexicografia, 

numa perspectiva etnolinguística, numa tentativa de reunir numa só obra todo o linguajar 

regional-popular encontrado nos sete romances de Rachel de Queiroz. 

Além de todas as fontes teóricas que embasaram esta tese, no âmbito da 

Lexicologia, da Dialetologia, da Sociolinguística, da Etnolinguística, dentre outras ciências 

afins, é desnecessário dizer que os dicionários foram fontes diretas e indispensáveis para a 

construção da nossa proposta de glossário, razão pela devemos divisá-los em dois grupos 

principais: os Dicionários padrão de língua e os Dicionários de regionalismos. 

Se, por um lado, é verdade que os Dicionários de regionalismos carecem 

patentemente da sintonia com os últimos avanços das ciências do léxico, por outro lado, 

não é menos verdade que eles alimentaram de modo substancial esta tese com informações 

socioculturais, as quais, muitas vezes, escapam aos objetivos dos Dicionários padrão de 

língua. 

Por sua vez, os Dicionários padrão de língua apresentam uma maior sistematização 

no tratamento das unidades lexicais, segundo os princípios da Lexicologia hodierna, 

mormente quando os emparelhamos com os Dicionários de regionalismos. Apesar desse 

progresso lexicológico, verificamos que eles apresentam, entre si, significativas oscilações 

quantitativas, no que concerne à acepção diferente, à acepção complementar, à acepção 

equivalente e à acepção não-dicionarizada, o que foi sobejamente evidenciado pelo 

levantamento estatístico. 
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Os Dicionários de regionalismos e os Dicionários padrão de língua, porém, não 

são só desencontro entre si. Pelo contrário, é computada uma grande quantidade de itens 

lexicais registrados tanto nos Dicionários padrão de língua quanto nos Dicionários de 

regionalismos, 250 de um total de 508, o que corresponde a 49,2%, o que faz com que 

afirmemos que a linguagem regional-popular nos romances de Rachel de Queiroz apresenta 

marcas linguísticas que a identificam com a sociedade nordestina, de modo especial, com a 

cearense. 

Durante a construção da nossa proposta de glossário, verificamos que nem todas as 

formas linguísticas que identificamos como regionalistas se encontram nos Dicionários 

padrão de língua portuguesa, uma vez que muitas são neologismos da escritora, os quais 

perfazem um total de 90 (17,7%), das 508 formas linguísticas elencadas no glossário. 

Ao término da nossa proposta de glossário, confirmamos, a um só tempo, a 

validade tanto da hipótese básica de nossa pesquisa: O léxico dos diferentes personagens 

dos romances de Rachel de Queiroz marca, além da variação regional, outros tipos de 

variação, como as sociais e as culturais; quanto das hipóteses secundárias: As variações 

linguísticas na linguagem regional-popular nos romances de Rachel de Queiroz são 

marcadamente léxico-semânticas; e as variáveis regionais e socioculturais empregadas 

pelos personagens dos romances de Rachel de Queiroz advêm da relação entre linguagem, 

sociedade e cultura. A compatibilidade entre a hipótese básica e as secundárias se deve ao 

fato de todos os personagens rachelianos apresentarem uma linguagem de características 

populares. 

Ao longo desta tese, deparamo-nos com algumas indagações, as quais, de tão 

complexas, ainda hoje clamam por investigações mais aprofundadas, por parte de todos 

aqueles cujos estudos se inserem no tripé léxico-cultura-sociedade, tendo por instrumento 

de sondagem a Lexicologia, a Lexicografia, a Dialetologia, a Sociolinguística e a 

Etnolinguística. Tal complexidade é materializada em indagações compartilhadas, por 

exemplo, por ARAGÃO (2008), como: O que é popular?; em que se distingue a criação 

estilístico-literária de um escritor da criação popular? 
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 Responder a essas indagações é uma tarefa das mais árduas, uma vez que o 

homem usa as muitas funções da linguagem, quer intercalando-as, quer mesclando-as, quer 

dando maior ênfase ora a uma, ora a outra, mas sempre com o objetivo final de persuadir, 

de manipular, de seduzir, emocionar, seu leitor/ouvinte para o que está escrevendo ou 

dizendo. 

Além dessas indagações, mesmo se tendo acatado, nesta tese, a proposta 

conceitual de Isquerdo (1998, p.89) sobre regionalismo, concordamos com Biderman 

(1998, p.134) que também reconhece a complexidade do estabelecimento definicional desse 

termo. 

Embora seja uma tendência humana inserir juízo de valor diante de tudo que é 

diferente, este estudo reconhece a diferença técnico-teórica entre os Dicionários padrão de 

língua e os Dicionários de regionalismos e os Dicionários não-padrão de língua26, 

incluindo-se dentro destes tanto os de expressões populares, os de formas e construções, e 

os de provérbios e adágios, assinalando, porém, que todas essas obras foram bastante úteis 

a esta tese, em seus contrastes, em suas complementaridades e, até, em suas reiterações, 

cada um deles em um momento oportuno para o objetivo a que nos propomos. É assim, 

pensamos nós, que a ciência progride no eterno esculpir das inesgotáveis imperfeições das 

coisas humanas. 

Após a elaboração da nossa proposta de glossário, com seus 508 verbetes, é 

verdadeiro dizer, por um lado, que não esgotamos toda a riqueza e sutileza do léxico 

regional compreendido nos sete romances de Rachel de Queiroz e, por outro lado, que a 

realização desta pesquisa foi de grande valia para nós, por tudo que ela representou na 

ampliação de nossa visão de mundo, alargando novos horizontes de conhecimento, a partir 

do aprofundamento teórico proporcionado pela Lexicologia, pela Lexicografia, pela 

Dialetologia, pela Sociolinguística e pela Etnolinguística. 
                                                            
26 Entenda-se aqui por Dicionários não-padrão de língua as obras lexicográficas que não se enquadram nem 
como Dicionários padrão de língua nem como Dicionários de regionalismos, quais sejam: Locuções 
tradicionais no Brasil, de Luís da Câmara Cascudo; Dicionário de formas e construções opcionais da língua 
portuguesa, de José Alves Fernandes; Adagiário brasileiro, de Leonardo Mota; Dicionário de Provérbios: 
francês, português, inglês, de Roberto Cortes de Lacerda et al.; Dicionário de expressões populares da língua 
portuguesa: riquesa idiomática das frases verbais: uma hiperoficina de gírias e outros modismos luso-
brasileiros, de João Gomes da Siveira; Tesouro da fraseologia brasileira, de Antenor Nascentes. 
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Além de ter representado um crescimento pessoal no âmbito técnico, teórico, 

prático e acadêmico, esperamos, lato sensu, que esta tese, longe de ser um fim em si 

mesma, sirva de meio e de incentivo para vindouros estudos, quer linguísticos, quer 

literários, no sentido de amenizar as lacunas no escopo da Lexicologia, da Lexicografia, da 

Dialetologia, da Sociolinguística e da Etnolinguística, e, stricto sensu, que ela seja tanto 

uma ponte para a travessia daqueles que, vindo de outros contextos socioculturais, queiram 

penetrar no maravilhoso universo da palavra racheliana e, consequentemente na alma 

nordestina, quanto uma fonte para aqueles que, sendo nordestinos, queiram matar sua sede 

de conhecer mais a cultura de sua gente. 
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ANEXOS 

 

 

FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
 
 

1. Entrada: AVIAR 

2. Informações gramaticais: v. 

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

 

(      ) ILDAE 

(   x  )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: Apressar-se (AURÉLIO);  

6. Contexto de atualização (+ fonte): “Rudemente os soldados o impeliam: - Ligeiro, cabra! 

Avie, senão come facão no lombo!”(João Miguel, p.07);  

 

 

7. Remissivas:  

8. Notas: 

Linguística: 1 - Nos dicionários de referência Aurélio e Houaiss o verbo aviar também se 
apresenta em sua forma pronominal, aviar-se. Essa forma também está registrada no dicionário 
(GIRÃO, 2000, p. 82). 2 – Aviar-(se) é quase sempre usado no imperativo. 

Enciclopédica:  
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FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
 
 

1. Entrada: COMER FACÃO NO LOMBO 

2. Informações gramaticais: Exp. 

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x  ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(    x  ) ILND 

 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(      ) ILND 

 

(    x) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: Sofrer punicão, ser vítima de, ser açoitado (Cabral, 1982, p. 237) 

6. Contexto de atualização (+ fonte): “ Rudemente os soldados o impeliam: - Ligeiro, cabra! 
Avie, senão come facão no lombo!”(João Miguel, p.07) 

7. Remissivas:Ver 

8. Notas: 

Linguística:Em (Cabral, 1982, p. 240), há expressão semelhante : Comer relho ( ou peia) 

Enciclopédica: 
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FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
 
 

1. Entrada: DOR DE VEADO 

2. Informações gramaticais: exp.  

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x  ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(      ) ILND 

 

( x   ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(    x  ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(    x  ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: Dor forte que se manifesta do lado direito do abdome, resultante de uma 
árdua corrida.(AURÉLIO) 

6. Contexto de atualização (+ fonte): “... Me doíam os lombos, me doía o espinhaço. Os pés já 
estavam meio inchados, dentro dos coturnos. Quando o cavalo chouteava forte, me atacava 
aquela dor que chamam dor de veado, a que dá uma pontada forte nos vazios.”(Memorial de 
Maria Moura, p.87) 

7. Remissivas:Ver 

8. Notas: 

Linguística: Em Cabral(1973, p.322) encontramos a informação: “Há quem considere a 
expressão uma corrutela de ‘dor desviada’, o que deixa forte dúvida.” Isto constituiria uma 
simplificação fonética. 

Enciclopédica: 
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FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
 
 

1. Entrada: DE VENDA 

2. Informações gramaticais: exp. 

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x   ) ILND 

 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(  x    ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(   x   ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: Disponível para comprar (SOUZA, abril ,2012) 

6. Contexto de atualização (+ fonte): “ Vou até mandar buscar carrapatecida em Quixadá. O 
Major atalhou: - Em Quixada não tem  de venda.” ( O Quinze, p. 17) 

7. Remissivas:Ver 

8. Notas: 

Linguística: No dicionário Houaiss  encontramos o verbo vender com a significação de por à 
venda. Em nenhum dos dicionários consultados tanto os gerais como os específicos 
encontramos a expressão de venda. É, portanto um neologismo da autora. 

Enciclopédica: 
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FICHA LEXICOGRÁFICA DOS ITENS LEXICAIS  
 
 

1. Entrada: GANHAR O MUNDO 

2. Informações gramaticais: exp. 

3. Indicação de dicionarização ou não dicionarização e suas acepções dicionarizadas: 

DAE – Dicionário Aurélio 
Eletrônico 

DEH – Dicionário Eletrônico 
Houaiss 

DEM – Dicionário Eletrônico 
Michaelis  

(      ) ILND 

 

(    x) ILDAE 

(      )ILDAD 

(   x )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(    x )ILDAC

(      ) ILND 

 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(        ) 
ILDAC 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Cabral 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Girão 

DR – Dicionário Regional 
Cearense - Seraine 
 

(      ) ILND 

 

(      ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(   x ) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 

(      ) ILND 

 

(  x) ILDAE 

(      )ILDAD 

(      )ILDAC 
4. Variante léxica:  

5. Definição final: Sair à-toa, para longe, para não-se-sabe-onde. (GIRÃO, 2000)  

6. Contexto de atualização (+ fonte): “ Do que tenho pena é do vaqueiro dela... Pobre Chico 
Bento, ter de ganhar o mundo  num tempo destes com tanta família!...( O Quinze, p.16) 

7. Remissivas: 

8. Notas: 

Linguística: 1 - No Michaelis encontramos uma acepção equivalente: cair no mundo, 
desaparecer, fugir. 2 – No Aurélio encontramos as acepções seguintes: ‘abrir no mundo’, 
‘afundar no mundo’, azular no mundo’, ‘’cair no mundo’, ‘ganhar o mundo’, ‘pisar no 
mundo’. 3 – No Cabral (1982, p.418-419), encontramos como acepções equivalentes as 
expressões:  ‘ganhar o bredo’, ‘ganhar o mato’, ‘ganhar o oco do mundo’ ou ‘ganhar a lapa do 
mundo’. 

Enciclopédica:  

 

 

 


