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Resumo: Neste trabalho, apresentamos os resultados de um estudo em que investigamos os 
usos de MEIO no Português Popular de Vitória da Conquista (PPVC) e Português Culto de 
Vitória da Conquista (PCVC). Tomando por base a Teoria da Variação Linguística ou 
Sociolinguística Quantitativa (LABOV 1972; 1974), nosso objetivo foi analisar e descrever as 
construções das quais MEIO faz parte, para verificar o emprego de formas mais tradicionais e 
das consideradas inovadoras, como MEIO QUE, uma estrutura que se distancia muito do 
sentido original de MEIO e apresenta um valor textual, em que o falante assume com reservas 
o seu enunciado. Escolhemos 24 entrevistas, 12 do corpus Português Culto e 12 do corpus 
Português Popular, sendo 12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino. As variáveis linguísticas 
observadas foram: (i) categorias conceptuais espaço > tempo > qualidade > texto (MEIO QUE), 
presentes entre as propostas por Heine et al. (1991); (ii) categorias gramaticais e (iii) contexto 
favorável à realização das categorias qualidade e texto. Nas variáveis extralinguísticas, 
repetindo a verificação da realização das categorias cognitivas espaço > tempo > qualidade > 
texto, controlamos: (i) sexo, (ii) faixa etária e (iii) escolaridade. Ao todo, foram identificadas 
229 ocorrências de MEIO, 75 no corpus PPVC e 154 no corpus PCVC. Os dados nos mostram 
quanto às variáveis linguísticas: (i) categorias conceptuais: a qualidade foi a mais relevante. 
Totalmente abstrata, caracteriza-se, nas ocorrências, em função do advérbio MEIO que, ora 
modifica verbos ou adjetivos, ora o próprio advérbio; (ii) classes gramaticais: MEIO na 
condição de advérbios constitui maioria nos corpora; (iii) contexto favorável às categorias 
qualidade e texto: no encadeamento do discurso, verificamos uma grande produtividade de 
[MEIO + ASSIM]. Na análise das variáveis extralinguísticas, o uso de meio de acordo com a 
variável sexo aponta: no corpus PPVC, as mulheres concentram-se nas categorias mais 
concretas: espaço, tempo e qualidade, nessa ordem. Os homens caminham em sentido inverso, 
do mais abstrato (qualidade) para tempo, espaço e texto. Esta última categoria é praticamente 
improdutiva no corpus PPVC. Foi registrada apenas uma ocorrência. No corpus PCVC, as 
mulheres partem da categoria qualidade, seguida de texto, espaço e tempo. Entre o sexo 
masculino, tempo, espaço, texto e qualidade são categorias mais relevantes, nessa ordem. Na 
verificação da variável faixa etária, no corpus PPVC, a faixa I apresenta percentuais baixos em 
todas as categorias; a faixa II tem uma alta produtividade na categoria qualidade, seguida de 
tempo; na faixa III, o destaque é para a alta frequência da categoria espaço. No corpus PCVC, 
o informante da faixa I concentra todos os registros da categoria texto (MEIO QUE). A categoria 
espaço também é bastante representativa nessa faixa. Na faixa II, a categoria tempo sobressai. 
Na faixa III, qualidade e espaço mantêm-se em contraposição a tempo e texto. O controle da 
variável escolaridade revela a alta frequência de MEIO QUE entre os informantes com grau de 
escolaridade superior. Os menos escolarizados são mais conservadores, entre eles ocorre apenas 
uma ocorrência dessa categoria. Concluímos que MEIO é empregado com as significações mais 
concretas “lugar, ou parte entre os extremos”, “metade de alguma coisa”, até as mais abstratas, 
como é o caso de MEIO QUE, uma locução de valor discursivo, um articulador textual.  



Referências 
 
Bluteau, R. 1728. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... 

Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 8 v. Disponível em:  
http://purl.pt/13969. Acesso em: 18 jun. 2020.  

 
Heine. B.; Claudi, U.; Hünnemeyer, F. Grammaticalization. 1991. A Conceptual Framework. 

Chicago: The University of Chicago. 
 
Labov. W. 2008 [1972] Padrões sociolinguísticos. Tradução Marcos Bagno, Maria Marta 

Pereira Scherre e Caroline Rodrigues Cardoso. 
 
Labov. W. 1994. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. 
 
Nogueira, P. de A. 2008. Correlação entre gramaticalização e movimentação social – estudo 

do item meio na cidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/78939/priscilla-de-almeida-nogueira/>. Acesso 
em: 20 jun. 2020. 

 
______. 2014. Gramaticalização da construção quase que: motivações cognitivas para o uso 

da construção e incerteza. 2014. 298 f. Dissertação (Mestrado em Filologia e Língua 
Portuguesa) – Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VESTÍGIOS LEXICAIS DE ATIVIDADES AGROPASTORIS EM COMUNIDADES 
RURBANAS 

 
Victor Hugo Scanavachi (Universidade Estadual Paulista – UNESP / FCLAr) 

 
Palavras-chave: Variação semântico-lexical, atividades agropastoris, Sociolinguística, 
Dialetologia. 
 
Resumo:  

O presente trabalho visa descrever o falar fronteiriço entre São Paulo e Minas Gerais, 
no que tange à expressão lexical relativa a atividades agropastoris. Neste sentido, analisamos a 
variação semântico-lexical de quatro cidades localizadas nas fronteiras de ambos os estados – 
Espírito Santo do Pinhal (SP), Jacutinga (MG), Poços de Caldas (MG) e São João da Boa Vista 
(SP) – a fim de verificar as semelhanças ou diferenças no léxico dos falantes em cada 
comunidade de fala. A região em questão, além de se localizar na divisa estadual e possuir 
grande influência da descendência europeia, especialmente italiana, possui uma população que 
sofreu uma transição relativamente lenta de um padrão de vida rural para um padrão de vida 
urbano. Deste modo, podemos compreender estas cidades como rurbanas, onde há uma junção 
de comunidades rurais que preservam seus antecedentes culturais, sobretudo linguísticos, e 
comunidades interioranas que sofrem influência urbana (Bortoni-Ricardo, 2004). Foram 
coletados dados de 32 informantes, distribuídos entre sexo masculino e feminino, entre 18 e 35 
anos para a primeira faixa etária e 50 e 65 anos para a segunda faixa etária, ensino fundamental 
completo e ensino superior completo, sendo 8 de cada cidade. O trabalho se fundamenta na 
Sociolinguística Variacionista (Labov, 2008[1972], 1994; Camacho, 2000) e na Dialetologia 
(Ferreira; Cardoso, 1994) e tem como metodologia o processo descrito no Atlas Linguístico do 
Brasil-ALiB (2014). Primeiramente, aplicamos um questionário semântico-lexical (QSL) 
formulado pelo Comitê Nacional do Projeto ALiB. Esta aplicação foi registrada por meio de 
gravações de áudio e posteriormente os áudios foram transcritos ortograficamente. O QSL 
possui ao todo 202 questões. Neste trabalho utilizamos para a coleta apenas a seção de 
atividades agropastoris, composta por 25 questões. Para demonstrar a relação da comunidade 
rurbana com o estilo de vida rural, iremos apresentar os resultados de cinco perguntas que 
tratam especificamente de lexias de ferramentas utilizadas nestas atividades. Tratamos do 
repertório lexical pela sua relevância em evidenciar traços da cultura e da história de uma 
comunidade, além de poder ser considerado um tesouro cultural abstrato desta comunidade 
(Biderman, 2001). Assim, podemos demonstrar que o léxico dos informantes das duas cidades 
de Minas Gerais é diferente daquele utilizado nas duas cidades de São Paulo e de que essas 
diferenças são ocasionadas por motivações sociais tal como idade, sexo, escolaridade e outros 
fatores extralinguísticos que são constituídos pela influência do estilo de vida rural ou urbano 
dessas comunidades. A pergunta 54 – Como se chama a armação de madeira que se coloca no 
pescoço de animais (porco/bezerro, carneiro, vaca) para não atravessarem a cerca? (Comitê 
Nacional Do ALIB, 2001, p. 25) apresenta 25 abstenções, 3 ocorrências de forquilha, 2 
ocorrências de canga e 2 ocorrências de cangalha. Com estes dados podemos demonstrar a 
relação entre as respostas e a idade, escolaridade e a região do informante, já que a abstenção é 
total apenas nas respostas de informantes com idade entre 18 e 35 anos, enquanto as três 
variantes lexicais estão presentes apenas em respostas de informantes com idade entre 50 e 65 
anos e escolaridade básica. Discutimos ainda como a abstenção pode agir como um possível 
indicador do apagamento lexical de atividades rurais em comunidades cada vez mais 
urbanizadas. 
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A língua portuguesa está presente em quatro continentes: Europa, América, Ásia e África. Sua 
forma de expansão se deu a partir do momento em que os portugueses, nas grandes navegações, 
procuravam novos territórios para aumentar a sua riqueza através da extração e 
comercializações de minerais e matérias-primas.  Embora a língua portuguesa tenha surgido na 
Península Ibérica, o seu contato com as demais nações, como Angola, tornou a língua variada, 
no que se refere à incrementação do seu léxico, além de modificações nos níveis morfológico, 
sintático, fônico e semântico. O contato com línguas africanas tornou o português, nessa região, 
passível de mudanças e aberta à incorporação de outros léxicos que não são de origem 
portuguesa. Nas distintas regiões em que se constituiu a língua portuguesa como oficial, a 
mesma sofreu grandes influências das línguas locais já existentes nesses territórios, 
enriquecendo, dessa forma o seu léxico, como é o caso de Angola, onde, antes da colonização 
portuguesa, já existiam línguas nativas, especialmente as da família Bantu e khoisan. É 
importante salientar que o léxico carrega consigo o conhecimento de determinado grupo. É, por 
meio do léxico, que os sujeitos podem representar o grupo no qual está inserido, manifestar a 
sua cultura e possibilitar o entendimento da sua língua. O léxico revela não somente o 
conhecimento vocabular de um povo, mas ainda o seu repertório cultural, assim, é importante 
afirmar que as variedades da língua portuguesa faladas no continente africano carregam consigo 
um acervo extenso do léxico africano. A realidade linguística de Luanda é marcada por intenso 
multilinguismo, isto é, existem diversas línguas convivendo com a língua oficial: a portuguesa. 
Esse fato deve-se ao movimento de migração provocado pela guerra de independência, procura 
por melhores condições de vida e outros fatores sociais. Cabe salientar que Luanda já possuía 
uma diversidade muito grande de línguas, no entanto esse movimento fez com que esse número 
se intensificasse. Observa-se, no entanto, que o português ocupa uma posição de destaque, isso 
se deve ao fato da disseminação da língua portuguesa e sua oficialização. As línguas da família 
bantu também são destacadas, principalmente o umbundu, kimbundu e kikongo.  O estudo 
utiliza o corpus pertencente ao projeto de pesquisa “Em busca das raízes do português 
brasileiro: estudos morfossintáticos”, coordenado pela Professora Doutora Silvana Silva de 
Farias Araújo, sediado no Núcleo de Estudos em Língua Portuguesa da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (NELP/UEFS), coletado em Luanda, capital de Angola, nos anos de 2008 
e 2013 através de entrevistas semiestruradas sobre o modo de vida e cultura dos participantes. 
As entrevistas estão dividias em dois segmentos, a saber, participante que têm a língua 
portuguesa enquanto L1 (30 entrevistas) e participantes que têm a língua portuguesa como L2 
(cerca de 32 entrevistas). Tem como objetivo inventariar as lexias nas variedades africanas do 
português falada em Luanda-Angola, a fim de construir um glossário. Embora a pesquisa ainda 
esteja em andamento, os resultados obtidos até o momento confirmam a hipótese de que existem 
lexias de base africana na língua portuguesa falada em Luanda, esse fato se deve ao intenso 
contato das línguas nativas com o português. Para o levantamento das lexias de base africana 
no português falado em Luanda foi utilizado os princípios da linguística moderna, que consiste 
na utilização de corpus e ferramentas computacionais para a construção de uma obra 
lexicográfica, assim foi utilizado o programa computacional AntConc como método de seleção 
de lexias. Após essa seção, as lexias foram catalogadas em fichas contendo a origem da lexia, 
sua acepção, local de origem do informante e o contexto em que foi utilizada. Para análise da 
lexia encontrada foram evocados autores como Castro (2001; 2002), Coutinho (2010) e Assis 
Júnior (1947). López (2012) mostra que, quando se trata de estudo do léxico de origem africana, 



nem sempre serão encontradas suas acepções no sentido tradicional, no entanto levando em 
consideração o contexto de utilização poderá chagar a um possível significado.  A construção 
do glossário levou em consideração a ideia da inclusão de lexias no acervo de palavras de 
origem africana nas variedades do português, seguindo uma ordem alfabética dos verbetes, 
seguiu-se também uma ordem semasiológica na construção, isto é, primeiro apresenta-se o 
significante (verbete) e posteriormente o significado (acepções) e como está lematizado, 
segundo a utilização pelo informante. Como suporte teórico foram evocados autores que 
discutem a história do continente africano, a exemplo de Olderogge (2010), que fala sobre a 
migração dos povos africanos e Boahen (2010), discutindo sobre o processo de colonização da 
África. Para sustentar as discussões sobre o léxico, autoras como Biderman (2001), Barbosa 
(1990, 2001) e Abbade (2011) foram utilizados, para conceituar e sustentar a importância do 
léxico como elemento essencial na construção histórica e social de um povo. Petter (2010) foi 
utilizada para refletir acerca da participação africana nas variações do português e Castro (2001) 
para consultar as acepções de lexias africanas encontradas no português falado em Luanda. 
Espera-se que a pesquisa some contribuições ao material já elaborado sobre o tema e, a partir 
dela, desperte o interesse de novos estudos acerca do léxico de origem africana na língua 
portuguesa. 
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