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ABSTRA CT: This pap er has as a purpose to detail some lexicographic aspects related 
to the structure of the Vocabulary of the Sul-mato-grossense Speech, as well has the aim 
of discussing some factors which denote characteristics of the culture, history, concrete 
and abstract reality, i.e., the cosmo  vision of  the sul-mato -grossense inhabitants. 
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0. Introdu ção 
 

Neste artigo, apresentamos algu mas consideraçõ es acerca da macro estrutura  e 
micro estrutura do Vo cabulário do Falar Sul-mato-gross ense (VFS). Tamb ém são 
discutidos alguns aspectos presentes em muitas palav ras do vocabulário que evidenci am 
características socioculturais do  ho mem do Mato G rosso do  Sul. 

O VFS faz parte d e u ma pesquisa que tev e co mo produto final a elaboração de 
u m vocabulário que reuniu unidades lexi cais atualizad as em di ferentes regiões do estado 
de Mato Grosso do Sul, cujas fo rmas ou acepçõ es não estão registrad as, n em no Novo 
Aurélio (século XXI), o Dicionário da Língua Portuguesa (versão el etrônica de 2002) e 
nem no Dicionário Eletrônico  Houaiss da Língua Portuguesa (v ersão  eletrôni ca, de 
2001),1 propôs-se a registrar e a analisar u m recorte da norma lexical do homem sul-
mato-grossense.2 

Esse vocabul ário est á constituído de 233 (duzentos e trinta e três) v erbet es, 
redigidos de acordo co m o rientações teórico -metodológicas da Lexi cografia. As 
unidades lexicais que constituem o vocabulário fo ram extraídas de uma bas e d e dados 
composta por trabalhos de cunho cientí fico, desenvolvidos por pesquisadores ligados à 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. No total, foram agrup ados 24 
(vinte e quat ro) pesquisas , sendo 21  (vinte e u m) relatórios finais d e Iniciação 

                                                 
1 Os dois dicionários fo ram escolhidos co mo corpus d e exclusão em vi rtude de o 
pri meiro s er o dicionário mais consultado pel a população b rasileira, obra a que as 
pessoas geral mente recorrem p ara elucidar o signi ficado de palav ras e de exp ressões 
desconhecidas. O segundo , pelo fato de ser o dicionário de uso geral co m maior número 
de entradas atual ment e no  Brasil. 
2 Na verd ade, o VFS faz parte da dissert ação  intitulada “ Para um vocabulário do falar 
sul-mato-g rossense: u ma contribuição parcelar”, ap res entada ao Programa de Pós-
Graduação em Letras, Nível de Mestrado , pela Universidad e Federal de Mato Grosso do 
Sul, sob  orientação  da Pro fª. Drª. Ap arecida Neg ri Isqu erdo. 
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Cientí fica, produzidos por acad êmi cos de alguns dos cursos de Letras dessa 
Universidade e orient ados por professores qu e atuam, ou atuav am, nos vários campi da 
UFMS. Tamb ém, reuniram-s e 03 (três) monog rafi as que registram resultados de 
pesquisas desenvolvidas por alunos do Curso  de Pós-Graduação lato sensu em Língua 
Portuguesa, d a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus d e Dou rados, 
também orientados  por pro fessores  da mesma Universidad e. 

 
1. macroestrutura e microestrutura do  VFS 

 
Os 233 (duzentos e trinta e três) verbet es estão apres entados por ordem 

alfabética e se submetem à seguinte o rganização: entrada [obrigatória]; referências 
gramaticais [obrigatóri a]; definição  [obrigató ria]; sigla(s) [ob rigatória];  abonação 
[obrigatória]; sinônimos [opcionais], variant es [op cionais] e remissivas [opcionais]. 

As entradas estão ap resent adas sob a forma de lemas3, co m substantivos e 
adjetivos no mas culino singular e verbos no in finitivo, em letras maiúsculas e em 
negrito. Há que se s alientar que u m g rande nú mero de entrad as deste vocabulário 
con figura-se como sintagmas no minais que aqui fo ram classi ficados co mo substantivos, 
no quesito referências g ramaticais. H á também, no vocabulário , sintag mas constituídos 
por u m substantivo e u m adjetivo, co mo é o caso de boca -murcha; por u m substantivo, 
seguido de outro substantivo, co mo em boi-pedra ; por um substantivo, seguido de u ma 
preposição e de outro substantivo , como em barra-do-dia. E xistem outras fo rmas de 
sintag mas, porém, em nú mero bem reduzido, como  em bater-com-as-botas – cuja 
estrutura agrup a u m v erbo, uma conjun ção , um artigo flexion ado no plural e tamb ém 
u m substantivo fl exionado no plural. H á ainda alguns substantivos derivados que são 
formados, ou por sufi xos de caráter au mentativo, co mo em alfavacão , ou por sufixos 
diminutivos, como  em bolhinha. 

Já as referên cias gramaticais aparecem logo em seguid a ao lema, em let ra 
minúscula. Os substantivos masculinos são assinal ados por “sm” e os substantivos 
femininos co m “ sf”. Os adjetivos e os verbos são marcados, respectivamente, com as 
abreviatu ras “ adj” e “ v”. 

Com rel ação  ao tipo de definição, p ara os substantivos, foi utilizado o modelo 
hiperonímico, proposto por Bid erman (1993: 34). Segundo a autora, “ trata-se de u m 
caso típico em que se utiliza u m hiperônimo (arquilexema) co mo classificador básico 
em cuja classe se inclui o nome definido. É utilizada tanto co m substantivos con cretos 
como abstratos. Para esta l exicógrafa esse tipo de definição co m freqü ência assu me u m 
caráter d escritivo das características  que individualizam o  referente e “pode tamb ém 
tender para o enciclop édico, s e o definidor acrescentar muitas in formaçõ es de cunho 
variado sobre o referent e.” 

                                                 
3 Biderman (1984:148) define lema co mo a “unidade léxica ideal que representa u m 
paradigma de formas flexionadas . Essa unidade constitui a típica entrada de dicionário e 
representa as demais fo rmas do paradig ma. Por exemplo: a fo rma infinitiva cantar que 
aparece nos dicionários de português representa todas as outras variantes deste 
paradigma verbal: canto , cantara, cantasse, cantando etc.” 
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Para a d efinição dos adjetivos, l ançamos mão  do mod elo apresent ado por 
Biderman (1993:37), no qu al a definição s e dá por meio do estabeleci mento de u ma 
relação. Con forme explica a autora, “o adjetivo tem u ma n atureza combinatória, sendo 
palavra d ependente, já qu e refere qualidad e de um objeto ou ser”. Desta forma, a 
definição dos  adjetivos que integram o VFS foram expressos por u ma ora ção relativa, 
por u ma preposição ou por uma locu ção prepositiva, con forme nos exemplos propostos 
por Biderman: oração relativa – rasteiro “que se arrasta pelo ch ão; que fica a pouca 
altura do solo. b) preposição – foliar “da folha”. locução prepositiva: herbá ceo 
“relativo à erva: parecido co m erv a;  infra vermelho “ diz-se da radiação 
eletro magnética, invisível, situad a antes do vermelho  no espectro solar. 

No que se refere aos verbos, optamos pelo uso de uma definição discursiva na 
qual a d efinição caracteriza-se como uma estrutura sintag mática, construída a partir de 
outro verbo de significação mais geral com o acrésci mo de u m ou mais predicado res, 
con forme nos mod elos apresent ados por Grei mas (1973: 77-100): mastigar triturar 
com os dentes; saciar-se satisfazer-se das necessidades físicas ou psíquicas de modo 
exaustivo. 

As abonações vêm logo em s eguida à definição e, p ara tanto , utilizamos ipis 
litteres o registro dos exemplos apresentados nos trabalhos de origem, respeitando -se, 
inclusive, a transcrição grafemática original . 

As siglas que aparecem após a abonação indicam as font es da qual a l exia e a 
abonação foram retirad as. A pres ença de mais de u ma sigla indica que a lexia foi 
identificada em mais de u m trab alho; a que vier por primei ro na seqüên cia indica 
também a fonte da abonação. N as abonações ap arecem gri fad as as  palavras qu e fazem 
parte das entradas do vocabulário.  

Os sinônimos (representados por Sin.) fo ram indicados para ilustrar e au xiliar a 
definição . Neste caso , pro curamos apontar formas dicion arizadas que fazem parte da 
norma lexical brasileira, co mo por exemplo, a entrad a casinha-de-sapo que apresenta 
como sinôni ma a lexi a cogumelo, u ma pal avra dicionarizada e amplamente atualizada 
no falar n acional . 

No campo das variantes (si mbolizadas por Var.) , registramos ap enas as formas 
que constam no VFS e que d esignam o mes mo referente. Por exemplo, co mo as 
unidades léxi cas quebra-torto e grude no meiam café-da-manhã, quebra -torto está 
indicado como v ariant e de grude e vi ce-v ersa. Co m esse p rocedi mento, pro curamos 
demonstrar fenômenos  de variação lexi cal d entro do próp rio falar sul-mato-grossens e. 

As remissivas, si mbolizad as por Cf., relacionam termos que fazem parte do 
repertório que co mpõe o VFS, ou sej a, termos que estão incluídos na definição de outro 
termo , co mo, por exemplo, pau-azul, têm como remissiva a lexi a pau-maleitoso, e 
assi m po r diant e. 

Dessa forma, os verbetes que constituem o Vo cabulário do Falar-sul-mato-
grossense apresentam a estrutura seguinte: 

 
orelha-de-pa dre s f 

Fungos que nascem no ch ão ú mido ou em paus podres . “ ...é orelha-di-padri, 
u gugumelu né...” (IC16). Sin. cogumelo. Var. orelha. Cf. orelha 
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2. Aspectos socio culturais p resentes nas  palav ras  do ho mem do MS. 
 
Muitas p alavras que constam no  vocabulário examinado n esta pesquisa 

evidenciam aspectos que, numa perspectiva sapiri ana, denotam características da cultura, 
da história, da realidade concreta e abstrata, enfi m, da cos movisão do  ser sul-mato-
grossense. São p alavras que remet em, dentre outros, à culinária sul-mato-g rossense, aos  
tipos de bebidas  que são apreciados e consu midos , à fort e participação do  índio na 
formação étnica da população do  Estado, às  crenças qu e p ermeiam a cultura popular. 

Con forme se pod e constatar, lexias  co mo chipa, bori-bori, chipaguaçu , 
empamonado, locro, milanesa-de-bucho , pucheiro, pucherada , puchita, sopa-paraguaia, 
dentre outras , recuperam tipos de alimentos que fazem p arte do gosto ali mentar dos sul-
mato-grossenses. Estes  pratos  são, em g rand e p arte, tamb ém apreci ados e consu midos no  
Paraguai, país que faz front eira co m o Mato Grosso do Sul, como é o caso de chipa, de 
sopa-paraguaia, de locro, d e chipaguaçu. Dest a forma, pode-s e d eduzir qu e, ao  que tudo  
indica, muito da culinári a do Estado receb eu in fluên cia dos hábitos paraguaios, t razidos  
pelo grande contingente d e habitant es desse país fronteiriço que migraram para o Mato  
Grosso do Sul, principalmente, para as regiõ es de fronteira, co mo as cidades de Ponta Porã, 
Amamb ai e Porto Murtinho em busca d e melhores condições de trab alho. 

No que s e refere aos tipos de bebidas, cujas d esignaçõ es foram registradas no  
VFS, perceb e-se a pres ença d e algu mas tipicamente brasileiras, co mo é o de canjibrina, 
que nomeia o mes mo  referente de cach aça, u ma bebida nacion al, como  também de outras  
que designam bebidas típicas da região, co mo é o caso da lexia desdobrado que designa 
u ma bebid a preparada a partir da mistura do álcool co m água, consu mida por habitantes do  
Pantanal sul-mato-gross ense. Consta também o chá-g elado, qu e é u m sinôni mo de terer é, 
u ma bebida tipicament e paragu aia, o que indica mais uma vez a influência exercida pela 
cultura p aragu aia nos hábitos sul-mato-gross enses. Também foi resgatad a a lexia mate-
doce, bebida prep arada co m erva-mate, águ a ou leite doce, o que denota u ma influência 
gaúcha nos hábitos da população, u ma vez que este tipo d e bebida é muito consumido no  
Rio G rande do Sul.  

Percebe-se, tamb ém, que o VFS reún e uma grande quantidade de palavras de 
origem indígena, como é o  caso de chipaguaçu, jaboretê-caá , jacar é-qui-ra e kambu xi, 
apenas p ara ilustrar. Isso denota que, ap esar d e o índio sul-mato-grossense ter p assado por 
u m processo de assi milação da cultura do ho mem bran co, dei xou co mo leg ado traços  
evidentes de su a língua no falar regional. 

Unidades lexicais co mo dente-de-ja caré, olho-d e-lobo e rabo-de-raposa , 
utilizadas para designar amuletos qu e, segundo a cultura regional, atraem sort e e afastam 
males , eviden ciam mostras do misticis mo p resente na visão de mundo de muitos dos 
habitantes do Estado, sobretudo daqu eles que residem nas regiões pantan eiras. Interessante 
observar como  o homem pantan eiro recupera elementos que fazem parte do  seu  universo  
local - jacar é, lobo e raposa, que s ão ani mais comuns no Pantan al – para materializar 
cren ças do  seu  cotidiano. 

Tamb ém val e ressaltar a p res ença da lexia mãozão, qu e designa uma entidad e 
sobrenatural muito temida p elos habitantes pantaneiros . Na verdade, ess a entidade 
con figura-se como o mito mais signi ficativo no âmbito do Pantanal da Nh ecolândia - MS:  
apesar de cada in formante ter u ma visão do mãozão e, conseqü entemente, descrevê-lo a seu 
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modo, a cren ça n essa entidade é tão arraigad a nesse grupo , a ponto de suas histórias 
permearem n atural ment e os  “causos” contados  pelo ho mem pant aneiro . 

Procuramos recup erar, neste item, apen as alguns exemplos que ilustram co mo as  
palavras pod em rev elar aspectos do universo sociocultural do habitante do estado de Mato  
Grosso do Sul. Entendemos que estudos mais abrangent es nesse s entido poderiam d enotar 
u ma infinidade de outros aspectos que, co m certeza, contribuem para a constituição de uma 
cultura, de u m falar singular no Estado. 

 
3 – Considerações  finais 
 

O Vocabulário do falar sul-mato-grossense (VFS) possibilitou a constatação d e 
vários aspectos relacionados ao léxico do po rtuguês falado em Mato Grosso do Sul, como  
também apontou alguns pontos que merecem maiores reflexõ es, t anto co m relação  aos  
trabalhos utilizados co mo  fonte de dados p ara este trabalho, qu anto relacionados  aos dois  
principais dicionários de uso do  Brasil, o Au rélio e o Houaiss. 

U m dos aspectos relevantes a ser destacado diz respeito ao nú mero de lexias  
atualizad as por falant es sul-mato-gross enses qu e ainda não  estão registradas, nem no  
Aurélio nem no Houaiss. São lexias qu e fazem parte da norma lexical brasileira, co mo por 
exemplo, galinha-caipira, que designa u ma ave que é criada à base de milho, geral mente 
no terreiro d as residên cias. Também foram recolhidas unidades léxicas com fort es indícios 
de se con figurarem co mo p eculiaridades do falar do ho mem de Mato G rosso do Sul, como  
é o caso de boiadear, que designa a ação de conduzir o gado bovino nos campos ou 
estradas  do Pantan al. 

Veri ficamos tamb ém que as 233 (duzentas e trinta e três) unidades lexicais que 
formam o VFS foram extraídas de trabalhos que exploraram l exias atualizadas por falantes  
de 07 (sete) das 11 (onze) micro rregiões que compõem o Est ado4, o que con fere ao VSF o 
caráter de repres entatividade da língua falada na maior parte do território sul-mato-
grossense. Obs ervou-s e também que a maio r parte das lexias registradas são oriundas de 
falantes das regiões de Dourados e do Pantanal. Isso pode denot ar que o contexto  
geográfi co e histórico que circunda o português de fronteira, falado  principal ment e por 
habitantes das cidades  de Ponta Porã, A mambai e Dourados, pod e p roporcion ar o  
surgi mento d e v ariantes  típicas, em virtude, sob retudo, das in flu ências  das línguas  
espanhola e gu arani. 

Da regi ão do Pantanal , localidade fortemente marcada po r características muito  
peculiares, dada à p rópria posição físico-g eográfica da regi ão, o que li mita o contato  
regular da maiori a da população pantan eira com h abitantes de out ras áreas geog ráfi cas do  
Estado, veio um contingente de lexi as que d eu mostras  de como  regiões isoladas  
geográfi co e sociocultural mente condicionam a maneira d e viver de um grupo e favorecem 
o surgimento de regionalis mos , muitos deles  frutos  do caráter cons ervado r d a língua. 

Nesse sentido, convém ratifi car qu e a propost a do VFS não contemplou a 
apres entação de defini ções terminológicas, dados os próprios objetivos que orientaram a 
elaboração  do vocabulário . Assi m, com bas e em critérios científicos eman ados da ciência 

                                                 
4 - As micro rregiões pesquisadas foram as s eguintes: Campo Grande, Dourados, 
Cassilândia, Aquid auana, Paran aíba, Três Lagoas e Pantanal.  
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lexicográfi ca, buscamos ap resentar definições voltadas p ara o usuário não esp ecializado, 
por isso os v erbet es fo ram redigidos numa linguagem acessível ao consulente co mum.  

Por fi m, este trabalho demonstrou a existência d e caminhos di ferentes para que se 
chegue a constituição de u m di cionário region alista do Mato Grosso do Sul. Um del es seria 
a continuidade d este trabalho, ou seja, a utilização de outras pesquisas (trab alhos de 
Iniciação Científica, monografias, dissert ações , teses) como fonte d e dados. Outro caminho  
poderia ser a utilização  única e exclusiva do corpus do Projeto Atlas Lingüístico do Mato  
Grosso do Sul e de outros registros de língua oral com a finalidade específica de recolha do  
vocabulário rel acionado  aos  vários  campos da atividade hu mana. 

Além desses, outros caminhos poderi am t er sido percorridos para esta pesquisa, o  
que foi ficando evident e à medida que o trabalho ia se aprofundando , mas  mes mo com a 
opção feita, o produto está con cluído até a etapa a que a pesquisa se propôs . Embora possa 
apres entar li mitações , já qu e toda p esquisa nunca está total mente concluída, repres entou a 
pri meira t entativa de sistematização  de forma ampla do vo cabulário do ho mem sul-mato-
grossense. 

 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo det alhar alguns aspectos de o rdem lexicog ráfi ca 
relacion ados à estruturação do Vo cabulário do Falar Sul-mato -grossens e, bem como  
discutir alguns fatores  qu e denotam características d a cultura, d a história, da realidade 
concreta e abstrata, en fi m, da cos movisão do  ser sul-mato-g rossense.  

 
PALAVRAS-CHA VE: Lexi cografi a; variação  lexical; cultura e sociedade 
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