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RESUMO 

 

Esta dissertação objetivou elaborar um glossário de palavras e expressões presentes na fala do 

profissional do gado. O corpus que serviu de base foi o léxico utilizado pelas pessoas ligadas 

à lida do gado e do cavalo (vaqueiros e cavaleiros). Fundamenta-se na Sócio e 

Etnolinguística. Buscando-se contemplar os conteúdos, tornou-se necessário fazer um 

embasamento teórico das ciências do léxico, passando pela variação regional social e cultural. 

Trabalhando-se as lexias da fala do vaqueiro, através do ciclo do gado, pretendeu-se ver como 

essas unidades se constituíam e que fatores extralinguísticos, sociais e culturais, interferiam e 

determinavam esse léxico. Para fundamentação do corpus, fez-se um levantamento histórico 

do ciclo do gado, em uma comunidade de vaqueiros localizada na região de Garanhuns, 

Pernambuco, “onde o Nordeste garoa”. Dentre as festas, as que ganham destaque são a 

vaquejada e a pega de boi. Nessas “brincadeiras”, o ritmo da vida cotidiana é desfeita. A 

submissão é quebrada impondo-se a lógica da coragem, comemoração e da alegria. A 

metodologia usada foi à coleta de dados por meio de entrevistas feitas por meio de 

questionários, transcrição grafemática seguidas de descrição das formas lexicais coletadas 

através de consultas a dicionários de sinônimos e etimológicos. Os entrevistados exercem 

diretamente alguma atividade no âmbito da cultura do gado do agreste de Pernambuco. Os 

dados coletados foram organizados por campos semânticos como: a lida do vaqueiro com o 

gado; festas do boi: divertimento do vaqueiro; pega de boi; vaquejada; cavalgada; aboios e 

toadas. Foi realizado trabalho de campo durante a ocorrência da festa em algumas 

comunidades rural, junto aos vaqueiros cavaleiros e apaixonada por festas de gado cujo 

objetivo foi o levantamento do corpus que seria usado no glossário. O universo da pesquisa 

contou com 270 lexias. A escolha do tema justifica-se em razão de existir uma escassez de 

pesquisas sobre o vocabulário relativo às lexias do vaqueiro. Além disso, entendendo a 

pesquisa como uma empreitada que se arraiga à vida pessoal, o presente trabalho propõe uma 

abordagem cultural presente na vida da pesquisadora que nasceu, cresceu e vive inserida neste 

universo. Outro ponto é que é de fundamental importância para preservação desse rico acervo 

da cultura regional popular. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vaqueiro. Ciclo do boi. Sócio e Etnolinguística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta disertación tiene como objetivo desarrollar un glosario de palabras y expresiones 

presentes en el hablar del profesional del ganado. El corpus que sirvió de base era el léxico 

empleado por personas conectadas a trabajar con el ganado y caballo (vaqueros y los 

Caballeros). Basado en el socio y etnolinguística de algunos aspectos del hablar del vaquero. 

Para obtener los contenidos, se hizo necesario hacer una base teórica en las ciencias del léxico 

a través de la variación regional, social y cultural. De trabajo hasta las lexías do hablar del 

vaquero, a través del ciclo de ganado, se pretende ver cómo se constituyeron las unidades y 

los factores que extralingüísticos, sociales y culturales, a interferir y a determinar el léxico. 

Para justificar el corpus, hizo  una estudio del histórico del ciclo ganadero en una comunidad 

de vaqueros situada en la región de Garanhuns, Pernambuco, “donde el Nordeste llovizna”. 

Entre las fiestas, las que se destacan son el Vaquejada y coger del ganado. En estas “bromas”, 

la rutina es cambiada. La sumisión se rompe y se impone la lógica del coraje, la celebración y 

la alegría. La metodología empleada fue la recopilación de datos a través de entrevistas con 

cuestionarios, transcripción grafemática seguido por la descripción de las formas léxicas 

recogidas a través de consultas a los diccionarios etimológicos de sinónimos y etimológicos. 

Los entrevistados ejercen directamente algunas actividades en el sector de  la cultura y del 

ganado salvaje de Pernambuco. Los datos recogidos se organizaron por campos semánticos 

como: el trabajo del vaquero con ganado; la fiesta del buey; diversión  del vaquero; coger el 

buey; vaquejada; cabalgada; aboios y melodías. Hemos llevado a cabo el trabajo de campo 

durante la ocurrencia del partido en algunas comunidades rurales, junto a los caballeros y 

vaqueros enamorados de partidos ganados cuyo objetivo era examinar el corpus para ser 

usado en el glosario. El universo de la investigación incluyó 270 lexias. La elección de este 

tema sucedió por razón de la escasez de investigaciones respecto a el vocabulario y las lexías 

del vaquero. Además, comprendo que la investigación trae un contenido enraizado en la vida 

personal, por eso, el presente trabajo propone un enfoque  en la vida cultural de esta 

investigadora que nació, creció y vive insertada en este universo. Otro punto es que es de 

fundamental importancia para preservar esta colección de la cultura popular y regional.  

 

PALABRAS-CLAVES: Vaquero, Ciclo del ganado. Sócio y Etnolinguística. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conheceu que era ele, pelo relinchar do cavalo, 

Quando o cavalo rinchou as vacas se levantaram, 

Os bezerros estavam longe, logo se aproximaram, 

Quando entrou no alpendre, os bezerros o acompanharam. 

(A volta do vaqueiro - Vavá machado) 

 

Os modernos estudos linguísticos relativos ao léxico vêm se estendendo além das 

fronteiras das ciências do léxico, chegando a outros ramos da variação regional, social e 

cultural como Dialetologia, a Sociolinguística e a Etnolinguística. Visto que, a língua, de 

modo geral, e o léxico, em particular, refletem marcas dialetais, sociais e culturais dos 

falantes.  

A língua é um poderoso instrumento de identificação de um povo, é o recurso de que 

se servem os historiadores da sociedade e da cultura, por isso, é um instrumento cuja 

utilização é das mais eficazes para delimitação de comunidade nas pesquisas linguísticas. 

Sabe-se que a sociedade se constitui por meio da linguagem, assim, é em razão da existência 

que o homem transmite tudo o que aprendeu, conheceu ou experimentou de outras gerações. 

Segundo Saussure (1979, p.21), “a língua é um tesouro depositado pela prática da fala em 

todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um sistema gramatical que existe 

virtualmente em cada cérebro ou, mais exatamente, num cérebro de um conjunto de 

indivíduos”. 

Acredita-se que não é possível fazer uma análise linguística, tomando a língua como 

fenômeno isolado, sem qualquer ligação com um mundo extralinguístico e com quem dela se 

utiliza na comunicação. Este fundamento parte do pressuposto de que toda língua é produto da 

cultura de um grupo de indivíduos e, ao mesmo tempo, o veículo de expressões desta cultura, 

e que o léxico é o nível da língua que melhor desempenha esta função. 

Uma Teoria que se aventura pelos caminhos da Linguística é  a Sociolinguística, que 

estabelece as relações entre linguagem e sociedade, pois os seres humanos vivem organizados 

em sociedade e são detentores de um sistema de comunicação oral. Já os enfoques da 

Etnolinguística voltam-se ao estudo da linguagem em relação com a civilização e a cultura 

das comunidades falantes. 

Considerando tudo o que foi dito acima, a dissertação O falar do vaqueiro de 

Garanhuns uma abordagem Sócia e Etnolinguística faz levantamento do léxico utilizado por 
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indivíduos que desenvolvem atividades profissionais relacionadas com vaqueiro e gado. Esse 

léxico mantém relação com as atividades de pastoreio, pega de boi no mato, vaquejada e 

cavalgada.  

A escolha do tema justifica-se em razão de existir uma escassez de pesquisas sobre o 

vocabulário relativo às lexias do vaqueiro. Além disso, entendendo a pesquisa como uma 

empreitada que se arraiga a vida pessoal, o presente trabalho propõe uma abordagem cultural 

presente na vida da pesquisadora que nasceu, cresceu e vive inserida neste universo. Outro 

ponto é que é de fundamental importância para preservação desse rico acervo da cultura 

regional popular. 

A originalidade desta proposta decorre da existência de compilações designativas das 

lexias usadas pelas pessoas ligadas direta ou indiretamente ao ciclo do gado, fundamentadas, 

portanto, em critérios técnico-científicos da área de estudos da linguagem. Considerando-se o 

desenvolvimento teórico-metodológico mais recente das ciências do léxico, o presente 

trabalho, valendo-se de novas ferramentas de análise, constitui contribuições significativas 

para o conhecimento da realidade sócio-linguístico-cultural do falar do vaqueiro de 

Garanhuns. 

O vaqueiro é, ainda hoje, personagem importante na história do tipo caracterizador 

da formação do povo brasileiro. De acordo com o escritor Euclides da Cunha, em seu livro 

“Os Sertões”, o vaqueiro aparece como um “guerreiro antigo exausto da refrega”. Sua roupa, 

o gibão, seria uma espécie de armadura. “É a forma grosseira de um campeador medieval 

desgarrado em nosso tempo”, escrevia Cunha, na obra de 1902. Pouco mudou um século 

depois da publicação do livro. Os vaqueiros, aqueles homens que trabalham na lida diária do 

gado, permaneceram como heróis rurais, mesmo com a profunda transformação pela qual 

passou campo brasileiro. 

Esses foram os principais fatores sociais, culturais e profissionais que influenciarem 

diretamente na realidade do trabalho aqui proposta e se constitui de fatores extralinguísticos 

como os sociais e culturais, que interferem e determinam essas lexias. 

Neste sentido, este trabalho está inserido numa abordagem Sócio, Etnolinguística e 

Dialetal de construir um glossário do léxico do vaqueiro de Garanhuns; analisando a 

linguagem utilizada por eles. 

O município de Garanhuns localiza-se na região Agreste de Pernambuco, e sua 

microrregião é constituída por 19 municípios. A economia está baseada na pecuária leiteira, 

sendo reconhecida como a Bacia Leiteira do Estado que, por sua vez, detém grande número 

de profissionais do gado. 
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Além da importância econômica, relacionada ao gado, (a produção de leite), surge a 

figura do vaqueiro que tem o seu valor histórico cultural. Assim, as festas dos vaqueiros estão 

ligadas diretamente ao ciclo do gado da região, com suas crenças religiosas. Dentre as festas 

ligadas ao trabalho com o seu cotidiano, destacam-se: a missa do vaqueiro, vaquejada, pega 

de boi e cavalgada. Tais manifestações, de modo geral, demonstram a cultura popular. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva, cujo levantamento das variedades do 

falar do profissional do gado se realizou no Município de Garanhuns e regiões pecuaristas 

vizinho. A metodologia usada foi coleta de dados por meio de entrevistas usando 

questionários, transcrição grafemática seguidas de descrição das formas lexicais coletadas 

através de consultas a dicionários de sinônimos e etimológicos. Os entrevistados exercem 

diretamente alguma atividade no âmbito da cultura do gado do agreste de Pernambuco. Os 

dados coletados foram organizados por campos semânticos como: a lida do vaqueiro com o 

gado; festas do boi: divertimento do vaqueiro; pega de boi; vaquejada; cavalgada; aboios e 

toadas. Foi realizado trabalho de campo durante a ocorrência da festa em algumas 

comunidades rurais , junto aos vaqueiros cavaleiros e apaixonados por festas de gado cujo 

objetivo foi o levantamento do corpus que seria usado no glossário. O universo da pesquisa 

contou com 270 itens lexicais. 

É válido salientar que a estrutura do glossário varia conforme a função e o público ao 

qual se destina. Assim sendo, a prioridade do modelo aqui apresentado foi a definição dos 

usos observados no corpus, a fim de familiarizar o leitor com os temas abordados nele.  

Quanto à estrutura, este trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro 

capítulo foi dividido em duas partes, na primeira parte foi feito um embasamento teórico das 

ciências do léxico, (Lexicologia Léxico, As lexias, Lexicografia,) e da Variação Regional 

Social e Cultural (Dialetologia, Sociolinguística e Etnolinguística); na segunda parte do 

primeiro capítulo, faz-se um levantamento histórico da cidade de Garanhuns e do ciclo do 

gado, com uma narrativa sobre o corpus: A Lida do vaqueiro com o gado; Festas do boi: 

divertimento do vaqueiro; Pega de Boi; Vaquejada; Cavalgada; Cavalgada; Aboios e toadas. 

No segundo capítulo, foram expostos os procedimentos metodológicos para a 

realização da pesquisa socioetnolinguística distribuídas em duas etapas: metodologia da 

pesquisa e a metodologia da organização do glossário. 

E no terceiro capítulo, foi apresentado o Glossário do Ciclo do Gado, composto de 

270 lexias organizadas em ordem alfabética. 
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Da pesquisa, foram encontradas lexias para indicar a fé, lexias que mostram os 

momentos de disputas, lexias das festas de cavalgadas,  lexias que nomeiam as vestes usadas 

por eles durante o eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 As ciências do léxico 

1.1.1 Lexicologia 

 

A Lexicologia como ciência do léxico estuda as suas diversas relações com outros 

sistemas da língua e, sobretudo, as relações internas do próprio léxico e sua organização a 

partir de pontos de vista diversos. Assim, cada palavra remete uma relação ao período 

histórico ou à região geográfica em que ocorre à sua realização fonética, aos morfemas que a 

compõem, à sua distribuição sintagmática, ao seu uso social e cultural, político e institucional, 

realização fonética. 

Cabe à Lexicologia dizer cientificamente em seus variados níveis o que diz o léxico, 

ou seja, a sua significação. Ao lexicólogo, especialista da área, incumbe levar a termo essa 

tarefa tão complexa sobre uma ou mais línguas. Biderman (1978, p.131) em suas pesquisas 

sobre o léxico, “considera o estudo do léxico com uma longa tradição”. A Lexicologia é a 

parte da Linguística que se preocupa com o estudo do léxico e tem por objeto as unidades do 

universo lexical. Sua legitimidade como ciência, sua definição, sua área de abrangência já 

foram bastante questionadas entre os estudiosos. Mas nas últimas décadas, as áreas da 

Lexicologia e da Lexicografia têm evidenciado a importância das pesquisas que vêm sendo 

empreendidas nesse campo, bem como suas divergências e convergências. 

As ciências do Léxico trazem contribuição para ao estudo do Léxico nas suas 

diferentes dimensões, à medida que disponibiliza estudos nessa área. Um exemplo disso é um 

Grupo de Trabalho (GT) de Lexicologia, e Lexicografia e Terminologia da ANAPOLL 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Letras e Linguística), Grupo das 

diferentes regiões brasileiras. Pode-se dizer que o léxico é visto a partir de diferentes olhares 

teóricos e é de grande importância para engrandecimento dessas ciências. 

No que diz respeito ao estudo do léxico, a Lexicologia ocupa-se do componente 

lexical geral e não especializado das línguas. Logo, a sua unidade padrão é a unidade lexical. 

Portanto, trata-se de uma área de longa trajetória, mas, especificamente da palavra de uma 

língua. Vilela (1979, p. 5) afirma que “A lexicologia é o tratamento do léxico nos seus 

múltiplos aspectos como: frequência, distribuição, conteúdo, autonomia ou dependência de 

uma gramática”. 
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Assim, a Lexicologia estuda A Lexicologia estuda um conjunto de unidades lexicais 

de uma língua, experiências humanas acumuladas e práticas culturais e sociais de grupos. 

Nessa relação entre a prática social e a cultural, a escolha lexical tem papel primordial.  

A contribuição da Lexicologia pode ser estudada em seus diferentes aspectos tais 

como: morfossintático, léxico-semântico e semântico-sintático. Outro aspecto importante, 

observado em Lexicologia é que a análise do signo pode ser concebida em diferentes 

perspectivas, de acordo com o recorte do tempo e espaço: ponto de vista sincrônico, 

diacrônico ou ainda pancrônico, sinóptico ou diatópico. Ainda, é por meio da Lexicologia que 

se torna possível observar e descrever cientificamente o léxico. Além disso, é por meio das 

informações que se revelam a experiência cultural de uma determinada comunidade 

linguística. E, como bem explica Barros (2004, p.60), a Lexicologia mostra que, “[...] a análise 

do signo pode ser feita em diferentes perspectivas, de acordo com o recorrente no tempo, e no espaço: 

ponto de vista sincrônico, diacrônico, ou pancrônico, sintópico e diatópico.” 

O falante nativo deve ser competente no léxico de sua língua, ter conhecimento de 

uma lista de entradas lexicais, da estrutura interna destes itens e como se estabelecem as 

relações entre elas, para, a partir daí, ter a capacidade de formar novas entradas lexicais. 

Portanto, a ampliação do repertório de signos ou entradas lexicais de determinada comunidade 

falante se dá na medida direta de sua evolução.  

Pode-se, então, dizer que a Lexicologia é a disciplina linguística que se ocupa do 

estudo do léxico nas suas diferentes estruturas. Cabendo, ainda, a esta ciência estudar todos os 

aspectos relacionados com as unidades de primeira articulação, ou seja, as unidades dotadas 

de duas faces, significante e significado.  

A Lexicologia sofreu um grande impulso, já com outro enfoque teórico, conduzindo 

a uma grande produção de trabalhos e pesquisas dirigidas a estudos em torno do léxico. Surge, 

então, a preocupação de estudiosos e pesquisadores da Lexicologia com a distinção entre as 

unidades significativas, motivando-se para a delimitação da unidade lexicológica. A discussão 

dos cientistas é uma tentativa de esclarecer qual deve ser o objeto da Lexicologia - a ciência 

do léxico, já que este não deve ser considerado somente como o conjunto de palavras ou o 

vocabulário de qualquer falante de uma língua. Assim, o léxico é o conjunto de vocábulos que 

cada indivíduo retém na memória e que possibilita a transmissão de pensamentos, ideias, 

desejos, emoções, a cada ato de fala.  
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1.1.1.1 Léxico 

 

O léxico de uma língua natural constitui uma forma de registrar o conhecimento, de 

dar nomes aos objetos. Assim, a nomeação da realidade pode ser considerada como a etapa 

primeira no percurso científico do espírito humano do conhecimento do universo. Biderman 

(200l, p.81) afirma que, 

 

Ao reunir os objetos em grupos identificando semelhanças e, inversamente, 

discriminando os traços distintivos que individualizam esses objetos em 

entidades diferentes, o homem foi estruturando o mundo que o cerca, 

rotulando essas entidades discriminadas. Foi esse processo de nomeação que 

gerou o léxico das línguas naturais (BIDERMAN, 2001, p.81). 

 

Torna-se evidente a variação do léxico de acordo com os falantes que, por sua vez, o 

utiliza de formas diversas, dependendo do contexto no qual estão inseridos. Isso acontece, não 

só de um indivíduo a outro, mas, também, de uma época para outra no mesmo indivíduo. 

O léxico se relaciona com processo de nomeação e cognição da realidade: ao dar 

nome aos seres e objetos, o homem os classifica. Biderman (2001, p.14) considera que “o 

homem desenvolveu uma estratégia engenhosa ao associar palavras a conceitos que 

simbolizam os referentes.” E, assim, o léxico torna-se objeto de estudo de disciplinas, 

específicas e diversas, dentre as quais se destacam a Lexicologia e a Lexicografia, que serão 

apresentadas posteriormente. Biderman (2001, p. 139) ainda afirma: 

 

Léxico é um vasto universo de limites imprecisos e indefinidos. Abrange 

todo o universo conceptual dessa língua. O sistema léxico é a somatória de 

toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo de sua cultura 

através do tempo. 

 

 

Em outras palavras, a criação do lexical tem se processado por meio de atos 

consecutivos de compreensão ou apreensão da realidade e da categorização das experiências 

que se cristalizam em signos linguísticos. Já Vilela (1994, p.6) afirma o seguinte: 

 

[...] o léxico é a parte da língua que primeiramente configura a realidade 

extralinguística e arquiva o saber linguístico de uma comunidade. Avanços e 

recuos civilizacionais, descobertas e inventos, encontros entre povos e 

culturas, mitos e crenças, afinal quase tudo, antes de passar para a língua e 

para cultura dos povos, tem nome, faz parte do léxico. O léxico que é 

repositório do saber partilhado que apenas existe na consciência dos falantes 

de uma comunidade. 
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É o léxico esse sistema de uma língua que mantém uma estreita relação com a 

história cultural e com a comunidade. Assim, o espaço em que o indivíduo e a sociedade 

interagem com todas as esferas da organização de uma comunidade linguística reflete o seu 

modo de vida. Biderman (1987, p. 145) considera que: 

 
No processo de aquisição da linguagem, o Léxico é o domínio cuja 

aprendizagem jamais cessa, durante a vida de toda do indivíduo. A 

incorporação paulatina do Léxico se processa através de atos sucessivos de 

cognição da Realidade e de categorização da experiência através de signos 

linguísticos: os lexemas. A percepção, e a cognição e a interpretação da 

realidade são registradas e armazenadas na memória, através de um sistema 

classificatório que é fornecido ao indivíduo pelo léxico.  

 

Diante do exposto, a autora afirma que o léxico é que faz o ser humano entender o 

mundo que o cerca, e interagir com os outros. Também se pode dizer que o uso da língua faz 

com que a memória de um grupo seja ativada e extraída pelo grupo que tem algo em comum.  

A maior preocupação dos linguistas hoje é reconhecer a capacidade que os falantes 

apresentam de criar palavras, rejeitar outras, assim, estabelecem relações entre itens lexicais, 

reconhecendo a estrutura de sua língua. . “[...] o léxico e a fonética são os aspectos onde mais 

se percebe as diferenças entre esses falares e os de outras regiões brasileiras.” (ARAGÃO, 

1978). 

É importante lembrar que a forma lexical usada nesta pesquisa abarca o conceito de 

lexia como uma unidade lexical da língua como considera Pottier (1974, p. 266-267). Note-se, 

próximo item, que a tipologia de lexia proposta por Pottier se atém ao grau de liberdade 

combinatória dos lexemas que a formam.  

 

 

1.1.1.2 As lexias 

 

No repertório lexical de uma língua, o mais comum é a existência de um plano de 

expressão dando suporte material para o conteúdo, nascendo desta relação o signo. Este nome, 

rotulador de referente, foi chamado por Bernard Pottier de Lexia. Segundo o linguista francês, 

criou-se o termo lexia para indicar a unidade lexical memorizada.  

A Lexia, diferente da palavra, é a unidade significativa do léxico de uma língua, ou 

seja, é uma palavra que tenha significação lexical. Em suma, as palavras lexemáticas ou 

referências, ou seja, as lexias constituem a maior parte do léxico de uma língua e são de 
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número indeterminado. Estão organizadas nos dicionários e são essas que interessam à 

Semântica Estrutural.  

Dentro desse enfoque, Pottier (1972, p.16) distingue as lexias da seguinte forma: a) 

Lexia simples: árvore, sair, entre, agora; b) Lexia composta: primeiro-ministro, guarda-

florestal; c) Lexia complexa estável: estado de sítio, cesta básica, uma estação espacial, 

Cidade Universitária; d) Lexia textual: “quem tudo quer, tudo perde”. Assim, o autor 

classifica as lexias em: simples, compostas, complexas e textuais. 

A definição consistente de lexias simples, composta e complexa é de fundamental 

importância em Lexicologia, uma vez que a pesquisa lexicológica quase sempre envolve a 

coleta de unidades a partir de um corpus, sendo então necessário delimitar tais unidades, isto 

é, definir que tipos de lexias que constituirão o objeto da análise; para tanto, é imprescindível 

saber se uma determinada unidade léxica é ou não decomponível em unidades menores. 

A lexia simples apresenta-se como uma sequência ininterrupta de letras, precedida e 

seguida de espaços em branco, por exemplos: cadeira, elefante, bonito, amar. Lexia composta 

resulta da combinação de duas ou mais lexias simples, por exemplos: cata-vento, 

morfossintaxe, guarda-roupa, pé-de-moleque. 

Veja-se o resumo no quadro geral abaixo: 

 

LEXIAS 

Monolexemática  Polilexemática  

Lexia simples Lexia composta Lexia complexa Lexia textual 

Simples Derivada Aglutinação Justaposição Greve Geral Andar a cavalo 

Boi Boiadeiro Planalto Mão-de-obra 

Quadro 01 - Classificação das Lexias de acordo com Pottier (1974). 

 

 

Pottier diferencia lexias rígidas, sequências memorizadas invariáveis, como “meter a 

mão”, “caso de honra”, “onde vai a corda vai a caçamba”, de lexias variáveis, compostas de 

“um quadro estável e de uma zona instável”, como “tudo leva a pensar/crer/supor que”. 

Salienta-se que, após o Novo Acordo Ortográfico, redefiniram-se as normas da 

escrita da língua portuguesa: o emprego do hífen recebeu tratamento especial, ficando 

algumas palavras com outra forma, por exemplo, algumas lexias, consideradas por Biderman, 

como compostas passaram a ser complexas e vice-versa. É o caso, por exemplo, de mãe de 

santo, antes composta, agora complexa. 
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Já Mattoso (1970, p. 61) toma outro posicionamento, quando afirma que o hífen é 

incoerente do ponto de vista da língua oral e, muitas vezes, as convenções da língua escrita a 

respeito desta marca formal não são firmes das realidades linguísticas, que demanda da língua 

oral. Quando se caracteriza as lexias complexas, recusando o hífen como assinalador da forma 

composta, não há diferença das lexias complexas. Sendo assim, desnecessárias as 

classificações diferentes entre compostas e complexas.  

Biderman (1999), embora tratando apenas das complexas, cria um termo 

interessante, “[...] fraseolexema, seria um termo criado para contemplar as duas unidades 

lexicais”. 

 

 

1.1.2 Lexicografia 

 

Lexicografia é a ciência voltada para as técnicas dos dicionários de língua (ou 

especiais) e para análise da discrição da língua. Basicamente, a Lexicografia é uma disciplina 

aplicada, uma vez que se ocupa da elaboração de dicionários e vocabulários. Por isso é que se 

diz que as pesquisas lexicológicas podem ter aplicações lexicográficas. 

Enquanto a Lexicologia é tida como ciência, e a Lexicografia é tida como uma 

tecnologia, um método de estruturação e descrição de palavras, elaboração e apresentação de 

palavras, elaboração e apresentação de informação sobre as palavras. 

Pode-se resumir a definição de Lexicografia, dizendo que ela é uma tecnologia de 

tratamento do léxico de compilação, classificação, análise e processamento, de que resulte a 

produção de dicionários, vocabulários técnico-científicos, vocabulários especializados e 

congêneres. 

A lexicografia prepara um tratado dos métodos de elaboração de dicionários que o 

lexicógrafo pode utilizar. Em suas origens, os métodos foram forjados conforme a 

necessidade de transmitir aos leitores dos glossários e dicionários uma informação pertinente 

a vários interesses. 

A história da lexicografia tem duplo valor, por um lado evidencia a maneira como 

foram sendo forjados os métodos de elaboração dos dicionários, que não foram nem 

convencionais nem arbitrários, por outro lado, pode ser concebida como uma metodologia 

comparada que nutre os tratados sistemáticos modernos de lexicografia.  

Um grande desenvolvimento tem sido observado, nas últimas décadas, nas áreas da 

Lexicologia, Lexicografia, evidenciando a importância da pesquisa que vem sendo 
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empreendida nesse campo, bem como suscitado reflexão a respeito das suas divergências e 

convergências que envolvem as finalidades, âmbito de atuação e conceitos operacionais. 

A Lexicografia observa e descreve o léxico através de informações que revelam a 

experiência cultural, mudanças históricas e sociais, responsáveis pela produção do discurso 

desta comunidade linguística e, por meio da Lexicografia, arte ou técnica de elaborar 

dicionários.  

A Lexicografia também toma como objeto de análise a palavra, mas a enfoca como 

técnica de sistematização, processamento e ordenação em forma de dicionários, vocabulários. 

Lexicografia, então, se distinguirá da Lexicologia por ser “técnica de dicionários”, enquanto a 

Lexicologia é “estudo científico do léxico”. 

O fazer lexicográfico é uma atividade antiga e tradicional que se iniciou nos 

princípios dos tempos modernos. Embora tivesse precursores nos glossários latinos 

medievais, a Lexicografia só começou, de fato, nos séculos XVI e XVII, com a elaboração 

dos primeiros dicionários monolíngues e bilíngues (latim e uma língua moderna). 

Os dicionários de língua registram unidades lexicais em todas as suas variações 

morfossintáticas e em todas as suas acepções. É de responsabilidade também da Lexicografia 

a produção dos chamados dicionários especiais, ou seja, dicionários de língua que registram 

só um tipo de unidade lexical ou fraseologismo, como dicionários de gírias, de ditos 

populares, de provérbios, de antônimos, de sinônimos. 

Segundo Biderman (2001), “a descrição do léxico foi realizada pela Lexicografia e 

não pela Lexicologia, mas era executada como uma práxis pouco científica.” Segundo a 

autora, é muito recente o fazer lexicográfico fundamentado numa teoria lexical com critérios 

científicos. Isso demonstra que a Lexicografia vem despertando grande interesse entre os 

linguistas. Quem, também, traça considerações sobre a lexicografia é Barbosa (1990, p. 153): 

 

A Lexicografia é definida como sendo uma tecnologia que trata da 

palavra no que concerne à atividade de compilação, classificação e 

análise das unidades do léxico e sua organização em dicionários, 

vocabulários técnico-científicos e vocabulários especializados. Na 

verdade, a Lexicografia é uma aplicação dos fundamentos teóricos 

metodológicos da lexicologia. 

 

De acordo com Barbosa, a Lexicografia é um trabalho de aplicação do léxico que 

tem despertado interesse dos linguistas que, também, desenvolvem trabalhos de descrição do 

léxico.  
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O estudo do léxico sempre ficou por conta da lexicologia, a lexicografia organiza 

esses estudos em dicionários, glossários etc. responsável por registro e definições de signos 

lexicais como rótulos de conceitos cristalizados, na cultura de determinada comunidade 

falante, ou o que se tinha como elaboração de dicionários. Por meio dos tratados ortográficos 

e dos glossários literários e científicos, a essa ciência ficou reservado o levantamento do 

significado das palavras. 

Nesse sentido, a principal missão da Lexicografia será auxiliar os falantes nativos de 

uma língua com as suas dificuldades de ortografia, de categorização gramatical de palavras, 

além de prestar esclarecimentos sobre o significado e o uso de uma palavra pouco utilizada, 

incluindo algumas informações etimológicas. 

As pesquisas lexicológicas podem ter aplicações lexicográficas. “Para Barbosa 

(1992), a distinção entre Lexicologia e Lexicografia é estabelecida da seguinte forma: A 

Lexicologia se apresenta como” saberes, ou seja, designam o processo de construção de uma 

forma de conhecimento, enquanto Lexicografia é a técnica e, portanto, referem-se à aplicação 

prática da ciência, „aplicação de um saber a um fazer‟ (BARBOSA, 1992, p. 152). Para tanto, 

A Lexicologia se apropria de um conjunto de palavras ou vocabulário de qualquer falante da 

língua. 

 

1.1.3 Tipologia de obras e repertório lexicográfico  

 

Há várias formas de classificação dos repertórios. Isto é claro, da visão de cada 

pesquisador, para melhor entendimento desse repertório, veja-se a definição de repertórios 

lexicográficos, especificamente, sobre o dicionário, segundo Rey-Debove.  (1984, p. 63): 

 

Um dicionário é um texto duplamente estruturado que apresenta: a) uma 

sequência vertical de itens, ditos “entrada”, geralmente disposto em 

ordem alfabética, sequência essa chamada “nomenclatura”, geralmente 

disposto em ordem alfabética, sequência de chamada “nomenclatura”, b) 

um programa de informação sobre entradas, que forma com eles o 

verbetes.  

 

Existe em um dicionário uma função específica para cada conteúdo e organização, 

para que o leitor tenha acesso às informações desejadas de forma clara e precisa. A reflexão 

minuciosa na organização da macro e da microestrutura é a chave para que o resultado final 

seja realmente aquele pensado e proposto pelo autor ao seu público alvo.  
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A tipologia apresentada por Barbosa leva em conta os níveis de atualização e de 

abstração da linguagem verbal; o universo léxico; os conjuntos-ocorrência; as unidades-

padrão que lhes correspondem; a variação diacrônica, diatópica, diastrática e diafásica, entre 

outros. Devemos classificar os tipos segundo os níveis de atualização da língua. Os 

dicionários de língua se encaixariam no nível do sistema, trabalhando com todo o léxico 

disponível e manifestando-se através do lexema (Barbosa, 2001, p.39) 

 

Ainda segundo a autora, o nível do sistema corresponde à unidade padrão lexema, e o 

dicionário de língua tende a reunir o universo desses lexemas, considerando pertinentes as 

variações diatópicas, diastráticas, diafásicas e diamésica. A autora considera como norma 

linguística e sociocultural, a unidade-padrão é a palavra. Os glossários se encontrariam no 

nível da fala e trabalhariam com os conjuntos manifestados em determinado texto, 

manifestando-se através das palavras. Pode-se ainda esquematizar essas e outras informações 

apresentadas pela autora da seguinte maneira: 

 

Dicionário Vocabulário Glossário 

Nível do sistema Nível da norma Nível da fala 

Trabalha com todo o léxico 

disponível e o léxico virtual  

Trabalha com conjuntos manifestados 

dentro de uma área de especialidade  

Trabalha com conjuntos 

manifestados em um 

determinado texto  

Unidade: lexema (significado 

abrangente; frequência 

regular) 

Unidade: vocábulos/termos 

(significado restrito; alta frequência) 

Unidade: palavras 

(significado específico; 

única aparição) 

Apresenta (teoricamente) 

todas as acepções de um 

mesmo verbete  

Apresenta todas as acepções de um 

verbete dentro de uma área de 

especialidade  

Apresenta uma única 

acepção do verbete (dentro 

de um contexto) 
Quadro 02: Classificação tipológica de Glossários 

Fonte: BARBOSA, 2001, p.39.  

 

O glossário, de forma geral, resulta do levantamento das palavras-ocorrências e das 

acepções que têm um texto manifestado. Um glossário é sincrônico, sintópico, sinstrático e 

sinfásico. Dessa maneira, Barbosa chegar a concluir que: a) o dicionário de língua tende a 

recuperar, armazenar e compilar lexemas efetivos, de frequência regular, integrantes de 

diferentes normas; b) o thesaurus língua se propõe a compilar lexemas de alta, média, baixa e 

ínfima frequência, de distribuição regular ou irregular entre os falantes, relativos a todas as 

variações diacrônicas, diatópicas, diastráticas e diafásicas; c) o vocabulário técnico-

científico/especializado deve recuperar armazenar vocábulos de um universo de discurso, 

enquanto elementos configuradores de uma norma discursiva, ou seja, vocábulos de alta 

frequência e distribuição regular, restritos a uma phasis, que podem relacionar-se a vários 
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topoi e strata. d) o vocabulário fundamental deve recuperar vocábulos de alta frequência e 

distribuição regular entre os falantes-ouvintes, comuns e vários topoi, a vários strata, a várias 

phasei ou restritos a um topos, ou a um stratum, ou a uma phasis, sempre definido como 

elementos pertencentes ao conjunto-intersecção de subconjuntos de um universo léxico; e) o 

glossário, no sentido em que aqui foi empregado, deve recuperar, armazenar e compilar 

palavras-ocorrências de um chronos, de um topos, de uma phasis, ou, noutros termos, 

extraídas de um único discurso concretamente realizado. 

 

 

1.2 Variação regional, social e cultural 

 

1.2.1 A Dialetologia 

 

A história da Dialectogia, no Brasil, teve seu começo com Domingos Borges de 

Barros e Visconde de Pedra Branca, mas os estudos dialetológicos foram compreendidos entre 

1953 (fundação do Centro de estudos de Dialetologia Brasileira, no Rio de Janeiro) e em 1958 

(I Congresso Brasileiro de Dialetologia e Etnografia, em Porto Alegre).  

A Dialetologia é uma disciplina que estuda os dialetos com suas variações 

geográficas. Seu estudo está inserido nos falares regionais dentro de uma delimitação 

geográfica. Para Câmara Jr. (1978, p.94), dialetologia “é o estudo do arrolamento, 

sistematização e interpretação dos traços linguísticos dos dialetos”. Mas, para Dubois (1978, 

p.185), trata-se de uma “[...] disciplina que assumiu a tarefa de descrever comparativamente 

os diferentes sistemas ou dialetos em que uma língua se diversifica no espaço, e de 

estabelecer-lhe os limites”. Segundo Rossi (1969, p. 87), 

 

[...] a Dialetologia é uma ciência eminentemente contextual, isto é [...] o fato 

apurado num ponto geográfico ou numa área geográfica só ganha luz, força e 

sentido documentais na medida em que se preste ao confronto com fato 

correspondente, ainda que por ausência, em outra área [...]   

 

Rossi registra a variedade de uma língua peculiar a um quadro geográfico, com isso 

tem-se o falar regional, próprio de uma área mais ampla, com suas variedades (com 

características específicas na sintaxe e no léxico) que caracterizam um determinado grupo 

sociocultural, dialeto, linguajar. 

Para a compreensão do que é Dialetologia, conceitos como os de língua, dialeto e 

falar, são fundamentais. Contudo, há autores que não estabelecem distinção entre dialeto e 

falar, utilizando-os indiferentemente. Por isso, há quem prefira utilizar a expressão 
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“variedades linguísticas”. Borba (1998, p.55), é exemplo disso, prefere “Registro para a 

variação social num mesmo local e dialeto para a diversificação ligada principalmente aos 

fatores geográficos”. Já Preti (2003, p.24) dá o nome genérico de variedades aos dialetos, 

sejam eles geográficos (diatópicos) ou sociais (diastráticos). 

São inúmeras as contribuições léxicas trazidas pela Dialetologia, começando pela 

ajuda no levantamento do tesouro léxico de uma língua e passando pela elucidação de 

interessantes questões de natureza etimológica, homonímica, semântica, além do estudo 

fonético sempre de interesse da Dialetologia. No entanto, foi o Estruturalismo que abriu à 

Dialetologia uma nova perspectiva de interpretação do material fônico, introduzindo a 

descrição do sistema fonológico da variante examinada e renunciando ao levantamento, 

aparentemente impossível, da totalidade das variantes fônicas. 

Logo após, surgiram outros estudos do léxico regional, com intuito de levantar traços 

característicos de cada região estudada no território nacional. A primeira fase foi semelhante a 

que ocorreu em Portugal, foi aberta por Amadeu Amaral, em O Dialeto Caipira, em 1920. 

Seguram-lhe: Antenor Nascentes, O Linguajar Carioca, 1922; Clóvis Monteiro, A Linguagem 

dos Cantadores, 1933; Mário Marroquim, A Língua do Nordeste, 1934; Pereira da Costa, 

Vocabulário Pernambucano, 1937; comunicações diversas apresentadas ao I Congresso da 

Língua Nacional Cantada, São Paulo, 1937; José d'Aparecida Teixeira, "O falar mineiro", 

Revista do Arquivo Municipal 45 (1938), e Estudos de Dialetologia Portuguesa: A 

Linguagem de Goiás, 1944; Artur Neiva, Estudos da Língua Nacional, 1940; Édison 

Carneiro, A Linguagem Popular da Bahia, 1951; Florival Seraine, Dicionário de Termos 

Populares, 1958. Em 1964 sai o Vocabulário Sul-Riograndense, incorporando os glossários 

de Pereira Coruja (1851), Romaguera Correia (1897), Roque Callage (1926) e Luís Carlos de 

Morais (1935). 

A segunda fase surgiu com Serafim da Silva Neto que tentou implantar no país uma 

"mentalidade dialetológica". Com a fundação da Revista Brasileira de Filologia, em 1955 que 

dirigida até a morte. Complementando os trabalhos de Serafim Neto veio Nelson Rossi, que  a 

publicou em 1963 o Atlas Prévio dos Falares Baianos, e concluiu mais recentemente o Atlas 

do Sergipe.  

O manual de transcrição voltado para os interesses da Linguística Indígena de 

Mattoso Câmara foi publicado em 1957. E em 1971, Nelson Rossi adaptou o sistema proposto 

pelo projeto congênere de autoria de Juan M. Lope Blanch. Partindo da perspectiva que o 

estudo fonético sempre interessou a Dialetologia, o Estruturalismo abriu à Dialetologia uma 

nova perspectiva de interpretação do material fônico, introduzindo a descrição do sistema 
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fonológico da variante examinada e renunciando ao levantamento, aparentemente impossível, 

da totalidade das variantes fônicas. 

Em um trabalho de 1958, só recentemente publicado, Nelson Rossi trata da iotização 

do Ih em algumas localidades baianas, fenômeno comumente considerado pã-brasileiro e até 

aqui dado à conta da influência indígena ou africana no português do Brasil. Examinando o 

material recolhido em cinco localidades baianas, constatou uma larga (e surpreendente) 

predominância da não iotização (20 casos) sobre a iotização (2 casos), concluindo 

provisoriamente que "a ausência da passagem / - l h - / > /-y-/ se explicaria por um esforço de 

reconstrução, partido da ação escolar ou da de emigrados que voltassem (mas de onde?) com 

prestígio que inspirasse à comunidade o desejo de imitá-los"(p. 169). 

Nelson Rossi ainda examina em outro local a distribuição das africadas [ts] e [dz] no 

Brasil, comparando sua ocorrência no Mato Grosso de um lado, e na Bahia e Sergipe de outro. 

Suas conclusões são as seguintes: 1) No Mato Grosso as africadas predominam sobre as 

fricativas, enquanto que na Bahia as duas substâncias fônicas concorrem em pé de igualdade; 

2) assim, Bahia e Sergipe podem ser incluídos na área de ocorrência das africadas, mas seu 

valor estrutural não é o mesmo nas duas regiões citadas: enquanto no Mato Grosso as 

africadas só ocorrem em posição inicial e medial, na Bahia e Sergipe só se pode afirmar com 

segurança que ocorrem em posição medial intervocálica, nos casos em que no padrão ideal 

ocorreria um ditongo, como em muito [mutsu], oito [ótsu], etc. Parece ter sido esta a primeira 

vez que se aplicam critérios fonológicos à interpretação de fenômenos dialetais brasileiros, 

donde a importância do texto referido às duas substâncias fónicas concorrem em pé de 

igualdade. 

A Dialetologia apresenta-se como resultado de trabalhos inéditos, classificada assim: 

1) monografias sobre o falar de uma localidade ou de uma pequena região; 2) aspectos 

particulares da atividade rural e do falar de uma região ou localidade ou de uma linguagem 

técnica; 3) dissertações de caráter onomasiológico.  

Vários centros de pesquisa têm despertado interesse da Dialetologia Urbana como 

pode ser exemplificado com William Labov, que estudou o sistema vocálico no inglês nova-

iorquino em relação ao contexto social, demonstrando que a pressão social age sobre a 

estrutura linguística, concluindo o mecanismo da evolução linguística. Para isso, teve de 

rejeitar diversas afirmações da Linguística já existentes.  

A situação atual dos estudos da Dialetologia e da Geografia Linguística, do país, de 

modo geral, e, no Nordeste, em particular, ainda não pode ser considerada ideal, mas já se 

conseguiram alguns resultados e suas perspectivas futuras podem melhorar. 
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1.2.2. Sociolinguística 

 

A Sociolinguística é a área da linguística que estuda as relações entre linguagem e 

sociedade, pois os seres humanos vivem organizados em sociedade e são detentores de um 

sistema de comunicação oral, uma língua. Partindo do pressuposto de que linguagem, cultura 

e sociedade são consideradas fenômenos inseparáveis, linguistas e sociólogos trabalham lado 

a lado e de modo integrado.  

A relação entre língua e sociedade é muito profunda, a própria língua acompanha de 

perto a evolução da sociedade e reflete, de certo modo, os padrões de comportamento, que 

variam em função do tempo e do espaço. Inversamente, pode-se supor que certas atitudes 

sociais ou manifestações do pensamento sejam influenciadas pelas características que a língua 

da comunidade apresenta, com as suas variações: variação diatópica, variação diastrática, 

variação diafásica e variação diamésica.  

“A Sociolinguística corresponde ao estudo da linguagem em relação à estrutura 

social da comunidade falante” (COSERIU, 1978, p. 5). Desse modo, o condicionamento 

social da linguagem está em consonância com traços que se enraizaram, de forma muito 

profunda, na mente coletiva da comunidade linguística, e os dados aí coletados é que 

possibilitam a análise que confirma a mudança linguística que ocorre em função de pressões 

sociais que podem ser observadas e descritas, como o fez Labov em seu texto clássico de 

1969, The logic of nonstandard English. (LABOV, 1969). 

A Sociolinguística também possibilita a investigação das Atitudes Linguísticas, do 

Percurso Linguístico de uma determinada comunidade e o estudo dos Dialetos Sociais em 

qualquer comunidade linguística. Nessas perspectivas, a Sociolinguística pesquisa 

seguimentos sociais que constroem e caracterizam a realidade e/ou o futuro linguístico de um 

povo, ao mesmo tempo em que busca compreender os fatores de variação e mudança 

linguística, analisando e divulgando as características da Linguagem, da Cultura e da 

Sociedade pesquisada. 

A Sociolinguística já nasceu com caráter interdisciplinar, mas ela é, também, um 

fenômeno social e não só social, ela se relaciona com disciplinas tais como: Sociologia, 

Psicologia, Biologia, entre outras. 
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O objeto da Sociolinguística como disciplina descritiva no plano universal é 

o grau de conhecimento e utilização das normas gerais do falar em relação 

com a estrutura sociocultural das comunidades. Mas, como se fala é sempre 

uma língua, a correlação só pode estabelecer-se para o mesmo conhecimento 

de língua considerada (COSERIU, 1979). 

 

Por isso, é necessário delimitar o objeto próprio da Sociolinguística enquanto ramo 

de estudo que pertence à ciência da linguagem, pois as tarefas de uma disciplina dependem de 

seu objeto (e os métodos, das tarefas), o que está claro que não implica eliminar simplesmente 

da linguística ou ignorar outros objetos de estudo possíveis, mas sim apenas precisar seu lugar 

dentro da Linguística.  

As pesquisas na área da Sociolinguística são feitas por entrevistas e amostragens. 

descritas e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Parte da 

comunidade linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente, que partilham de 

normas a respeito dos usos linguísticos. 

Qualquer conjunto de atos de fala ou escrita pode constituir um repertório verbal, 

independentemente de ser variação ou não. Assim, qualquer língua, falada por qualquer 

comunidade, exibe sempre variações. Nenhuma língua apresenta-se como entidade 

homogênea, todas são representadas por um conjunto de variedades diferentes de fala. Cada 

grupo social estabelece uma situação que apresenta certo grau de formalidade ou 

informalidade. Deste modo, as variedades linguísticas utilizadas pelos participantes das 

situações devem corresponder às expectativas sociais convencionais.  As variedades do 

falante podem ser caracterizadas pelos seguintes fatores: 

Idade - As variações pertencentes às faixas etárias se limitam ao vocabulário. 

Comparando o locutor adulto ao infantil, pode-se observar uma posição linguagem adulta e 

linguagem infantil (pré-escolarizada). A linguagem infantil tem dificuldade na primeira e 

segunda articulação e pequeno conhecimento vocabular. Por isso, é levar-se em conta a 

vivência e o grau de escolaridade. Uma condição fundamental é o ambiente em que o falante 

vive. O ambiente é condição fundamental para hábitos linguísticos; 

Sexo - As diferenças homem/mulher determinam diferenças sensíveis, no campo 

vocabular, devido a certos tabus morais (que geram tabus linguísticos), mas isso vem 

perdendo suas significações, principalmente nos grandes centros, devido aos meios de 

comunicação de massa e às transformações dos costumes e padrões morais que têm exercido 

um importante papel nivelador. Entretanto, o campo de linguagem obscena é muito maior na 

linguagem do homem do que na mulher; 
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Raça e cultura - As variações linguísticas são ligadas a fatores etnológicos. Pode ser 

exemplificada, aqui no Brasil, com a forte influência dos falantes que residem em área com 

maior migração negra. 

Profissão - A atuação do profissional no campo da linguagem técnica ou 

profissional, os falantes tem um vocabulário condizente com suas atividades. 

Posição sócia l- O status do falante também exige dele, não raro, um cuidado todo 

especial: a linguagem frequentemente com a finalidade de ser distinguido dentro do grupo em 

que atua. Assim, um político, um bancário e um operário, não tem o mesmo nível de 

linguagem.  

Grau de escolaridade - em poucas frases, observa-se a escolha da variação mais 

culta da língua, mesmo dentro de situações comuns.  

Local em que reside na comunidade- Os hábitos dentro de uma mesma comunidade, 

às vezes se diferenciam dentro de uma mesma comunidade, ás vezes só na diferença de áreas 

urbanas (bairros); 

Neste contexto, é importante dizer que se aprende a falar na convivência, quando 

devemos falar de certa maneira, quando devemos falar de outra maneira, ou quando não 

devemos falar. Isto porque os membros de quaisquer comunidades adquirem as competências 

para o uso próprio da fala.  

 

 

1.2.3 Etnolinguística 

 

A Etnolinguística é o estudo das relações existentes entre língua e cultura, portanto, 

entre duas ciências, a Linguística e a Etnologia. Apesar da dificuldade quanto à instituição de 

uma nomenclatura à delimitação do objeto de estudo, a Etnolinguística é definida por Coseriu 

como “o estudo da linguagem em relação com a civilização e a cultura das comunidades 

falantes” (COSERIU, 1979, p. 28). 

A Etnolinguística como disciplina foi fixada a partir de 1970 (B. Pottier), com base 

nas práticas da Linguística, de um lado, e da Antropologia e Etnologia, do outro. Desde 

antropólogos como Franz Boas (1940), o estudo amplo de uma cultura demandava o 

conhecimento prático de sua língua como ferramenta de base. 

Também chamada de linguística antropológica ou antropologia linguística, 

desenvolveu-se principalmente entre norte-americanos, do século XIX. A Etnolinguística se 
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propõe a analisar os possíveis relacionamentos da linguagem em geral e das línguas em 

particular, com o ambiente cultural em que é produzida. 

Inúmeras são as questões sobre cultura, encontradas nos dicionários e nos manuais de 

Antropologia. Cascudo (1983, p. 678) explica que “O povo tem uma cultura que recebeu dos 

antepassados. Recebeu-a pelo exercício de atos práticos e audição de regras de conduta, 

religiosa e social”. O autor, assim a definiu: 

 

A cultura é a capacidade que o indivíduo tem de se adaptar ao o grupo em 

que está inserido. É a maneira de expressar os valores e as crenças que os 

membros desse grupo partilham. Para tanto, são usados valores que se 

manifestam por símbolos, como mitos, rituais, histórias, lendas e uma 

linguagem, ou ainda a forma de pensar, agir e tomar decisões. Assim cultura 

é algo muito importante inscrito nas estruturas sociais, na história, no 

inconsciente, na experiência vivida (CASCUDO, 1983, p. 678). 

 

Dessa forma, a cultura está presente na história da linguagem de um grupo que se 

comunica por meio de várias manifestações. Hall, 1999, considera que a cultura possui três 

características: “Ela não é inata, e sim aprendida; suas distintas facetas estão inter-

relacionadas; ela é compartilhada e de fato determina os limites dos distintos grupos. A 

cultura é o meio de comunicação do homem.”  

 

 

1.3 Aspectos culturais de Garanhuns e do ciclo do gado 

 

1.3.1 Garanhuns: “Onde o Nordeste garoa”  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 0l: Bandeira de Garanhuns. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Garanhuns 
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Onde o Nordeste Garoa  

  Luiz Gonzaga 

Conheço uma cidade bem pernambucana 

Que todo mundo chama de Suíça brasileira 

Água pura, clima frio na realidade 

Garanhuns é uma cidade linda e tão brejeira 

 

Garanhuns, cidade serrana 

Garanhuns, cidade jardim 

Garanhuns, cidade das flores de amores sem fim 

Garanhuns, terra de Simôa 

Garanhuns, que terrinha boa 

Garanhuns, onde o Nordeste garoa 

Onde o Nordeste garoa (4x) 

 

 

O Governador da Capitania de Pernambuco, André Vidal de Negreiros doou ao 

mestre do campo Nicolau Aranha Pacheco, o capitão Cosmo de Brito Cação, Antonio 

Fernandes Aranha e Ambrosio Aranha de Farias uma  sesmaria de 20 léguas de terra, em dois 

lotes, um nos campos dos Garanhuns e outro no Panema. Na sesmaria dos Garanhuns fundou-

se uma fazenda com a denominação de Sítio do Garcia, no local onde hoje se encontra a sede 

do Município. 

A fazenda estava em amplo desenvolvimento quando, foi destruída pelos quilombos 

dos mocambos de Curica Zumbi, Alto do Magano e outros, passando a ser chamada, daí por 

diante, Tapera do Garcia, denominação simplificada para Tapera, como ainda hoje é 

conhecida. As fazendas ali localizadas estavam sob a ameaça constante de depredações, 

saques e morticínios, que obrigavam seus proprietários a abandoná-las, juntamente com a 

população branca. 

Em 1704, a Tapera do Garcia foi comprada pelo coronel Manoel Pereira de Azevedo, 

passando vários anos mais tarde, por morte deste, a ser administrada por sua viúva, D. Simôa 

Gomes de Azevedo, figura em torno da qual há um misto de lenda e história. A ela se deve a 

doação de um trecho de meia légua em quadro à Confraria das Almas da Matriz de 

Garanhuns. O local onde posteriormente se construiu a cidade.  

Há muitas controvérsias quanto à procedência do topônimo de Garanhuns, a primeira 

é a que é originário do nome de uma tribo cairu, da raça cariri, ou quiriri que habitava a serra 

no começo da colonização. A segunda é que pela corruptela típica deu Guiranhu ou 

Unhhannhu de Guirá-Guára, ave vermelha pernalta, aquática (guara rubra-Linneu) e Anhu ou 
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anhun-anum, pássaro preto, crotófago (Crotophagaani Marcgrave) que habitavam o vale do 

rio Mundaú, preto, da sua nascente, local da primitiva aldeia. 

Outros ainda acreditam que a derivação deve ser Guara-nhum, indivíduo preto, 

aplicada no quilombo da serra, pois ainda hoje os índios cárnijos de Águas Belas conheceram 

Garanhuns como Claiô, no seu dialeto Iatê-clai, branco lô, não branco, escuro, preto, aplicado 

aos quilombos. 

A tribo que ali se estabeleceu os “Unhanhu” de corruptela “Garanhu”, fez com que o 

lugar ficasse conhecido como “Campo dos Garanhu”. Paralelamente a este fato, a Casa da 

Torre, em 1627, retoma as expedições ao longo do Rio São Francisco, devido aos rumores da 

existência de minas de prata na região, contribuindo ainda mais para o povoamento da região. 

Garanhuns localiza-se na Mesorregião do Agreste, microrregião Garanhuns, 

distante 229 km de Recife. A área é de 427.462 Km². Limita-se ao Norte com Capoeiras e 

Jucati, ao Sul com Terezinha, Lagoa do Ouro, Brejão e Correntes, a Leste com São João e 

Palmeirina e ao Oeste com Caetés, Saloá, Paranatama, Brejão e Terezinha. Apresenta altitude 

de 1.030m acima do nível do mar (Cristo do Magano, o ponto mais alto do município). O solo 

é argiloso, com relevo suave ondulado, e forte ondulado. A vegetação é a Floresta 

subcaducifólia. Os meses chuvosos são abril, maio, junho e julho. E a Temperatura comum é 

de 22º. Garanhuns apresenta população de 130.303 habitantes, segundo o IBGE de 2011. A 

densidade é de 275,8 hab./km. O clima Tropical com estação seca. Veja-se, no mapa abaixo, a 

localização de Garanhuns. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 01: mapa  geográfico de Pernambuco, localizando Garanhuns.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Garanhuns 

 

 

Garanhuns passou a cidade com a Lei 1309, em 04 de fevereiro de 1847. E tem como 

Padroeiro Santo Antônio.  Suas atividades predominantes são o comércio, a pecuária e o 

turismo, Garanhuns possui vários ciclos econômicos que marcaram a evolução do município 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Garanhuns
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ao longo do século XX. cuja participação IDH 0693% médio. PNUD/2000. O PIB é de 

943.343 mil IBGE/2009. O PIB per capita R$ 7.229, 59 IBGE, 2009. 

Na bovinocultura, a bacia leiteira concentrada na região do município de Garanhuns 

participa com aproximadamente 40% - 144 milhões de litros - a produção de leite em 

Pernambuco, que nos últimos dois anos foi registrado um crescimento de 23%, atingindo 

cerca de 360 milhões de litros por ano, grande porte e o segmento artesanal, colocando o 

Estado em segundo lugar no ranking do Nordeste (Fonte: ADDIPER – Agência de 

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, out/2005). E conhecida como a maior bacia 

leiteira de Pernambuco.  

 

 

1.3.2 A lida do vaqueiro com o gado 

 

O homem pra ser vaqueiro  

Tem que saber aboiar 

E pegar boi no traçado 

Tirar leite e laçar 

Do seu gado ser escravo 

Botar sela em poldro bravo  

Deixar macio e açoitar.  

MELO, (Memória de Um vaqueiro, 2008, p. 104) 

 

a) O vaqueiro, tudo começou quando a guerra contra os índios, no século XVII, 

carreou para o interior do país grande número de elementos brancos que, em grande parte, 

acabou por fixar-se naquelas regiões, entregando-se igualmente aos trabalhos da pecuária. Foi 

quando a miscigenação tomou corpo, uma vez que os grupos de guerreiros, pela própria 

finalidade de seu internamento, não se faziam acompanhar de suas mulheres, de suas famílias, 

coisa que só ocorreu posteriormente. Surgiu então, esse tipo étnico que Euclides da Cunha 

(1998, p.105) disse ser, “o sertanejo é antes de tudo, um forte”: 

 

Este sertanejo era o vaqueiro. E o sertanejo é quem vai dar esse homem viril, 

resoluto, improvisador, destemeroso, desde logo integrado na vida e na 

ambiência pastoril, essa figura quase lendária, cantada em prosa e verso: - o 

vaqueiro nordestino. (CUNHA, 1998 p, 122). 

 

O vaqueiro percorreu o território nordestino pelo agreste e principalmente o sertão. 

Estes eram compostos por escravos e posseiros que procuravam chances econômicas. Muitos 

desses procuravam se proteger sob um Senhor que os defendia de ataque de outros poderosos. 
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Dessa maneira fundavam-se “sítios” onde deveriam pagar impostos aos senhores com o seu 

trabalho, muitas vezes enfrentando guerras contra índios. No século XVII, tiveram de se 

defender da invasão do gado e seus criadores. Foi nessas guerras e conquistas que receberam 

terras do Governador Geral, e que foram sendo constituídas as grandes propriedades. Andrade 

(1973, p. 147). Afirma: 

 

Nestes sertões desenvolveu uma civilização sui generis. Aí os grandes os 

sesmeiros mantinham alguns currais nos melhores pontos de suas 

propriedades dirigidas quase sempre por um vaqueiro que era escravo de 

confiança, ou agregado que tinham como remuneração a „quarta‟ [a cada 

quatro animais nascido um era do vaqueiro] dos bezerros e potros que 

nascia. 

 

 

Este vaqueiro é um modelo diferenciando na formação do povo brasileiro. O 

identifica como originário do índio e do colonizador branco, desenvolvendo através dos anos 

um caráter, uma personalidade muito forte, com característica dos dois elementos. Euclides da 

Cunha (2003) também descreve este vaqueiro como um modelo diferenciado na formação do 

povo brasileiro.  

O vaqueiro ficava em função do gado, da casa, dos cavalos, responsável pela defesa 

dos animais. Movimentavam-se livremente nos tabuleiros das caatingas, galopando o seu 

cavalo, caçando reses ariscas. “Outras vezes percorrendo muitas léguas, tocando sua boiada 

curtindo a solidão”. Outros momentos era a sua viola, parte nos bailes vizinhos, improvisados. 

Cunha (1998, p.122) continua sua fala, mostrando que:  

 

O vaqueiro, porém criou-se em condições opostas, em uma intermitência, 

raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias – 

tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol, arrastando de envolto no 

volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. 

Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem, 

quase sem ter sido criança. Salteou-o, logo, intercalando-lhe agruras nas 

horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo encarou a 

existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. “Compreendeu-

se envolvido em combate sem trégua, exigindo-lhe imperiosamente a 

convergência de todas as energias”. “Fez-se forte, esperto, resignado e 

prático” (CUNHA, 1998, p.122). 

 

 

 

O autor oferece informações teóricas para explicar como o vaqueiro é conhecido pela 

profissão. A responsabilidade e a autoridade diante do gado. Mostra ainda a indumentária 
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usada pelo vaqueiro, que o protege da caatinga do clima seco ou chuvoso, que ainda muito 

jovem enfrenta. A foto a seguir retrata o vaqueiro hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto 01: Vaqueiro vestido tipicamente 

  Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Entre estes habitantes, é mérito destacar Luiz Gonzaga, uma vez que é, 

artisticamente, a expressão mais viva e autêntica do homem sertanejo, de sua vida e de seus 

costumes, no momento em que registra os sentimentos e a alma dessa gente simples e sofrida 

da terra nordestina. O folclorista Câmara Cascudo disse “Luiz Gonzaga é um documento da 

cultura popular”. (CASCUDO 1956) 

São muitas as características que faz de Gonzaga o vaqueiro das caatingas do 

Nordeste, de chapéu de couro, gibão e perneiras, destemido e forte como uma aroeira, que 

anda no coice da boiada e corre no carrasco, no marmeleiro fechado ou entre espinhos de 

mandacaru no encalço de uma rês desgarrada. É o vaqueiro que laça, derruba e domina uma 

rês enfezada. 

Um homem de vida simples habitava em verdadeiros abrigos, mas mantinha boa 

convivência com o fazendeiro. Para o trabalho, o vaqueiro usava indumentária própria feita de 

couro, para cuidar do gado na caatinga. Além das roupas, muitos outros materiais eram feitos 

de couro. Não tendo salário fixo, tinha participação na produção da fazenda, recebendo uma 

cria a cada quatro que nasciam. 

É o vaqueiro afamado e bom de campo que arranca aplausos da multidão nas festas 

de vaquejada quando, ligeiro como um corisco, derruba o boi mandingueiro e cobre a pista de 
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poeira. Que acorda antes do sol e sai para o campo ainda de madrugada, que almoça farinha 

com rapadura, que bebe da água represada nas lagoas e que toma cachaça no chocalho.  

O vaqueiro que, no cansaço da luta, descansa à sombra de uma barriguda e que, no 

fim do dia, junta o gado, sacode o pó do marmeleiro. Ele é tudo aquilo que emana do sertão. É 

a expressão de uma terra pobre esquecida e castigada.  

O Marroeiro, lexia usada por Andrade (1973), reporta ao tempo em que os vaqueiros 

curavam as bicheiras do gado, usando o mercúrio cromo, a creolina e a reza. Esta tradição foi 

substituída por veterinários, ao longo do tempo. 

É o caboclo que nasceu na caatinga e que dali não quer sair, porque para ele não 

existe lugar melhor. É ali que está enterrado o seu umbigo e é, neste mesmo chão, que ele 

quer morrer. Ser enterrado à sombra de um velho umbuzeiro, vestido de vaqueiro e com uma 

cruz de madeira amarrada com cipó, no meio da caatinga onde tanto aboiou e onde, 

infelizmente, o seu grito de aboio ficará para sempre esquecido.  

b) religiosidade  

No que se refere à religiosidade popular, percebe-se que é aspecto muito forte na 

vida do vaqueiro alguns usam rezas para fechar o corpo, ou para livrá-los das cobras, ou até 

para se envultar. São encontrados amuletos nos bolsos denunciando que são devotos de 

santos, de romarias. Veja-se abaixo a foto de um momento antes da Missa do vaqueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Devoção do vaqueiro a Nossa Senhora. 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Com apego às tradições e crenças religiosas ou morais, o vaqueiro participa das 

missas celebradas, para vaqueirama da região. É um evento religioso, tradicional na cultura 

popular do sertão pernambucano. A origem não se tem registro escrito, mas as informações 

chegam através das histórias orais contadas no interior do Nordeste. Geralmente é um ritual 
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para homenagear  algum vaqueiro morto e querido na região. É um momento importante para 

os companheiros de profissão. É celebrada, em campo aberto, com vaqueiros montados nos 

seus cavalos. Os vaqueiros rezam, segundo a tradição da celebração, assim. Durante o 

ofertório, é oferecida, diante do altar, a indumentária usada pelo cavalo e pelo vaqueiro. Ao 

final da missa, saem em cavalgada pela cidade, ou ainda participam de concurso de 

aboiadores. Ao entardecer tem a parte festiva com forró, bebidas e aboios. 

A Missa do Vaqueiro mais famosa que se tem conhecimento é a do distrito do 

município de Serrita, localizado no alto sertão do Araripe, a 553 quilômetros de Recife. Nessa 

celebração, se faz uma homenagem ao desaparecimento do vaqueiro Raimundo Jacó, um 

vaqueiro de muita coragem do Sertão nordestino, que foi assassinado traiçoeiramente nas 

caatingas do Sítio das Lages.  

O Rei do Baião, Luiz Gonzaga, cantor e compositor pernambucano, foi um dos 

idealizadores da missa rezada pelo padre João Câncio dos Santos em 1971. É celebrada 

sempre no terceiro domingo do mês de julho, ao ar livre, num local onde foi construído um 

altar de pedra rústica em forma de ferradura. É neste dia que se reúnem vaqueiros de vários 

estados do Norte e Nordeste e se confraternizam diante da fé cristã. Essa cerimonia demonstra 

um ato de fé do homem sertanejo que, apesar de ser um povo sofrido, não perde jamais a 

esperança de dias melhores. 

O Vaqueiro mostra, através da figura do vaqueiro Raimundo Jacó, a bravura, a 

dedicação e a fé do homem sertanejo, valorizando a cultura popular e o rico artesanato 

nordestino. Os vaqueiros são homens sertanejos, boiadeiros de perdidas caatingas. Chegam 

montados nos seus cavalos, vestidos de gibão, botas, coletes e chapéu de couro enfeitado, 

trazendo no semblante a bravura do homem sertanejo. 

A missa dos Vaqueiros de Garanhuns e da região do Agreste Meridional vivenciou a 

22ª edição, criada especialmente para homenagear os dois vaqueiros Heleno Gino e Ivone 

Leão. A história que remete aos dois aboiadores conta que, em 1989, a dupla estava a 

caminho da Missa do Vaqueiro de Serrita, quando sofreram um acidente de carro, e Ivone 

Leão faleceu no desastre. Heleno Gino decidiu, então, realizar anualmente uma missa em 

consideração ao parceiro de aboio, e promoveu durante dez anos. Com a morte do Heleno 

Gino, em 1999, o seu filho Givaldo Gino, a pedido do Pai, continuou a promover a festa, 

desde então, em homenagem aos dois vaqueiros aboiadores. 

O evento é realizado anualmente no mês de setembro, no parque da associação que 

recebe o nome dos homenageados Heleno Gino e Ivone Leão. A missa segue o mesmo ritual 
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da realizada em Serrita/PE, e conta com vaqueiros que chegam de toda a região montados a 

cavalo e trajados tipicamente com suas vestes de couro. 

Para os vaqueiros de Garanhuns e regiões vizinhas, é um momento de festa. Logo 

após a missa, há uma vasta da programação: prova de Marmeleiro Pendido, Cerca de Vara, 

Agilidade e Chapéu, Cavalhada. Na missa de 2012, foram premiados com troféus: o Vaqueiro 

Mais Velho, Vaqueiro Mais Novo, Cavalo Mais Bonito, Amazona Mais Bem Trajada, 

Vaqueiro Mais Equipado, Vaqueiro Mais Distante a Cavalo. O encerramento contou com a 

participação de aboiadores.  De acordo com os informantes, presidentes da Associação da 

Missa dos Vaqueiros Heleno Gino e Ivone Leão, a última missa do vaqueiro recebeu mais 

dois mil vaqueiros no domingo. E contou com o apoio da Prefeitura de Garanhuns, Governo 

do Estado, Fundarpe e de simpatizantes das festas de vaqueiros. 

 

 

1.3.2.1 O ciclo do pastoreio com as festas do boi  

 

A criação de gado sempre foi uma atividade econômica interligada ao ciclo da cana 

de açúcar, tornando-se parte integrante dos engenhos quase sempre movidos à tração animal. 

O gado trazido pelos portugueses, provavelmente, aclimatado para a criação extensiva, sem 

estabulação, procuravam suas aguadas e seu alimento. Os primeiros lotes instalaram-se no 

agreste pernambucano e na orla do recôncavo baiano, distanciados dos engenhos para não 

estragar os canaviais.  

No início, os ricos senhores de engenhos fundavam fazendas nas áreas mais secas e 

distantes visando abastecer os engenhos. A foto abaixo retrata um engenho de tração animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto 03: Engenho de tração animal (década de 70). 

  Fonte: ANDRADE, 1973, p. 168. 
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Desta forma, os criadores baianos e pernambucanos se encontravam prosseguindo ao 

rumo Sul e para além, rumo às terras do Piauí e Maranhão. Seus rebanhos somariam então 

cerca de 700 mil cabeças, que dobrariam no século seguinte. Depois, essa se tornou uma 

atividade especializada de criadores, que formaram os maiores detentores de latifúndios no 

Brasil. Conforme Andrade (1973, p. 146), 

 

A criação extensiva com o gado solto, não requeria grande cuidados, não 

necessitava de muitos braços. Por isso, nos primeiros tempos era pequeno 

o número de escravos na região. A fazenda era quase sempre 

administrada por vaqueiro que zelava para que o gado não se extraviasse 

e não fosse dizimado pelas epizootias.  

 

Com o gado sendo criado solto, não diminui o trabalho do vaqueiro que passa o dia 

montado a cavalo percorrendo toda a propriedade, observando o gado. Era necessário usar de 

um diferencial para que os animais de um proprietário não fossem confundidos com os dos 

outros. Ainda, segundo Andrade (1973, p.147), 

 

Para que os animais de um proprietário não se confundissem com os de 

outros, recebiam o “sinal” ou a “ferra” em brasa com as iniciais do seu 

proprietário. Ferrava-se com o ferro do proprietário do lado direito, 

enquanto no esquerdo punha a marca da ribeira em que a fazenda se 

localizava. 

 

Nessa época os animais de diversas fazendas reuniam-se em pontos mais favoráveis, 

sem dificuldade de ser identificada a fazenda a que pertenciam. Assim, em determinada época 

do ano, reuniam-se vaqueiros de várias sesmarias para apartar o gado. Logo, separavam-se os 

animais de cada propriedade e ferrando os novos. 

No momento da migração, era o vaqueiro responsável pelas as atividades ligadas 

diretamente ao gado, à condução do gado aos bebedouros, que os conduziam. Alimentavam o 

gado com a produção de pastagem durante a seca. Fiscalizavam o gado no campo, benziam 

em caso de doença e amansavam bois e burros. Veja-se a foto de um bebedouro para o gado 

bovino. 
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   Foto 04: Condução do gado aos bebedouros. 

   Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Depois, todo Nordeste pastoril passou a dedicar-se também ao cultivo de um algodão 

que lhe permitia sobreviver e produzir, mesmo nas áreas mais secas do sertão. Porém, esse 

cultivo associou-se bem com o pastoreio pelo provimento do gado, além da utilização das 

sementes que constituíam uma ração ideal, bem como pelo valor alimentício da palha dos 

roçados de subsistência dos lavradores, nos quais o fazendeiro solta o gado depois da colheita. 

Em outras áreas do Nordeste interior, populações excedentes do pastoreio 

dedicavam-se a atividades extrativistas, como a exploração dos palmais de carnaúba, para a 

produção de cera e de artefatos de palha, sempre pelo mesmo regime de meação com o 

proprietário, combinadas com lavouras de subsistência, provinha uma renda mínima que 

apenas permitia a sobrevivência. Veja-se a foto de menino conduzindo uma besta com 

alimento para o gado em tempo de seca. 
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Foto 05: Transporte de palma para alimentação do gado de Garanhuns, Pernambuco 

(década de 70). 

Fonte: ANDRADE, 1973, p. 168. 

 

É esse agreste pernambucano reconhecido economicamente pela predominância da 

atividade pecuária leiteira, que também apresenta como característica peculiar, marcante, em 

diversos municípios, pequena propriedade rural, de cunho familiar, a pecuária e as atividades 

agrícolas como os cultivos de feijão para a sustentação econômica das famílias rurais. Veja-se 

a foto da criação de gado no agreste pernambucano. 
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 Foto 06: Aspecto do Agreste, gado protegendo-se do calor à sombra do Avelós. 

Fonte: ANDRADE, 1973, p. 145. 

 

Com o passar dos anos, a pecuária leiteira vem se constituindo como a atividade 

principal da região, abrindo novas perspectivas econômica, porém para que, de fato, essa 

atividade possa alavancar um ritmo de desenvolvimento para os Municípios do Agreste, 

necessita-se repensar adoção de medidas que tragam um alento para a maioria da população, 

principalmente para do meio rural que sofre as penúrias em face das ações equivocadas dos 

donos do poder das épocas passadas, mas que ainda estão ávidas por outra chance.  

Nas proximidades do fim do século XVI, entre 1590 e 1600, a região já estava tão 

povoada que alguns anos depois, em 1627, já constituíam um abastecedor de bovinos para os 

engenhos de Pernambuco e da Bahia.. A partir do século XVII, na sua primeira metade, houve 

o estabelecimento da tribo dos índios Cariris na região onde hoje é a cidade de Garanhuns e 

nas cidades do entorno – São João, Paranatama, Brejão, Saloá, entre outras.  

A expansão da criação de gado e a navegabilidade do Rio São Francisco não foram 

os únicos fatores que explicaram e justificaram o surgimento de núcleos de povoamento na 

Região do Agreste Meridional. Na primeira metade do século XVII, um fato contribuiu para o 

deslocamento de pessoas – escravos e livres – para a região em destaque: o período da 

dominação holandesa em Pernambuco, que aconteceu de 1630 a 1654. Neste período, muitos 

proprietários tentaram escapar ao domínio flamengo, migrando para o interior; também seus 

escravos aproveitaram a divergência da atenção dos portugueses para fugir e integrar o já 

significativo Quilombo dos Palmares. Aliás, a denominação correta seria os Quilombos dos 

Palmares, uma vez que havia várias comunidades quilombolas, espalhadas desde União dos 

Palmares (cidade do atual Estado de Alagoas) até o Cabo de Santo Agostinho e as 

proximidades de Garanhuns. O fluxo constante de escravos africanos para esta região e sua 
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interação com as populações locais constituíram um fator importantíssimo para o 

desenvolvimento e crescimento da região. 

O vaqueiro, habitante do sertão nordestino, demonstrava sua bravura e coragem em 

cima de um cavalo, à procura de um boi. E o mais espantoso: o boi tinha que ser o mais 

“valente” do rebanho. A foto abaixo retrata o momento em que o vaqueiro sai em disparada 

atrás do gado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 07: A bravura e coragem em cima de um cavalo, à procura de um boi. 

 Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Muitos foram os que escreveram sobre estes sujeitos e cenários que ora é exposto. 

Euclides da Cunha (1999, p.144), em sua fala sobre o sertanejo, denunciava a relação de 

identificação dos atributos de:  

 
“valentia” do homem sertanejo/boi: “E o sertanejo é quem vai dar esse 

homem viril, resoluto, improvisador, destemeroso, desde logo integrado na 

vida e na ambiência pastoril, essa figura quase lendária, cantada em prosa e 

verso: - o vaqueiro nordestino”.  

 

Essa imagem traçada por Euclides da Cunha, do homem que sabe aboiar, pegar o boi 

no traçado, tirar leite, este homem forte, destemido, em uma terra castigada pela seca, é o 

herói do sertão, buscando o prazer de ser vaqueiro. Euclides da Cunha (1999, p. 144) ainda 

afirma: 

 

O clima árido e a agressividade da flora, a periodicidade das secas e a 

esterilidade do solo escarmentado, enrugado, de serranias desnudas, essa 

ingrata região que é dos tabuleiros e caatingas. Com essa maravilhosa argila 

foi modelando o vaqueiro. 
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O autor diz que o vaqueiro sertanejo é construído com os elementos da região. Que a 

seca não o apavora, é um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários 

tremendos.  

Durante séculos, a região do sertão, se especializou na produção de carne para o 

abastecimento alimentar das grandes cidades. O gado crioulo, de pequeno porte e peso, mas 

adaptado às condições ecológicas, era criado solto em campo aberto.  Chegando o tempo da 

“apartação”, era feita a identificação do gado de cada patrão dos vaqueiros presentes. 

Marcados pelo “ferro” na anca, o “sinal” recortado na orelha, a “letra” da ribeira, o animal era 

reconhecido e entregue ao vaqueiro. Veja-se a foto do gado de pequeno porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08: O gado crioulo de pequeno porte e peso. 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

 

1.3.2.2 A Pega de Boi 

 

As expressões culturais nordestinas refletem o processo de ocupação referente  à 

pecuária. É o caso da pega de boi no mato, que existe desde meados do século XIX e 

contemporaneamente está ameaçada de extinção na maior parte do sertão. 
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Corroborando Andrade (1987) que abordou a criação do gado no agreste e no sertão 

e comentou sobre a apartação e a vaquejada, a pega de boi era uma festa criada pelo 

fazendeiro para recompor seu rebanho, ou era o momento de ferrar o gado para a 

comercialização. Foi da procura dos animais bravios na caatinga que surgiu a pega de boi no 

mato. “[...] o animal selvagem, o „barbatão‟ que logo ganhava fama, atraindo os vaqueiros 

mais em sua perseguição. Para a sua captura convoca-se vaqueiros das várias ribeiras.” 

(Andrade, 1986, p. 122)  

Essas atividades, posteriormente, transformaram-se em momentos festivos atraindo, 

do agreste ao sertão, as comunidades próximas ou até mais distantes. Da apartação do gado 

nasceu uma festa de pega de boi no mato. Desse momento da reunião de tantos homens, 

ausência de divertimentos, a distância vencida, tudo concorria para aproveitar-se o momento. 

Era um momento de muita comida, acompanhado de vinho tinto e Genebra, aguardente. Esse 

momento dava a força para corrida de gado. 

Além disso, a criação de bovinos criados soltos, e resistia à vegetação nativa, devido 

à rusticidade da raça. Para adentrar na caatinga, os vaqueiros, montados a cavalo, usavam 

chapéu específico, guarda-peito, perneira, gibão e luvas de couro. O cavalo também usava um 

peitoral.  

Nesse momento, o vaqueiro demonstrava a sua coragem e os fazendeiros 

proporcionavam festejos para reaver as rezes e selecionar o gado. Assim teve início a Pega do 

Boi no mato. Esta festa na caatinga é diferente da vaquejada urbana. Na festa da Pega do Boi 

no mato, os animais (os bois) só correm uma vez, embrenhando-se na mata e não se 

desgastam. Além disso, o número de acidente é considerado reduzido, se comparado com o da 

outra festa, segundo afirmam os próprios participantes.  

Na Pega do Boi, se solta o boi que se embrenha no mato e os vaqueiros disparam 

para pegá-lo. Muitos bois se perdem. Popularmente, quando isso acontece, se diz que o 

animal foi “emojado”, ou seja, sofreu uma espécie de encanto. E apenas quem encantou o 

encontrará no meio da caatinga. Conforme a crendice, um boi “emojado leva vaqueiros a 

procurá-lo por dias, sem êxito”.  Veja-se a foto abaixo que retrata um evento da Pega de Boi 

no mato. 
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Foto 09: Boi embrenhando-se no mato e o vaqueiro em disparada para pegá-lo. 

Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

A pega de boi ganhou força nas festas de sociabilidade, deixando de ser atividade de 

recuperação de marruá, passando a ser um entretenimento. Geralmente são festas organizadas 

pelas camadas desfavorecidas da sociedade. Segundo Machado (2006, p. 344), “A festa é um 

momento de realizar o encontro de raízes fundantes de estabelecer parceiros, de (re)construir 

uma humanização perdida.” O trabalho torna-se festa; a serenidade do trabalho como o 

cumprimento da obrigação torna-se alegria, que se reveste no encontro com os amigos na 

demonstração de habilidade, de destreza, de vigor físico dos sertanejos. 

Assim, tornou-se tradição cultural. Ainda é vivenciada por um grupo de vaqueiros do 

agreste meridional, que continua com seu ritual e constitui a tradição. Derruba o boi, amarra e 

o traz até a comissão. Só depois disso, podem receber o prêmio.  

Essa imagem traçada por Euclides da Cunha, do homem que sabe aboiar, pegar o boi 

no traçado, tirar leite, este homem forte, destemido, em uma terra castigada pela seca, é o 

herói do sertão, buscando o prazer de ser vaqueiro. Euclides da Cunha (1999, p. 144) ainda 

afirma: 

 

O clima árido e a agressividade da flora, a periodicidade das secas e a 

esterilidade do solo escarmentado, enrugado, de serranias desnudas, essa 

ingrata região que é dos tabuleiros e caatingas. Com essa maravilhosa argila 

foi modelando o vaqueiro. 

 

O autor diz que o vaqueiro sertanejo é construído com os elementos da região. Que a 

seca não o apavora, é um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários 

tremendos.  
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Da reunião de vaqueiros da redondeza que tem que pegar o gado espalhado por 

dentro da caatinga. “Não raro, alguns animais mais arisco fugia do laço do vaqueiro passando 

anos na caatinga sem ser preado [...], que logo ganhava fama, atraindo os vaqueiros mais 

famosos em sua perseguição” (ANDRADE, 1973, p. 147). Com essa prática, os vaqueiros de 

várias partes do Nordeste começaram a tornar públicas suas habilidades na Pega do Boi 

(corrida de Gibão), que começou a ser um esporte popular na região. Ainda hoje, no agreste e 

no sertão, fazem festas desse tipo, em Garanhuns-PE é realização da pega do boi é uma 

atividade com grande participação. 

Uma festa de Pega de boi, realizada na cidade de Garanhuns, no dia 19 de outubro de 

2011, no Sítio caldeirão com a organização do vaqueiro Chapéu, estavam presentes: o locutor 

da rádio local, grupo de aboiadores, responsáveis pela Associação de organizadores da missa 

do vaqueiro de Garanhuns: o presidente da associação da Cavalgada da Amizade. Muita gente 

ficou reunida no pátio da casa grande. O clima, logo no início, já era de muita alegria, com 

trocas de versos, cantoria de aboio e até berrantes e búzios.  

O evento teve início com os vaqueiros reunidos, todos tipicamente encourados, com 

peitoral, gibão, perneira, luvas, sapato feito de couro de veado, e chapéu de couro com aba 

pequena, podendo ser exemplificado como a foto abaixo, tirada durante o evento.  

 

 

   

 

 

 

 

   

   Foto 10: Reunião dos vaqueiros para dar início a Pega de Boi. 

   Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

 

Neste momento, foram sorteadas as equipes participantes. Em seguida, os bois foram 

soltos na caatinga do sítio Caldeirão agreste pernambucano, onde a vegetação é a caatinga 

como se pode ver. Neste cenário aconteceu e acontece anualmente a pega de boi.  Consiste no 

vaqueiro pegar o boi, laçar e trazer até a comissão organizadora. Os primeiros que o 
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trouxerem ganharam um prêmio simbólico, comparado ao das grandes vaquejadas de hoje. 

Tem boi que vale de R$100,00 até l.000,00.  

Em entrevista com o informante (03-EF), 08 de outubro de 2011, na ocasião da festa 

ele diz: 

 
Com a devastação da caatinga, e a desapropriação das terras, a pega de boi 

está sendo extinta. Aparece outra festa, a vaquejada passou a ser praticada 

em parques localizados nas áreas urbanas das grandes cidades, durante o 

dia, e a noite está sendo acompanhada de show, sem vaqueiros com suas 

vestes de couro. A nova vaquejada conta com participação de peão 

profissional para derrubar o boi. Fica um esporte caro e o vaqueiro pobre 

não pode participar. 

 

Esse depoimento enfatiza a preocupação em defender a atividade tradicional e o seu 

simbolismo para a comunidade de vaqueiro da região. Apesar de a festa de vaquejada urbana 

estar se expandindo, a Pega de Boi ainda resiste, e é bem aceita nas comunidades rurais, pelos 

vaqueiros tradicionais. 

 

 

1.3.2.3 Vaquejadas 

 

 

A Festa de vaqueiros pode, por vezes, ser extensão da missa, e tem mais atividades, 

como corrida de páreos, ou corrida de argolinhas, concurso de duplas de aboiadores. Como 

definiu Cascudo (1984). Finalmente vaquejada, que é uma das festas mais populares das 

realizadas em torno do vaqueiro, tem origem nas antigas vaquejadas, pegas de boi, corrida de 

mourão. 

A Pega do Boi e vaquejadas são  diferentes, a vaquejada surgiu com a necessidade de 

selecionar o gado. Assim, “vacas, bezerros e bois velhos eram afastados. Só os touros, 

novilhos e bois mereciam as honras do „folguedo‟. Alguns homens, dentro do curral onde os 

touros e novilhos se agitavam inquietos e famintos, tangiam com grandes brados, um animal 

para fora da porteira” (CASCUDO, 2010, p.10.) 

Na vaquejada um par de vaqueiros corre lado a lado. Um é o esteira para manter o 

animal numa determinada direção, o outro aproximando-se do animal em disparada, o 

apanha-lhe a cauda evolvendo-lhe na mão, e puxa, é a mucica,  desequilibrando-se, o boi cai, 

virando as pernas para o ar, entre poeiras e aclamações dos assistentes. Se o animal rebola no 

solo, patas para cima, diz-se que o mocotó passou. É um título de vitória integral. Palmas, 
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vivas, e corre-se outro animal. Quando não conseguem atingir o touro agitado pela gritaria, 

dizem que o vaqueiro botou no mato. E é caso de vaia.  

Assim, a vaquejada marcava apenas o encerramento festivo de uma etapa de trabalho 

- reunir o gado, marcar, castrar, tratar as feridas etc., trabalho essencial dos vaqueiros. Era a 

“Festa da apartação”, da separação do gado. Feita a separação, acontecia a vaquejada. São 

provas que mostram a habilidade dos peões e vaqueiros na lida com cavalos e gado. Por volta 

de 1940, os vaqueiros de várias partes do Nordeste começaram a tornar públicas suas 

habilidades na Corrida do Mourão. 

Com o passar do tempo, as vaquejadas foram se popularizando. Tornaram-se 

competições, com calendário e regras bem definidas. Viraram “indústrias” milionárias, que 

oferecem verdadeiras fortunas em prêmios. Hoje, há dezenas de parques de vaquejada no 

Nordeste. Vaqueiros de todas as partes se reúnem para as disputas, pela glória e pelos 

prêmios, cada vez mais atrativos. Veja-se um dos parques mais famosos da região do Agreste 

na foto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Foto 11: Parque Cauã Garanhuns-PE.  

   Fonte: Fotografado pelo autor. 

 

Na literatura colonial não há registro das “Vaquejadas” como as conhecemos no 

Nordeste brasileiro. Viajantes, mercadores, naturalistas, aventureiros, traficantes de escravos, 

todos quantos deixaram impressões sobre o Brasil dos séculos XVII e XVIII e princípios do 

XIX, assistiram festas inumeráveis, mas nenhuma parecia com as nossas “apartações” e 

derrubadas de gado. Como em Portugal, especialmente durante o século XVIII, as touradas 

dominaram, veio o costume para o Brasil, mas não se aclimatou no Norte. 

Câmara Cascudo (2010, p.12) define vaquejada da seguinte forma: 
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Não há “apartação” sem vaquejada, mas são atos diversos. Vaquejar na 

acepção legítima é apenas procurar o gado e levá-lo ao curral. Hoje a 

apartação rareia. Todo o sertão está sendo cercado [...]. A maioria do gado é 

“receada”, filhos de reprodutores europeus ou adquiridos em Minas Gerais. 

Não sabe esses bois atender aos “aboios”, não é bom para puxar. São touros 

pesadões e caros, ciúmes dos donos que não desejam ver pernas quebradas 

em quem lhes custou dinheiro grosso.  

 

O autor fala da relação entre vaquejada e apartação, também, a diferença entre a 

vaquejada antiga e a vaquejada moderna. Mas, mesmo com as dificuldades descritas pelo 

autor, a vaquejada não foi extinta, e tornam-se cada vez mais atrativas para uma comunidade 

de vaqueiros.  

O trabalho que exigia perícia acabou criando heróis e muitas lendas entre os homens 

rudes do campo. Os melhores e mais corajosos eram reverenciados como ícones. A “pega do 

boi” começou a ganhar nova roupagem e sair do meio do mato para chegar às cidades onde 

ganhou plateia e seguidores. Em vez de correr no meio do mato os vaqueiros passaram a 

correr em pistas delimitadas. Um curral, um brete, uma porteira estreita conhecida como 

mourão e uma faixa de terra com cercas paralelas e areia fofa para facilitar a vida de 

cavaleiros e animais. No início, vencia quem derrubasse o boi, puxando pelo rabo, mais 

próximos do jequi. Atualmente, é mais elegante: a dupla de vaqueiros corre por uma extensão 

de 110 metros e derruba o boi numa faixa demarcada por linhas paralelas feitas de cal. Além 

disso, as pistas ganharam infraestrutura de bares, restaurantes e locais para realização de 

shows.  

Tudo, pois, leva a crer que a vaquejada atual é uma reminiscência das antigas 

“quedas de vara”. A queda-de-rabo, a derrubada pela mucica, não era conhecida pelos nossos 

vaqueiros até a Maioridade. Não há traços nem alusão nos versos populares, melhores 

documentos da vida sertaneja de outrora.  

Nenhuma festa tinha as finalidades práticas das “apartações” do Nordeste. Criado em 

comum nos campos indivisos, o gado, em junho, sendo o inverno cedo, era tocado para 

grandes currais, escolhendo-se a fazenda maior e de mais espaçoso pátio de roda ribeira. 

Dezenas e dezenas de vaqueiros passavam semanas reunindo a gadaria esparsa pelas serras e 

tabuleiros, com episódios empolgantes de correrias vertiginosas. Era também a hora dos 

negócios. Comprava-se, vendia-se, trocava-se. Guardadas as reses, separava-se certo número 

para a “vaquejada”; era a “apartação”. Puxar gado, correr ao boi, eram sinônimos. “A reunião 

de tantos homens, ausência de divertimentos, a distância vencida, tudo concorria para 

aproveitar-se o momento. Era um jantar sem fim, farto e pesado, bebidas como vinho tinto e 

Genebra, aguardente e “cachimbo” (aguardente com mel de abelha). Antes, pela manhã e 
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mais habitualmente à tarde, corria-se o gado.” (CASCUDO, 2010, p. 10). Outro que também 

fala de vaquejada é Cunha (1999): 

 

Esta solidariedade de esforços evidencia-se melhor na “vaquejada”, trabalho 

consistindo essencialmente no reunir, discriminar depois, os gados de 

diferentes fazendas convizinhas que por ali vivem em comum de mistura, em 

um compáscuo único e enorme, sem cerca e sem valos.  

 

A festa ganhou tanta importância que foram criados torneios regionais e estaduais. 

Em Pernambuco, por exemplo, o Circuito de Vaquejada está realizando agora o décimo ano 

do Circuito Pernambucano de Vaquejadas. Uma competição disputada em nove etapas, com a 

presença de vaqueiros que chegam de todos os recantos do país. A empolgação com a 

vaquejada é tanta que em cada festa podem ser reunidas mais de 600 duplas de vaqueiros que 

disputas prêmios valiosos em dinheiro e em bens como carros e motos.  

As vaquejadas desta região acontece com esses prêmios milionários, como exemplo 

a vaquejado do mês de novembro de 2012, que aconteceu no Parque Acauã, em Garanhuns-

PE foi o final do campeonato Pernambucano de Vaquejada (CAMPEV) com mais de R$ 350 

mil reais em prêmios. E show com bandas de forró mais famosa do momento, deixando fora  

o simples vaqueiro,  sem condições de competir e de participar da festa. 

 

 

1.3.2.4 Cavalgada 

 

A cavalgada é uma atividade de tradição muito antiga. Viajar em grupos, a cavalo, 

vem sendo praticado há milhares de anos. O cavalo sempre exerceu um grande fascínio nos 

homens, pois combina aventura e ação com o prazer de interagir com um animal forte, veloz e 

inteligente. Tudo isso com muita descontração e um “bom papo”. 

O passeio a cavalo foi idealizado por pessoas da comunidade, praticantes de 

cavalgadas, fazendeiros, profissionais liberais e outras pessoas que gostavam do esporte de 

cavalgar. Foi pensada para possibilitar a união de amigos que queiram lazer e diversão e que, 

muitas vezes, por falta de tempo deixam de praticar atividades físicas e de se reunir. Isso se dá 

pelo prazer e a sensação de cavalgar. Por tudo isso, a presença do cavalo na história do ser 

humano é tão profunda que já se encontra impresso em nossa memória genética. Portanto, 

cavalgar é uma atividade que traz o prazer de se sentir próximo da natureza. 
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Desse modo, homens e mulheres seguem por trilhas, atravessam riachos, escalam 

serras, subindo e decendo ladeiras, enfrentando os obstáculos, admirando a paisagem no 

lombo de um cavalo. Assim, a cavalgada chegou ao segmento do turismo, atraindo quem quer 

sair da rotina para explorar a natureza, a cultura, a gastronomia ou a história do destino 

visitado. Veja-se a foto de vaqueiros que integraram a 5ª Cavalgada da Integração de 

Garanhuns- PE a Limoeiro de Anadias-Al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 12: 5ª Cavalgada da Integração de Garanhuns- PE a Limoeiro de Anadias-Al. 

Fonte: Fotografado por Nem filmagem e fotografia. 

 

 

As cavalgadas realizadas na região da pesquisa tem caráter de lazer. Tiveram início 

em nível local, exemplo disso é a Cavalgada da Amizade. Hoje, no entanto, as cavalgadas da 

região têm uma abrangência regional, por exemplo, a Cavalgada da Integração. 

A Cavalgada da Amizade é feita num percurso de 12 km do centro da cidade para 

uma fazenda próxima e reúne jovens, adultos e crianças. Já a Cavalgada da Integração faz 

um percurso mais longo, a última percorreu 158 km, foi um passeio de Garanhuns-PE até 

Limoeiro de Anadias - AL e reuniram muitos amigos, apaixonados por cavalgar. Todo o 

percurso é feito com a máxima segurança para todos, contando com equipe médica, kit de 

primeiros socorros para possíveis ocorrências, e policiamento para preservar a segurança de 

todos. 

 

 



56 

 

1.3.2.5 Aboios e toadas 

 

No Brasil, existe uma grande variedade de cantos de trabalho ligados às atividades 

urbanas e rurais. O aboio é um canto de trabalho utilizado por uma comunidade específica. É 

feito por interjeições que têm a função de disciplinar o gado, no mesmo passo, na mesma 

cadência. Mas, há também os aboios cantados em versos livres. O vaqueiro canta aboio para 

tanger o gado durante viagens. Essa arte também está ligada ao trabalho de roça, durante as 

plantações.  

 

Ao cair da tarde, o vaqueiro retorna da lida. O aboio se ouve ao longe, impregnando 

à tarde de melancolia, enquanto o dia vai sumindo e a boca da noite vai se abrindo. Sobre a 

poesia que paira quando se ouve o baio, Luís Jardim escreve: 

 

De quem seria aquele aboio sonoro, saudoso, tão diferente de todos os 

aboios já decorados pelos seus ouvidos espertos. [...] Era com certeza de 

alguém estranho, conduzindo alguma rês rebelde pelas terras do pai dela 

Algum vaqueiro das bandas de lá do Grotão do Toquinho, do lado de lá 

daquelas serras azuis por onde ela nunca andara (JARDIM, 1976, p. 88). 

 

Aboio é o canto de trabalho utilizado pelo vaqueiro para tocar a boiada durante as 

migrações, durante as apartações etc., além de ser um elemento voltado para a interação entre 

os próprios vaqueiros, quando estes aboiam juntos em consonância (CASCUDO 1984). 

Outro que também define o aboio é Mário de Andrade, em As Melodias do boi 

(1987, p.54), define o aboio como “um canto melancólico com que os sertanejos do Nordeste 

ajudam a marcha das boiadas. É antes uma vocalização oscilante entre as vogais A e Ô. A 

expressão de impulso final “Oh dá!” também muda para “Êh, boi!”.  

Em seu livro Dicionário Musical Brasileiro, Mário de Andrade conceitua o verbo:  

 

aboiar: (V.I; s. m). O marroeiro (vaqueiro) conduzindo o gado nas estradas, 

ou movendo com ele nas fazendas, tem por costume cantar. Entoa um 

arabesco, geralmente livre de forma estrófica, destituído de palavras, simples 

vocalizações, interceptadas quando senão por palavras interjetivas, “boi êh 

boi”, boiato, etc. O ato de cantar assim chama de aboiar. Ao canto chama de 

aboio (ANDRADE, 1982, p.84).  

 

O aboio toma uma linha melódica longa e só musical quando os vaqueiros adentram 

a mata. É o que eles chamam de “chamada do gado”. Em depoimento, o informante (09-ET) 

fala da solidariedade entre os vaqueiros:  
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Raramente se vê um vaqueiro trabalhar com o gado sozinho; quando não 

estão em dupla, estão em grupo. São muito companheiros, na dor, na 

alegria, nas festas, em qualquer momento. Vaqueiro também confia um no 

outro, dividindo alegria e as tristezas.  
 

Assim, o aboio tem a características de um ser uma melodia simples e quase 

uníssona, contendo espaços entre fonemas simples que são preenchidos por pequenas 

expressões cantadas lentamente, como: Ô boi; Êêêiaouou.  Saudade. Ou, ou boi, vida de 

gado. 

Os cantadores se apresentavam em duplas que cantavam, geralmente, repentes, toada 

ou cantigas antigas, formadas por vaqueiros cantadores e aboiadores. Tendo como exemplo: 

os cantadores de Garanhuns Vavá Machado e Marcolino, estes em suas várias músicas, a 

dupla revela sua identidade de vaqueiro e aposta tudo nas festas de gado. Com o nome de 

“Bridões de Ouro”, cantava e encantava uma popularidade. Suas músicas são tocadas em 

emissoras do interior, em programas dedicados à música do campo e nas festas de vaqueiros. 

Os versos de toadas, abaixo, retratam A despedida do vaqueiro e foram gravados por Vavá 

Machado e Marcolino, e cantados por Vavá Machado 

 

Eu vou contar pras ouvintes do vaqueiro á despedida, 

Que o patrão botou pra fora e na hora da saída, 

Se despedindo do gado e dando adeus a toda vida 

                                  [...] 

E foi chegando na fazenda próximo ao cantar do galo, 

E o patrão estava acordado, com o desejo de abraçá-lo, 

Conheceu que era ele, pelo relinchar do cavalo, 

Quando o cavalo rinchou as vacas se levantaram, 

Os bezerros estavam longe, logo se aproximaram, 

Quando entrou no alpendre, os bezerros o acompanharam, 

O patrão disse caboclo eu vou te entregar o gado, 

Desde que você saiu que é tudo desmantelado.  

                                  [...] 

A tradição mostra que, além de bons vaqueiros, estes sempre se revelam grandes 

poetas e aboiadores. E o aboio é uma marca registrada do nordestino. Essa tradição oral das 

cantigas dos rudes vaqueiros e encardidos de sol surgiu no auditório das “caatingas” e dos 

tabuleiros, onde os homens acompanhavam, num interesse supremo, o assunto que era a 

explicação pessoal de cada um. Câmara Cascuda assim definiu o cantador: 
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A distração era o cantador. Dedilhando a viola ou arranhando a rabeca, o 

negro-escravo ou um curibora “alvarinto”, recordava aventuras de 

cangaceiros ou doces romances de amor. Cantava xácaras portuguesas. O 

assunto mais sugestivo, depois do desafio era a história dos entes que 

povoavam a vida sertão, bois, touros, vacas, bodes, éguas, as onças, os 

veados. Essa fauna era evocada com detalhes de localização, indicações de 

nomes próprios que faziam rir a assistência. Os touros e bois, onças e bodes 

velozes contavam suas andanças, narrando às carreiras e os furtos cometidos 

(CASCUDO, 2010, p.24). 
 

Os mais antigos versos são justamente aqueles que descrevem cenas e episódios da 

pecuária. Os dramas ou as farsas da gadaria viviam na fabulação roufenha dos cantadores. Às 

vezes os versos anunciam o ano. Na Décima do Bico Branco que A. Americano do Brasil 

recolheu em Goiás, cita-se: 

 

Na era de cinquenta e quatro, (1954) 

Na ribeira do Enforcado, 

A onze do mês de outubro 

Me alembro que fui pegado. 

 

No A. B. C. do Boi Prata que Silvio Romero diz ser cearense e incluiu no seu: 

Cantos Populares do Brasil, a outra alusão do ano: 

 

A dois de agosto de quarenta e quatro 

Nasci no Saco da Ema; 

Bebi na Lagoa Grande, 

E malhei lá na Jurema. 

 

Do “Rabicho da Geralda”, versos de 1792: 

 

Antes que de lá saísse 

Amolou o seu ferrão; 

Onde encontrar o Rabicho 

Dum tope o boto no chão. 

 

Do “Boi Espácio”: 

 

Lá vem seu Antônio do Monte 
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Com sua lança na mão; 

Rendam armas, camaradas, 

Vamos botar o boi no chão. 

 

As poesias de vaquejada e apartação são em número menor e estritamente locais. 

Narram às habilidades dos vaqueiros e descrevem a assistência, o coronel, o vigário, os 

fazendeiros, as palmas, as vaias, o jantar abundante, os cavalos velozes e os animais felizes 

que escapavam núcleos de futuras “gestas” ou os que foram atirados brutalmente no chão 

numa nuvem em pó. 

Muitos desses aboios foram registrados por Mário de Andrade, encontrados no 

Cancioneiro da Paraíba (1993). Alguns aboios gravados por Batista e cantados por Alaíde 

Cordeiro Barbosa, em Cabaceiras.  

 

Eu gosto de aboiar 

E tenho prazer de ser vaqueiro 

Pra falar em seu Mané 

Eu aboio o ano inteiro 

Aceite os parabéns 

De toda família Cordeiro 

Eh boi a ei. 

(p. 329, nº 6). 

 

O folk-lore Pernambucano tem uma relação com os textos do romanceiro e dos 

Cancioneiros popular do Cariri Paraibano, se justifica pela aproximação geográfica entre os 

dois Estados. Como descreve Batista, na organização do livro Memórias de um vaqueiro 

(MELO, 2008, p. 24). Muitas outras comparações poderiam ser feitas, mas o fato é que a 

tradição oral é largamente conhecida e difundida, inspirada em toadas e vaquejadas. Os 

exemplos abaixo são esclarecedores: 
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O BOI DE SAIA BRANCA 

 

A ponta dele é esparsa 

Na madeira ele fumaça 

Saia branca é boi de raça 

De um gado brabo e teimoso 

 

É filho de Jatobá 

A mãe dele nasceu lá 

Morreu não foi no curral 

E acabou-se em mundo novo. 

 

SAUDADES DO VAQUEIRO 

 

Vou embora dessa terra 

Segunda- Feira que vem 

Quem me conhece, chora. 

Quem dirá que me quer bem 

 

O aboio se caracteriza como um canto de trabalho, nos momentos em que os 

vaqueiros conduzem o gado de uma fazenda para outra e, nesse percurso, cantam aboio, que 

sempre falam da mulher, do cavalo do gado e do sofrimento. O aboio também é cantado em 

forma de oração, pelos vaqueiros que são muito religiosos.  

Para melhor compreensão será apresentado abaixo, um mapa conceitual, construído 

por meio da ferramenta cmap tools. Os conceitos nortearão o Ciclo do gado, em que se 

destacam como constituintes principais o gado, o vaqueiro e o cavalo. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Vivo do currá pro mato,  

Sou correto e muntoizato,  

Por farta de zelo e trato  

Nunca um bezerro morreu.  

Se arguém me vê trabaiando,  

A bezerrama curando,  

Dá pra fica maginando 

Que o dono do gado é eu.  

(Patativa do Assaré – O Vaqueiro) 

 

Esta é uma pesquisa descritiva e qualitativa, características comuns a este tipo de 

estudo. Contempla, em especial, a percepção do fato linguístico, sua existência em 

determinado grupo de falantes, visto que se pretende conhecer as lexias oriundas da 

experiência de vida e do conhecimento apreendido assistematicamente na comunidade de 

vaqueiro de Garanhuns-PE. 

 

 

2.1. Pesquisa Bibliográfica  

 

Para a pesquisa bibliográfica foram consultadas fontes documentais, entre elas: 

Livros, artigos, teses, dissertações, textos jornalísticos e manuais sobre o ciclo do 

gado, vaqueiro e do cavalo. Além de outras fontes que abordam os seguintes temas:  

a) Levantamento bibliográfico sobre as teorias que norteiam este estudo englobam os 

seguintes pontos: 

As ciências do léxico 

Lexicologia é a parte da Linguística que se preocupa com o estudo do léxico e tem 

por objeto as unidades do universo lexical.  

Lexicografia arte ou técnica de elaborar dicionários.  

 

Variação regional, social e cultural 

Dialetologia é a ciência que estuda a fala das várias camadas sociais rural e urbana. 

Sociolinguística, disciplina que investiga os relacionamentos entre língua e contexto 

social. 
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Etnolinguística se propõe a analisar os possíveis relacionamentos da linguagem em 

geral e das línguas em particular, com o ambiente cultural em que são produzidas. 

b) Obras gerais sobre pecuária bovina. 

c) Textos diversos, folhetos, cartilhas, informativos, anúncios, textos extraídos da 

internet sobre o ciclo do gado. 

d) Manuais sobre geografia, economia, história e léxico das localidades pesquisadas 

e sua relação com a cultura do gado.  

 

 

2. 2. Pesquisa Documental 

 

Com relação à pesquisa documental, consultaram-se alguns sites da internet sobre 

aspectos históricos, socioeconômicos e culturais relativos à pecuária no agreste meridional. 

Entre os sites pesquisados, destacam-se aqueles relacionados às seguintes instituições: 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

- Secretaria de Agricultura de Pernambuco; 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); 

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERCE); 

- Globo Rural. 

 

 

2.3 Pesquisas de campo 

 

O corpus desta pesquisa constitui-se de língua falada e escrita representativa do 

léxico utilizado pelos profissionais do gado. O corpus falado é formado basicamente das 31 

entrevistas transcritas. Já o corpus escrito está constituído de texto sobre o ciclo do gado, que 

serviram de suporte para complementação dos textos orais. Por tanto, os textos orais e os 

textos escritos serviram para recolher as lexias que constituíram a nomenclatura do glossário 

aqui apresentado.  
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2.4 Universos de pesquisa 

 

O Universo da pesquisa constituiu-se das lexias dos falares dos vaqueiros que 

residem no Agreste Meridional de Pernambuco (Garanhuns e regiões vizinhas). A escolha 

desta região deve-se à importância deste estudo linguístico regional, uma vez que esse tema 

retrata com muita clareza a vida sociocultural do vaqueiro desta região. O município de 

Garanhuns localiza-se na região Agreste de Pernambuco, e sua microrregião é constituída por 

19 municípios. A economia está baseada na pecuária leiteira, sendo reconhecida como a Bacia 

Leiteira do Estado, pois detém a produção artesanal, semiartesanal e industrial de laticínios. 

Os informantes foram selecionados com base em alguns critérios: a) trabalhar direta 

ou indiretamente com o gado; b) trabalhar com o gado há mais de dois anos; ser pegador de 

boi no mato, corredor de vaquejada, ou praticar cavalgada c) sexo: masculino ou feminino; d) 

faixa etária: acima de 17 anos até 76 anos; e) escolaridade: sem escolaridade, fundamental, 

médio, ou superior; f) residir nas localidades pesquisadas. 

Conferir com as informações do quadro abaixo: 

 

Tipo de 

Vaqueiro 

Quantidade Sexo Faixa etária Escolaridade 

 

Localidade 

 

Curral – C 
10 M 16-30 – I Sem escolaridade – 

SE 

 

Garanhuns – G 

02 F 18 - 46 – II Ensino fundamental – 

EF – e Ensino Médio 

– EM 

Pega de Boi –

PB 

09 M 31- 45 – II Ensino Fundamental 

– EF 

Regiões 

Vizinhas 

Vaquejada – V 

e cavalgada 
08 M 46- 76 – III Ensino Médio-EM Garanhuns – G 

e Regiões 

Vizinhas 

01 M 17 Superior – S Garanhuns – G 
Quadro 03 – Estratificação de amostragem  

Os informantes foram selecionados com base em alguns critérios: a) trabalhar direta 

ou indiretamente com o gado; b) trabalhar com o gado há mais de dois anos; ser pegador de 

boi no mato, corredor de vaquejada, ou praticar cavalgada c) sexo: masculino ou feminino; d) 

faixa etária: acima de 17 anos até 76 anos; e) escolaridade: sem escolaridade, fundamental, 

médio, ou superior; f) residir nas localidades pesquisadas. 

Para tanto, optou-se pela seguinte codificação: (01-PB- JLS- M- III-SE-R), em que: 

01: indica que o informante foi o primeiro a ser entrevistado; 

PB: indica que o informante prática pega de boi; 
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JLS: são as iniciais do informante. Neste caso: José Lucas da Silva; 

M: indica que o informante é do sexo masculino; 

III: indica a faixa etária do informante é acima de 46 anos; 

SE: indica que o informante é sem escolaridade; 

R: indica que o informante é de região próxima de Garanhuns;  

- 01 – JLS: indica que o primeiro da pesquisa é José Lucas da Silva, usado assim, de 

forma reduzida.  

 

(01-PB- JLS- M- III-SE-R)- 01-JLS 

(02-PB-MMS- M- I- EM- R)- 02- MMS 

(03-PB-EF- M-III-SE-R)- 03-EF 

(04-C-MMF-M- III-SE-R)- 04-MMF 

(05-C-ETG- M-III-EF-R)- 05- ETG 

(06-PB-JF- M-III-FD-R)- 06-JF  

(07-PB- MT-M-III-SE-R)- 07- MT 

(08-PB-FBS-M-I-FD-G)- 08- FBS 

(09-V-ET-M-I-FD-G)- 09-ET 

(10-C- FPM-M- III-SE-R)- 10-FPM 

(11-PB- RJS- M- III- FD- R)- 11-RJ 

(12-V-SG- M- III- EM-R)- 12- SG 

(13-V-JVB- M- II- EF- G)-13-JVB 

(14-V-FBM- M- II- EM-G)-14-FBM 

(15-V-JNB- M- II- EF- G)- 15- JNB 

(16-PB- GB-M-III-EF-R)-16-GB 

(17-C-JFB-M-III-EF-R)-17-JFB 

(18-PB-AM-M-III- SE-R)- 18-AM 

(19-C-GG- M- II-EF-G)-19-GG 

(20-C-AV-F- II- EM-G)- 20-AV 

(21-C- CBM-M-EM-III-R)-21-CBM 

(22-C-EGB-M-III- EF-R).-22-EGB 

(23-V- PAMM-M-EM-II-G)-23-PAMM 

(24-V-RP-M-S-I-G)-24-RP 

(25-V-J N-M-EF-III-G)-25-JN 

(26-C- GAS F II EF R)-26-GAS  
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(27- C-EFN-M-III-EM-R)-27-EFN 

(28-C-PGS-M-III-SE-R)-28-PGS 

(29C- SBS M I EF R)-29-SBS 

(30-C- CVM-M-III-EM-R)-30-CVM 

(31-PB-VTC-M- III EF R)-31-VTC. 

 

 

2.5 Instrumentos de pesquisa 

 

Os instrumentos usados na pesquisa foram: a) fichas de localidades; b) ficha dos 

informantes; c) questionários; d) fichas lexicológico-terminológicas. 

As entrevistas foram realizadas com os vaqueiros corredores de pega de boi, 

pecuarista/fazendeiros (donos do gado, que grande, parte são vaqueiros), corredores de 

vaquejada, e participantes de grupo de cavalgada. Para cada vaqueiro entrevistado, foi feito 

uma ficha onde se registrou os dados pessoais e, em seguida, foi aplicado um questionário 

referente a cada campo semântico, à lida com o gado, vaquejada, pega de boi e a cavalgada. A 

entrevista contou com 31 (trinta e um) informantes. Participantes, que responderam, 

atentamente, a tudo o que foi perguntado, fazendo reivindicações para serem levadas aos 

órgãos competentes. Uma das solicitações é para não acabar com as reservas das caatingas, 

lugar utilizado para as pegas de boi que consistem em cultura e lazer vivenciado por grande 

número de vaqueiros. Como bem levantou o vaqueiro entrevistado 03-EF na sua fala: 

Tenho muita preocupação com os lugares, a serem mantidos como reservas 

das propriedades, que precisam ser preservados e considerados como um 

espaço “místico” carregado de significados para o sertanejo. São ali que 

ele vai encontrar as sementes, as cascas, as raízes para os chás e 

lambedores e lenha para o dia-a-dia. Essas reduzidas áreas de vegetação 

nativa são, ainda, utilizadas para as “brincadeiras”, no caso a “vaquejada” 

ou “pega do boi no mato” (Vaqueiro do Agreste Meridional). 

 

O entrevistado fala de uma pequena reserva, onde ele costuma fazer pega de bois. 

Ele quer não vai deixar morrer esta tradição, que aprendeu com os seus antepassados. 

Os questionários foram organizados com perguntas relativas ao mundo 

sociolinguístico e cultural etnolinguístico que caracteriza as lexias em análise. A partir destes 

questionamentos surgiram conversas informais, que enriqueceram a pesquisa. 

Antes das entrevistas foi explicado aos informantes o objetivo do questionário e 

como seriam utilizados os resultados da pesquisa.  
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2.6 Levantamento do corpus 

 

O levantamento teve início a partir de uma tradição cultural, uma Pega de Boi em 

Garanhuns, no dia 09 de outubro de 2011, no Sítio Calderão com a organização de um grupo 

de vaqueiros. Estavam presentes os locutores das rádios locais, grupos de aboiadores, 

responsáveis pelas Associações, também estavam presentes os organizadores da missa do 

vaqueiro de Garanhuns: grupos de Cavalgadas. Com isso, muita gente ficou reunida no pátio 

da casa grande. O clima já era de muita alegria, com trocas de versos, cantoria de aboio. Tinha 

até berrantes e búzios. Os vaqueiros reunidos, todos tipicamente encourados, com peitoral, 

gibão, perneira, luvas, sapato feito de couro de veado, e chapéu de couro com aba pequena 

estavam presentes. 

Um segundo momento foi uma vaquejada realizada no município de Garanhuns-PE, 

no parque de vaquejada Acauã, no dia 08 de novembro de 2011. Foi um grande evento que 

mobilizou toda a cidade e regiões circunvizinhas. Neste momento, aproveitou-se o grande 

número de vaqueiros reunidos para uma conversa informal e aplicações de questionários 

sobre vaquejada e elementos que fazem parte desta atividade, além de alguns depoimentos de 

vaqueiros entrevistados da região de Garanhuns, e outros participantes do Agreste Meridional. 

Ficou evidente a relação entre cultura popular e experiências dos vaqueiros, tornando mais 

conhecida à imensa riqueza cultural desse povo, às vezes, escondida.  

Outro momento foi a Missa do vaqueiro de Garanhuns, momento também bem 

significativo para os amantes das atividades ligadas à festa de boi e do cavalo. Foi uma 

oportunidade para vivenciar, de fato, esse tipo de festa. Durante o evento, alguns vaqueiros 

foram entrevistados. As entrevistas e depoimentos foram gravados. Foi um momento 

enriquecedor para o levantamento de dados para elaboração do glossário desta pesquisa; 

Outras atividades festivas vivenciadas pelos vaqueiros são as Cavalgadas: a 

Cavalgada da Amizade acontece geralmente no mês de fevereiro. No ano de 2012, aconteceu 

a 10ª caminhada, com a participação de vaqueiros, amazonas da cidade e das regiões vizinhas, 

que fizeram uma travessia de 12 km, do parque Euclides Dourado para uma fazenda próxima. 

Veja uma foto que retrata este momento. 
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   Foto 13: 10ª Cavalgada da amizade de Garanhuns. 

   Fonte: www.jornaldanet.gallery/indexphp.com. 

 

A Cavalgada da Integração faz um percurso bem maior, percorrendo grandes 

distâncias. A última aconteceu na segunda semana de abril de 2012. Foi um passeio com um 

percurso de 158 km, saindo de Garanhuns-PE, para Limoeiro de Anadias-Al. Essa cavalgada 

contou com 30(trinta) participantes cavaleiros e amazonas que curtem este tipo de esporte. 

Este também foi um momento de significativo para a pesquisa algumas entrevistas e 

conversas informais. Veja-se a foto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: 5ª Cavalgada da Integração Garanhuns-PE, parada para o bate sela. 

Fonte: fotografada pela autora. 

 

Para melhor compreensão deste processo, será apresentado abaixo um mapa 

conceitual elos constitutivos de cada campo semântico, assim o ciclo do gado será dividido 

em três domínios: gado, vaqueiro e cavalo. 

  

http://www.jornaldanet.gallery/indexphp.com


68 

 

 

 



2.7 Registros dos dados 

 

As entrevistas ocorreram nos locais de moradia (sítios e fazendas) da região 

dos vaqueiros; nas feiras de gado; nas áreas de trabalhos (currais e campos); áreas de 

festas, (parques de vaquejada, e campos de pega de boi). Para tanto, foi observado o 

ambiente da vida do vaqueiro, a família, alimentação, trabalho, formas de lazer e 

preservação do meio ambiente. 

Todo processo da entrevista aconteceu com muita descontração e cordialidade, 

deixando o informante muito mais confiante quanto o trabalho do documentador. 

As gravações foram feitas em gravador digital da Sony modelo IC Recorder 

ICD-P110/P210. A utilização se tal equipamento facilitou bastante à coleta dos dados, 

sua capacidade de armazenamento é muito boa, tornando possível que as entrevistas 

fossem, automaticamente, armazenadas e selecionadas em pequenas pastas para serem 

transferidas a qualquer momento para o computador. 

Após a gravação foi o momento de transcrever manualmente as entrevistas, 

procurando mantê-las na integra, usou-se os sinais e as normas convencionais do 

sistema ortográfico da língua portuguesa. Assim também, para alguns textos escritos e 

fotografias foi usado scanner, por meio do qual foi possível digitalizar no computados.  

((O preenchimento das fichas Lexicológico-Terminológicas possibilitou a 

organização das informações da pesquisa que considerou as seguintes lexias: a) código; 

b) entrada; c) referências gramaticais; registros da variante; conceito dos informantes 

para a palavra; f) nome do informante (numero de ordem e as iniciais do nome) da ficha 

do informante; g) definição final; h) contexto e fonte; i) remissivas; j) notas 

explicativas; k) domínio de aplicação; l) indicação de dicionarização; m) campo 

conceitual: indicação do campo ao qual pertence à palavra da pesquisa em foca; n) 

pesquisador; p) data do registro da primeira e da última atualização da ficha.  

Os dados foram recolhidos para que se pudesse proceder às análises das lexias 

ou itens lexicais que constituíram o glossário. 

 

 

2.8 Metodologias da Organização do Glossário 

 

O glossário é um instrumento lexicográfico de pequeno ou médio porte que faz 

um recorte no acervo lexical da língua, ou seja, efetua um inventário limitado de signos, 
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linguísticos, que procede à sua definição através da descrição total ou parcial dos seus 

significados. Ele opera como instrumento de suporte ao estudo de textos de uma mesma 

natureza ou de temática similar. 

De acordo com Dubois (1971), os dicionários visam atender a demandas de 

informação e de comunicação. Da mesma maneira, os glossários, embora sejam obras 

de menor alcance, também atende às necessidades de satisfazer a curiosidade do leitor 

de um dado contexto. Para isso, a Lexicografia colabora com a coletividade de todas as 

etapas da vida, e o glossário é o testemunho de um povo, de uma época, porque é fonte 

de conhecimento da língua e de cultura de uma civilização em um dado recorte 

temporal. 

A concepção de glossário que norteou o modelo aqui proposto é a de um 

instrumento lexicográfico que esclarece as acepções da linguagem do vaqueiro 

nordestino, mais especificamente do agreste meridional, Garanhuns e regiões 

circunvizinhas. Em vista disso, aponta o modelo aqui adotado abordando aspectos de 

elaboração da macroestrutura, microestrutura e remissiva.  

Nos documentos, que foram inventariados manualmente, isto é, sem auxílio de 

ferramentas de extração linguística, as lexias totalizam cerca de 270 entradas para a 

composição da nomenclatura do glossário, tendo em vista que tais categorias estão mais 

sujeitas a alterações semânticas ao longo do tempo, em contraste com as ditas palavras 

gramaticais, que possuem uma carga semântica menos evidente. 

Para a definição das referidas lexias, consultaram-se os dicionários eletrônicos: 

Dicionário de Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1999). - DALP; Dicionário 

Michaelis da Língua Portuguesa – DMLP (1998); Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (2001). - DHLP. 

Lançando-se os pressupostos básicos da Lexicografia, Borba (2003, p.15) 

propõe a seguinte definição para tal disciplina: “técnica de montagem de dicionários, 

ocupa-se de critérios para seleção de nomenclaturas ou conjunto de entradas, de 

sistemas definitórios, de estruturas de verbetes”. E a ela pode acrescentar-se que a 

Lexicografia também se ocupa da montagem de outros instrumentos lexicográficos 

como glossários e o vocabulário. 

Os tipos de unidades linguísticas que fazem parte da nomenclatura desta 

pesquisa são os substantivos, os adjetivos e os verbos. 
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2.9 Metodologia para a organização do. glossário 

 

A organização do repertório seguiu as etapas: Critérios para seleção das 

palavras do Glossário; Organização Interna do Glossário; Critério para a organização 

das palavras na Macroestrutura; Microestrutura; Sistema de Remissivas. 

 

 

2.9.1 Critérios para seleção das palavras do Glossário 

 

O glossário tem como entrada: 

a) As lexias que formaram o glossário foram as que se referem às 

ações/profissão e à cultura do gado  

b) As lexias que completam conceitos ou noções do discurso em foco e que 

apresentam um grau de ocorrência mínima no discurso dos informantes. 

c) As lexias que caracterizam o universo sociocultural das pessoas relacionadas 

às atividades com o ciclo do gado. 

A partir destes critérios, dispõe-se das lexias nos campos conceituais adotados: 

Lida do vaqueiro: atividades, crenças; divertimentos; Indumentárias; O gado: criação, 

migração; fase de desenvolvimento; vegetação e o Cavalo do vaqueiro.  

 

 

2.9.2 Organização Interna do Glossário 

 

Levaram-se em consideração os três componentes estruturais da obra: a 

macroestrutura, a microestrutura e o sistema de remissivas. 

 

 

2.9.3 A Macroestrutura 

 

É o conjunto organizado e estruturado dos dados contidos no verbete. 

Conforme o esquema apresentado por (BARBOSA, 1989, p. 570), a grafia das palavras 

do glossário obedece a regularidades ortográficas da língua portuguesa (variante 

brasileira). 
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Quanto à ordem das entradas na macroestrutura: é alfassistemática, ou 

seja, a metodologia da elaboração foi baseada em um sistema conceitual, mas a 

apresentação formal da macroestrutura seguiu a ordem alfabética contínua: é a mais 

propícia para o trabalho aqui proposto e por ser a forma estrutural mais comum, pois é a 

que permite localizar uma palavra com maior rapidez, o que é importante na prática 

diária. 

No que tange às relações de sentido entre as palavras e suas entradas no 

glossário, o critério metodológico adotado é o de abrir tantos verbetes quantos forem os 

conceitos designados pela lexia, mesmo no tratamento lexicográfico, por exemplo, a 

polissemia agrupa todas as acepções em um único verbete. Optou-se por um tratamento, 

de forma que cada conceito seja descrito em um verbete diferente, como já é de costume 

acontecer com a homonímia. 

As variantes linguísticas (morfossintáticas, lexicais e gráficas), as variantes 

sociolinguísticas (variantes geográficas, discursivas e temporais), dialetos e os 

neologismos, os empréstimos, as reduções sintagmáticas (as siglas e os acrônimos), as 

palavras hiperônimas (ou palavras cujo significado é mais genérico) e as palavras 

hipônicas (as palavras cujo significado é menos genérico). 

As palavras homônimas: a homonímia acontece quando dois ou mais 

conceitos, em relação de oposição disjuntiva, são designados por uma mesma 

expressão. Um homônimo é o que têm a mesma forma gráfica, (homógrafa) ou fônica 

(homófona), mas que designam conceitos diferentes, por isso têm entradas diferentes. 

Os sinônimos e os quase sinônimos: os sinônimos são cada uma das palavras 

de uma dada língua de designam um mesmo conceito, mas que se situam em um mesmo 

nível de língua ou em um mesmo nível de conceptualização diferente ou que se 

empregam em situações de comunicação diferentes. São também palavras menos 

frequentes que podem ou não estar em competição com suas formas equivalentes. 

É destinado à sociedade em geral; 

É de natureza linguística, mas, se necessário, podendo conter em nota 

explicativa NE e informações enciclopédicas, ou nota Linguística NL; 

É monolíngue. 

O percurso metodológico da pesquisa lexicológica tem um percurso 

semasiológico, pois parte da palavra para chegar ao conceito. Como é possível observar 

no exemplo abaixo: 
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PEGA DO BOI s. f. 

Prisão de bois. DHLP  

“Tenho muita preocupação com os lugares, a serem mantidos como reservas das 

propriedades, que precisam ser preservados e considerados como um espaço “místico” 

carregado de significados para o sertanejo”. São ali que ele vai encontrar as sementes, 

as cascas, as raízes para os chás e lambedores e lenha para o dia a dia. Essas 

reduzidas áreas de vegetação nativa são, ainda, utilizadas para as “brincadeiras”, no 

caso a “vaquejada” ou “pega do boi no mato”. (07- MT)  

Pega de boi: LDAC 

Cf.: pega (fl. pegar) e pega/ê/ (s. f.)  

Var: Festa do encourado; festa do gibão.  

NL: [Termo complexo formado de nome + sintagma nominal preposicionado.] 

NE: Para adentrarem na caatinga, os vaqueiros, montados nos seus cavalos, usavam 

chapéu, grada-peito, de couro, gibão, perneiras. Para proteger o cavalo, também da 

vegetação nativa usava peitorais, isso era o dia a dia do vaqueiro, mas no momento 

que os vaqueiros tinham uma folga, aproveitava para demonstrar sua força, coragem e 

agilidade. Autores como Euclides da Cunha (1999, p.119). 

A partir destes critérios, foi possível dispor das lexias os campos conceituais 

que compõem a nomenclatura da obra que foi registrada em ordem alfabética. 

 

 

2.9.4 A Microestrutura 

 

A microestrutura é a organização dos dados contidos no verbete, ou melhor, o 

programa de informações sobre a entrada disposto no verbete. Segundo MATTOS 

(1996, p.18)  

 

A microestrutura reaparece a cada uma das unidades da nomenclatura, 

as quais se apresentam justaposta para compor a parte essencial da 

obra lexicográfica: é o estatuto linguístico do artigo e compreende o 

elemento que vai definir o texto e o texto que ele vai definir.  

 

A microestrutura é definida como enunciado que contem um conjunto de 

informação sobre o elemento inicial do glossário.  
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O verbete é a menor unidade autônima de um dicionário. “O verbete é o 

elemento acidental do artigo. Associado á entrada, constitui a microestrutura da obra e 

se caracteriza por implicar uma criação do lexicografo”. MATTOS (1996, p.59) 

Na microestrutura do glossário em forma de  

verbete é apresentado da seguinte forma: Verbete =[Temo de entrada + 

Enunciado lexicográfico]  

Para essa pesquisa foi considerado no verbete: 

a) o número de informações transmitido pelo enunciado lexicográfico;  

b) a qualidade de informações; em todos os verbetes;  

c) a ordem de sequência dessas informações. 

A entrada é cada uma das lexias ou expressões inscritas em ordem alfabética 

no glossário, sobre os quais recai a comunicação do lexicógrafo para o consulente da 

obra lexicográfica. A entrada em lexicografia é chamada endereço, é um a unidade 

linguística recebe um tratamento chamado de unidade de tratamento, assim, a entrada 

geralmente é em negrito e separado do corpo do enunciado lexicográfico. “A entrada é o 

elemento fundamental da obra lexicográfica e o seu conjunto  caracteriza a obra. Cada 

uma delas aparece colocada num ponto exclusivo, comumente por ordem alfabética”. 

(MATTOS, 1996, p.20) 

A definição descreveu o conteúdo semântico conceitual da unidade lexical. 

definição  lexicográfica é o “conjunto de „informações‟ ordenadas que se segue à 

entrada e que tem uma estrutura constante, corresponde a um programa e a um código 

de informação aplicáveis a qualquer entrada”(BARBOSA, 1989, p.570). 

Definição é a explicação dos traços da significação linguística ou todos os 

traços conceituais pertinentes que os caracterizam.  

Há três tipos fundamentais de definições, os quais condizem com os tipos 

básicos das obras lexicográficas (o dicionário de língua, a enciclopédia, dicionário 

terminológico): 

a) definições lexicográficas caracterizam-se pela predominância de 

informações linguísticas, tratando mais de “palavras”; 

b) definições explicativas se ocupam mais de referentes e de descrição de 

“coisas”; 

c) definições lexicológicas trazem predominantemente conhecimentos formais 

sobre “coisas” e fenômenos (FINATTO, 2001b, p.120). 
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Em linhas gerais, a microestrutura é a ficha lexicográfica ou a entrada de uma 

obra lexicográfica, que concerne à definição do verbete, que fornece informações 

semânticas sobre ele.  

As lexias remissivas  são unidades linguísticas que indicam informações das 

relações de significação mantidas entre a entrada com outras lexias. 

Na microestrutura, a lexia remissiva apresenta-se na seguinte forma: - o verbete 

remissivo aparece em minúsculo, negrito e itálico. 

Na Lexia remissiva conferir (Cf.): indica a relação de antonímia, hiperonímia, 

hiponímia e conceito conexo. Quando uma lexia é uma variante menos frequente, ela 

não tem definição. Por isso, usou-se a remissiva Ver (V). Isto significa que se deve 

consultar a lexia mais frequente definida anterior ou posteriormente. Há três tipos 

fundamentais de definições, os quais condizem com os tipos básicos das obras 

lexicográficas e terminográficas (o dicionário de língua, a enciclopédia, dicionário 

terminológico): 

A microestrutura possui uma entrada ou lema, que é a identificação do lexema 

na sincronia registrada, e um enunciado lexicográfico. Nas palavras de Dubois e Dubois 

(1971, p. 39) a respeito de lema “Ele é o tema ou sujeito do qual todas as outras 

informações são predicados.”. 

A microestrutura que compõe o glossário aqui proposto constitui-se de: 

a) lema/entrada;  

b) indicação gramatical (adj. =. adjetivo, s = substantivo, v = verbo);  

c) definição do significado através das acepções;  

d) contextos de uso;  

e) sinônimos antônimos;  

f) remissiva ou  

g) notas explicativas. Neste glossário também foi apresentado a 

macroestrutura, a microestrutura e sistema de remissiva Optou-se por indicar o gênero 

dos itens nominais, mas não foi apresentada a transitividade dos verbos. 

Para melhor compreensão, vejam o verbete abaixo:  

 

ABOIO s. m 

Canto plangente, monótono, sem palavras ou com alguns monossílabos, entoado pelos 

vaqueiros, quando conduzem o rebanho, chamam bois dispersos ou simplesmente 

quando se reúnem.  
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DALP (dicionário de Aurélio da língua portuguesa). 

Aboio- LDAE. (Lexia dicionarizada com acepção equivalente) 

“O aboio pra mim é o melhor som que escuto nessa região”. 31- VC. 

Cf.: Aboiar. Dar aboio; aboiador. Diz-se da pessoa que sabe aboiar e gosta de fazê-lo. 

NL: Dev. de aboiar, aboio \ói\ (fl. aboiar) 

NE “[...] um canto melancólico com que os sertanejos do Nordeste ajudam a marcha das 

boiadas. É antes uma vocalização oscilante entre as vogais A e Ô. A expressão de 

impulso final “Oh dá!” também muda para “Eh, boi”. (ANDRADE, 1987, p.54). 

a) A entrada é uma das lexias inscrita em negrito, na ordem alfabética e com 

letras maiúsculas, separada do enunciado lexicográfico;  

A lexia foi usada no discurso do informante e na bibliografia especial do léxico 

do vaqueiro. As formas menos frequentes desta lexia foi usada como variantes, e os 

sinônimos foram tratados como remissão. 

A entrada está apresentada sob forma lematizada: forma nominal substantivo, 

no masculino, e no singular. 

b) A definição foi adequada ao público: optou-se por definições curtas e 

objetivas, tornando assim, mais fácil o entendimento do usuário. Procurou-se também, 

selecionar informações próximas do universo pesquisado;  

c) O Contexto definitórios oferece informações claras sobre o conceito 

designado, é uma lexia que apresenta um conjunto de traços conceituais, que distingue 

esta lexia das outras estudadas, oferecendo elementos importantes para o entendimento 

do leitor; 

d) As remissivas indicam informações das relações de significação mantidas 

entre as lexias com outras lexias. O verbete remissivo aparece em minúscula, negrito e 

itálico. A remissiva conferir (Cf) indica a relação de antonímia, hiperonímia, hiponímia 

e conceito contexto. Usou-se a remissiva (V) ou (Ver) para indicar que deve-se 

consultar a lexia anterior ou  posterior e aparece em minúsculo, negrito e itálico; 

e) As notas linguísticas estão marcadas no glossário com a sigla NL. Fazem 

referência ao processo de formação do fenômeno linguístico existente neste termo, ou 

seja, são notas linguísticas registradas com base nos dicionários de Aurélio e o Houaiss. 

f) As notas explicativas fazem referências às informações linguísticas, ou 

informações enciclopédicas importantes da lexia não prevista na definição. As notas 

explicativas (NE) têm como objetivo fazer referência às informações linguísticas, às 
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informações sociodiscursivas ou às marcas de uso e às informações importantes das 

lexias, não previstas na definição.   

Como as lexias e seus conceitos virão a partir dos próprios informantes, esses 

conceitos deverão ser checados em um dos três dicionários eletrônicos gerais 

(Dicionário Aurélio Língua Portuguesa–Século XXI, Dicionário Houaiss Língua 

Portuguesa e Dicionário Michaelis Língua Portuguesa). Em alguns casos, faz-se 

necessário pesquisar as acepções em mais de um dicionário, haja vista a sua 

complementariedade no sentido de esclarecer os sentidos das lexias. Esta opção se deu 

pelo fato destes dicionários serem muito representativos no que diz respeito à 

preocupação com os usos da linguagem geral. 

Assim, será indicado quando as lexias estão dicionarizadas ou não. Quando 

estão dicionarizadas, informar-se-á se estão com a mesma acepção. Assim, com acepção 

diferente ou complementar com relação à acepção dada pelos informantes. Para tanto, 

foi criada a seguinte legenda para marcar essa informação: 

LND: para a lexia não dicionarizada. 

LDAE: para a lexia dicionarizada com acepção equivalente ao sentido dado 

pelos informantes. Esta equivalência pode se dar no domínio da cultura do gado ou 

noutro domínio. Quando não for possível identificar a lexia a nenhum domínio 

específico, será registrada essa lexia no domínio da cultura do ciclo do gado. 

LDAD: para lexia dicionarizada com acepção diferente ao sentido dado pelos 

informantes.  

LDAC: para lexia dicionarizada com acepção complementar ao sentido dado 

pelos informantes. 

A seguir, listou-se um verbete ilustrativo da estrutura do glossário, cuja 

significação pode causar embaraços aos consulentes, uma vez que pertence à 

especialidade do ciclo do gado. Em razão disso, a lexia listada faz parte da composição 

da nomenclatura do glossário desta pesquisa. 

 

ALFORJE s. m.  

Duplo saco, fechado nas extremidades e aberto no meio, formando como que dois 

bornais, que enchem equilibradamente, sendo a carga transportada no lombo de 

cavalgadura sou ao ombro de pessoas. DALP 

“Antes a gente atravessava esse sertão com a boiada e ia levando no alforge, só jabá, e 

rapadura com farinha.” (04- MMS) 
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Alforje: LDAE 

Cf: alforjada 

Var: alforge  

NE: Espécie de saco de couro com a boca no meio, ficando assim com dois grandes 

bolsos em que os vaqueiros costumam pôr alguma comida quando vão trabalhar longe 

do local onde moram, ficando muitas horas seguidas longe de casa. 
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3 GLOSSÁRIOS DO CICLO DO BOI 

 

A 
 

 

ABOIAR v. 

Tanger com canto.  

No campo, gosta muito de aboiar gado. (31 – VCT) 

Aboiar - LDAE 

Cf.: Aboio; aboiador. 

Nas sombras da tarde, o triste aboiado dos campeiros. (BORBA, 2011.p.5) 

 

 

ABOIO s. m. 

Canto dolente e monótono, ger. sem palavras, com que os alguns os vaqueiros guiam as 

aboiadas ou chamam as reses, aboiado. DALP 

O aboio pra mim é o melhor som que escuto nessa região. (31-VTC). 

Ao longe se ouvia o aboio monótono dos campeiros. (BORBA, 2011.p.5)  

As notas melancólicas do aboiado. (CUNHA, 1987)  

Aboio- LDAE 

Cf.: Aboiar; aboio; aboiador. 

NL: [Dev. De aboiar, aboio \ói\ (fl. aboiar)] 

NE: É uma voz melancólica, lírica cantada não somente pelos “sertanejos do Nordeste”, 

como definiu Mário de Andrade, mas também por vaqueiros aboiadores, mas também 

por diversas regiões. Canto com alguns monossílabos, entoado pelos vaqueiros, quando 

conduzem o rebanho, chamam bois dispersos ou simplesmente quando se reúnem. 

 

 

ABRIR A TAMPA DO JIQUI v. 
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Abriu a porta da porteira para saída do boi 

Só é para Abrir a tampa do Jiqui na hora de, soltar o boi. (23-PAMM) 

Abrir a tampa do Jiqui- LND 

NL: [Lexia complexa formada de verbo + sintagma preposicionado] 

Var. Abrir a portada porteira. 

 

 

ACUNHAR v. 

Aplicar, pregar: “Saiu rápido acunhando o calcanhar do pangaré”(BORBA, 2011, 

p.22) 

Acunhar é mesmo que apressar o boi para correr. (09-ET) 

Acunhar- LDAD 

Cf.: cunha. 

NE: Esta Prática garante que o vaqueiro segure o boi dentro do limite da faixa e possa 

derrubar na hora certa. 

 

 

AFROUXAR v. 

Diminuir a atividade, o vigor. (BIDERMAN, 1998, p.32) 

Sempre corri boi sem nunca afrouxar pra nenhum boi esperto. (26-JN) 

Afrouxar - LDAD  

Cf.: afrouxado, frouxo. 

NE: Afrouxar é tornado mais fraco moderado, desanimar.  

 

 

AFTOSA s. f.  

É uma doença que atinge principalmente o gado, mas que pode atingir o ser humano se 

consumir o leite e a carne contaminada com o vírus. 

Depois que o gado é vacinado, a aftosa é uma doença que quase não existe mais aqui 

na região.  (23-PAMM) 

O gado foi vacinado contra aftosa. (BIDERMAN, 1998, p.32) 

Aftosa- LDAE 

Ver: febre aftosa 
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NE: Doença eruptiva contagiosa que se caracteriza pelo aparecimento de aftas na boca, 

bico das tetas e raiz das unhas, sobretudo em bovinos. 

 

 

AFUNDAR A MÃO v. 

Esta prática garante a técnica de segurar o rabo do boi para facilitar na derrubada. 

“O vaqueiro afunda a mão para baixar no momento em que se prepara para a 

derrubada do boi”. (24-PAMM) 

Afunda a mão - LND 

Cf.: afundado. 

NL: [Lexia complexa formada de verbo + sintagma nominal]  

 

 

ALASTRADO Adj. m. 

Planta cactácea própria do Nordeste, a qual depois de assada e fria serve como forragem 

para o rebanho bovino, no período de estiagens prolongadas. 

Nós tamo canso de assar alastrado e mandacaru para dar comida aos bichos. ( 

05.ETG) 

Alastrado- LDAE 

Var: Espalhado. 

Cf.: Alastramento, alastrar. 

 

 

ALÇA DO BORNAL s. f. 

Tira de couro que passa pelos ombros, usada para segurar certas bolsas usadas pelos 

vaqueiros.   

Passa a alça pelos ombros, usando tudo que precisávamos bornal. (06-JF) 

Alça: LDAD 

Cf.: alçar 

NL: [Lexia complexa formada de verbo + sintagma nominal]  

NE: Puxadeira de couro para suspender, segurar parte fina e comprida com que se 

seguram nos ombros o alforje.  
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ALFORJE s. m.  

Duplo saco, fechado nas extremidades e aberto no meio, formando como que dois 

bornais, que enchem equilibradamente, sendo a carga transportada no lombo de 

cavalgaduras ou ao ombro de pessoas. DALP 

Antes a gente atravessava esse sertão com a boiada levando no alforge, só jabá, e 

rapadura com farinha. (04- MMF) 

Em um alforje de couro, o “mocó”, levava a paçoca (carne seca pisada no pilão, com 

farinha) e a rapadura.  (ANDRADE, 1973, p.148) 

Cf: alforjada  

Var: alforge  

NE: Espécie de saco de couro com a boca no meio, ficando assim com dois grandes 

bolsos em que os vaqueiros costumam pôr alguma comida quando vão trabalhar longe 

do local onde moram, ficando muitas horas seguidas longe de casa. 

 

 

ALGAROBA s. f.  

A algarroba é uma arvore da família das leguminosas, cujas folhas e frutos servem de 

alimento para animais, principalmente para cavalos. 

Na época da seca, uma salvação ainda é a algarroba. (05-ETG) 

Algaroba: LDAE 

Var: algarroba, alfarroba, algarroba. 

Cf: algarobeira. 

NE: Árvore de caule tortuoso, com espinhos compridos, casca avermelhada, grossa e 

escamosa, flores amarelas agrupadas em espigas, fruto em forma de vagem comprida e 

achatada, comestível: (BORBA, 2011, p.48) 

 

 

ALVAÇÃ adj. f.  

Diz-se do animal que tem pelo castanho bem claro. 

Uma rês que tem pelagem branca, sem manchas, é uma alvaçã só. (30-CVM) 

Alvaçã: LDAE 

Var: alvacento. 

NE: Diz-se da rês branca sem mancha, ou carros puxados bois, formada por junta de 

animais de pelo igual: todo castanho bem claro, ou alvaçã.  
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AMANSADO Adj. m. 

Tornar manso domesticado. 

Saiu amontado na mula amansada recentemente. (BORBA, 2011.p.58) 

Quando pego um boi de jeito, só deixo quando tenho amansado.( 05-ETG) 

Amansado- LDAE 

Cf. :amansador; amansamento. 

 

 

AMANSAR v.  

Fazer perder (o animal) a braveza; tornar manso; domesticar. DALP 

O animal por mais bravo que seja, nois tira a braveza; é só saber amansar, deixa ele 

manso, .(28-PGS) 

O potro ainda não amansou. (BORBA, 2011.p.58) 

Fiscalizava o gado no campo, ferrava, “assinalava”, “assinalava”, benzia em caso de 

doenças amansava boi e burros. (ANDRADE, 1973, p.146) 

Amansar: LDAE 

NL: amansa [De a+ manso +ar]  

 

 

AMOJADA adj. f.  

Cheia de leite. DMLP 

Aqui agora quase não tem vaca amojada. (27-EFN)  

Pela manhã, as cabras, amojadas, nem conseguiam andar. (BORBA, 2011.p.58) 

Amojada: LDAC 

NE: Fêmea de animais em qualquer período de gestação; enxertada. Ou ainda, em 

estado adiantado de prenhez (diz-se da vaca e de outras fêmeas de animais prestes a 

parir e com o úbere desenvolvido). 

 

 

ANCA s. f. 

Parte traseira do boi ou do cavalo.  

Geralmente o animal é ferrado na anca traseira. (09-ET) 

Anca: LDAE 
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Parte traseira de certos quadrúpedes como os bovinos e equinos. DALP 

NL: [do lat.- antia, por via popular.] 

Cf. ancado, desancado. DALP 

 

 

ANDADOR adj. m. 

Diz-se do cavalo de sela, ágil no andar, que sustenta a andadura. 

O cavalo de sela que é ágil no andar, e muito andador. (30- CVM) 

Andador: LDAC 

NL: [De andar+ dor] 

NE: Que anda muito; andejo. 

Cf.: andejo. 

NE: Cavalo ensinado só para montaria.  

 

 

ANIMAL s. m.  

Ser vivo organizado, dotado de sensibilidade e movimento próprio. DALP 

 É mais fácil de lidar com animal irracional como: cavalo, boi, e jumento do que com 

os homens. (08-FBS) 

[...] eram dadas aos animais nas ocasiões em que faltavam as pastagens. (ANDRADE, 

1973, p.168) 

Animal: LDAE  

Var: animais. 

NL: [Do lat. Animale] 

NE: Geralmente usado para denominar um grupo de equídeos, todos os equídeos de 

uma fazenda. 

 

 

APARTAÇÃO s f 

Separação dos animais de um rebanho. 

Corrida de mourão é mesmo que apartação, os fazendeiros levavam os vaqueiros para 

correr e ganhar medalhas, depois que criaram as senhas , só rico participa, ficou um 

esporte caro (31- VTC) 

Fabrício era o vaqueiro encarregado da apartação. . (BORBA, 2011.p.90) 
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Essa reunião era chamada de “juntas ou apartação (ANDRADE, 1973, p.147) 

Apartação- LDAE 

Ver vaquejada 

Cf.: apartar; apartado. 

NL: [De apartar + ção.] 

NE: A apartação consistia na identificação do gado de cada patrão dos vaqueiros 

presentes. Marcados com “ferro” na anca, o “sinal” recortado na orelha a “letra” da 

ribeira, o animal era reconhecido e entregue ao vaqueiro (CASCUDO, 2010, p. 10). 

Assim a era feita a separação de diversos lotes de gado por ocasião das vaquejadas, 

tradicionais ato de apartar; separação, escolha e classificação. 

 

 

APARTAR v  

Isolar em pequenos grupos e recolher ao estábulo. 

Toda tardinha temos nossa obrigação de apartar os bezerros. (05- ETG) 

O campineiro aparta o gado. (BORBA, 2011.p.90) 

Reuniam-se os vaqueiros de varias sesmaria para apartar o gado. (ANDRADE, 1973, 

p.148) 

NE: Separar os bezerros das vacas, à tardinha, para que eles não mamem durante a 

noite. Ou ainda, separar o bezerro da vaca para que ele deixe de mamar definitivamente; 

desmamar. 

 

 

ARREBANHAR v.  

Ajuntar em rebanho, arrebanhar o gado. DALP 

Em outros tempos, nois arrebanhava o gado estrada afora de uma região a outra.(07-- 

MT) 

O vaqueiro arrebanhava o gado. (BORBA, 2011.p.110) 

Arrebanhar: LDAE  

NL: [De ar +rebanho + ar ] 

NE: Juntar em rebanho, reunir o gado. 

 

 

ARREIOS s. m. 
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Conjunto de peças com que se prepara a cavalgadura para montaria, arreamento (mais 

us. no pl.) DHLP 

Os arreios que equipam o cavalo são: manta; depois a cia segura a sela, o cinto de 

segurança; o loro é apoio para subir , um peitoral  é o que sustenta o cavalo na decida 

e para livrar dos espinhos; sedém é uma corda feita de lã, ou fios amarrados na virilha 

do animal. Tem também estribo, que estimula os pulos. (27-EFN) 

Arreios- LDAE 

Ver: sela. 

Cf.: selaria; (fl. selar) 

NE: Nesta loja são vendidos lindos arreios de couro trabalhados.(BIDERMAN, 

1998,104.). 

 

 

ARROBAS 

Unidade ainda usada no Brasil, como medida de peso de produtos agropecuários, 

equivalente a 15 kg; arroba métrica. DALP 

Essas reses de hoje logo atinge a quantidade de arroba, devido à ração.(26- GAS) 

NL: [Do árrub a (t), „a quarta parte(i.e., do quintal).] 

NE: Uma rês adulta atingia em geral o peso de cinco a seis arrobas. Esse aspecto 

atrofiado era o resultado da degeneração de uma raça submetida a um processo de 

arrumação gênica para se aclimatar às condições do ambiente em que passou a viver.  

 

 

ASSOMBRAR v.  

Encher de assombro ou de admiração; maravilhar. DALP 

No curral daqui a gente sempre vê os animais se assombrar. (07- MT) 

Assombrar: LDAC 

NL: [De as + sombr +ar] 

Cf.: assombração; assombrar. 

NE: Espantar-se (o gado) com o surgimento de uma pessoa ou, segundo a crença de 

uma assombração, que aparece ao gado, sem que o vaqueiro também possa ver.  

 

 

ATACAR v 
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Manifestar-se repentinamente em; acometer (uma enfermidade).  

Se não utilizar a carrapaticida, que é esses brincos usados na orelha do animal, a 

praga ataca, e ataca muitas vezes. (15-JNB) 

Atacar - LDAC 

Cf: ataques. 

NE: Acometer (uma enfermidade) deum ser vivo. 

 

 

AVEIA s. f. 

A semente dessa planta, descascada e moída ou laminadas, usadas como alimento; aveia 

em flocos ou farinha de aveia, usada na alimentação rica em substâncias nutritivas 

utilizadas na alimentação humana e de equino em regime especial. 

Para o cavalo corredor de vaquejada ser bom tem que ser alimentado com comida 

especial, como: aveia, e um bom feno. (25 N) 

Aveia - LDAE 

NL: [Do lat. Avena] 

NE: Para alimentar cavalos é necessária cevada e a aveia, que são moídos ou flocados.  

 

 

AVELÓS s. m.  

Avelós plantado nos contornos de mangas, revezos, junto às cercas para reforçá-las. Os 

únicos animais que comem, eventualmente, essa planta são os caprinos. 

Nos outros tempos não existia arame e as cercas eram feitas de Avelós, para separar o 

gado. (28-PGS) 

Aspecto do Agreste, vendo-se o gado protegendo-se do calor à sombra de Avelós. 

(ANDRADE, 1973, p.145) 

Avelós- LDAC 

NL: [De origem indígena.] 

NE: Planta da família das euforbiáceas, originária da África, cultivada no Brasil, 

principalmente no Nordeste. É utilizado como cerca, e a sombra serve para os animais 

se protegerem do calor.    

 

 

AZEITE s. m. 
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Óleo extraído do fruto da azeitona de uso comestível, mas que, também serve como 

medicamento para curar os animais.  

O medicamento dos animais na maioria das vezes é feito por nois mermo, com azeite de 

doce, ou azeite de mamona .(25-J N) 

Var: azeite de oliva. 

Azeite doce - LDAE 

Cf.: azeitar 

NE: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma nominal.] 

NE: O azeite era aplicado como medicamento para cura dos animais com várias 

enfermidades. 

 

 

AZEITE DE MOMONA s. m. 

Óleo extraído do fruto da momoeira, que é usado pelo vaqueiro como medicamento para 

uma variedade de doenças, como o combate a parasitos intestinais, ferimentos e 

queimaduras. 

O azeite de mamona serve para curar as feridas dos cavalos e boi, é uma tradição que 

veio dos antigos. . (27-EFN) 

Azeite de mamona - LND 

NL: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma preposicionado.] 

NE: Óleo extraído das euforbiáceas, também conhecia como momoeira, carrapateira ou 

rícimo. O azeite de mamona serve como medicamento e também, como lubrificante em 

carros de bois. 

 

 

B 
 

BABADEIRA s. f. 

Molhado de baba que deitou baba. DHLP 
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Quando os bichos estão doentes com aftosa, ficam com uma babadeira, que dá dó. (04-

MMF) 

Babadeira - LDAC 

NE: Peça de metal que prende as extremidades da brida e que fica na boca da 

cavalgadura. 

 

 

BACIA DE RAÇÃO s. f.  

Recipiente raso, de boca larga, feito de folhas de flandres ou de material plástico, usado 

para botar ração para alimentar o gado e o cavalo.  

Uma bacia de ração é servida duas ou três vezes ao dia, para alimentar os cavalos de 

vaquejada (08-FBS).  

Vaquejada- TND 

NL: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma preposicionado.] 

NE: Recipiente onde se põe comida para animais. 

 

 

BAGAÇO DE CANAS s. m. 

Resíduo de frutos da cana, depois que lhes extraído o suco. 

Muitas vezes a gente alimenta o gado na época da seca carregando bagaço de cana. 

(17-JFB) 

Bagaço de cana - LND 

NL: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma preposicionado]  

NE: A falta de alimentação para animais durante o período da seca faz com que o 

bagaço de cana pode ser uma alternativa para os problemas da falta de alimentos para o 

gado, em algumas regiões, principalmente no Nordeste brasileiro. 

 

 

BAIXEIRO. Adj. m. 

Que tem o andar baixo, amoroso (falando-se de cavalo). S.m. Manta que se põe por 

baixo do arreio, da cangalha, da sela, da carona, com o forró diretamente em contato 

com o suor, protegendo o lombo do animal. DMLP 

Meu cavalo, quando entrar na caatinga fica baixeiro, em disparada na captura do 

animal. (07- MT) 
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Baixeiro - LDAD 

NE: Diz-se do cavalo que anda no passo chamado baixo.  

 

 

BARBICHO s. m 

Cabeçada (cabresto ou focinheira) de corda para cavalgaduras. DHLP 

O chapéu na cabeça do vaqueiro fica seguro porque é amarrado pelo barbicho. (11-

RJS) 

Barbicho - LDAC 

Cf.: barbela queixinho. 

NL:[De barb (i)-+ acho.] 

NE: Alça do chapéu de couro que, passando por baixo do queixo, firma-o à cabeça. 

Cordão entrançado que passa por sob o queixo, segurando o chapéu. 

 

 

BATATA-DE-PURGA s. f. 

Planta cujas raízes têm propriedades terapêuticas como purgante e depurativo, para 

pessoas e animais. 

Quando os bichos estão constipados a gente dá de remédio batata- de- purga, e sempre 

revolve. (04-MMF) 

Batata-de- purga - LDAC 

Var: variriço 

Batata-de -purga - LDAE 

NL: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma preposicionado.] 

NE: Raízes que tem propriedades purgativas e depurativas, utilizadas pelos vaqueiros, 

como laxante purgante para cavalos e gado. 

 

 

BEBEDOURO s. m. 

Vasilha ou tanque onde se põe água para os animais beberem. DALP 

Durante á época de seca tem que dá de beber só no bebedouro. (05-ETG) 

O vaqueiro providenciava a construção de cacimbas durante a seca e a condução do 

gado aos bebedouros. (ANDRADE, 1973, p.146) 

Bebedouro- LDAE 
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Var: bebedoiro 

NL: [De beber + - douro] 

NE: Depósito de água (açude, rio, poço) onde bebem os animais.  

 

 

BENZER v. 

Abençoar fazendo o sinal da cruz, usando água benta, pedindo que afaste de todos os 

males específicos. Geralmente praticado por benzedor da região para curar animais, 

contra de mordida de cobra, bicheira, engasgo ou outros males, que lhe estejam 

afligindo. 

Fiscalizava o gado no campo, ferrava, “assinalava”, benzia em caso de doença [...]. 

(ANDRADE, 1973, p.146) 

Hoje em dia a gente não tem muito benzedor, o povo não sabe mais benzer, fazer as 

rezas e as benzeduras (26-GAS) 

Benzer- LDAE 

Var. rezar. 

Cf: benzido, benzedura, bento.  

NL: [benzer + - dor] 

 

 

BENZEDOR s. m. 

Homens que benzem pessoas, animais e objetos. É uma cura feita através de rezas. 

No tempo antigo todo curral tinha um benzedor. (26-GAS) 

Os benzedores são homens que benzem animais e currais de picadas de cobras. (22-

CB) 

Às vezes nas grandes fazendas, havia uma verdadeira equipe de vaqueiros, cada 

umcom a sua especialidade, donde a existência do campeiro, do ferrador e do 

benzedor. (ANDRADE, 1973, p.146) 

Benzedor- LDAC 

Cf.: benzedura. 

Var. curador. 

 

 

BERRANTE s.m. 
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Corneta de chifre com que os boiadeiros tangem o gado. DHLP 

Toco búzio e canto aboio, mas nunca consegui tocar berrante, mais novo até tentei. 

(01-JLS) 

Os benzedores são homens que benzem animais e currais de picadas de cobras. (22-

CB) 

Berrante: LDAC 

NE: Berrante, também conhecido como chifre ou corno, é uma corneta feita de chifre 

de boi ou de outros animais. É uma espécie de buzina usada desde a antiguidade por 

pastores e atualmente por vaqueiros brasileiros e africanos para chamar o gado no 

campo ou no transporte por intermédio das comitivas. É um instrumento muito eficaz na 

orientação, alarme e comando, e consiste num chifre longo em que a ponta é cortada 

para se soprar e com um orifício no meio; dependem deste furo o equilíbrio, o acerto e a 

afinação do som. 

 

 

BESTA DE CARGA s. f. 

Animal empregado no transporte de fardos, ou de cargas.  

O transporte de carga era feito em besta de carga. (BORBA, 2011, p.175) 

Muitas vezes, já fiz longas cavalgadas montado em cavalos, e as bestas de cargas, era 

para carregar as bagagens.(27- EFN) 

Besta de carga-LND 

NL: [Lexia complexa, nome+ sintagma preposicionado.] 

NE: Fêmea de cavalo; égua. Animal que se pode cavalgar. 

 

 

BEZERRO s. m. 

Filhote de bovino até cerca de um ano de idade. Ou seja, vitelo em fase de amamentação 

(geralmente até à idade de um ano). 

A preocupação durante o parto é salvar o bezerro ainda com vida. (09-ET) 

Sua remuneração correspondia a um quarto da produção da fazenda, pois em cada 

quatro bezerros que nasciam, um lhe pertencia e os outros três eram do proprietário. 

(ANDRADE, 1973, p.147) 

Bezerro- LDAE 

Cf.: bezerrama, bezerrada. 
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NE: Boi novo, vitelo, novilho.  

 

 

BEZOCREOL s. m.  

Medicamento usado para tratar de bicheiras, solução antisséptica. LND 

Um remédio usado curador de bicheira usado aqui na região era o bezocreol. (30-

CVM) 

Bezocreol- LND 

 

 

BICADA s. f.  

Pequena quantidade de aguardente que é ingerida de uma vez, apreciada por alguns 

vaqueiros. 

Tomamos uma bicada antes de entrar no mato para buscar o boi.( 04-MMF) 

Bicada - LDAC 

Var.: bicula, cipoada; gornope; ripada. 

NL: [De bico+ ada.] 

 

 

BICHEIRA s. f. 

Bicho, ferida dos animais cheia de bichos, também chamadas de bicho de 

vareja/varejeira, infestado por lavra de mosca. 

Tem o curabicheira, com criolina, cal, bota cal no currá, ela gosta munto da friagem. 

(23-EGB). 

Na cura do animal, coloca-se uma folha no rastro dianteiro e outro no rastro traseiro 

do animal, cobrindo-se com terra. Entre os quatro rastro faz uma cruz, aí os bicho cai 

tudinho. Essa é uma tradição foi substituída por veterinários ao longo do tempo. (22-

CB) 

Bicheira- LDAE 

NL: De bicho +eira. 

NE: Ferida dos animais, cheia de vermes.  

 

 

BODE s. m. 
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Macho da cabra; cabrão. DALP 

Antes só criávamos gado, mas hoje temos criação de bode. (23-EGB). 

Bode - LDAE  

Cf.: capro 

NL: [ De or. incerta]  

NE: Mamífero ruminante, da família dos bovídeos, do gênero Capra da espécie Capra 

falconero. 

 

 

BOI s. m. 

Animal adulto, macho e castrado. Distinguia-se do touro, porque o animal não é capaz 

da reprodução por ter sido castrado.  

No primeiro dia, os três bois corridos por cada dupla (13-JVB) 

Boi- LDAC 

Cf.: boiada; bovino. 

NE: Boi é um animal mamífero, ruminante, bovídeo, incluem-se no gênero as raças 

domésticas, largamente utilizadas pelo homem.  

 

 

BOI CORRIDO s. m. 

Expressão muito usada entre locutores de vaquejada, a partir do momento que solta o 

boi, e tem todas as condições de ser convertido em pontos.     

Cada dupla tem três bois corridos, o primeiro tem direito a 8 pontos, o segundo a 9 

pontos e o terceiro a 10 pontos da pontuação, esses pontos são somados, para definir o 

campão da vaquejada. 

Boi corrido- LND 

Var.: boi saído.   

NL [lexia complexa formada por nome+ sintagma nominal ] 

 

 

BOI MANDINGUEIRO s. m. 

Garrote bravo, que em geral foge a revista, confundindo embaralhando o vaqueiro por 

dentro da caatinga.  
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O boi é o que engana os vaqueiros se encantando na hora da pega é o boi 

mandingueiro. (24- PAMM) 

Cf.: mandinguento, mandraqueiro. 

Var. Boi feiticeiro, boi traiçoeiro. 

Boi mandingueiro- LND 

NL:[lexia complexa formada por nome + sintagma nominal]. 

 

 

BOI MOBRAL s. m. 

Animal que nunca esteve antes em uma competição, sendo preferido dos vaqueiros por 

não ter vícios.  

A estreia do boi Mobral é numa corrida de mourão. (26-JN)  

NL [lexia complexa formada por nome + sintagma nominal.] 

Boi Mobral - LND 

 

 

BOIADA s. f. 

Grupo de bois, manada de bois. 

Antes a gente levava a boiada tangendo, hoje só se usa caminhão, raramente vai a pé. 

(11-RJS) 

Boiada- LDAE 

Var. Manada de boi, boiama. 

Cf: boiada; boiadeiro; aboiador. 

 

 

BOLÃO DE VAQUEJADA s. m. 

É uma Pequena vaquejada, mine vaquejada, ou seja, geralmente com prêmios de até 

R$3.000,00. (26-JN) 

Bolão de vaquejada- LND 

NL [lexia complexa formado de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: No final da vaquejada é feita a contagem de pontos, a dupla que soma mais pontos 

é campeã, e recebe um valor em dinheiro. Esse tipo de vaquejada é ainda chamada de 

bolão de vaquejada.  
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BORNAL s. m. 

Espécie de mochila de tecido que se pendura ao pescoço do cavalo, com milho, para que 

ele coma. Tal peça tende a desaparecer, pois hoje, em seu lugar usam-se mais a bacia, a 

cocheira.  

Usava a comida em bornal, isso quando atravessava grandes distâncias, tangendo o 

gado. ; (18-AM) 

Bornal - LDAE 

Var. embornal. 

NE: Saco de pano, ou couro, etc., em geral utilizado a tiracolo, também usado para 

transportar gêneros para alimentícios, durante longos percursos.   

 

 

BORREGO s. m. 

Diz-se do filhote de ovelha com menos de um ano de idade; cordeiro. DMLP 

Agente pastora todos os animais, do borrego, ao cavalo ao boi e até burros. (28-PGS) 

Borrego- LDAE 

NL: [De borro (ô) + ego.] 

Cf: borregueiro, barreguice. 

NE: Macho do gado ovelha até completar um ano de idade.  

 

 

BOTINA s. f.  

Bota de cano curto, usada pelos vaqueiros; sapato de campo. 

O bom vaqueiro tem botina própria para pegar boi no mato. (08-FBS) 

Botina- LDAC 

Cf.: Botim; bota. 

 

 

BRABO adj. m. 

Bravo arisco, não domado (animal). 

 O boi brabo o barbatão é o mais disputado entre a vaqueirama. (21-AV) 

Brabo- LDAC 

Var. Valente, forte, violento. 
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NE: Boi brabo, é o que não foi amansado ainda, é necessário habilidade  para tornar 

pronto para o serviço.  

 

 

BRETE s. m. 

Charqueadas e matadouros, corredor curto e estreito, entre fileiras de estacas ou 

aramados, por onde se leva o gado para marcá-lo, castrá-lo, curá-lo, vaciná-lo, 

descorná-lo, pesá-lo, conduzi-lo ao banho carrapaticida ou ao vagão de transporte, ou 

abatê-lo. 

A dupla de vaqueiros fica no pé do jiqui, mourão ou brete, esperando a saída do 

animal. (26-JN) 

Brete- LDAC. 

Cf.: jequi; jiqui; mourão; brete. 

NE: É a porteira de onde o boi sai correndo para a pista, também chamado de mourão 

ou jiqui.  

 

 

BÚZIO s. m. 

Instrumento feito com chifre de boi com o qual os vaqueiros buzinam a fim de chamar 

os companheiros que se acham distantes. Concha univalve dos gastrópodes. 

Eu nunca aprendi a tocar berrante, só sei tocar búzio. (21-AV) 

Búzio- LDAE 

NL: [Do lat. Buccinu] 

Var.:buzina.  

NE: Búzio buzina corneta trombeta.  

 

 

C 
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CAATINGA s. f. 

Vegetação típica do Nordeste brasileiro e de parte do Norte de Minas Gerais, em que 

predominam plantas resistente durante a estação seca, armados de espinhos, é um 

cactáceas,, e ervas anuais. DHLP 

Peço às autoridades que preserve as nossas caatingas, que é de muita serventia, para 

tirar ervas para fazer os, lambedor, os chá e também pra nois fazer as brincadeiras de 

gibão, é com o que o vaqueiro se diverte e guarda a tradição.(03- EF) 

Caatinga - LDAC 

Var.: cana de macaco; catinga. 

Cf.: Catinga; mata; cacto; seca. 

NE: Planta trepadeira da família das cucurbitáceas, usadas como medicamento para 

animais principalmente de cavalo. 

 

 

CAATINGA-BRANCA s. f. 

Árvore, usada como medicamento para combater ferimento, inflamação no gado. 

Outro mato muito usado para curar as feridas do gado é a caatinga branca. (03–EF) 

Caatinga-branca - LND 

Ver: catingueira 

NL:[lexia complexa formada por nome + sintagma nominal]. 

NE: Formação vegetal do interior do Nordeste do Brasil (sertão) constituída por 

arbustos espinhosos e cactáceos. 

Var: catingueira 

 

 

CABACINHA s. f. 

Planta trepadeira da família das cucurbitáceas, usadas como medicamento para animais 

principalmente de cavalo. 

Usam-se medicamentos encontrados no mato como: cabacinha e arruda e outras. (13- 

VBM) 

Cabacinha - LDAD 

NL: [ De cabaça + -inha] 

Cf.: Cabacinho. 
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CABEÇA s. f. 

Animal, considerados como unidade, em um todo. DHLP 

São mais de 150 cabeças de gado trazidas para festa de mourão. (26-JN) 

O fazendeiro contou cem cabeças de gado (BIDERMAN, 1998, p. 161) 

Cabeças - LDAE 

Cf.: cabeçada; cabeçalho; cabecear; cabeceira. 

 

 

CABEÇADA s. f. 

Conjunto de correias e metal presos à cabeça da cavalgadura, das quais saem às rédeas. 

DALP 

Também chamamos de arreio, cabeçada ou ainda rédeas. (23- EGB) 

Cabeçadas - LDAE 

NE: Correia que cinge a cabeça do cavalo e lhe segura o freio. 

 

 

CABEÇA DE NEGRO s. f.  

Arbusto de flores amarelas cujas sementes são tidas por antidiarreicas, para  anomais. 

Muita gente nem conhece, mas, a cabeça de negro nós usava para currar a diarreia de 

cavalos. (09- ET)  

Cabeça de Negro - LDAE 

NL: [lexia complexa formada por nome + sintagma nominal]. 

NE: Arbusto da família das anonáceas, cujas sementes são utilizadas como 

medicamento para cavalos. 

 

 

CABEÇOTE s. m. 

A parte vertical que se eleva de cada uma das peças em forquilha que formam a 

armação das cangalhas, dotada de uma saliência que impede os cestos que contêm a 

carga caiam ou se desequilibrem. DHLP. 

Esta é a parte que segura s sela, para não ir pra frente, é um cabeçote. (23- EGB) 

Cabeçote- LDAE 

NL: [ De cabeça + ote] 
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NE: Bras. Parte saliente e vertical de cada uma das duas forquilhas que formam a 

cangalha. 

 

 

CABRA s. f.  

Mamífero ruminante, a fêmea do bode. DALP 

Aqui no período de seca só se cria cabra, é o que sobrevive durante essa época. (13- 

VBM) 

Cabra - LDAE 

NL: [Do lat. capra.] 

Var: cábrea. 

Cf: cabrito. 

 

 

CABRESTO s. m.  

Corda de agave ou de couro cru, terminando com uma laçada que fica parte no focinho, 

parte na cabeça do animal, servindo para puxá-lo, conduzi-lo ou ainda amarrá-lo. 

Quando o bicho está muito bravo não aceito cabresto. (13- VBM) 

Cabresto - LDAC 

Cf.: Cabresteiro. Adj. m. Diz-se do cavalo que se deixa conduzir facilmente pelo 

cabresto. Relativo a cabresto. 

NL: [Do lat. = capistru, com metátese] 

Var: freio 

Espécie de buçal mais grosso, com todos os componentes da cabeçada, exceto a 

embocadura. 

 

 

CAIPORA s. m. 

Oriundo da mitologia tupi, representando, segundo as regiões, ou com a forma de uma 

mulher unípede que anda aos saltos, ou como uma criança de cabeça grandíssima, ou 

como um caboclinho encantado, ou ainda ou como um homem agigantado, montado, 

num porco-do-mato, ou com um pé só, redondo, seguindo do cachorro papa-mel, etc. 

DALP 
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Muitas vezes a gente levava fumo para caipora e deixar nas encruzilhadas, no meio dos 

matos. (13- VBM) 

Caipora - LDAE 

Cf.: caapora.  

NL: [Do tupi= „morador do mato‟] 

NE: Com forma de criança, para uns; invisível para outros, manifestando-se apenas 

pelos assovios que deixam arrepiadas as pessoas e os cachorros que o escutam. 

 

 

CAL. s. f. 

Pó branco usado, na construção civil, Também é utilizada no tratamento de certa 

enfermidade dos cascos dos cavalos. Usado também para marcar as faixas nas pistas de 

vaquejadas 

Durante toda a competição se acende a faixa com cal depois que cada dupla corre o 

boi. (13- VBM) 

Cal - LDAC 

NE: Substância de cor branca que é o produto obtido da calcinação de pedras calcárias. 

Além de servir na caiação das casas, a cal é utilizado no tratamento com cavalos e 

usado nas faixas que marcam os limites das vaquejadas. 

 

 

CAMBÃO s. m. 

Peça de madeira com que se prende por correias um ou mais bois a um ao carro, arado 

moinho, engenho ou outro aparelho ou veículo de tração animal, junta de bois. DHLP 

Uma boa junta de boi é presa por um bom cambão. (01- JLS) 

Cambão - LDAE 

Var. cambo (vara recurvada) 

NE: Pedaço de pau que se prende ao pescoço de certos animais (bovinos, caprinos) para 

impedi-los de fugir do local onde se encontram; o cambão dificulta-lhes pular cerca ou 

nelas abrir fendas por onde possam passar. 

 

 

CAMBITO s. m.  



102 

 

Gancho de madeira duplo que, posto sobre a cangalha dos animais, serve para 

transportar ou cambitar lenha, capim, cana-de-açúcar, etc. DALP 

O cambito faz parte do instrumento usado para suporte da carga. (03- EF) 

Cambito - LDAC 

 

 

CAMPEAR v. 

Andar a cavalo pelo campo, pelo mato, em busca de (gado). DALP 

O cavaleiro gostava de campear uma região de seca muito grande. (05-ETG) 

Campear - LDAC 

Ver: cavalgar. 

NL: [De campo +n- era.] 

NE: Mover-se pelos campos, correr campos; explorar os campos. 

 

 

CAMPINA s. f.  

Campo extenso, pouco acidentado e sem árvores, geralmente coberto de ervas; prado. 

DALP 

O campo com uma baixa vegetação, sem árvores a gente diz que é uma campina. (05-

ETG). 

Campina - LDAE 

NL: [De campo + - ina.] 

NE: Planície extensa sem povoações nem árvores. 

 

 

CAMPO s. m. 

Terreno extenso e mais ou menos plano que tanto se pode destinar às pastagens do gado 

como ao cultivo agrícola. DALP 

Os campos da fazenda era tão vastos que iam do curral até às margens do rio.(06-JF) 

NL: [do latim campu.] 

NE: Extensão de terra com ou sem árvores onde animais podem pastar. 

 

 

CANA s. f.  
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Caule de várias plantas da família das gramíneas, tais como a taquara, o bambu, a cana-

de-açúcar, etc. DALP 

O bagaço da cana é o que salva o gado na época da seca. (07- MT) 

Cana - LDAE 

NE: Caule da planta gramínea cana de açúcar.  Bebida fabricada com a cana de açúcar; 

cachaça; ração para o gado. 

 

 

CANCELA s. f 

Porta geralmente gradeada, de madeira, grande na extensão, mas de pequena altura, 

muito usada em fazendas, sítios etc. DHLP. 

Os dois vaqueiros esteiras e puxador ficam no pé da cancela esperando a disparada do 

boi.  (12-SG) 

Cancela-LDAE. 

NL: [De cancelo (ê).] 

 

 

CANZIL s. m. 

Cada um dos dois paus da canga, entre os quais o boi mete o pescoço. DALP 

Sempre tive muita dificuldade quando tinha que usar o canzil ou seja a canga nos bois 

de carro, na verdade sempre precisei de ajuda. (08-FBS) 

Canzil - LDAE 

 

 

CAPA DA SELA s. m.  

Parte da sela que cai de cada um de seus lados, impedindo o contato da perna do 

cavaleiro com o cavalo; gualdrapa. DALP 

Sempre que vou cavalgar boto uma capa da sela do cavalo, que além de ficar mais 

bonita, protege as minhas pernas. (08-FBS) 

Capa - LDAE 

NL: [lexia complexa formada por nome + sintagma nominal]. 

 

 

CAPIM s. m.  
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Designação genérica para várias espécies da família das gramíneas, usadas como 

forragem para o rebanho. DALP 

Plantamos vários tipos de capim, como: pangola, sete metros. (09-E) 

Capim - LDAC 

NL: [Do tupi, „ folha delgada‟] 

NE: Nome de várias plantas forraginosas. 

 

 

CARA s. f.  

Parte anterior da cabeça; semblante, fisionomia sempre usada com referência a animais. 

O cavalo que eu faço as cavalgadas tem a cara branca e preta. (10- FPM) 

Cara: - LDAE 

NE: Parte superior da cabeça de pessoas e animais. 

 

 

CARBÚNCULO s. m.  

Infecção necrosante da pele e tecido subcutânea, habitualmente lesão com bordas 

endurecidas e vários orifícios fistulosos que eliminam secreção purulenta.  

Uma doença que sempre aparece aqui no gado e o carbúnculo. (12-SG) 

Carbúnculo - LDAC. 

Cf.: carbúnculo 

NL: [ Do lat. carbúnculo, „pequeno carvão‟.] 

NE: Doença infecciosa provocada por uma bactéria e que se manifesta por tumoração 

no corpo, sobretudo de bovinos, ovinos, caprinos e, raramente, equinos. 

 

 

CARDÃO Adj. m.  

Equídeo dessa cor. DALP 

O cavalo cardão, que eu montava, parecia que era pintado. (13- VBM) 

Cardão - LDAE 

NL: [De cardo + - ão.] 

NE: Diz-se do cavalo que tem pelagem branca com tonalidade arroxeada. 
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CARETA s. m. 

Disfarce para máscara o boi  

Ao pegar um barbatão na caatinga laça e bota a careta, é assim, na pega de boi.( 01-

PB- JLS 

Careta - LDAC 

NL: [De cara + -eta (ê).] 

NE: Peça de couro cru colocada na cabeça do bovino, de modo a permitir-lhe apenas a 

visão lateral, evitando que ele corra. A careta é usada sempre que uma rês brava vai ser 

conduzida, por terra, de uma localidade para outra; máscara. Ou ainda, diz-se do cavalo 

que tem a cara de cor diferente daquela do resto do corpo. 

 

 

CARNEIRO s. m.  

Animal doméstico com o corpo coberto de lã. Criado para fornecer carne e lã. 

Algum tempo atrás criamos muitos carneiros, mas agora só criamos bodes e bois. (09-

ET)  

Carneiro - LDAC 

NE: Animal de pequeno porte ruminante da família dos bovídeos, lanígero. 

 

 

CARRAPATO s. m.  

Tipo de bichinho que gruda na pele dos animais para chupar o sangue. 

Com esses brincos que bota na orelha dos animais evita carrapatos, quando vence é só 

trocar. (26- GAS) 

Carrapato- LDAC 

NE: Animal que vive como ectoparasito dos vertebrados, causando-lhes problemas de 

saúde. 

 

 

CARRO DE BOIS s. m.  

Carro de boi. Carro movimentado ou puxado, em geral, por uma ou mais parelhas de 

bois, e guiado por carreiro. DALP 

Durante muitos anos o carro de boi era o único transporte para levar as cargas para 

feira. (27- EFN) 



106 

 

Carro de bois - LDAE 

NE: Veículo puxado por bois (geralmente dois) que se destina ao transporte de pessoas 

e carga, sendo particularmente importante no transporte de ração para o gado, no âmbito 

da zona rural. 

 

 

CASCO s. m.  

Unha dos mamíferos ungulados, como o cavalo, o boi. 

Antes de fazer qualquer cavalgada nós protegemos os cascos dos cavalos com as 

ferraduras. (05-ETG) 

Casco - LDAE 

NE: O casco é umaunha doboi, do cavalo, que é recoberta por uma espécie de 

membrana. 

 

 

CASTANHO. Adj. m. 

Animal vacum de pelo dessa cor. 

A maior parte dos cavalos do grupo de cavalgada da amizadesão castanhos. .(27- 

EFN) 

Castanho - LDAE 

NE: Diz-se do cavalo que tem pelagem tirante a marromavermelhado. 

 

 

CASTRAÇÃO s. f.  

Destruição de parte dos órgãos reprodutores do animal macho. 

Touro não é castrado, o boi é quando já é feito a castração.(27- EFN) 

Castração - LDAC 

NE: Ato ou efeito de castrar (-se). 

 

 

CATINGUEIRA s. f.  

Arbusto da família das leguminosas, que serve de alimentação para o gado. 

A pega de boi os bichos se embrenham por dentro das catingueiras. (07- MT) 

Catingueira - LDAC 
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Ver: Caatinga-branca. 

[NL: [De caatinga + - eira.] 

NE: Pequena árvore brasileira grande e preta.  

Arbusto da família das leguminosas, que serve de alimentação para o gado. 

 

 

CAUDA s. f 

Prolongamento posterior, mais ou menos comprido, do corpo de alguns animais; rabo. 

DALP 

A mucica é o ato de puxar o boi pela cauda. Ele se desequilibra e cai.(12-SG) 

Cauda - LDAC 

NL: [Do lat. cauda.] 

NE: Parte terminal que é um prolongamento da coluna vertebral de certos animais; rabo. 

 

 

CAVALARIA s. m.  

Multidão de gente a cavalo. DALP  

A cavalaria sai de um parque do centro da cidade para uma chácara próxima. (27- 

EFN) 

Cavalaria - LDAE 

NL: [De cavalo + - aria.] 

NE: Pode ser também certo número de cavalos juntos. 

 

 

CAVALETE s. m. 

Armação ou trave us. para se pendurar os arreios. DHLP 

Todos esses cavaletes ainda são pouco para sustentar todos os arreios. 

Cavaletes- LDE 

NL: [De cavalo + - ete.] 

NE: Trave de madeira, suportada por dois pés, na qual se põem selas, coronas, couros 

de sela. 

Espécie de armação triangular que serve de sustentáculo a objetos que se querem a certa 

altura do chão e algum tanto inclinado para trás. 
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CAVALGAR v 

Montar sobre, encavalgar, cavalear, encavalar, campear. DALP 

Já é uma tradição do nosso grupo de cavaleiro de Garanhuns, cavalgar nos momentos 

de lazer. (27- EFN) 

Cavalgar - LDAC 

NL: [Do lat. vulg. caballicare.] 

NE: Passar ou saltar por cima de; galgar; encavalgar, cavalear, encavalar. 

 

 

CAVALO s. m. 

Mamífero, encontrado em todo mundo como animal doméstico destinado a montaria. 

O cavalo é tudo para o vaqueiro, serve de montaria, leva para trabalho, leva a gente 

pra festa, também é um amigo. (13-JVB) 

Cavalo- LDAC 

CN: [Do lat. caballu] 

Cf.: cavalgar; cavalgadura; 

Var: Cavalo da sela; cavalo de batalha; cavalo de campo. 

NE: Desde sua domesticação, o cavalo participa da história da humanidade, como meio 

de transporte ou força motriz, assim como em batalhas, na exploração e colonização de 

novas terras e no estabelecimento de rotas comerciais. (BARSA, 1998, p.41)  

 

 

CERCADO s. m. 

Área delimitada por cerca, para prender animais. DALP 

Temos praticamente um cercado, para cada três meses. (26- GAS) 

Cercado - LDAE 

NL: [Part. de cercar.] 

NE: Terreno contornado por cerca a fim de ficar isolado. 

 

 

CHAPÉU s. m.  

Peça de feltro, palha, etc., com copa e abas, e destinada a cobrir a cabeça. DALP 
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O chapéu de couro e de abas pequenas e serve para o vaqueiro se proteger dos 

espinhos, da chuva e do sol, também é o símbolo do vaqueiro nordestino. .(27-EFN) 

Chapéu - LDAE 

NL: [do fr. ant. chapel, atual chapeau.] 

NE: Peça confeccionada em couro; ornamentado com costuras, tem correias duplas que 

são passadas por baixo do queixo e servem para fixá-lo à cabeça. 

 

 

CHIBATA s f.  

Espécie de chicote que consta em geral de um cabo de madeira ao qual está presa uma 

correia 

A maior parte das vezes que levo uma chibata quando cavalgo é só por mania, mas 

nunca bato nos animais. (27- EFN) 

Chibata - LDAE 

NE: Vara delgada para fustigar; junco. 

 

 

CHICOTE s. m. 

Cordel entrançado ou correia de couro ligada ou não a um cabo de madeira, e 

comumente usado para castigar animais. 

Tanto faz chibata ou chicote, os dois são usados pelo vaqueiro para ajudar conduzir o 

animal. (25-J N) 

Chicote - LDAC 

NL: [Do francês chicot.] 

NE: Instrumento feito de correias trançadas, com cabo também de couro, é utilizado 

geralmente para fustigar cavalgaduras. Ou, cordel entrançado ou tira de couro na ponta 

de uma vara para fustigar cavalos. 

 

 

CHIFRE s. m.  

A substância córnea do chifre us. na feitura de objetos ou como revestimento. DHLP 

Têm animais com vários tipos de chifres, pontas longas, pequenas, viradas e mochos, 

ou seja, despontados. (28-PGS) 

Chifre - LDAC 
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Ver: corno.  

NL: [Do esp. ant. chifle, dev. de ciflar, „ assobiar‟.] 

NE: Apêndice duro, pontiagudo que guarnece a cabeça de certos animais; corno; ponta. 

Corno; chavelho. 

 

 

CHIQUEIRO s. m.  

Pocilga ou curral de porcos; enxurdeiro. DALP 

Os porcos no chiqueiro precisam ser muito bem cuidados. .(29- SBS) 

Chiqueiro - LDAC 

NL: [De chico + -eiro.] 

NE: Pequeno terreno cercado onde se prendem caprinos e ovinos. 

 

 

CHOCALHO s. m.  

Campainha ou sino que se põe ao pescoço dos bois, cabras, etc. DALP 

O chocalho é um aviso de onde estão os animais. (29- SBS) 

Chocalho: LDAC 

Instrumento de metal, com badalo, preso por amarras de couro ao pescoço dos animais, 

servindo para que eles sejam identificados ao longe, pelos batimentos do badalo no 

metal. 

 

 

CHOUTAR v. 

Andar (o cavalo) em passadas miúdas, incomodas para o cavaleiro; andar no chouto. 

O meu amigo passa dias cavalgando um alazão que sai a choutar. .(27-EFN) 

Choutar - LDAE 

NE: Andar a chouto; choutar.  

 

 

CILHA s. f. 

Tira de pano ou de couro com que se aperta a sela ou a carga por baixo do ventre das 

cavalgaduras. DALP 

Quando arrumo o cavalo para sai eu boto os arreios a cilha e os arreios. (30- CVM) 
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Cilha - LDAE 

Cf. silha. 

NL: [Do latim. Cingula] 

NE: Tira de couro saindo de um lado da sela, passando pelo ventre do equídeo, indo ser 

afivelada do outro lado, servindo para fixar-lhe a sela ao dorso. 

 

 

CIVILIZAÇÃO DO COURO s. f. 

Período em que grande parte dos utensílios usados pelos vaqueiros era confeccionado 

em couro.  

O vaqueiro todo encourado, era pra se proteger das catingueiras, o couro é importante, 

tem uns que até fala da civilização do couro. (08- FBS) 

Civilização do couro - LND 

NL: [Lexia complexa nome + sintagma nominal preposicionado.] 

NE: De couro era a porta das cabanas, o rude leito aplicado ao chão duro, e mais tarde a 

cama para os partos; de couro todas as cordas, a borracha para carregar água; o mocó ou 

alforje para levar comida, a mala para guardar roupa, mochila para milhar cavalo, a peia 

para prendê-lo em viagem, as bainhas de faca, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no 

mato, os banguês para curtume ou para apurar sal; para os açudes, o material de aterro 

era levado em couros puxados por juntas de bois que calcavam a terra com seu peso; em 

couro pisava-se tabaco para o nariz.  

 

 

COALHADA s. f.  

Leite coalhado, ger. usado como alimento. DALP 

È muito caro fazer queijo, pois cada queijo de tem que botar muito leite para fazer 

coalhada. (28-PGS) 

Coalhada - LDAE 

Cf.: coalho 

NL: [De coalhar + -ada] 

NE: Leite que foi posto para coagular a fim de servir de alimento e que pode ser 

saboreado com farinha e açúcar ou rapadura. 
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COALHEIRA s. f. 

Líquido segregado por essa víscera e utilizado nas queijarias para coalhar o leite; 

coalho; coagulador. DALP 

Horas antes de fazer o queijo bota toda aquela coalheira. (10- FPM) 

Coalheira- LDAC 

NL: [De coalho + - eira.] 

 

 

COALHO s. m.  

Parte do estômago dos animais ruminantes, que, posto no leite, fá-lo coagular-se, sendo 

então usado para a fabricação do chamado queijo de coalho. 

O coalho é um líquido que a gente bota no leite para coalhar e fazer o queijo. (28-PGS) 

Coalho: LDAC 

Ver. coalheira. 

NL: [Do latim. coagulu, por via popular.] 

 

 

COBRA s. f. 

Designação popular dos ofídios venenosos ou não. DALP 

Já perdemos muitas reses com picadas de cobra. (09-ET) 

Cobra - LDAC 

NL: [Do latim colubra.] 

NE: Designação genérica dos répteis a da família dos ofídios que causam a morte a 

muitos animais na zona rural. 

 

 

COCÃO s. m.  

Peça (espécie de mancal rústico) sobre a qual gira o eixo do carro de bois. DALP 

Uma das partes do eixo do carro de bois é o cocão. (14-FBM) 

Cocão - LDAE 

NE: Cada um dos paus verticais fixos nas chedas, entre os quais gira o eixo do carro de 

bois. 

 

 



113 

 

COCHEIRA s. f. 

Casa onde se guardam carruagens ou se alojam cavalos. DALP 

Aqui foi construída cocheira para guardar os cavalos que serão treinados para 

vaquejadas.(25-JN) 

Cocheira- LDAE 

NL: [De coche + -eira.]  

NE: Manjedoura feita com pedra, tijolo, cal, cimento nos currais ou estrebarias. 

 

 

COCHO s. m.  

Bebedouro ou comedouro para o gado, de material vário e formato semelhante aos 

troncos escavado. DHLP 

Ao entardecer nós já vamos abastecer cochos, para que o gado possa comer. (22-EGB) 

Cocho- LDAC 

NE: O cocho é o vasilhame de madeira, resultante de uma escavação num pedaço de 

tronco de árvore, onde se põe comida para animais. 

 

 

CORDA s. f.  

Cabo de fios vegetais unidos e torcidos uns sobre os outros. DALP 

O vaqueiro leva corda para amarrar o barbatão dentro do mato. (18-AM) 

A Corda de laçara que o vaqueiro costuma levar presa à sela e dela se utiliza para 

deter uma rês em movimento. (31-VTC) 

NL: [Do latim chorda.] 

NE: Trançado de fibras de agave, de couro ou de náilon e que tem na zona rural os mais 

variados empregos. Ou ainda, reunião de fios de cânhamo ou de qualquer matéria 

filamentosa ou flexível torcidos juntos. 

 

 

CORRIDA DE MOURÃO s. f. 

Até hoje essa expressão é usada como sinônimo para a palavra vaquejada. 

As corridas de mourão era festa do vaqueiro pobre, nos cercados dos sítios, não era 

como as vaquejadas de rua que só participa os ricos. (31-VTC) 

Corrida de Mourão - LND 



114 

 

Ver. vaquejada. 

NL: [Termo complexo formado de nome+ sintagma preposicionado.] 

NE: De acordo com o historiador potiguar Luís da Câmara Cascudo, a vaquejada é uma 

tradição de origem moura. Os árabes costumavam puxar o boi pelo rabo. 

Tradicionalmente, a derrubada do animal só ganhou uma conotação lúdica ao ser 

introduzida no Brasil, por intermédio dos colonizadores portugueses [...] “Para pegar o 

boi, era preciso correr e derrubar com um puxão pelo rabo - isso tudo no meio da 

caatinga. A vaquejada também era conhecida como Festa de Apartação.” (CASCUDO, 

1976, p. 108) 

 

 

CURRAL s. m. 

Lugar ger. Cercado onde se prende e/ou recolhe gado, esp. Bovino; estábulo. Local que 

fica os bois para a corrida. DALP 

A gente passa geralmente o dia todo no curral, dando manutenção pro gado. (14-FBM) 

Curral - LDAE 

Var. cercado. 

Cf: curralada. 

NL:[De or. controversa; poss. do lat. vulg. currale , lat. curru, „carro.] 

NE: Alguns homens, dentro do curral, onde os touros e novilhos se agitavam inquietos 

e famintos, tangiam, com grandes brados, um animal para fora da porteira. (CASCUDO, 

2010, p.10)  

 

 

 

 

DAR ÁGUA v 

Levar o rebanho até o bebedouro ou fazer chegar a um animal um recipiente com água 

para que ele a beba; dessedentar. 

Tem que se ter certo cuidado de dar água ao animal. (25- JN) 

Dar água - LND 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 

 

 

D 
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DAR BANHO v 

Jogar água (no cavalo) esfregando lhe o pelo; é um dos cuidados habituais do vaqueiro 

com seu cavalo. 

Dar banho no animal é muito importante, principalmente, no tempo quente. (25- JN) 

Dar banho - LND 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 

 

 

DAR BEZERRO v 

Parir bezerro. 

Quando a vaca está para dar bezerro o camarada tem que ficar atento, para a chegada 

da hora.  

Às vezes na hora da vaca da cria precisa ser ajudada. 

Dar bezerro - LND 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 

Var.: Dar cria. 

NE: Fazer (a fêmea animal.) vir ao mundo um filhote; parir. 

 

 

DAR RAÇÃO v 

Fazer chegar alimento ao animal para que ele coma; alimentar-se. 

Durante a época da seca a gente tem que dá ração, às vezes, na boca do animal para 

que ele não fraque.    

Dar ração - LND 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 

 

 

DAR REMÉDIO v 

Ministrar medicamento; medicar. 

O vaqueiro é quem dar remédio aplica vacinas, o veterinário só é chamado em caso 

grave. 

Dar remédio- LND 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 
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DERRUBAR BOI v.  

Deixar cair o boi no limite determinado pela vaquejada. 

Vaqueiro bom é aquele derruba o boi na pista de vaquejada (25-RP).  

Derrubar- LDAC 

Var.: derribar. 

Cf.: assolar; levantar. 

NL: [Lexia complexa verbo + sintagma nominal.] 

 

 

DESCORNAR v 

Tirar os cornos a (um animal); esmochar. DALP 

Tem boi que tem corno precisam tirar, outros se descorna, quando precisa. (14-FBM). 

Descornar-LDAC 

NL: [De des.- + corno + ar.] 

Cf: escornar. 

NE: Ação de descornar. 

 

 

DESLEITAR v 

Deixar de aleitar ou de ser aleitado; desmamar (-se). DHLP 

A primeira coisa que o vaqueiro faz pela manhã e desleitar as vacas. (11- RJS) 

Desleitar- LDAE 

NL: [De des.-+ leit + ar.] 

NE: Extrair o leite das tetas das vacas; tirar leite; ordenhar. 

 

 

DOENÇA DA PONTA s. f. 

Moléstia que dá na parte interior dos chifres dos bovinos. LND 

Enfermidade que ataca a base dos chifres dos bovinos, fazendo-os cair; sintoma de 

carência de elementos como o potássio, por exemplo, em seu organismo; mal dos 

chifres; mal de pontas; oca, também chamada doença da ponta. (12-SG) 

Doença da ponta-LND 

Cf.: cabrunoco, broca, mal-da-ponta ou bizoro. 
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NL: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: (Broca) a doença da ponta de “moléstia que dá na parte do interior dos chifres dos 

bovinos”. Vê-se É bastante temida pelos vaqueiros porque ela não detém o controle da 

sua profilaxia. 

 

 

DOMESTICAR v 

Tornar doméstico, amansar domar. DALP 

É geralmente uma tarefa muito difícil domesticar os bois para puxar carro. (10- FPM) 

Domesticar- LDAE 

Cf.: doméstico, doméstica 

NE: Amansar, tornar manso, domesticar ( o boi) a ser usado para puxar o carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉGUA s. f. 

A fêmea do cavalo; besta. DALP 

Eu gosto muito de montar uma égua em pequenas cavalgadas.(02-MMS) 

Égua -LDAE 

Cf.: banguina, beroba, besta, biscaia, brivana, guincha. 

 

 

EMPARELHAR v.  

Pôr (-se) ou ficar lado a lado de par em par. DHLP 

Geralmente na saída do jequi procurava logo emparelhar o cavalo e vinha com ele 

emparelhado para derrubar o cavalo dentro da faixa. (23- PAMM) 

Emparelhar: LDAC  

Cf.: desemparelhar. 

E 
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NE: Aproximar os cavalos formando um par, para que disputem o primeiro lugar numa 

corrida de cavalos. 

 

 

EMPASTAR v.  

Converter (-se) em pasta. DHLP 

Criar pasto no campo ou empastar o terreno e tentar manter no verão. (27- EFN) 

Empastar: LDAC 

Cf.: desempastar 

NE: Criar pasto. 

 

 

ENCARETAR v. 

Pôr careta numa rês, para que ela, não vendo, choque-se com algum obstáculo e não 

corra. 

Quando consegue laçar o boi no meio dos garranchos, amarra-se, encareta e traz para 

comissão. (08-FBS) 

Encaretar - LDAC  

Cf.: encareta 

 

 

ENCHIQUEIRAR v. 

Meter no chiqueiro. DALP 

Antes de começar a vaquejada os bois já estão enchiqueirado, só vai abrindo a porta 

do jequi e soltando um a um. (13-V) 

Enchiqueirar - LDAE 

Cf.: enchiqueirar; enchiqueirado. 

NL: [De em+ chiqueiro+ ar.] 

NE: Pôr (animal) no chiqueiro. Introduzir no chiqueiro.. 

 

 

ENCOURADO Adj. m. 

Que ou aquele que usa roupa de couro. DMLP 

Para adentrar na caatinga a gente vai todo encorado para ficar protegida. (04-MMF) 
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Encourado - LDAC 

Var. encolrado. 

 NE: Diz-se do vaqueiro que está usando a roupa de couro. 

 

 

ENXERTO s. m. 

Qualquer tecido, ou órgão natural, que é implantado num organismo. DALP  

Aqui já se faz enxerto, ou seja, inseminação artificial. ( 09-ET) 

Enxerto - LDAD 

NL: [Dev. De enxertar] 

 

 

ERVA s. f. 

Planta folhosa, anual, bianual ou perene, que conserva o caule sempre verde e tenro. 

DALP 

Veterinário só é chamado quando é coisa complicada, mas geralmente a gente faz a 

cura com as ervas da nossa região. (02-MMS) 

Erva - LDAE  

NL: [Do lat. herba.] 

 

 

ERVA-BABOSA s. f.  

Planta da família das borragíneas, cuja substância viscosa é usada no preparo de uma 

beberagem ministrada aos animais acometidos de aftosa. 

O bom vaqueiro bota erva-babosa própria no boi com aftosa.. (08-FBS) 

Erva-babosa- LDAE 

NE: [Lexia composta por justaposição.] 

 

 

ERVA-CIDREIRA s. f. 

Planta da família das verbenáceas, usada como medicamento, sobretudo no tratamento 

de cólicas intestinais em pessoas e animais, sobretudo o cavalo. 

O boi brabo o barbatão, muitas vezes são medicados entre a vaqueirama, com erva-

cideira. (21-AV) 
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Erva-cidreira-LDAC 

NE: [Lexia composta por justaposição.] 

 

 

ERVA-DE-GADO s. f. 

Plantas não lenhosas que servem de alimento para o gado. 

Muitas vezes, além de alimentar o gado serve como serve como vermífugo. (21-AV) 

Erva-de-gado- LDAC 

NE: [Lexia composta por justaposição.] 

 

 

ESCANCHAR v  

Ato de escanchar. DALP 

Mulher não usava escanchar no cavalo, só montados de lado da garupa. (04-C-MMF)  

Escanchar - LDAE 

Cf.: escancha 

 

 

ESPORA s. f.  

Instrumento de metal que se põe no tação do alçado para incitar o animal que se monta. 

DALP 

Com as esporas picando a barriga do animal ele corre o tempo todo; (05-ETG) 

Espora - LDAC 

NE: Instrumento de metal com uma roseta dentada, que o cavaleiro põe na parte traseira 

de seu calçado, para pressionar o ventre da cavalgadura, incitando-o a correr, que se 

adapta à parte posterior do calçado, para picar o animal em que se monta. 

 

 

ESTREPADA s. f. 

Ferimento causado por estrepe. DALP 

Essas vestimentas toda de couro evita de levar uma estrepada. (05-ETG) 

Estrepada - LDAE 

NL: [De estrepar + - ada.] 

 F 
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FACA s. f. 

Instrumento cortante presa a um cabo, usada pelo vaqueiro para ajudar na lida com o 

gado.  

A faca peixeira que o vaqueiro usa na cintura é um instrumento de trabalho. (11- RJS) 

Faca - LDAE 

NE: Instrumento formado de uma lâmina cortante e de um cabo, que alguns vaqueiros 

conduzem nas perneiras, quando saem para trabalhar; faca-peixeira; peixeira. 

 

 

FARELO s. m.  

A parte grosseira da farinha de trigo, que resta depois de peneirada. DALP 

Quando tá seco mermo a gente sustente os animais no farelo. ( 09-ET) 

Farelo: LDAC 

NL- [Do latim toda espécie de cereal.] 

NE: Parte mais grosseira que fica na peneira depois de peneirar a farinha. 

 

 

FARINHA DE MANDIOCA s. f. 

Pó obtido pela moagem da mandioca. 

Antigamente quando a gente tangia a boiada só levava para comer uma cuia de 

farinha, com jabá e rapadura.(17-JFB) 

NE: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

Farinha- LDAC 

Farinha de mandioca- LDAE 

NE: Alimento que o vaqueiro considera indispensável. 

 

 

FAZENDA s. f. 

Grande estabelecimento rural de lavoura ou criação de gado. DALP 

Eu nasci dentro da fazenda, mexendo com o gado. (09-ET) 

Canudos, velhas fazenda de gado à beira do Vaza-Barris, era em 1890, uma tapera de 

cerca de cinquenta capuabas de pau-a-pique. (CUNHA, 1998, p. 184) 



122 

 

Fazenda - LDAE 

NL: [Do latim Vulgar. Facienda; facenda] 

NE: A fazenda não exigia tantos braços como a lavoura, o trabalho era mesmo para 

vaqueiros, dono da fazenda e escravos, O isolamento a distância dos centros que se ia 

civilizando fazia daquela pequenina população entregue aos cuidados de um homem, 

um mundo que se bastava. (CASCUDO, 2010, p. 23). 

 

 

FEBRE AFTOSA s. f. 

Doença produzida por vírus, altamente contagiosos, que incidi em bovinos, suínos e 

ovinos, muito raramente no homem. DALP 

O gado dessa região nunca mais apareceu com a mardita dessa febre aftosa (09 ET) 

Febre aftosa-LDAE 

Cf. aftosa. 

NL: [Lexia composta por justaposição.] 

NE: Doença eruptiva contagiosa que se caracteriza pelo aparecimento de aftas na boca, 

bico das tetas e raiz das unhas, sobretudo em bovinos. Sendo da mesma natureza da afta. 

 

 

FERRADURA s. f.  

Peça de ferro em semicírculo lembrando a forma da letra grega ômega, com que se 

calçam os casco de certos equídeos. DHLP  

Em uma cavalgada grande feito essa, primeira coisa a fazer é trocar a ferradura dos 

animais. .(27-EFN) 

Ferradura -: LDAC 

NL: [De ferrar + dura.] 

NE: Instrumento de metal que se põe nos cascos do cavalo para protegê-lo, não usado 

pelo do cavalo do vaqueiro. É usado na face inferior do casco dos animais de carga, tiro 

e sela. 

 

 

FERRÃO s. m.  

Ponta de ferro agulhão. DALP 

O carreiro que vai conduzindo os bois tem que usar o ferrão.(30- CVM) 
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 Ferrão - LDAC 

NL: [ De ferro + ão.] 

NE: Instrumento constituído de uma grande haste de madeira, com um pedaço de ferro 

pontiagudo numa das extremidades, servindo para instigar animais, os bois de carro, por 

exemplo; atualmente quase não se usa. 

 

 

 

FERRAR s. f.  

Instrumento feito com material do mesmo nome, que, depois de aquecido a alta 

temperatura, é posto em contato com o pelo do animal para marcá-lo. O ferro tem, 

geralmente, a forma de uma letra ou letras do alfabeto ou ainda a de um número.   

Aqui na região alguns ainda ferram com ferro quente, mas muita gente já usa a pasta 

pra ferrar, ou marcar o gado. (17-JFB) 

Ferrar - LDAE 

Cf.: desferro.  

NE: Marca deixada pelo instrumento do mesmo nome no animal que foi ferrado.  Aro 

de ferro que é posto em volta das rodas do carro de bois, para protegê-las do atrito com 

o solo. 

 

 

FESTA DE BOI s. f. 

Festa vivenciada pelos vaqueiros é festa de gado, vaquejada, pega de boi, até mesmo 

para ferrar ou vacinar o gado é uma festa para o vaqueiro. 

Pra gente daqui a melhor festa que tem, é a festa de gado. (18-AM) 

Festa de boi - LND  

Reunião festiva de vaqueiros, cuja motivação é a captura de uma rês brava no mato; 

festa de campo; festa de gado; festa do mato. Ou, dia de regozijo; comemoração. 

Cf.: festeiro, festejar. 

NE: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: Reunião alegre para fim de divertimento do vaqueiro. 

 

 

FOCINHEIRA s. f.  
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 Correia da cabeçada e que fica por cima da venta da cavalgadura. DHLP 

Usa--se a focinheira como um freio do animal. (30- CVM) 

Focinheira - LDAD 

NL: [ De focinho +eira.] 

Var.: buçal 

 

 

FORQUILHA s. f.  

Pedaço de pau que se abre em dois ramos, usado no pescoço do boi, dificultando a saída 

dele nas cercas. 

Em animal rugidor agente bota um forquilha, para ele não passar na cerca. (08-FBS) 

Forquilha - LDAE  

 

 

FORASTEIRO. Adj. m. 

Diz-se do boi de fora que chega a uma fazenda, ou aquele que é de fora da terra. 

Já chegou boi aqui que morreu de velhice, não era meu era um boi forasteiro. (04-

MMF) 

Forasteiro - LDAE 

NE: Estranho, que é de fora. 

Diz-se do boi de fora que chega a uma fazenda, ou aquele que é de fora da terra. 

 

 

FREIO s. m.  

Peça metálica, presa às rédeas, que inserida na boca dos animais de montaria ou tração, 

serve para os guiar. DMLP 

Quando via em disparada a gente segura no freio do animal. (08-FBS) 

Freio - LDAD 

Var.: babadeira; cortadeira. 

NE: Peça de couro trançado com quatro rédeas, cortadeira, com que o cavaleiro guia o 

animal que monta. É conhecido como peça de metal que se mete na boca das 

cavalgaduras para guiá-las. 

 

FUGIDOR. Adj. m. 
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Diz-se do boi que costuma fugir do lugar onde vive para outro. LND 

Tem boi que é muito fugidor; (04- MMF) 

Fujão - LDAC 

Var.: fujão.  

NE: Que ou quem foge muito, ou está acostumado a fugir é chamado de fugidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GADO s. m. 

Reses em geral. DALP 

À tardinha a gente tange o gado, prende os bezerros, separando-os das vacas.;(04- 

MMF) 

Nenhuma festa tinha as finalidades práticas das apartações do Nordeste. Criado em 

comum nos campos indivisos, o gado, em julho, sendo o inverno, cedo era tocado para 

dentro dos currais.(CASCUDO, 2010, p. 10) 

Gado- LDAE 

Cf.: Gado de: (arriba; cabeceira; corte; curral, corte;  leite miúdo; cabeceira.) 

NE: Conjunto de touros, bois, muares, cavalos de lavoura, ovelhas e cabras. 

 

 

GALOPE s. m. 

Carreira mais rápida de alguns animais, e em especial do cavalo. DALP 

Quando está se aproximando das faixas de derrubar o boi, o puxador e o esteira tenta 

levar o cavalo só no galope. (24-PAMM)  

Galope - LDAE 

Var: galopada 

Cf.: galopear; galopeiro. 

G 
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NE: O movimento mais rápido e levantado da andadura dos cavalos e que consiste em o 

animal apoiar-se primeiro em um pé, depois no outro pé e na mão oposta e finalmente 

na outra mão. 

 

 

GARROTE s. m. 

Bezerro de dois a quatro anos de idade. 

“Os bezerro entre dois e quatro anos, são garrotes bom de pega de boi.” (05-ETG) 

O garrote sai do confinamento com o peso de 16 arrobas. (BORBA, 2011, p.668) 

Garrote - LDAD 

 

 

GARUPA s. f.  

A parte superior do corpo das cavalgaduras que se estende do lombo aos quartos 

traseiros. DALP 

A garupa de um bom vaqueiro é sempre cobiçada. (06-JF)” 

Garupa - LDAE 

NE: Parte posterior de certos animais que vai desde os rins até à base da cauda. 

 

 

GASOLINA s. f. 

Um dos derivados de petróleo, servindo entre os vaqueiros como medicação para os 

cascos dos s cavalos acometidos de aftosa. 

Quando o animal ficava com aftosa a gente costumava trata com gasolina (07- MT) 

Gasolina - LDAC  

 

 

GESTAS s. f. 

No lado esquerdo estava gravado o símbolo da ribeira de onde procedia desafiava um 

adversário igualmente famoso ou discorria em suas gestas de gado, onde o herói era 

com frequência o animal ao invés de ser o vaqueiro ou seu cavalo. 

A gente sempre participa da gesta de gado.(30- CVM) 

Gestas - LDAC  
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GIBÃO s. m. 

O gibão é a vestimenta, o típico gibão de couro, feito por vaqueiros que passam a 

tradição de pai para filho. Vestidura antiga, que cobria os homens desde o pescoço até a 

cintura. 

O gibão é a roupa de festa é o paletó do matuto, quando estou com ele estou bonito (01-

JLS) 

Gibão - LDAE 

NE: Armadura do vaqueiro. Uma proteção de couro, usada sobre os ombros, para livrar 

o cavaleiro dos espinhos na caatinga. Também se usa o guarda-peito e a perneira. Tudo 

de couro resistente 

 

 

GUARDA-PEITO s. m.  

Pedaço de couro curtido com que os vaqueiros resguardam o peito, e que se prende por 

meio de correias ao pescoço e á cintura, peitoral. DALP 

O guarda-peito é uma proteção que o vaqueiro usa para entrar no mato, quando vai 

pegar o  boi. (08-FBS) 

Guarda-peito– LDAE 

NL: [Lexia composta por justaposição] 

NE: Pedaço de couro curtido com que os vaqueiros resguardam o peito, e que se prende 

por meio de correia.  

 

 

GUZERATE adj. de dois gêneros.  

Diz-se de ou certa raça de boi zebu desenvolvida no Brasil; guzerá. DALP 

Tem uma raça chamada de guzerate. (08-PB-FBS) 

Guzerate - LDAE 

NE: Variedade de gado zebu, de pelagem azul com partes escuras, de chifres compridos.  

 

 

 

 

 H 
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HOLANDÊS adj. m. 

Diz-se de gado vacum originário da Holanda, e que se caracteriza pela habilidade 

leiteira de suas vacas. DALP 

Aqui na região é difícil um fazendeiro que só tenha gado holandês.(13-JVB 

Holandês - LDAE 

Ver cilindro 

NE: Era animais de origem grega, de acordo com ilustrações antigas, o que causa maior 

dúvida sobre a formação. No Brasil, não foi estabelecida uma data de introdução de 

raças, mas, com base em dados históricos, referentes à nossa colonização, presume-se 

que o gado holandês tenha sido trazido nos anos de 1530 a 1535. Quase todos os touros 

da atualidade são originários de três países: da Frísia, Groningen e Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPETOR DE GADO s. m. 

Que ou aquele que inspeciona fiscaliza, que exerce inspeção fiscal, fiscalizador, 

supervisor. Encarregado de fazer a inspeção. 

Hoje as fazendas não tem inspetor de gado, os donos e vaqueiros tomam de conta. (09-

ET) 

Inspetor de Gado - LND 

NE: Cada fazenda era dirigida por um vaqueiro que devia obediência ao inspetor, 

servindo às vezes gratuitamente durante anos, para entrar na posse do devido 

pagamento, receber uma quarta dos bois e cavalos, criados na fazenda. (ANDRADE, 

1973, p. 183). 

 

 

I 
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INJEÇÃO DE GADO s. m.  

Medicamento sob a forma de líquido injetável, muito usado no tratamento de patologias 

do gado. 

Aqui eu faço todo o medicamento, até aplico injeçãode gado e tudo, só chamo 

veterinário se for grave.(06-JF) 

Injeção de gado– LND 

NE: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: Ato ou efeito de injetar medicamentos e vacinas . 

 

 

INDUBRASIL s. m. 

Raça de gado bovino desenvolvida no Brasil a partir do cruzamento do Gir com o 

Guzerá- LND 

Temos várias raças do Nelore, mestiço ou até indubrasil; (12-SG) 

NE: Cruzamentos do zebu entre os membros da mesma família. Nelore, Gir, e Guzerá, 

amalgamados, produziram o indubrasil.,  

 

 

 

 

 

 

JEGUE s. m.  

Jumento. DHLP 

O jegue sempre ajuda nas tarefas aqui do nosso sítio. (06-JF) 

Queriam provar a superioridade do jegue sobre o camelo. (BORBA, 2011, p.809). 

Jegue - LDAE 

Var. jumento; burro; mulo; jerico.] 

NE: Jegue é o nome popular dado ao jumento. 

 

 

JERICO s. m.  

Jumento. 

Aquele jumento nunca tinha sido chicoteado. (BORBA, 2011 p.809.) 

J 
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Jerico - LDAE 

Ver: Jumento. 

Var: burro, jumento, asno. 

NL: [ De or. controversa] 

 

 

JIQUI s. m. 

Um corredor estrito feito de varas, para soltar os bois, que são perseguidos pelos 

vaqueiros. 

Fico só esperando soltar o boi do jiqui, é o que eu mais gosto. (02-MMS) 

Jequi - LDAE 

Var. Jequi: 

NL: Do tupi  

 

 

JUMENTO s. m. 

Animal mamífero, facilmente domesticável, muito difundido no mundo, e utilizado 

desde tempos imemoriais como animal de tração e carga. DALP 

Grande parte da tropa era formada de jumento cargueiro, levando farinha para feira. 

(06-JF) 

Jumento - LDAE 

Var: asno, burro, burrico, jerico, e bras. jegue. 

Ver: burro 

NL: [ Do latim jumentu.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABUTA s. f 

Trabalho na lida, labor, labutação. DALP 

L 
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Passo o dia na labuta com o gado. (21- CBM) 

Labuta - LDAC 

NL: [Derivado de labutar.] 

Ver: lida 

 

 

LAÇAR v. 

Prender um animal por meio de laço com corda. DALP 

Quando o marruá entra na caatinga gente tenta laçar e traz até a comissão. (04-MMF) 

Laçar - LDAC 

NL: [ De laço + - ar] 

Cf.: laçaria; lasso; lassaria. 

 

 

LAGARTO s. m. 

Carne dura do bovino entre a chã de dentro e a de fora. DALP 

No garrote todos os pedaços prontos para o corte, como: chã de dentro chã de fora e 

lagarto (21- CBM) 

Lagarto: LDAE 

 

 

LASTRO s. m.  

Base sólida, assento fundamental.  

O lastro do carro de boi pode colocar até seis tambores com leite e transporto para a 

rua. (05-ETG) 

Lastro - LDAD 

NE: Estrado de madeira que constitui a peça maior, a principal de carros de bois; mesa. 

 

 

LAVOURA s. f. 

Terreno lavrado e cultivado. DALP  

Geralmente todo vaqueiro complementa seu trabalho com trabalho na lavoura. (06-JF) 

Lavoura- LDAE 

Cf. lavra; lavrada. 
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NL: [ Derivado de  lavorar < latim. labore, „trabalhar‟.] 

NE: Plantação, sobretudo de milho e feijão; trabalhar na lavoura é uma outra atividade a 

que se dedica o vaqueiro. 

 

 

LAVRADO. Adj. m.  

Diz-se do boi malhado, isto é, que é de uma cor e tem malhas não muito pequenas de 

outra cor. 

Alguns bois têm umas manchas pequenas, aqui a gente chama de lavrado. (07- MT) 

Lavrado - LDAC 

NL: [Part. De lavrar.] 

 

 

LAZÃO s. m. 

O mesmo que alazão. Feminino de lazã. DMLP  

Cavalo para correr vaquejada o lazão ainda é o melhor (05-ETG) 

Lazão - LDAC 

Var. alazão. 

NE: Diz-se do cavalo que tem pelagem marrom avermelhada. 

 

 

LEITE s. m. 

Líquido branco, opaco, segregado pelas glândulas mamárias; das fêmeas dos animais 

mamíferos.  

A principal ocupação aqui é o leite. (08-FBS) 

Leite - LDAC 

NL: [ Do latim lacte.] 

NE: Substância secretada pelas glândulas mamárias; o leite serve de alimento para 

pessoas, filhotes de vários animais e para cavalo adulto. 

 

 

LIDAR v 

Tomar parte em, participar de (combate, lutas). 

A Nossa vida aqui é mais lidar com os bicho. (05- EFS) 
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Lidar - LDAC 

NL: [Do latim. litigare.] 

Cf.: Lida.   

 

 

LIDA DE GADO s. f. 

Esforço fora do comum; labuta, faina. 

Os vaqueiros, aqueles homens que trabalham na lida de gado são os heróis no passado. 

(26-JN) 

Lida de gado - LND 

Var labuta. 

NL: [Lexia complexa formada de nome + sintagma preposicionado.] 

NE: O escritor Euclides da Cunha, em seu livro "Os Sertões", descrevia o vaqueiro 

como um guerreiro na lida diária do gado, permanecem como heróis rurais, mesmo 

com a profunda transformação que o campo brasileiro tem passado.(CUNHA, 1902, 

p130) 

 

 

LIMÃO s. m. 

O fruto do limoeiro. DALP 

Para a gente daqui o limão é sempre um remédio bom pra os cavalos os bois.( 09-ET) 

Limão - LDAC 

NE: Fruto do limoeiro, utilizado como medicamento para bovinos, equinos e grande 

parte dos animais do sítio. 

 

 

LIMPAR v. 

Tornar limpo asseado; tirar a sujeira. DAL 

Quando termino de trabalhar com o gado vou limpar mato, arrumar a cerca, etc. (10- 

FPM) 

Limpar mato: LND 

NL: [De limpo + -ar.] 

. 
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LORO s. m.  

Dupla afivelada à sela ou selim, e us. Para sustentar o estribo. DALP 

Assim, o loro a sela, o estribo a manta, são algumas partes dos arreios do cavalo.(08-

FBS) 

Loro - LDAE 

NL: [Do latim loru.] 

NE: Correia dupla que sai de cada lado da sela e que suspende os estribos. 

 

 

LOTE s. m.  

Grupo de animais, em número nunca superior a dez, em que se dividem as tropas de 

carga, cada carga, cada qual entregue a um condutor. DHLP 

Lote é um grupo de animais (bovinos, equinos, caprinos). (14-FBM) 

Lote - LDAE 

NE: Parte de um todo (para ser vendida ou entregue a quem de direito). 

 

 

LUVA s. f. 

Peça do vestuário, de material diverso, que serve para cobrir as mãos, em para proteção, 

higiene, acessório de trabalho, apetrecho em diversos esportes etc. DHLP 

As luvas de couro para o pegador de boi no mato é de grande importância para 

proteger as mãos e ajudar pegar o animal. (11- RJS)  

Luvas - LDAE 

NE: Peça de couro que o vaqueiro usa quando vai trabalhar, proteger, sobretudo o dorso 

da mão, pois não tem dedos e na palma da mão ficam apenas duas tiras de couro com 

botões. 

 

 

M 
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MACACA s. f. 

Chicote de cabo curto e grosso, para açoitar animais de carga. DALP 

Tem gente que açoita os animais com a macaca, eu acho isso muito bruto. (13- VBM) 

Macaca - LDAC 

NE: Espécie de chicote de couro, com cabo curto de madeira. 

 

 

MAÇAROCA s f.. 

Rolo de cabelo na cauda das reses bovinas. DHLP 

Aqui a gente conhece o rabo, como rabada, nunca ouvi ninguém chamando maçaroca. 

(23- EGB).  

Maçaroca - LDAE 

Cf.: cauda do boi; rabo do boi; rabada; sedém; maçaroca. 

NE: É curioso o conjunto de formas lexicais, também muito frequentes no dia a dia dos 

vaqueiros, relativos ao rabo do boi: rabada, cauda ou rabo em que a sua extensão é 

sedém e maçaroca, quando se refere à ponta do rabo. 

 

 

MALHADO adj. m.  

Que tem malhas ou manchas, manchado, pintado. DHLP 

Nós temos muitos garrotes malhados. (14-FBM) 

Malhado - LDAE 

Cf.: atigrado; carijó; listrado; manchado; mosqueado; pintado. 

Var.: mal lavrado; lavrado. 

 

 

MAL s. m. 

O que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo; 

o que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. DHLP 

O carrapato é um ataque constante, vivo só combatendo isso, é o mal triste. (14-FBM) 

Mal triste - LDAC 

NE: Doença microbiana transmitida por carrapato e, que ataca o gado; caracteriza-se 

por emagrecimento e apatia da rês. 
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MALVA s. f.  

Planta da família das malváceas, medicinal: com ela os vaqueiros benzem as bicheiras 

para que os vermes caiam. 

Tem uns matinhos que são bons para fazer as rezas, como arruda, malva e mastruz.  

(15-JNB) 

Malva- LDAC 

NL: [Do tax. Malva < lat. malva] 

NE: Planta lenhosa, de folhas recortadas e flores de cor de rosa-arroxeada, usada para 

medicamento de animais equinos e bovinos.    

 

 

MAMAR v. 

Sugar ou chupar (leite ou alimento líquido); lactar. DHLP 

É bom evitar que a criança possa mame leite da vaca, e possa mamar o leite materno, 

nos primeiros meses. (18-AM) 

Mamar só parte do leite, quando os bezerros ainda não estão desmamados. (20-AV)  

Mamar - LDAE 

NE: Mamar é alimentar-se de (produto líquido ou pastoso) com o auxílio de bico ou 

chupeta de borracha. 

 

 

MAMILO s. m 

O bico da mama, do peito, mamila, maminha, teta. DHLP 

O mamilo tem que está bem asseado na hora de tirar o leite da vaca, ou da cabra. (13- 

VBM) 

Var. mama; teta. 

Cf.: mamilho;  maminha.  

NL: [Do latim  mammare.] 

 

 

MANCAR v.  

Tornar manco, fazer manco; aleijar. DALP 
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Verificava-se o despreparo do pecuarista, que não se preocupa em mandar até vaca, 

doente muitas vezes chega até manca para o açougue. (16- GB) 

Mancar - LDAE 

NL: [De manco+ ar] 

NE: Mancar é andar coxeando, ou seja, sem firmar bem (o animal) uma das patas no 

chão. Andar de forma irregular, geralmente inclinando-se para um dos lados, por defeito 

ou doença num pé ou nua perna. 

 

 

MANDACARU s. m.  

Grande cacto, cujos ramos têm de quatro a cinco ângulos, sendo o fruto uma baga 

espinhosa. É planta das mais características da caatinga nordestina, e serve de alimento 

ao gado na seca. 

A salvação do gado na época da seca é mandacaru na alimentação dos bichos. (15-

JNB) 

Mandacaru - LDAE 

Var: jamacaru. 

NL: [Do tupi] 

NE: Planta da família das cactáceas, de porte arbóreo, que, depois de assada e fria é 

dada como forragem para o gado bovino. 

 

 

MANEJO s. m. 

Manobras artimanhas. (BORBA, 2011, p. 872)  

O manejo com o gado precisa de muita prática. (04-MMF) 

O cavalo é mais manejável que o burro. (BORBA, 2011, p. 872)  

Manejo - LDAE 

NL: [derivado do verbo manejar.] 

NE: A ausência da prática de manejo não permite que a vai responder por uma 

degradação sucessiva na área de campo. 

 

 

MANTEIGA s. f.  

Produto alimentar, gorduroso, que se obtém batendo a nata do leite de certos animais. 
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Antes quando a gente fornecia leite, mas no inverno era mais prático fazer manteiga, 

pois o leite ficou barato. (13- VBM) 

Manteiga - LDAE 

NL: [ De or. incerta; poss. pré-romana.] 

NE: Substância gordurosa extraída da nata do leite e usada como alimento. 

 

 

MANINHA Adj. f.  

NE: Diz-se da rês fêmea, estéril, não fecundo.  

Var.: maninha. 

Essas vacas ali viraram maninhas. (29- SBS) 

As fêmeas maninhas eram vendidas a preços menores. (BORBA, 2011, p.880) 

Maninha - LDAD 

 

 

MANTA DE SELA s. f. 

Objeto de lã ou similar que colocado debaixo das cavalgaduras. 

Ricardo recolhia os arreios, baixeiros e mantas no fundo da canoa.(BORBA, 2011, 

p.881) 

Para ficar mais confortável a cavalgada eu uso uma manta bem bonita. (08-FBS) 

Manta de sela - LND 

NL [lexia complexa formado de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: Pele macia que se põe por cima do couro da sela, imediatamente antes da sela, 

ficando com as extremidades à mostra; além de proteger o dorso do animal, serve de 

adorno. 

 

 

MÁQUINA FORRAGEIRA s. f. 

Maquina que serve para passar capim, ou palha usado para alimento do gado.  

Na máquina forrageira. A palha de milho, o sabugo, e caroço de algodão são 

aproveitados na ração. (15-JNB) 

Máquina de forragem - LND 

NL [lexia complexa formada de nome +sintagma nominal.] 
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NE: Aparelho que tritura restos de cereais, capim, palha para serem dados como 

alimento ao gado. 

 

 

MARCAR O GADO v. 

Marcar com ferro quente deixar um sinal, uma marca.  

Ferrar é marcar, ou sinal que se põe no animal para que ele seja reconhecido. (14-

FBM) 

O peão ferrou todo o gado com a marca do patrão. (BIDERMAN, 1998, p.438) 

Marca – LND 

NL [lexia complexa formada de verbo +sintagma nominal.] 

NE: A propriedade do gado adulto era levantada pela marca do proprietário marcado a 

ferro em brasa no lado direito da rês. 

 

 

MARCA s. f. 

 Marca é um tipo de sinal, ou traço usado para distinguir o animal de cada proprietário. 

Marca nos animais é o que separa por ribeira. (15-JNB) 

Marca - LDAC 

NE: É o Ferro o animal, ou um sinal na orelha. 

 

 

MARMELEIRO s. f. 

Árvore de pequeno porte da família das rosáceas, que, durante os períodos de estiagem, 

fica seca, mas que reverdece com as primeiras chuvas, servindo como forragem para o 

gado. 

Plantam-se da algarobeira, marmeleiro, chega-nos o capim búfel em todas as suas 

variedades. (15-JNB) 

Marmeleiro - LDAE 

NE: Pequena árvore de até 5 m, nativa da Ásia e muito cultivada, no Nordeste. As 

sementes usado como antidiarreico, para tratamento em bois e cavalos. 

 

 

MARRUÁ s. f. 
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Boi bravo, touro, marruás. DALP 

Quanto mais brava a marruá é melhor na disputa. (05-ETG) 

Marruá - LDAE 

NE: A pecuária intensiva fez desaparecer o barbatão, o marruá, a festa de apartação. 

 

 

MATO s. m.  

Todo tipo de erva não produtiva e considerada inútil. (BIDERMAN1998, p.617) 

O gado se embrenha no mato, trabalho da prá gente laçar e trazer do meio do mato. 

(16- GB) 

Mato - LDAE 

NL: [De mata.] 

NE: Terreno coberto de vegetação, matagal e ervas daninhas, pequenas plantas que 

prejudicam as plantações. 

 

 

MORTE SÚBITA  

Se o vaqueiro perder um boi estar fora da corrida, a gente diz que é morte súbita. (24- 

PAMM) 

Morte súbita - LND 

NL [lexia complexa formado de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

 

 

MARRUEIRO s. m. 

Aquele que cria ou lida com marruás, domador de touros, de reses bravias. DHLP 

Marrueiro, o vaqueiro que corre no mato e nas pistas da vaquejada para pegar boi. 

(07- MT) 

Marrueiro- LDAC 

Var: marruá. 

NE: O marrueiro (vaqueiro) conduzindo o gado nas estradas, ou movendo com ele nas 

fazendas, tem por costume cantar.  

 

 

MARRUÁ s. f. 
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Novilho que não foi domesticado. DALP 

Gosto mermo é de correr atrás do boi bravio, o nosso marruá. (08-FBS) 

Marruá – LDAC. 

Var.: Boi bravo.  

NE: As formas boi e marruás correspondem à fase adulta do animal que é denominado 

touro, quando se destaca como reprodutor.  

 

 

MEIZINHA s. f. 

Remédio meizinha. DALP 

Quando uma rês fica doente a gente costuma fazer uma meizinha, veterinário só 

quando as meizinhas não servem. (08-FBS) 

Meizinhas - LDAE 

NL: [Do latim medicina, „remédio‟, por via popular.] 

NE: Remédio caseiro, como chás, beberagens, cataplasmas. 

 

 

MESTIÇO. Adj. m. 

Referente a animal cujos pais são de raças diferentes. (BIDERMAN, 1998, p. 626) 

Cavalo mestiço hoje não participa mais de vaquejada, só os de raça pura. (25-J N) 

Mestiço-LDAE 

NL: [Do latim misturar, mesclar.] 

NE: Diz-se do animal que provém do cruzamento de animais de raças diferentes. 

 

 

MILHO s. m.  

Erva, cultivada por causa dos seus grãos nutritivos, que se dispõe em grossas espigas. 

A gente sempre faz uso do milho, faz silo e usa o grão e a palha na comida dos bichos, 

principalmente no verão. (26- GAS) 

Milho- LDAC  

NE: Planta da família das gramíneas, cujos grãos servem de alimento para homens e 

animais, sendo alimentação básica na zona rural do Nordeste. 
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MISSA DO VAQUEIRO s. f. 

Ato litúrgico em que se comemora a ceia de Cristo; na zona rural a missa do vaqueiro, 

além do sentido religioso, tem o de ser um divertimento, pelo fato de reunir grupo de 

vaqueiros e muita gente da localidade e da vizinhança. 

A missa de vaqueiro, aqui na região, é uma homenagem póstumas a  um a dupla de 

cantadores da região Heleno Gino e Ivone Leão. .(27- EFN) 

Missa de vaqueiro - LND 

 

 

MUCICA s. f. 

Contração muscular repentina, de caráter involuntário. 

Na nossa região a mucica é o rabo ou a calda, quando damos um puxão. (12-SG) 

Mucica - LDAE 

Var.:rabiçaca.  

NE: Aproximando-se do animal em disparada, o vaqueiro apanha-lhe a cauda (bassôra) 

envolve-a na mão, e puxão brusco e forte, é a mucica. (CASCUDO, 2010, p. 10). 

 

 

MIUNÇA s. f. 

Designação dada pelos sertanejos aos gados caprinos e ovelhum. DALP 

Neste lado fica o gado, do outro lado do curral fica a miunça. (21- CBM) 

Miunça - LDAE 

NL: [lat.minutia „muito pequena parte‟, com desnasalação.] 

Var. miunça 

 

 

NÓ DA BAIANA  

Nó que o vaqueiro dá com a calda do boi na hora da derrubada do boi. (25-JN) 

Nó da baiana- LND 

NL: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 
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N 
NOVILHO s. m. 

Filhote de boi, bezerro vitelo. (BORBA, 2011, p. 974) 

O novilho ou é maior que o bezerro e mais novo que o boi. (06-JF) 

Novilho: LDAE:  

NL: [do latim vitelo.] 

NE: Quanto às formas novilho e novilha, boi ainda novo, vaca nova, bezerra.   

 

 

 

 

 

 

 

OVELHA s. f. 

Fêmea do carneiro, animal mamífero, de porte médio, com o corpo coberto de lã. 

As ovelhas e os carneiros estão no pasto. (BIDERMAN, 1998, p. 683) 

Nos só criamos alguns animais pequenos, cabra, bode, ovelhas, galinhas e patos. .(15-

JNB)  

Ovelha – LDAE 

 P 
 

PALHA DE MILHO s. f 

A palha de milho serve de ração, passado na forrageira, com outras pastagens. (15-

JNB)  

Palha de Milho: LND 

O
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NL: [Lexia complexa formada de nome +sintagma nominal preposicionado.] 

NE: A palha de milho, o sabugo, e caroço de algodão são aproveitados na ração. 

 

 

PASTORIL s. m. 

Relativo à vida e aos costumes do campo; campestre, bucólico. DHLP 

A Influência exercida pela atividade pastoril fez crescer na região do Agreste. (08-FBS) 

Pastoril: LDAC 

NL: [De pastor +-il.] 

 

 

PASTOS s. m.  

Erva para alimento do gado; pastagem. DMLP 

A chegada de novos tipos de pastos e a adoção da prática dos silhos ficou mais fácil a 

manutenção dos rebanhos. (05-ETG) 

Pastos: LDAE 

Cf.: pastagem 

NE: A escassez de pastos naturais leva o criador a servir no curral uma ração 

suplementar.  

 

 

PECUARISTA s. m. 

Pessoa que entende de pecuária, ou que a ela se dedica.  

Hoje a gente não pode ter vaqueiro, só os grandes pecuaristas. (30-CVM) 

Pecuarista: LDAE 

NL: [De pecuária + ista.] 

NE: Os grandes pecuaristas, em geral, não foram residir nas suas fazendas que eram 

distantes, isoladas de difícil acesso, a grande maioria na zona da mata. Deixaram-na nas 

mãos de vaqueiros que eram remunerados com a quarta parte dos bezerros ou potros 

nascidos, Apesar da pecuária ter se instalado de forma dispersa pelo sertão nordestino, 

cumpriu um importante papel de ocupação definitiva dessa hinterlândia. Teve ainda, 

uma importância fundamental para formação de vilas e povoados ao longo dos 

caminhos do gado nas paradas onde o boiadeiro juntamente com os rebanhos 
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descansava e se abasteciam. Algumas dessas paradas se tornaram importantes cidades 

no Agreste nordestino. (ANDRADE, 1973, p. 166)  

 

 

PEGA DO BOI s. f. 

 Os fazendeiros proporcionavam festejos para reaver as rezes e selecionar o gado, assim 

teve início à pega de boi no mato. Na festa da pega de boi no mato, o vaqueiro 

encourado demonstrava a sua coragem na captura dos os animais (os bois) 

embrenhando-se na caatinga.  

Tenho muita preocupação com os lugares, a serem mantidos como reservas das 

propriedades, que precisam ser preservados e considerados como um espaço “místico” 

carregado de significados para o sertanejo. Essas reduzidas áreas de vegetação nativa 

são, ainda, utilizadas para brincadeira pega do boi no mato. (07- MT)  

Pega de boi - LDAC 

Var: Festa do encourado; festa do gibão. 

NL: [Lexia complexa formado de nome + sintagma nominal.] 

NE: Pega de boi [...] no momento que os vaqueiros tinham uma folga, aproveitavam 

para demonstrar sua força, coragem e agilidade. (CUNHA, 1999, p.119). 

 

 

PEIA s. f. 

Prisão de cordas ou de ferro que segura os pé dos animais. DHLP 

Para que os animais não vão para longe nois prende os pés deles com uma peia. (30-

CVM) 

Peia - LDAC  

NL: [De pede; pé.] 

NE: “Põe-lhe depois a peia ou máscara de couro, levando-o julgando-o ou vendendo 

para o rodeador”. (CUNHA, 1998, p.130) 

 

 

PEÃO s. m. 

Amansador de cavalos, de burros e bestas. Participantes de torneio e montaria.  DALP 
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O peão mais baixinho era o vencedor milionário do dos torneios. (BORBA, 2011, 

p.1043) 

O sistema tradicional de criação, que empregava apenas uns poucos peões; (15-JNB). 

Peão - LDAC 

NE: Ajudante de boiadeiro. 

 

 

PEQUENO PORTE Adj. m. 

Pequeno porte é uma raça mista de gado de orelha miúda, chifres longos, e fraco de 

leite. 

O gado criado solto era raça fraca e de pequeno porte, hoje a gente procura criar uma 

raça mais pura. (14-FBM) 

Pequeno porte - LND 

NE: [Lexia complexa formado de Adj. + sintagma nominal.] 

 

 

PLANTADOR s. m. 

Aquele que planta, agricultor. (BORBA, 2011, p.1081)  

Sempre houve conflitos entre plantadores e criadores. (16- GB) 

Geralmente todo criador já é um plantador. (15-JNB) 

Plantador - LDAC 

Cf.: desplantador. 

 

 

PRADO s. m. 

Campo extenso, pouco acidentado coberto de ervas, que serve de pista para corrida de 

cavalos;  

Mais novo eu gostava de correr prado, hoje só assisto, não brinco mais. (11- RJS) 

Aquele cavalo de corrida eu conhecera no prado de Longchamp. (BORBA, 2011, 

p.1104) 

Prado - LDAE 

Var. hipódromo; campina. 

 

 



147 

 

QUEBROU O CABO v. 

Quando o vaqueiro, sem querer, arranca a cauda do boi. 

Às vezes com um puxão muito brusco quebrou o cabo, ou seja, arrancou o rabo. (24- 

PAMM) 

Quebrou o cabo- LND 

NL [ Terno  complexo  formado de verbo +sintagma nominal] 

 

 

QUEIMAR A FAIXA v. 

Quando o boi cai por cima da faixa ou passa apagando a faixa da marcação, diz que 

Queimou a faixa. (06-JF) 

Queimar a faixa:- LND 

Cf: queimado; queimando. 

NL [ Lexia  complexa  formada de verbo +sintagma nominal] 

 

 

QUEDA DE BOI s. f. 

A expressão queda de boi refere-se à ação do vaqueiro de sair atrás do animal que fugiu 

da boiada e se embrenhou na caatinga, durante o transporte por vaqueiros, ou, 

atualmente o esporte disputado por vaqueiros corajosos.  

Perseguindo os animais bravios nas caatingas, assim surgiu a queda de boi. (18-AM) 

Queda de boi - LND 

NL [Lexia complexa formada de verbo +sintagma nominal] 

 

 

 

 

 

 

 

RABO DA GATA s. f. 

Quando o vaqueiro é chamado que não comparece fica por ultimo no rodízio, ou, 

Vaqueiro que não corre na sua vez. 

R 
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Tem uns vaqueiros que só se preocupam em tomar cachaça e acabam ficando no rabo 

da gata, perdem a sua vez, na hora da competição. (25-RP) 

Rabo da gata – LND 

NL:[ Lexia  complexa  formada de nome +sintagma nominal] 

 

 

RAÇÃO s. f. 

Um número sempre crescente de pessoas vai se integrando nas atividades do criatório. 

A escassez de pastos naturais leva o criador a servir no curral uma ração. 

No final da tarde, passo toda  a ração na forrageira e boto para os animais. .(29- SBS) 

Ração - LDAE 

NL: [Do lat. ratione, medida.] 

 

 

RANCHARIA s. f. 

A rancharia é o lugar para passar a pernoite que o fazendeiro oferece a comitiva, 

quando a comitiva faz viagens longas , para participarem de vaquejadas ou pega do 

boi. Hoje transportando os animais de caminhões, quase não precisa mais de 

rancharia (26-JN). 

Rancharia - LDAE 

Cf.: ranheiria; rancheiro. 

NL: [De rancho + aria.] 

 

 

RÊS s. f.  

Rês animal quadrúpede, normalmente bovino, usado na alimentação humana; cabeça de 

gado. (Borba, 2011, p.1209) 

O sinal do proprietário marcado a ferro em brasa no lado direito da rês. (17-JFB) 

 [...] um campo amplo de onde se retiravam todas as árvores onde se concentravam as 

reses trazidas para os currais. (ANDRADE, 1973, p.148) 

Rês - LDAD 

 

 

RETORNO s. m. 
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Quando o boi volta, não corre até a faixa determinada, o vaqueiro tem direito a 

retorno, corredor onde fica os vaqueiros para a corrida, local por onde retorna o boi 

para o curral. (12-SG) 

Retorno - LDAC 

Var: regresso; revolta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÍDA DO BOI s. f. 

Quando o boi corre e volta antes da primeira faixa de cal na da pista de vaquejada, 

diz-saída do boi. (23-PAMM) 

Saída do boi- LND 

NL: [lexia complexa sintagma nominal+ nome preposicionada.] 

 

 

SELA s. f. 

Peça de couro posta sobre o lombo da cavalgadura, na qual senta o cavaleiro e são 

presos outros apetrechos dos arreios. DHLP 

Faz parte da minha vida uma mulher e uma boa sela. (25-JN) 

Mas o meu cavalo de sela, vai todo dia à cocheira, comer a ração de milho comprado 

na feira. (MELO, 2008, p. 100) 

Sela- LDAE 

NE: A sela da montaria tem como acessórios uma manta de pele de bode, um couro 

resistente, cobrindo as ancas do animal, peitorais que lhes resguardam o peito e as 

joelheiras apresilhadas às juntas. (CUNHA, 1999, p.123). 

 

 

S 



150 

 

T 
TAMOEIRO s. m.  

Conjunto de correias de couro cru, torcidas, que passa no entalho ou no orifício do meio 

da canga, formando uma espécie de alça onde se introduz a extremidade dianteira do 

cambão ou o cabeçalho do carro de bois. 

O tamoeiro faz parte das partes do carro de boi.(22-EGB) 

Tamoeiro - LDAE 

NL: [De tamão + - eiro] 

NE: Peça de couro que segura o carro à canga.  

 

 

TANGER v. 

Fazer andar. 

Peão tange as bestas. (BORBA, 2011, p.1335) 

Tudo que mais fiz nessa vida foi tanger as reses daqui para lá. (30- CVM) 

Tanger- LDAE 

NL: [Do lat. tangere.] 

NE: Após a ferra, os rebanhos eram entregues a seus respectivos donos.  

 

 

TANGERINO s. m. 

Tangedor pedestre, ou, às vezes, a cavalo, de gado vacum. DALP 

Eu mesmo fiz parte de um grupo de tangerinos que conduzia o gado neste sertão a fora. 

(30- CVM) 

Tangerino - LDAC 

NL: [De tanger + -ino.] 

 

 

TESTEIRA s. f. 

Parte da cabeçada que cinge a testa da cavalgadura. 
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Mesmo ela sendo mocha é muito testeira. (22-EGB) 

Testeira - LDAD 

NL: [de testa +-eira.] 

 

 

TIRAR LEITE v. 

Os vaqueiros aqui do curral todos sabem tirar leite. (26- GAS) 

Tirar leite - LND 

Var. desleitar. 

NL: [ Lexia complexa formada de verbo + sintagma  nominal] 

 

 

TIRA TEIMA  

Equipamento eletrônico capaz de analisar as imagens captadas e fornecer informações 

sobre validade da derrubada do boi, dentro dos padrões determinados pelas normas da 

vaquejada. 

O sistema de filmagem chamado de tirar a teima o vaqueiro pode ver a sua corrida. 

(11-RJS) 

Tira teima- LDAC 

NL: [Lexia composta por justaposição.] 

 

 

TOADA s. f. 

Cantiga de melodia simples e monótona, texto curto, sentimental ou brejeira que os 

vaqueiros costumam cantar, criando o texto ou repetindo um já conhecido. 

Música com que a letra se acompanha. 

Toda festa de gado, só fica divertida quando tem uma boa cantoria. (27-EFN) 

Toada - LDAC 

NL: [De toar + -ada] 

NE: Qualquer cantiga de melodia simples e monótona, texto curto, sentimental ou 

brejeiro, de estrofe e refrão; melopeia.  

 

 

TORTA s. f.  
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Bagaço resultante da prensagem da semente do algodão e que se usa como forragem. 

Quando a ração já está acabando, assim na época do verão a gente faz torta e 

aproveita os caroços. (26- GAS) 

Torta de soja; torta de mamona.  (BORBA, 2011, p.1367) 

Torta - LDAC 

 

 

TOURO s. m. 

Touro é que se utiliza como reprodutor. (27- EFN) 

O touro largado ou o garrote vadio em geral refoge à revista. (CUNHA,1998, p.130) 

Touro - LDAE 

Var.: toiro 

NE: Boi que não foi castrado; marruá. 

 

 

TRAVAGEM s. m. 

Hipertrofia das gengivas dos equídeos que consiste no crescimento de uma carne 

esponjosa nas proximidades dos dentes incisivos superiores, impossibilitando-os de 

pastar. DALP  

O gado fica com uma travagem nos dentes, e não conseguem comer nada. (27- EFN) 

Travagem - LDAC 

Cf.: travar, travação. 

NL: [De travar + -agem.] 

NE: Ação de travar ou parar; travação. 

 

 

TROTÃO. Adm. m. 

Diz-se do cavalo que anda a trote. DHLP 

Cf.: troteiro; trotador.  

Ver: trote. 

 

TROTE s. m.  

Andadura de cavalos entre o passo e o galope. DHLP 

Cavalo bom para pequena cavalgada é aquele que anda só no trote. (23- PAMM) 
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Trote - LDAC 

NL: [dev. de trotar.] 

NE: Andadura natural das cavalgaduras que se caracteriza por batidas regularmente 

espaçadas, executadas em diagonal por cada par de patas. 

 

 

TUFO BOLO  

Uma brincadeira de vaqueiros pequena vaquejada. 

Pequena vaquejada cujo prêmio e pago de acordo com o número de inscrições, é o tufo 

bolo. (13-JVB) 

Tufo Bolo- LND: 

Var: bolão de vaquejada. 

 

 

TURINO Adj. m. 

Espécime de uma variedade portuguesa de gado bovino de uma raça holandesa, famosa 

por produzir muito leite. 

Tem muitas raças diferentes aqui na região, tem até boi turino. (22-EGB)- 

Turino - LND 

 

 

 

U 
 

UBRE s. m. 

Mama de um animal esp. quando flácida e com vários mamilos, como nas vacas, tetas. 

DALP 

O bezerro deu um puxão no ubre da vaca. (BORBA, 2011, p.1400) 

Antes da ordenha precisa limpar o ubre da vaca. (21- CBM) 
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Ubre:- LDAE 

Var. mama da vaca.  

 

 

URRAR v.  

Soltar urros (o animal); bramir, rugir. DALP 

Quando o gado se assombra começa a dar urros. (22-EGB) 

Urrar - LDAC 

Cf.: urro. 

NE: Manifestar (o bovino) sua voz; mugir, dar urros: 

 

 

 

 

 

VACA s. f. 

Fêmea do touro e destinada ao fornecimento de leite.  

Nestas terras aqui só tamos criando vacas de leite, de preferência a holandesa. (21-

CBM) 

Vacas de leite, bezerros e bois velhos, eram afastados. Alguns homens, dentro do curral 

onde os touros e novilhos se agitavam inquietos e famintos, tangiam com grandes 

brados, um animal para fora da porteira. (CASCUDO, 2010) 

Vaca de leite - LDAE  

 NL: [Lexia complexa formada de nome+ sintagma nominal preposicionado.] 

Cf.: vacaria; vacada. 

 

 

VACARIA s. f. 

Curral de vacas. DALP 

Aqui a gente só trabalha com vacaria. (08- FBS) 

Vacaria - LDAD 

NL: [de vaca + -aria] 

NE: Rebanho de vacas. 

 

V 
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VACINA s. f.  

Medicamento aplicado a pessoas ou animais para prevenir contra doenças.  

O fazendeiro vacina seu gado contra aftosa. (BIDERMAN, 1998, p.933) 

No nosso curral a vacina é feita por nois. É quase um dia de festa (10- FPM) 

Vacina - LDAC 

Cf.: vacinação; vacinar. 

NL: [Do latim. vaccina, „de vaca‟.] 

NE: Vários tipos de medicamentos ministrados a pessoas e animais para dar-lhes 

imunidade em relação à infecção correspondente. 

 

 

VALEU O BOI v. 

No torneio de vaquejada, quando o boi cair dentro do limite determinado.  

Quando o boi não queima a faixa ou cai fora dela, valeu o boi. (26-JN) 

Valeu o boi - LND 

NL: [ Lexia complexa formada de verbo + nome] 

 

 

VAQUEIRO s. m. 

Aquele que cuida do rebanho de vacas, de bovinos em geral e por extensão, aquele que 

cuida do rebanho de caprinos e ovinos. 

O vaqueiro é a alma do sertão nordestino. (31-VTC) 

Vaqueiro - LDAC 

Cf.: vaqueirama. 

NE: O sertanejo é quem vai dar esse homem viril, resoluto, improvisador, destemeroso, 

desde logo integrado na vida e na ambiência pastoril, essa figura quase lendária, cantada 

em prosa e verso: o vaqueiro nordestino. (CUNHA, 1999, p.144). 

 

VAQUEIRO ESTEIRA s. m. 

Aquele que ajuda o vaqueiro puxador, ajeitando e alinhando o boi na pista. A esteira é 

quem entrega o rabo do boi para o puxador. Um cavaleiro pode ser as duas coisas: 

puxador e esteira - mas não ao mesmo tempo. 

A vaqueira esteira entrega ao companheiro vaqueiro puxador rabo do boi. (31-VTC) 
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Var.: Bate esteira 

NL: [Lexia complexa nome +sintagma nominal.] 

 

 

VAQUEIRO PUXADOR s. m.  

 É o vaqueiro puxador é o que puxa o boi pelo rabo e derruba entre as linhas de 

classificação. (21-CBM) 

Vaqueiro puxador – LND 

NL: [Lexia complexa nome +sintagma nominal.] 

NE: Espécie de torneio onde os vaqueiros demonstram suas habilidades na derrubada de 

novilhos.  

 

VAQUEJADA s. f. 

Festa popular nordestina, na qual um boi é perseguido, numa arena, por dois vaqueiro, 

que tenta derrubá-lo pelo rabo. (BORBA, 2011, p, 1414)  

Acontece quando o boi é puxado dentro da faixa com as quatro patas antes de levantar-

se ainda dentro das faixas de classificação. (31-VTC). 

A festa da vaquejada era, a data festiva mais tradicional do ciclo do gado nordestino, 

uma exibição de força ágil, provocadora de aplausos e criadora de fama (CASCUDO, 

1976, p. 17). 

Acontece quando o boi é puxado dentro da faixa com as quatro patas antes de levantar-

se ainda dentro das faixas de classificação. (31-VTC). 

Vaquejada- LDAE 

NL: [De vaquejar + - ada] 

NE: A vaquejada também era conhecida como Festa de Apartação. Festa da cultura 

nordestina, a nova vaquejada, praticada nos parques de vaquejada a partir desses novos 

elementos, não significa a morte da tradição, como muitos podem supor, mas a sua 

reinvenção, a sua recriação como é característico dos processos culturais em todos os 

tempos. Assim, a vaquejada é uma manifestação cultural nordestina, uma peleja entre o 

homem e o boi, que difunde a cultura da região. 

 

 

VAQUETA s. f. 

Couro delgado e macio; usado, sobretudo para forros. DALP 
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A botina geralmente é de vaqueta, ou, de couro de veado. (26-JN) 

Ver. baqueta. 

NL: De vaca+ - eta. 

Vaquejada; TDAC 

 

 

VAQUEIRAMA s. f. 

Reunião de vaqueiros, no inverno, para efetuarem a apartação ou vaquejada. DALP 

Vamos reunindo toda a vaqueirama da região, para a pega de boi dos amigos. (26-JN) 

Vaqueirama: LDAC  

Var. vaqueirada. 

NL: [vaqueiro + - ama] 

 

 

VAREJEIRA Adj. f 

Diz-se de mosca que deposita os ovos nos tecidos vivos ou mortos de vertebrados ou de 

substâncias orgânicas em decomposição. (BORBA, 2011, p.1415) 

E uma mosca que enche a ferida do animal de bicho. (26-JN) 

Varejeira- LDAE 

 

 

VARÍOLA BOVINA s. f. 

Infecção produzida por vírus em vacas leiteiras, que apresentam em algumas partes do 

corpo, como as tetas. É transmissível ao homem. DALP 

Atualmente essa doença quase nunca aparece. (17-JFB) 

Varíola bovina - LDAE 

Var.: bexiga 

NL: [Do lat. med. variola.] 

 

 

VESTES s. f. 

As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro, de bode ou de vaqueta; 

apertado no colete também de couro; calçando as perneiras, de couro curtido ainda, 

muito justo, cosido às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola; 
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e resguardando os pés e as mãos pelas luvas e guarda-pés de pele de veado- é como a 

forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo (CUNHA, 

1998, p. 123).  

Para nós é um orgulho muito grande quando nós tamo com essas vestes. (03-EF) 

Cf.: vestido; vestidura; vestimenta; veste. 

Vestes - LDAE 

Ver. Véstia; couros. 

NL: [Do lat. veste.] 

 

 

VERME s. m. 

Parasita intestinal, como a lombriga. (BORBA, 2011, p.1415) 

Eu mesma faço aplicação de remédios contra verme. (19-GG) 

Verme - LDAE 

Cf.: vermina; verminose. 

NE: grupo ou coleção de vermes, parasitas, pequenos animais nocivos, o seu conjunto. 

 

 

VETERINÁRIO s. m. 

Aquele que exerce em veterinária, que é diplomado em veterinária, ou seja, em 

medicina dos animais, principalmente os domésticos.  

O veterinário é de grade ajuda aqui na região sempre ajudando nos causos mais 

complicados. (21- CBM) 

Veterinário: LDAE 

NL: [Do lat. veterinariu.] 

 

 

 

X 
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XERÉM s. m.  

Milho pilado grosso, que não pode joeirar; canjiquinha. DHLP 

Meu cavalo come muito xerém. (08- FBS) 

Xerém - LDAE 

NE: Milho triturado, usado como alimento para pessoas (quando cozido) e para animais, 

como cavalo, e galináceos, de modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBU s. m. 

Diz se de ou gado bovino originário da Índia de corpo robusto e acentuada corcova 

cheia de reserva nutritivas, e que inclui diversas raças, como o gír., o guzerate 

(guzerá),o nelore etc.  DHLP 

Aqui só o touro é zebu. (28-PGS) 

Zebu - LDAC 

NL: [zebu „zebu, talvez der. „macho de híbrido do iaque e do zebu‟] 

NE: Zebu mamífero ruminante da Ásia e da África, parecido com o boi, que tem no 

cachaço uma giba. 

 

 

ZELADO. Adj. m.  

Interessar-se por, administrar, defender ou tratar de (algo) com empenho, diligência 

precisão velar. DHLP 

O animal aqui tem que ser bem zelado (28-PGS) 

Zelado - LDAC 

NL: [Do eclesiástico zelare.] 

NE: Diz-se do animal bem cuidado, bem tratado. 

Z 
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ZERO s. m 

Coisa nenhuma, nada. DHLP 

O boi não valeu, ou seja, caiu fora da faixa, zero. (05- ETG) 

Quando o boi não cai de pernas pra cima no limite da faixa de cal, diz que o vaqueiro 

botou o bi no mato zero. (24-PAMM) 

Zero - LDAD 

NE: Desequilibrado, o boi cai o ar as pernas, patas para cima, diz-se que o mocotó 

passou, ou, valeu o boi. Palmas, vivas, e corre-se outro bicho. “Quando não conseguem 

atingir o touro espavorido pela gritaria, dizem que o vaqueiro botou no mato, E é caso 

de vaia.” (CASCUDO, 2010, p.10) 

 

 

ZUMBI s. m.  

Fantasma de animal morto. DHLP 

Aqui mesmo na região os animais se assombram no curral, eles veem zumbi. (26- GAS) 

Zumbi - LDAE 

NE: Segundo a crença, é a alma de certos animais como o boi e o cavalo, a qual se 

manifesta sob a forma de uma tocha, e que, na realidade, é a inflamação espontânea de 

gases emanados do corpo de animais mortos; fogo fátuo. É também conhecido segundo 

a crença popular, vagueia dentro das casas a horas mortas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acredita-se que a língua, enquanto acervo, guarda consigo toda experiência 

histórica, acumulada por um povo durante a sua existência, de que se servem 

historiadores da sociedade e da cultura. Segundo Saussure (1979, p. 21), a língua é “um 

tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à mesma 

comunidade, um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais 

exatamente, num cérebro dum conjunto de indivíduos”. 

A temática as pesquisa certamente contribuirá para aumentar o acervo 

científico, possibilitando a preservação desse material dinâmico e vivo que é o léxico do 

ciclo do grado, e que se renova a cada geração de usuários, ora suprimindo, ora 

agregando aspectos da cultura regional popular. 

Com base no levantamento vocabular, por meio de questionários e entrevistas 

com os sujeitos do ciclo do gado na região de Garanhuns, chegou-se a um acevo 

considerável de lexias que caracterizam os valores daqueles que habitam a região e se 

caracterizam como vaqueiros (as) de curral, de pega de gado e de vaquejada. 

 O léxico é algo vivo, pois está sempre mudando em virtude das fases da 

vida pelas quais passa o falante. Assim, as lexias encontradas, neste trabalho, permitem 

conhecer a riqueza vocabular do vaqueiro de Garanhuns. Assim, a formação de um 

glossário das formas lexicais relativas ao ciclo gado e encontradas nesta região reflete 

os aspectos de um universo linguístico próprio, como por exemplo, as lexias usadas por 

vaqueiro na lida com o gado naquela região: atacar, curar, vacinar ferrar castrar, ou 

na alimentação do gado: pastagem, silo, ração, feno, capim. 

O vocabulário identifica uma religiosidade fundada na devoção a Nossa 

Senhora Aparecida, a crença em todos os santos e a fé em Deus que é algo muito forte 

na vida do vaqueiro. Observou-se, portanto, o apego às tradições e crenças religiosas ou 

morais: o vaqueiro participa das missas. Geralmente é um ritual para homenagem a 

algum vaqueiro morto e querido na região. Outro aspecto importante são as rezas fortes 

para “fechar o corpo”, ou para livrá-los da mordida das cobras, para curar animais 

doentes, entre outras superstições, a exemplo de se envultar (tornar-se vulto, encantado). 

É comum, portanto, encontrar amuletos nos bolsos dos vaqueiros, pois são devotos de 

santos, fazem romarias a Padim Ciço e a Frei Damião. Nesse contexto, foram 
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encontradas lexias como: assombrar, coruja, zumbi, caipora. Ou ainda algumas lexias 

usadas para indicar a fé: missa do vaqueiro, promessa, procissão e romaria. 

Na vaquejada, há provas que mostram a habilidade dos peões e vaqueiros na 

lida com cavalos e gado. Para a região da pesquisa chegam vaqueiros (corredores de 

vaquejada) de todas as partes do Nordeste para disputar prêmios milionários e glórias, o 

que possibilitou a emergência de formas lexicais como: acunhar, afrouxar, afunda a 

mão ,valeu o boi, rabo da gata. 

As cavalgadas realizadas na região da pesquisa têm caráter de lazer. Exemplo 

disso é a Cavalgada da Amizade e a Cavalgada da Integração feitas num pequeno ou 

longo trajeto, em cavalos equipados. Desse fato, foram extraídas formas lexicais 

expressas pelos sujeitos entrevistados como: arreios, manta, cia, sela, cinto de 

segurança, loro, sedém, estribo. 

 

Durante as festas do ciclo do gado (pega de boi, cavalgada e vaquejada) 

realizadas na região da pesquisa, pôde-se observar que o vaqueiro é dotado de força, de 

caráter e de coragem exagerada, apego a terra e ao animal, sendo assim o orgulho do seu 

pessoal a Pega de Boi que é organizado por grupo de vaqueiros tipicamente encourados, 

a exemplo das lexias que nomeiam as vestes usadas por eles durante o evento: peitoral, 

gibão, perneira, luvas, sapato feito de couro de veado, e chapéu de couro com aba 

pequena própria para o evento. 

Os participantes das festas prestigiam com trocas de versos, cantoria de aboio e 

tocam até berrantes e búzios em uma linguagem típica, expressando seu vocabulário nas 

suas cantigas e narrativas. O marroeiro (vaqueiro) entoa arabescos livres de formas 

estróficas, fazendo uso de algumas interjeições ou palavras interjetivas, “boi” êh boi”, 

boiato, assim os vaqueiros aboiadores alegram as festividades do gado.   

Outro ponto é a preocupação com a preservação do meio ambiente, revelam as 

lexias usadas nos depoimentos de alguns deles quando mostram a devastação da 

caatinga, a redução das áreas preservadas, perdendo-se árvores importantes como 

aroeira, braúna, algaroba, mandacaru, e raízes e cascas que servem para fazer chá e 

lambedores. 

Foi possível identificar elementos lexicais que caracterizam a fala do homem 

que trabalha com o gado na região do agreste meridional. 
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O repertório socioetnolinguístico referente à área em foco possibilitou a base 

lexicológica para o glossário das lexias do ciclo do gado, sendo registradas 270 lexias 

simples, compostas e complexas, classificadas como: substantivo, adjetivos e verbos. 

Em relação à dicionarização, um grande número das lexias encontradas na 

pesquisa é dicionarizado com acepções equivalentes, ou complementares, outras em 

menor número são dicionarizadas, mas com o sentido diferente da do informante, das 

lexias encontradas não dicionarizadas são em menor número.  

As lexias, comuns ao domínio do vaqueiro, cavalo e o gado que estão em 

composição sintagmática, analisadas pelos falantes do ciclo do gado, são aquelas que 

apresentam as seguintes estruturas: s+ prep.+ s = missa de vaqueiro; s+ prep.+ adj.= 

gado de corte; s+ prep. +(art.) +S = boi na linha. 

Assim, entendendo que um trabalho científico é a continuidade de um processo 

que continua aberto a novas pesquisas, acredita-se que o tema seja mais amplamente 

investigado enriquecido, no que diz respeito a esse mesmo ciclo do gado, sobretudo em 

outras cidades do Nordeste, com visitas a compreender outros aspectos não 

contemplados neste estudo. 
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ANEXO A 

MODELO DE FICHA TERMINOLÓGICA 

Data de aplicação: ____/___/______ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- PPGL 

LINHA DE PESQUISA: Sociedade e Cultura  

PESQUISADORA: Helenita Bezerra de Carvalho Tavares 

PESQUISA: O falar do vaqueiro de Garanhuns: uma abordagem Sócio e Etnolinguística 

Lexical  

ORIENTADORA: Profª. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão 

 

 

1. TERMO-ENTRADA 
2.  

2. CÓDIGO 

3. REFERÊNCIAS GRAMATICAIS 

 

4. VARIANTES 

 

5. INDICAÇÃO DE DICIONARIZAÇÃO 

 

6. ACEPÇÃO DICIONARIZADA 

 

NALP – NOVO DICIONÁRIO DE AURÉLIO  

(   ) TDSE     (   ) TDSD    (   ) TND  

 

 

 

 

 

DHLP – DICIONÁRIO HOUAUISS 

(   ) TDSE      (   ) TDSD     (   ) TND 

MMDLH – DICIONÁRIO MICHAELIS 

(   ) TDSE      (   )TSDS       (   ) TND 

7. DEFINIÇÕES SEGUNDO INFORMANTES E AUTORES 

CÓDIGO DEFINIÇÃO 

CÓDIGO DEFINIÇÃO 

CÓDIGO DEFINIÇÃO 

8. DEFINIÇÃO FINAL  

9. CONTEXTO DE USO 

10. NOTAS EXPLICATIVAS 

LINGUÍSTICA ENCICLOPÉDICA 

FONTE FONTE 

REMISSIVAS 

OBSERVAÇÕES 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 
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ANEXO B 

MODELO DE FICHA DO INFORMANTE 

Data de aplicação: ____/___/______ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- PPGL 

LINHA DE PESQUISA: Sociedade e Cultura  

PESQUISADORA: Helenita Bezerra de Carvalho Tavares 

PESQUISA: O falar do vaqueiro de Garanhuns: uma abordagem Sócio e Etnolinguística 

Lexical  

ORIENTADORA: Profª. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão 

 

 

FICHA DO INFORMANTE       CÓDIGO 

1. Nome:  

 

2. Sexo: 

3. Data de Nascimento: 

 

4. Idade 

5. Naturalidade 

 

6. Há Quanto tempo reside nesta região pecuária 

 

7. Nível Máximo de Escolaridade: 

 

8. Estado Civil  

9. Onde trabalha?(Profissão/função) 

 

10. Há quanto tempo está nesta profissão?  

 

11. Como você aprendeu a profissão de vaqueiro?  

 

12. Endereço Residencial  

 

13. Telefone 

 

14. Data de Preenchimento 

 

15. Observações 
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ANEXO C 

MODELO DE FICHA DA LOCALIDADE 

Data de aplicação: ____/___/______ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- PPGL 

LINHA DE PESQUISA: Sociedade e Cultura  

PESQUISADORA: Helenita Bezerra de Carvalho Tavares 

PESQUISA: O falar do vaqueiro de Garanhuns: uma abordagem Sócio e Etnolinguística 

Lexical  

ORIENTADORA: Profª. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão 

 

 

 

FICHA DA LOCALIDADE 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome Oficial: 

1.2 Outros Nome: 

1.3 Lei de Criação e data de elevação à categoria de Município: 

1.4 Desmembrado de: 

1.5 Mesorregião: 

1.6 Microrregião: 

1.7 Densidade Demográfica: 

2CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

2.1 Localização, área, altitude da sede, Distância em relação à capital e Limites   

2.2.1 Distância em relação à capital: 

        2.2.1 Coordenadas Geográficas: 

2.2.2 Área: 

2.2.3 Altitude da Sede: 

2.2.4. Distância em relação à capital: 

2.2.5 Vias de acesso:  

2.2.6 Limites:  

2.2 Clima 

2.2.1 Tipo: 

2.2.2Precipitação Pluviométrica Anual: 

2.2.3Período chuvoso:  

2.2.4 Temperatura médias2.2.5anuais   

2.2.6Umidade Relativa Média anual: 

2.2.7Horas de Insolação 

3POPULAÇÃO 

3.1 Dados Demográficos:  

 

3.1.1 População Total: 

3.1.1.1 Homem: 

3.1.1.2 Mulher: 

3.1.1.3 Urbano:  

 3.1.1.4 Rural: 

4RECURSOS ECONÔMICOS 

4.1 Quantidade Produzida POR PRINCIPAIS Produtos Agrícolas(t): 

4.2 Produto de origem animal: 

5. INFRAESTRUTURA  
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5.1 Educação  

5.1.1 Estabelecimentos de Ensino por Dependência Administrativa:  

5.2 Saúde: 

5.2.1 Estabelecimento de Saúde Pública e número de Leitos Disponíveis : 

5.3 Comunicação:  

5.3.1 Unidades postais e Telegráficas: 

5.3.2 Emissora de Rádio, recepção de Televisão e Jornais em Circulação:  

6REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E LEGISLAÇÃO: 

6.1 Representação política: 

6.2 Movimento eleitoral: 

7INFORMAÇÕES SOCIOCULTURAIS: 

7.1 Cultura e lazer:  

7.2 Principais eventos: 

8HISTÓRICO: 

9OBSERVAÇÕES:  

10DATA DE PREENCHIMENTO 
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ANEXO D 

MODELO DE QUESTIONÁRIO DO VAQUEIRO  

Data de aplicação: ____/___/______ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA- UFPB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS- PPGL 

LINHA DE PESQUISA: Sociedade e Cultura  

PESQUISADORA: Helenita Bezerra de Carvalho Tavares 

PESQUISA: O falar do vaqueiro de Garanhuns: uma abordagem Sócio e Etnolinguística 

Lexical  

ORIENTADORA: Profª. Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão 

 

 

I- O GADO 

 

a) Partes do corpo características físicas e tipo de raças 

 

01- Quando o boi não tem chifres como é chamado? 

02- Como é chamado o chifre do boi? Quais as partes do chifre? 

03- Como se chama a vaca que está nos dias de da cria? 

04- Como é chamada a parte da frente do corpo do boi? 

05- E como é a parte de trás? 

06- Como sabe que a vaca está para dar cria? 

07- Qual a diferença entre bezerro, garrote e boi (touro)? 

08- Qual a diferença entre uma novilha e uma vaca? 

09- Como é chamada a vaca que dá bastante leite? 

10- E a vaca que não dá leite? 

11- Como se chama o filhote da vaca quando ainda está na barriga dela? 

12- Como se chama o animal já é mais velho está prono para o abate? 

13- Quais as raças de gado que o senhor conhece? 

14- O senhor sabe o que é boi fumaço, sapiranga, retinto e chumbado? 

15- Como é chamado o gado que não dá leite e só serve para dar carne? 

16- Como é chamado o gado que é ruim para engorda? 

17- Que tipo de fêmea que se compra para engorda? 

18- Que tipo de macho se compra para engorda? 

 

b) Comportamento e doenças do Gado 

 

01- Como é chamado o gado que, fica longe do gado manso? 

02-  Existe alguma doença que dá no chifre do gado? 

03- Como se pode combatê-la? 

04- Quais as doençasmais comuns no bezerro ? 

05- Quais as principais doenças do gado? 

06- Como são tratadas? 

07- Que mosca provoca bicheira no gado? 

 

c) Alimentação do gado 

 

01- Aqui na região, qual é a alimentação mais comum para o gado? 

02- Que tipo de capim o senhor conhece? 
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03- Com é chamado o lugar onde se põe o gado para beber? 

04- Como é chamado o lugar que se põe comida para gado? 

05- Quando o gado come capim, o que se diz que ele está fazendo? 

06- Que nome se dá à criação de gado num lugar pequeno e feita com ração? 

07- O que se põe no cocho para o gado lamber? 

08- Que outro nome se dá a comida que se põe no cocho? 

 

 

II. O VAQUEIRO 

 

a) Rotina do vaqueiro 

 

01- Conte como é sua rotina de vaqueiro? 

02- Quais os problemas mais comuns na profissão de vaqueiro? 

03- Como são resolvidos esses problemas? 

04- Vaqueira é comum nessa região? 

05- Existem muitos vaqueiros nessa região?   

06- Quais são as obrigações do vaqueiro? 

07- O que recebe o vaqueiro como pagamento do seu trabalho? 

08- Como se veste o vaqueiro quando sai para o campo? 

09- Qual o calçado do vaqueiro quando ele vai trabalhar? 

10- Ele usa alguma coisa na cabeça? 

11- Como é o tipo de chapéu usado pelo vaqueiro? 

12- Ele usa alguma coisa para proteger as mãos? 

13- Ele leva alguma coisa na mão para fazer o gado andar? 

14- Para chamar um companheiro no campo o que usa o vaqueiro? 

15- Na casa do vaqueiro, há lugar para guardar arreios? 

16- Ele usa arma? 

17- Quando o vaqueiro vai trabalhar, leva alguma coisa para comer? 

18- Em que leva a comida? 

19- Em que leva a água?  

20- O senhor acredita em assombração? 

21- O gado se assombra? 

22- Como é isso? 

23- Para que serve a caveira do boi que é posta nos currais, no roçado? 

24- O que é caipora? 

25- E rasga mortalha? 

26- O que é zumbi? 

27- Para que serve enterrar o umbigo do recém-nascido na porteira da fazenda? 

 

b) Os divertimentos do vaqueiro 

 

01- Quais os principais divertimentos do vaqueiro? 

02- Quais as festas que ele costuma ir? 

03- O senhor sabe cantar algum aboio? 

04- O senhor já tocou berrante, ou conhece alguém que toca? 

05- O que é prado? 

06-O que é vaquejada? 

08- Explique como o vaqueiro tem que fazer para ganhar o troféu em uma vaquejada ? 

09- Porque tem que correr de dupla? 

10- A faixa de cal no meio do pátio serve para que ? 

11- As vaquejadas hoje são iguais as antigas? 

12- Você sabe como surgiu a vaquejada? 

13- A vaquejada é diferente da pega-de-boi? 

14- Você participa de pega de boi no mato? 
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15- o que é necessário fazer para ganhar o prêmio na pega de boi ?  

16- O que é festa de apartação? 

17- Você já foi à farra do boi? Ou já ouviu falar? 

18- Para que serve o encouramento do vaqueiro?  

19- Quem faz as roupas de couro do vaqueiro? 

20- Você ferra boi? 

21- Como era feito o transporte do boi anteriormente? E como é feito hoje? 

22- O tipo de transporte usado pelo vaqueiro a para ir trabalhar?  É o mesmo que se usado 

tempos atrás? 

23- Cavalo de vaqueiro que lida com o gado é diferentes do cavalo de cavalgada? 

24- Qual a importância do cavalo para o vaqueiro? 

25- Faz tempo que você participa de pega-de-boi? 

26- Você teve influência de alguém para seguir essa profissão? 

 

 

 


