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RESUMO 

 

Tem-se como objetivo nessa pesquisa apresentar os estudos dos Marcadores Culturais feitos 

na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Obra essa, que é de suma importância para a 

literatura brasileira e que ganhou reconhecimento mundial sendo traduzida para 17 idiomas. 

Aqui, foi feito um levantamento dos Marcadores Culturais que são significativos para o 

entendimento da obra e do contexto nordestino. Por questões relacionadas ao fator tempo, um 

recorte na pesquisa foi necessário. Portanto, o estudo dos MCs aqui proposto, está relacionado 

ao Domínio da Cultura Material, totalizando assim 16 marcadores estudados. Esse domínio 

foi escolhido por conta de sua importância para o entendimento da vida dos personagens da 

obra. Para o desenvolvimento desta pesquisa, fez-se necessário um estudo bibliográfico acerca 

dos temas: Marcadores Culturais (AUBERT, 2003; 2006; VALIDORIA 2008; REICHMAN; 

ZAVAGLIA, 2014; NASCIMENTO, 2018), Léxico (ANTUNES, 2012; BIDERMAN, 1998; 

SÁ 2011) e Linguística de Corpus (BERBE SARDINHA, 2000; ALOISIO; ALMEIDA 

2006), também foi necessário conhecer e entender como funciona o programa WORDSMITH 

TOOLS 7.0. Como resultado da pesquisa, foram geradas fichas lexicográficas, onde constam 

as análises de cada marcador e servirão para colaborar com a criação de um glossário bilingue 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa Estudo de Marcadores Culturais no Romance Vidas 

Secas., em desenvolvimento no Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Humanidades 

digitais, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  

 

Palavras-chave: Vidas Secas, Marcadores Culturais. Domínio da Cultura Material. Glossário. 

 

 



 

RESUMEN  

 

El objetivo de esta investigación es presentar los estudios acerca de los Marcadores Culturales 

realizados en la obra literaria Vidas Secas, del autor Graciliano Ramos. Es una obra de gran 

importancia para la literatura brasileña. Además de ser reconocida mundialmente fue 

traducida para 17 idiomas. Todo grupo social lleva en su lengua marcas culturales que les 

representan sea en la comunicación entre ellos o con el otro.  Esta investigación reunió 

Marcadores Culturales que tienen significación para la mejor comprensión de la obra el 

contexto nordestino. Por una cuestión de tiempo escaso, fue necesario hacer un recorte, 

entonces en esta investigación vamos a tratar solamente del estudio referente a los Marcadores 

del Dominio de la Cultura Material, que están en un total de 16 marcadores. Este dominio fue 

elegido por ser importante para la compresión la vida de los personajes de la obra. Para el 

desarrollo de esta investigación fue necesario un estudio acerca de los temas: Marcadores 

Culturales (AUBERT, 2003; 2006; VALIDORIA 2008; REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014; 

NASCIMENTO, 2018), Léxico (ANTUNES, 2012; BIDERMAN, 1998; SÁ 2011) e 

Lingüística de Corpus (BERBE SARDINHA, 2000; ALOISIO; ALMEIDA 2006), también el 

entendimiento para manosear el programa computacional WOEDSMITH TOOLS 7.0. El 

resultado de todo eso genero una ficha lexicográfica en donde consta los analices de cada 

marcador que ayudara en la creación de un glosario bilingüe en construcción en el grupo de 

investigación Estudo de Marcadores Culturais..., desarrollando en la Universidad Estadual 

de Feira de Santana (UEFS).  

 

Palavras clave: Vidas Secas, Marcadores Culturais. Domínio da Cultura Material. Glosario. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Todo grupo social traz consigo marcas culturais que lhe representam, seja na maneira 

de se vestir, de andar, ou de se comunica. Os textos literários, especialmente os de cunho 

regionalista, por exemplo, trazem informações em seu enredo que somente determinado grupo 

social compreende porque retrata práticas sociais peculiares. A linguagem de determinada 

comunidade, pode dizer muito sobre ela, sobre a cultura, pois a língua de um povo é a sua 

identidade cultural. Como diz Aubert (2006): 

 

Admita-se, inicialmente, que toda língua é um fato cultural. Integra e articula 

toda uma gama de comportamentos dos grupos sociais que dela se servem, e 

constitui um dos instrumentos mais elaborados de pensar, dizer e atuar sobre 

o mundo no seio das relações sociais intra- e intergrupos. Se assim é, de 

princípio tudo na língua e toda expressão da língua na fala porta em si uma 

ou mais marcas reveladoras deste vínculo cultural, traços que remetem a 

conjuntos de valores, de padrões comportamentais, lingüísticos e 

extralingüísticos que, tanto quanto os traços pertinentes fonológicos, 

gramaticais e semânticos, individualizam e caracterizam ou tipificam 

determinado complexo língua/cultura em relação a outras línguas/ culturas, 

próximas ou distantes (por qualquer critério de proximidade ou distância que 

se queira adotar). (AUBERT, 2006, p. 24). 

 

Um dos principais recursos que os escritores utilizam para expressar a cultura dos 

grupos sociais é o vocabulário utilizada pelos personagens ambientados em lugares e 

situações sociais específicas. Nesse sentido, as obras literárias podem ser utilizadas como 

corpus para estudo linguístico. As obras regionalistas brasileiras, especialmente da década de 

1930, correspondem a um projeto cultural e ideológico de afirmação das regiões de um país 

continental. Os escritores investiram seus esforços na tentativa de representar a diversidade 

linguística, econômica e cultural do Brasil.  

O Nordeste foi cenário para diversas obras de projeção nacional. Algumas dessas 

obras inspirou outras artes, como o cinema, a telenovela e as artes plásticas. Ainda que de 

modo equivocado e estereotipado, essa literatura regionalista auxiliou na construção de uma 

imagem do Nordeste como sendo um lugar seco, pobre, mas também de resistência.  

Os usos linguísticos enaltecidos pelos escritores regionalistas são vistos pela sociedade 

como um modo de falar errado e que caracteriza uma região atrasada. Os estudiosos da 

linguística têm se esforçado para denunciar o preconceito linguístico e mostrar a riqueza 

cultural que está por detrás da variação linguística.  

No presente Trabalho de Conclusão de Curso, temos como objetivo realizar um estudo 

dos Marcadores Culturais presentes no romance Vidas Secas. Trata-se de uma das obras mais 
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emblemáticas da literatura regionalista nordestina. Os Marcadores Culturais são palavras e 

expressões que carregam em si, elementos semânticos e extralinguísticos ancorados em 

experiências e usos sociais peculiares a determinadas comunidades. Nativos da língua podem 

compreender o seu significado, mas a extensão cultural de seu entendimento depende sempre 

de informações peculiares de grupos sociais específicos.   

A ideia de estudar os marcadores culturais, deu-se, primeiramente, pelo interesse pelos 

estudos da tradução (área que dará margem para um futuro seguimento desta pesquisa). Em 

segundo lugar, pela proposta de trabalho que é desenvolvida no grupo de pesquisa Estudo de 

Marcadores Culturais em obras literárias brasileiras traduzidas para a Língua Espanhola: 

banco de dados e construção de um dicionário online bilíngue brasileiro, em 

desenvolvimento na Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenado pelo professor 

Dr. Patrício Nunes Barreiros. 

No trabalho aqui proposto, não será possível fazer a pesquisa com a tradução para a 

língua espanhola. Essa comparação será feita em outro momento da pesquisa que 

pretendemos dar continuidade.  

A escolha da obra deu-se por conta de sua importância para literatura brasileira, 

nordestina. A mesma possui uma lista extensa de candidatos a marcadores culturais. Com 

êxito internacional, a obra foi traduzida para outros idiomas, entre elas o espanhol, mais um 

motivo que ajudou na sua escolha, após concluir essa pesquisa, darei continuidade a mesma 

analisando o processo de tradutório para o espanhol dos marcadores encontrados. 

Além de identificar esses marcadores, visamos a elaboração de um glossário, que 

seguirá a metodologia adota por Nascimento e Barreiros (2018). 

Quando tratamos de Graciliano Ramos e Vidas Secas, estamos falando de um escritor 

e de uma obra que tem uma grande importância para a sociedade brasileira e principalmente 

nordestina. Essa obra mostra a triste realidade de um povo sofredor, atingido pela seca e o 

descaso do governo brasileiro, mazelas essas, que foram presenciadas pelo próprio autor. 

Vidas Secas traz palavras e expressões regionais que, na maioria das vezes, só são 

conhecidas pelos próprios habitantes da região. Vivemos em um país com uma larga extensão 

geográfica, para ser mais exato, com 8.514.876 km² de extensão, com 208,4 milhões de 

habitantes (segundo o IBGE), distribuídos em 26 estados, além de fazer fronteira com quase 

todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e Uruguai. Com toda essa extensão 

territorial, o Brasil foi classificado como o quinto maior país existente. Contudo, é comum 

que o português falado aqui, varie entre uma região e outra, pois o país sofreu e vem sofrendo 

influências de culturas distintas, como a indígena, africana, hispânica, alemã, entre outras.  
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Em meio a um riquíssimo texto regionalista, Graciliano Ramos levanta justamente 

questões culturais, ideológicas e de visão de mundo, principalmente porque seu texto foi 

escrito em um momento em que o Brasil passava por sérios problemas políticos que se 

manifestaram de maneira mais intensa na Região Nordeste do país.   

 Pensando nisso, algumas inquietações foram surgindo relacionadas ao vocabulário 

culturalmente marcado. Esse vocabulário representa a região Nordeste? Pode ser considerado 

marcadores culturais? A partir dessas inquietações deu-se origem a questão problema de 

nossa pesquisa e assim ancorou a pergunta: quais são os marcadores culturais presentes na 

obra Vidas Secas e sua importância para o entendimento da mesma?  

Com a questão de pesquisa estabelecia, foi dado início ao estudo teórico-

metodológico acerca dos Marcadores Culturais, da Linguística de Corpus e dos Estudos do 

Léxico, com ênfase na Lexicografia e na Lexicologia. O auxílio de dicionários gerais da 

Língua Portuguesa e vocabulários temáticos.  

Essas leituras metodológicas são importantes para a pesquisa, pois trazem discursões 

acerca do que se pretende investigar por meio desta pesquisa. Fazendo com que o pesquisador 

amplie seus conhecimentos com relação a sua pesquisa, para poder desenvolver um trabalho 

de qualidade e com uma base teórica solida.  

Mesmo sendo nativos da língua em que uma obra literária foi escrita, e ainda que essa 

história represente nossa cultura, às vezes, recorremos a ferramentas como dicionários físicos 

e virtuais para compreender alguns marcadores culturais presentes no enredo. Porém, um 

dicionário trará o significado que traz o dicionário por acabar por não atingir o objetivo de 

explicar o sentido da palavra no determinado contexto. Diante disso, surge a ideia, através de 

estudos realizados, criar um glossário online, de fácil acesso, para a busca dos significados 

dos marcadores presente nas obras estudadas. 

O grupo de pesquisa Estudo de Marcadores Culturais em obras literárias brasileiras 

traduzidas para a Língua Espanhola: banco de dados e construção de um dicionário online 

bilíngue brasileiro, busca fazer esse levantamento de MCs presentes em obras literárias que 

foram traduzidas para o espanhol. O grupo já conta com uma dissertação intitulada O sertão 

traduzido: Estudo dos marcadores culturais do domínio ecológico em Os Sertões, de Euclides 

da Cunha (NASCIMENTO, 2018) e uma monografia Estudo dos marcadores culturais do 

domínio da cultura material na tradução para o espanhol em Gabriela, Cravo e Canela 

(SILVA, 2018). A dissertação servirá como referencial teórico para esta pesquisa. Há ainda, 

duas dissertações e dois trabalhos monográficos em andamento. 
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Além de fazer o levantamento dos marcadores culturais (MC), pretende-se ampliar as 

discussões que estão relacionadas a esta temática. O grupo de pesquisa também está 

trabalhando no desenvolvimento de um Dicionário online bilíngue Português-Espanhol de 

Marcadores Culturais. Os resultados da pesquisa que ora apresentamos contribuirão para 

alimentar o dicionário e organizará um glossário dos Marcadores. 
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2 GRACILIANO RAMOS: VIDAS SECAS E A GERAÇÃO DE 1930 

 

Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro, nascido na cidade de Quebrângulo, 

Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Era o primogênito de quinze filhos, de uma família de 

classe média do Sertão nordestino. Passou parte de sua infância na cidade de Buíque, em 

Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas. Fez seus estudos secundários em Maceió. Não 

cursou nenhuma faculdade e seus romances foram traduzidas para vários idiomas. Suas obras 

Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere além de traduzidas, foram transformadas 

em filmes. Graciliano Ramos faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1953. 

Quando falamos do autor Graciliano Ramos, também estamos falando de nordeste, 

região onde ele passou maior parte de sua vida. O autor, ao escrever sobre a região nordeste, 

buscou “dar voz a sujeitos oprimidos pela sociedade, empurrados para a margem, apenas 

vistos como coisas, forças de trabalho para as atividades brutas, como o retirante nordestino, 

sem voz, zoomorfizado pelas agruras da sociedade” (FERREIRA, 2014, p. 41-42), que em 

busca de soluções imigravam de suas regiões na esperança de uma vida melhor. Mesmo tendo 

uma vida considerada de classe média, ele não dava as costas para as injustiças e sofrimentos 

vividos pelo povo nordestino.  

Graciliano Ramos militou pelos nordestinos, buscou representa-los, ser a voz de um 

povo em uma década em que o país estava passando por sérios problemas políticos, onde a 

região Nordeste se encontrava em estado de abandono durante a Era Vargas. 

A Era vagas, foi o período de 15 anos que Getúlio Vargas governou o Brasil, de 1930 

a 1945, trazendo grandes mudanças para a sociedade brasileira e sua economia. Teve início 

com a Revolução de 1930 e tem fim em 1945, após a derrota da nação nazi fascista, que deu 

brecha para crescimento da oposição do governo Vargas. Durante esse período o Brasil 

participou da Segunda Guerra Mundial e a Ditadura Militar se implantou no país durante o 

período do Estado Novo (1937 - 1945). 

Graciliano Ramos foi uma das vítimas desse período sombrio que o país viveu ao 

longo de 15 anos. “Em 1936, alvo da brutalidade da polícia getulista, Graciliano Ramos viveu 

quase um ano em porões de navios e celas de presídios, entre os quais o campo de trabalhos 

forçados da Ilha Grande, no litoral do Estado do Rio de Janeiro” (PATTO, 2012, p. 225). 

Militante, esse foi o preço a ser pago por conta de sua luta. Ele não era a favor do então 

presidente Getúlio Vargas e nem de suas práticas políticas, deixando isso claro em suas obras. 

Podemos citar como exemplo a obra Vidas Secas, que foi considerada a mais importante de 

toda sua vida literária. 



18 

 

Nordestino, conheceu por dentro a barbárie das relações sociais e 

“metamorfoseou em literatura”1 a experiência da injustiça e a revolta contra 

ela. Publicado em 1938, Vidas secas faz parte do projeto literário da 

“geração de 30”, de se valer da arte para mostrar uma sociedade vincada de 

espoliação e opressão. Valendo-se da linguagem oral e regional, Graciliano 

fala da decepção política que sobreveio nas décadas de 1930-1940 [...] 

(PATTO, 2012, p. 225). 

 

O romance nos apresenta a história de uma região explorada por fazendeiros para o 

progresso que o povo nordestino nunca viu chegar. Famílias exploradas, que perderam seus 

direitos, sua identidade e são expostos a uma situação de abandono e por conta disso são 

obrigadas a deixarem suas casas em busca de uma vida melhor, em busca de um novo 

recomeço, alimentados pela esperança de dias melhores. 

Graciliano Ramos nunca omitiu as mazelas sofridas pelo povo pobre, nordestino, ao 

contrário, ele sempre buscou defender essa parcela da sociedade que era lançada as margens e 

vistas como animais que só serviam como instrumentos de trabalho. O autor sempre buscou 

dar voz a essas pessoas, e essa uma das funções da obra Vidas Secas, que por meio de uma 

família de retirantes, o autor da voz ao povo nordestino. 

 
O cenário é a caatinga nordestina desolada pela seca. No deserto calcinado, a 

claridade metálica do dia; o risco sinuoso do rio seco; o voo negro de urubus 

em torno da carniça; as manchas brancas das ossadas; os garranchos dos 

mulundus, mandacarus e xiquexiques, e uma família retirante – tela de 

Portinari. A mãe, Sinha Vitória, carrega o filho mais novo encaixado na 

cintura e equilibra um baú na cabeça; o pai, Fabiano, leva um aió a tiracolo, 

uma cuia pendurada no cinturão e uma espingarda de pederneira no ombro; 

atrás, seguem o menino mais velho e a cachorra Baleia. Os braços e as 

pernas das crianças são finos como cambitos; os joelhos da mãe são 

enormes, as nádegas, murchas, e os seios, bambos; a barba e os cabelos do 

pai, secos e emaranhados, e os pés, gretados; as costelas da cachorra estão à 

mostra. O destino é incerto, mas a vontade de viver impõe a caminhada 

contra a morte, que espreita a cada passo. A esperança renasce da nuvem que 

surge acima do monte e anuncia o fim da estiagem, mas a promessa de 

renascimento de plantas, animais e homens é tênue, pois pode de repente se 

dissipar no azul sem manchas que domina o dia. (PATTO, 2012, p 225-226). 

 

Graciliano Ramos escreveu e publicou a obra Vidas Secas no ano de 1938, no período 

do Estado Novo. Ele tinha acabado de sair da prisão e estava vivendo no Rio de Janeiro. Essa 

obra nada mais é que, a transformação das memorias da época em que Ramos passou no 

Nordeste. O autor transformas seus relatos em ficção, com o intuído de lembrar e denunciar o 

sofrimento do povo nordestino. Porém, não devemos confundir a obra com uma autobiografia, 
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Graciliano Ramos traz fatos da realidade de um povo que não era a sua. O autor fazia parte da 

classe privilegiada e chegou até ser prefeito de Palmira dos Índios, cidade alagoana. 

 

Contudo, ele não escreveu sua história, mas a saga de outros nordestinos de 

extratos sociais inferiores que transitaram em seu universo histórico-social. 

Nessa obra, o escritor ficcionaliza as condições em que o homem pobre e 

oprimido dos sertões nordestinos vivia. (FERREIRA, 2014, p. 10). 

 

Vidas Secas teve um grande êxito nacional e internacional, sendo traduzido para 17 

idiomas, entre eles, destacamos o espanhol, idioma escolhido para dar seguimento a essa 

pesquisa em ocasião oportuna. Esse romance é o retrato da história brasileira, nordestina, 

mostrando-se e comunicando-se com o mundo.  

Como podemos observar, nos parágrafos acima, Graciliano Ramos foi nordestino e 

falou muito da sua região. Em suas obras aparecem palavras que identificam e representam a 

região Nordeste, seu povo, sua cultura.  
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3 CAMINHOS QUE NORTEIAM A PESQUISA  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, alguns autores foram tomados com 

norteadores. São essas referências que nos ajudou a definir conceitos e tomar decisões 

referentes a esse processo. Como apresentado no capítulo 2. Para compreender quem foi 

Graciliano Ramos e a sua obra Vidas Secas, utilizamos como referências os estudos feitos por 

Patto (2012) e Ferreira (2014) e a biografia do autor disponível em: 

https://www.ebiografia.com/graciliano_ramos/. Essas referências foram importantes para o 

entendimento do entorno da obra e autor, além de terem ajudado na construção da sessão 2 

desta pesquisa. 

Para conceituar os Marcadores Culturais, foram tomados como base textos de Aubert 

(2006), Validório (2008), Ferreira (2014), Reichman & Zavaglia (2014), Nascimento (2018), 

Nascimento e Barreiros; (2018). No que diz respeito aos estudos sobre o léxico, Biderman 

(1998), Sá (2011) e Antunes (2012), foram de suma importância para entender o léxico e 

relacionar este tema com os propósitos de nossa pesquisa dentro de uma obra da cultura 

nordestina. Por fim, para tratar sobre a Linguística de Corpus tomamos como base as 

indagações de Aloisio e Almeida (2004) e Beber Sardinha (2000). 

 

3.1 MARCADORES CULTURAIS 

 

Para Aubert (2006), estes marcadores podem aparecer na língua e em toda expressão 

da língua na fala, podendo revelar fatores culturais, valores e traços fonológicos. Ele ainda 

nos diz que: 

 
Mesmo aspectos aparentemente restritos à dimensão gramatical não deixam 

de conter essas marcas, como testemunham, entre tantos outros aspectos, as 

diferenças interlinguais na marcação de gênero, número, grau e definido / 

indefinido, a expressão de tempo e aspecto (vinculada mais ou menos 

estreitamente à conjugação verbal), as formas de tratamento, as preposições 

marcadoras da espacialidade (estática ou dinâmica), etc., etc. No plano 

discursivo, podem ser observadas marcas desta natureza particularizadora 

nas intertextualidades que fazem sentido em determinado complexo 

língua/cultura, mas fazem outro sentido (ou sentido algum) em outros 

complexos língua/cultura. (AUBERT, 2006, p. 24). 

 

Vale ressaltar que nessa citação os conceitos de Marcadores Culturais apresentados 

por Aubert, ainda se confundem. Como podemos observar na própria referência, se trata de 

https://www.ebiografia.com/graciliano_ramos/
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um trecho retirada de uma pesquisa do ano de 2006. Hoje temos discursões que trazem 

conceitos mais atualizados e com uma percepção mais ampla a respeito dos MCs. 

A região Nordeste é bastante extensa e ainda que a cultura se unifique em alguns 

aspectos, ele varia em outros. A cultura nordestina é dotada de uma riqueza surpreendente. Os 

MCs podem aparecer em distintas categorias. Portando, as indagações levantadas pelos 

autores aqui citados, são de grande importância para que durante o desenvolvimento da 

pesquisa se tenha uma visão ampla acerca do que são os MCs, para saber distingui-los de 

maneira eficaz. Entre eles, Nascimento (2018) servirá de guia para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Parafraseando Nascimento (2018, p. 14) digo que essa pesquisa ocupasse dos 

Marcadores Culturais que fazem alusão ao sertão nordestino e a marca cultural presente no 

vacuolário do mesmo. Essa temática também é abordada em Vidas Secas, obra escolhida para 

ser pesquisada neste trabalho monográfico.  

Para um bom desenvolvimento desta pesquisa é preciso entender e deixar claro os 

conceitos acerca do que são Marcadores Culturais (MCs), Marca Cultural (MC) e Domínio. 

Sabendo distinguir e classificar cada um deles os objetivos que buscamos atingir nessas 

pesquisas serão alcançados de maneira mais responsável e confiável. 

 

3.1.1 Conceituando os MCs e Domínios  

 

Entender o conceito MCs é de suma importância para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. Baseando-se nesses conceitos vamos identificar os MCs dentro da obra estudada de 

maneira mais consciente. Validório (2008) traz em seu texto o conceito de MCs que nos 

permite ampliar os conhecimentos acerca desta temática.  

 

Os MCs evidenciam, dependendo dos contextos em que ocorrem, diferentes 

situações da língua e cultura de partida, que envolvem fatores linguísticos. 

Considerando as nuances de sentido trazidas pelos MCs, nota-se que 

refletem os registros linguísticos de um determinado povo, no que tange à 

sua ideologia, costumes, culinária, religião, refletindo seu modo de viver, 

pensar, agir. (VALIDÓRIO, 2008, p. 50). 

 

A obra estudada para essa pesquisa é dotada de lexias marcadas culturalmente. Vidas 

Secas foi escrita por um autor nordestino e tem como cenário a região nordeste, para ser mais 

exato, o sertão nordestino. Graciliano Ramos coloca em seu texto palavras e expressões 
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pertencentes ao vocabulário da cultura sertão nordestino, deixando assim, sua obra bastante 

rica culturalmente.  

São essas palavras ou expressões típicas e originárias da região nordeste que 

representam, caracterizam e identificam a mesma as quais denominamos Marcadores 

Culturais. Esses MCs representam a cultura de um grupo social por meio de sua língua. 

De acordo com Aubert (2003), os MCs são classificados em um sistema denominado 

Domínios Culturais. O mesmo autor o subdivide da seguinte maneira: domínio ecológico; 

domínio da cultura material; domínio da cultura social; domínio da cultura ideológica. Segue 

abaixo a descrição de cada um deles com as suas especificidades: 

  

(a) domínio ecológica - termos que designam seres, objetos e eventos da 

natureza, em estado natural ou aproveitados pelo homem, desde que o 

conteúdo intrínseco do termo não implique que seja ser, objeto ou evento 

que tenha sofrido alterações  pela ação voluntaria do homem: urubu, 

juazeiro, chuva de caju, chapadão, vereda, etc.; (b) domínio da cultura  

material – termos que designam objetos criados ou transformados pela mão 

do homem, ou atividades humanas: maloca, gibão, cachaça, mungunzá 

aboiado, chácara, samba, vaquejar, etc.; (c) domínio da cultura social – 

termos que designam o próprio homem, suas classes, funções sociais e 

profissões, origens, relações hierárquicas, bem como as atividades e eventos 

que estabelecem, mantêm ou transformam essas relações, inclusive 

atividades linguísticas: jagunço, tupi, apadrinhar, coronel, pai-de-santo, 

repentista, concessão de sesmarias, etc.; (d) domínio da cultura  ideológica 

– termos que designam seres, objetos e eventos pertencentes a sistemas de 

crenças. Inclusive sistemas mitológicos, as entidades espirituais tidas como 

fazendo parte desses sistemas, bem como as atividades e eventos gerados por 

tais entidades: mula-sem-cabeça, Ogum, encantado, benzendura, etc. 

(AUBERT, 2003, p. 160).   

 

Para seguir com esta pesquisa, esses serão os conceitos de Domínios Culturais que 

iremos adotar para analisar e classificar as Marcas e seu Marcadores presentes no corpus 

dessa pesquisa.  

 

3.1.2 Marca Cultural 

 

O Nordeste é considerado a terceira maior região do Brasil. Possuidora de nove 

estados, essa região está distribuída em uma área de 1.561.177km². Foi no Nordeste que 

começou o Brasil. Porém essa região nem sempre foi reconhecida como região brasileira, 

assim nos diz a autora Ferreira (2014) no trecho abaixo.  
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[...] o Nordeste como região brasileira não é um dado natural, mas, sim, fruto 

de uma construção histórica e cultural levada a cabo pelas elites políticas e 

literárias daquele espaço, iniciada por volta da década de 1910 do século 

XX. Esses segmentos criaram primeiro a ideia de Nordeste e depois do ser 

nordestino como possuidor de caracteres e aspectos próprios que eram 

possíveis identificar. Porém, a identidade nordestina, elaborada por essas 

elites a partir dos anos 1920, só se popularizou nas duas décadas seguintes 

com ações variadas, dentre elas a de Gilberto Freyre, no campo sociológico; 

de Luiz Gonzaga, na esfera da música, e dos literatos do chamado Romance 

de 30, como José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Raquel de 

Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, dentre outros. (FERREIRA, 

2014, p. 42-43). 

 

Ou seja, o Brasil é possuidor de uma cultura bastante diversificada que varia de região 

para região, mas a cultura nordestina foi ganhando cada vez mais força principalmente por ter 

sido destaque e popularizada através dos grandes nomes citados no trecho acima. E é por ser 

rica culturalmente que essa região traz Marcas Culturais enraizadas e especificas da mesma. 

Essas marcas se distribuem por vários vieses dentro da cultura nordestina, podendo ser 

encontrada na culinária, na fauna e flora, na religião entre outros.  

Aubert (2006) nos diz que marcas remetem ao universo ecológico, de cultura material, 

social, e religiosa trazem uma referência ainda mais forte quando se trata de MCs. Vejamos 

no trecho a baixo, sua indagação a respeito: 

 
Outras marcas, ainda, dizem mais diretamente respeito à dimensão 

referencial das línguas, remetendo aos universos ecológico (flora, fauna, 

topografia, hidrografia, etc.), da cultura material (objetos e espaços criados 

pelo homem), da cultura social (relações sociais de toda ordem) e da cultura 

religiosa (nos termos de Nida, 1945), ou, talvez mais precisamente, 

ideológica (referências a sistemas de crenças) (vide, p.ex., Aubert, 1998, 

2003). Todas essas marcas serão aqui denominadas marcadores culturais, e 

admitimos, no que interessa à tradução e ao traduzir, que representam, ao 

lado da função poética da linguagem, as principais dificuldades tanto do 

fazer tradutório quanto da reflexão sobre o traduzir. No limite, podem 

implicar a admissão da inviabilidade intrínseca ou a relativização profunda 

do ato tradutório. (AUBERT, 2006, p. 24-25). 

 

Aubert (2006) nos mostra a definição de cada domínio e traz a ideia de que os 

domínios estão ligados a MC, mas, ao final do trecho destacado, ele coloca as Marcas 

Culturais e Marcadores Culturais em uma linha horizontal, classificando-os como 

pertencentes ao mesmo grupo. Para Reichman e Zavaglia (2014), elas trazem em seu artigo 

que trata sobre a tradução de documentos escolares uma definição que separa MC de MCs, 

porém os deixam um interligado ao outro. 
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Entendemos aqui as marcas culturais como relações abstratas que se 

estabelecem espaço-temporalmente entre esquemas culturais mais gerais e 

esquemas culturais mais específicos, como a relação entre a legislação 

brasileira sobre o ensino e os sistemas de ensino brasileiro, e os marcadores 

culturais como objetos textuais que representam essas relações, como o 

gênero textual brasileiro histórico escolar ou a terminologia desse gênero. 

(REICHMAN; ZAVAGLIA, 2014, p. 52). 

 

Para esta pesquisa ficamos com a ideia de separação dos conceitos de Marca e 

Marcadores. Pois, assim como Reichman e Zavaglia (2014), acredita-se que a Marcar Cultural 

faz parte de uma ideia mais ampla onde engloba os Marcadores. 

 

3.2 LÉXICO  

 

Podemos considerar o léxico como gerenciador da construção de um vocabulário de 

palavras que representa uma sociedade e sua cultura, atendendo assim a necessidade de 

comunicação dos falantes. Antunes (2012, p. 27) nos diz que: 

 

Ao lado da gramática, mais a especificamente junto com à morfossintaxe e à 

fonologia, o léxico constitui um grande componente da língua. Se é verdade 

que não existe língua sem gramática, mais verdade ainda é que sem léxico 

não há língua. 

 

De acordo com Biderman (1998, p. 13) “O léxico de uma língua natural constitui a 

forma de registrar o conhecimento do universo”. A relação que temos com o mundo por meio 

da língua nasce de forma cognitiva, vamos aprendendo a nos relacionar por meio das 

experiencias vividas ao longo de nossas vidas e pelas palavras adquiridas que vão sendo 

disponibilizadas. 

É importante que tenhamos a consciência de não interpretar o léxico como uma grande 

lista de palavras dentro de um sistema de língua. O léxico vai mais além do que essa 

classificação errônea. O que queremos deixar claro é que léxico não é somente palavras soltas 

dentro de uma língua, mais sim o que elas representam dentro da mesma. Antunes (2012), nos 

traz essa informação no trecho abaixo, é importante que tenhamos atenção a essa questão. 

 

[...] as palavras de uma língua não são meros rótulos das coisas; logo, o 

léxico de uma língua não se resume a uma lista – transparente e precisa – de 

palavras com que se dá nome a essas coisas. Ou seja, o léxico não é um 

conjunto de etiquetas com que se marca, com que se nomeia ou rotula as 

coisas ao nosso redor. [...] A ideia de que o léxico da língua, em ralação às 

coisas do mundo, não é uma espécie de espelho que reflete fielmente o 

mundo são aceitas há bastante tempo por linguistas de diferentes correntes 

teóricas. Igualmente, já vigora a ideia de que o exercício da linguagem é 
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muito mais que uma simples atividade de nomear, de designar, de rotular as 

coisas ou de falar sobre elas. 

[...] A constante expansão do léxico na da língua se efetua pela criação de 

novas palavras (doleiro, internetês), pela incorporação de palavras de 

outras línguas (deletar, mouse, leiaute, tuitar, blogar), pela atribuição de 

novos sentidos a palavras já existentes (salvar, fonte, vírus) processos que 

costumam coexistir e deixar o léxico em um ininterrupto movimento de 

renovação. (ANTUNES, 2012, p 30-31, grifos do autor). 

 

O estudo do léxico está atrelado aos caminhos traçados pelas palavras dentro da 

língua. O que se estuda são essas significações e ressignificações que as palavras vão tomando 

dentro da língua, como foi citado no trecho acima.  Como essas palavras foram incorporadas, 

O que representam no meio em que é utilizada? Como surgem? E porque surgem? São esses 

os questionamentos que se busca responder por meio de estudos voltados a lexicologia.  

Não podemos separar língua de cultura, pois as palavras que utilizamos, representam 

muito o meio social que vivemos ou que nos relacionamos. Ainda a partir dos estudos de 

Antunes (2012), ela traz essas discussões relacionadas a língua como manifestação cultural. A 

autora nos diz que “[...] o repertório lexical que manejamos, as escolhas lexicais que fazem 

nossas preferências constituem ‘pistas’ claras de nosso pertencimento aos grupos onde 

tecemos nossa identidade.” (ANTUNES, 2012, p. 46). 

 

Ao usar o léxico, o falante permite expressar suas ideias, as de sua geração, 

as da comunidade a que pertence, enfim usa a língua como retrato de seu 

tempo, atuando, inclusive como agente modificador e imprimindo marcas 

geradas pelas novas situações com que se depara. (SÁ, 2011, p. 245).  

 

Com isso, a língua da comunidade do falante se torna ainda mais rica e com 

características próprias, valorizando ainda mais a cultura e caracterizando as pessoas que a 

cercam e/ou relacionam-se com o meio. 

 

Desse modo, o léxico de uma língua conserva uma estreia relação com a 

história cultural da comunidade. É nesse sentido que se pode falar da 

existência de um vocabulário regional, constituído de lexias que se referem a 

particularidades de experiências e atividades humanas especificas. 

(NASCIMENTO; BARREIROS, 2018, p. 210). 

 

Além do tupi, o Nordeste recebeu influências fortes do português (hoje nossa língua 

oficial) e de outros idiomas como os provenientes da África, isso o torna uma região rica e 

possuidora de um léxico variando.   
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É fato que a língua portuguesa aportou primeiro no Nordeste, através dos 

donatários das capitanias, quando a antiga Terra de Vera Cruz era apenas 

uma faixa estreita, limitada pelo Tratado de Tordesilhas. Em meio à 

catequese jesuítica, eles preferiam usar o latim a aprender a língua geral da 

costa - o tupi - para melhor divulgar a fé cristã. No Nordeste, a língua foi 

adequada a novos hábitos fonéticos, recheando-se de termos de origem 

indígena e, mais adiante, de origem africana. Essa modalidade de língua 

transplantada foi mantida quase sem ser modificada, diferentemente do 

Sudeste, já que nela há grandes quantidades de falantes de outras línguas. 

(SÁ, 2011, p. 250). 

 

O estudo do léxico está dividido em algumas disciplinas que se dedicam ao mesmo, 

entra elas as mais tradicionais são as denominadas Lexicologia e Lexicografia. Para dar 

seguimento a nossa pesquisa, vamos focar nessas duas vertentes, as quais irão nos nortear 

para o desenvolvimento de nossa pesquisa e a construção do glossário, que a princípio será 

monolíngue, porém deixará margens para a ampliação e transformação do mesmo em um 

glossário bilingue. 

Biderman (1998) nos traz as seguintes definições relacionadas a Lexicologia e 

Lexicografia: 

1. i. A lexicologia, ciência antiga, tem como objetivos básicos de estudos e 

analise a palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico; ii. 

Tradicionalmente os estudos a lexicologia tem-se ocupado da 

problemática da formação de palavras, província em que essa ciência 

confina com a morfologia, dita lexical; iii. Os lexicólogos também vêm se 

dedicando ao estudo da criação lexical, ou seja, dos neologismos. 

(BIDERMAN, 1998, p. 16). 

 

2. i. A lexicografia é a ciência dos dicionários; ii. Ao longo desses últimos 

séculos a descrição de léxico foi efetivamente realizada pela lexicografia e 

não pela lexicologia...; iii. A análise de significação das palavras tem sido 

objetivo principal da lexicografia. (BIDERMAN, 1998, p. 17). 

 

As referências sobre léxico são norteadoras para essa pesquisa. Partindo do 

entendimento das mesmas, nesta pesquisa identificaremos os candidatos a marcadores 

culturais presentes na obra, para serem analisados segundo a proposta de Nascimento (2018). 

Para contribuir com o desenvolvimento do glossário, os marcadores encontrados por 

meio desta pesquisa serão organizados em uma fixa lexicográfica que nos ajudará na leitura e 

compreensão dos mesmos. Essa ficha foi desenvolvida por Nascimento e Barreiros (2018), e 

segundo eles “[...] foi construída para satisfazer as necessidades especificas da pesquisa [...], o 

que não em impede a sua adaptação em pesquisas posteriores” (NACIMENTO; 

BARREIROS, 2018, p.222).  
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Figura 01 - ficha lexicográfica para apresentação dos Marcadores culturais e suas traduções 

 
Fonte: Elaborado por Nascimento e Barreiros (2018, p. 221). 

 

Segue abaixo a fixa que foi adaptada para suprir a necessidade desta pesquisa, tendo 

em visa que para a mesma foi necessário somente a área da ficha que trata dos marcadores em 

português desconsiderando a sessão que abarca as definições em espanhol e modalidade de 

tradução. 

 

Figura 02 - ficha lexicográfica adaptada para apresentação dos Marcadores culturais e suas traduções 

Fonte: Elaborada por Nascimento e Barreiros (2018), adaptada pelo pesquisador. 

 

(1)– Identificador da organização semasiológica; (2) – MC lematizado; (3) Classe gramatical; 

(4) – Definição do MC; (5) – Abonação; (6) – Pagina da Abonação;  (7) – MC em contexto. 
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3.3 LINGUÍSTICA DE CORPUS 

 

Para entender o que é e como está configurada a linguística de corpus, primeiro vamos 

pontuar o que é corpus. Beber Sardinha (2000) nos explica o que ele considera como corpus: 

 

Um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da 

língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, sejam 

representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, 

dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, com a 

finalidade de propiciar resultado vários e úteis para a descrição e análise 

(BEBER SARDINHA, 2000, p. 8-9). 

 

São esses materiais em forma de texto ou áudio, chamados de corpus que permitirá o 

pesquisador levantar e organizar dados para sua pesquisa. Partindo do conceito de Beber 

Sardinha (2000), um dos grandes estudiosos dessa área, a LC seria o que se define como 

corpus, porém reunido em formato eletrônico. 

 

A Lingüística de Corpus ocupa-se da coleta e exploração de corpora, ou 

conjuntos de dados lingüísticos textuais que foram coletados criteriosamente 

com o propósito de servirem para a pesquisa de uma língua ou variedade 

lingüística. Como tal, dedica-se à exploração da linguagem através de 

evidências empíricas, extraídas por meio de computador. (BEBER 

SARDINHA, 2000, p. 325). 

 

Ademais dessa comparação de corpus e LC, temos que entender também o que difere 

a LC da linguística. Um ponto que nos possibilitara a entender essa distinção é o formato 

eletrônico que possui a LC e a sua disponibilidade. Para os pesquisadores Aloisio e Almeida 

(2006):  

 

[...] uma das diferenças entre a concepção da Lingüística de Corpus e da 

Lingüística é o formato do corpus, ou seja, os dados devem estar em formato 

eletrônico. O que significa dizer que uma grande quantidade de livros, ou de 

revistas, ou mesmo de textos impressos não é considerada corpus pela 

Lingüística de Corpus, já que os dados lingüísticos não estão num formato 

que possam ser processados por computador. (ALOISIO; ALMEIDA, 2006, 

p. 157). 

 

Por meio das definições aqui apresentadas podemos entender que, a LC é o corpus 

reunido para estudo, organizado de forma eletrônica e disponível para consulta de outros 

pesquisadores.  

Para a manipulação do corpus, será utilizado o software WordSmith Tools 7.0, que irá 

compilar e processar os dados de forma automático, com o apoio da LC, que por meio de sua 
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metodologia ajudara na criação e sistematização de corpora. O WordSmith Tools 7.0 é um 

pacote de software pago, destinado, principalmente, para linguistas, em particular para o 

trabalho no campo da linguística de corpus.  

 

O programa foi desenvolvido pelo linguista britânico Mike Scott na 

Universidade de Liverpool e lançado como versão 1.0 em 1996. Baseou-se 

no MicroConcord, co-desenvolvido por Mike Scott e Tim Johns, publicado 

pela Oxford University Press em 1993. Versões 1.0 até 4.0 foram vendidos 

exclusivamente pela Oxford University Press, a versão atual 7.0 e as versões 

anteriores também são distribuídas pela Lexical Analysis Software Limited. 

O software é executado no sistema operacional Windows e tem uma 

interface amigável que facilita a sua utilização. (NASCIMENTO, 2018, p. 

67). 

 

Referente ao uso do software WordSmith 7.0 em sua dissertação, no trecho abaixo 

Geovanio Nascimento nos informa sobre utilidade do programa para pesquisas como a sua. 

 

As ferramentas de análises do WordSmith Tools 7.0 interessam à presente 

pesquisa pois, são muito úteis na análise de dados de grande volume como é 

o caso da obra Os Sertões, e sua tradução. Além disso, pela rapidez no 

processamento dos dados e na produção das listas de palavras com a 

ferramenta Wordlist, que facilita o trabalho de separação dos candidatos a 

Marcadores Culturais. Também, a simplificada observação dos contextos em 

que estão inseridos esses candidatos através do Concord nos possibilitará 

verificar e admitir se cada unidade léxica selecionada é mesmo um marcador 

cultural ou não, possibilitando também inscrevê-lo no Domínio Cultural aqui 

investigado. Também, o alinhamento do TT com o TO permitirá comparar as 

escolhas da tradutora com as unidades léxicas do texto da obra em 

Português, dentre outras possibilidades. (NASCIMENTO, 2018, p. 68). 

 

O trabalho de Nascimento (2018) foi o primeiro a utilizar o WordSmith Tools 7.0 

dentro do grupo de pesquisa. Os projetos que estão sendo desenvolvidos, incluindo este, 

utilizaram a pesquisa de Nascimento (2018) como base, seguindo a metodologia por ele 

descrita e as ferramentas utilizadas no programa. 

Seguiremos as definições da linguística de corpus para construir o nosso banco de 

dados relacionado as obras estudadas. Os mesmos serão colocados em formato digital e 

disponibilizados para consulta de outros pesquisadores, atingindo assim os critérios da 

linguística de corpus.  
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3.4 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa, tem como principal 

referência, Nascimento (2018), que por meio de sua metodologia, desenvolveu uma pesquisa 

de excelência sobre marcadores culturais. Ademais de ter Nascimento (2018) outros autores 

que também desenvolveram artigos, dissertações e teses publicados na área, foram estudados. 

O corpus dessa pesquisa é constituído pela 45º edição da obra literária Vidas Secas 

escrita pelo autor Graciliano Ramos, publicada por Álvaro Lins. Para obtenção dos dados, foi 

utilizado o programa computacional WordSmith Tools 7.0, que dispõe de ferramentas como: 

WordList, KeyWord, Concord, e utilitário como o Aligner e o Text Converter, os quais são 

primordiais para identificar, analisar e confrontar os dados acerca dos MC’s. 

 

3.4.1 Tratamento do texto e constituição do corpus 

 

Para o andamento dessa pesquisa, o corpus precisou ser preparado de tal modo, que 

fosse possível sua leitura no programa computacional WordSmith Tools 7.0. Para que as 

informações pudessem ser processadas pelo programa, o corpus precisaria estar em formato 

.txt., “[...] que é uma extensão de arquivos de textos sem formatações especiais (numeração de 

páginas, negritos, sublinhados, imagens, notas, gráficos dentre outros) de fácil leitura por 

programas computacionais.” (NASCIMENTO, 2018, p. 59).  

Como primeiro passo para o tratamento do texto, o livro deve ser escaneado para PDF, 

utilizando o OCR (Optical Character Recognition). Depois, o arquivo deverá ser convertido 

gratuitamente pelo site ILOVEPDF1 para o formato Word, a fim de ser processado pelo 

Microsoft Word 2016, no qual iremos fazer a limpeza do texto, tendo como critério retirar 

todas as numerações de páginas, notas de rodapé (feitas pelo editor), cabeçalhos, imagens e 

unir as palavras separadas. 

Como foi encontrada uma edição em PDF que já tinha sido utilizado com o OCR, o 

escâner não precisou ser feito, pois não havia motivos para tal atividade, passando assim para 

a limpeza do arquivo já em Word 2016. 

No momento da limpeza, também foi necessário fazer correções em algumas palavras 

que foram sinalizadas pelo corretor ortográfico do Word 2016. Para que a verificação fosse 

feita de maneira segura foi colocado lado a lado os textos em PDF e em Word. Um dos 

                                                           
1 Disponível em: https://www.ilovepdf.com/. Acesso em: 1 nov. 2018.  

https://www.ilovepdf.com/
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momentos em que isso aconteceu foi quando o corretor sinalizou como erro a palavra “Ideia”, 

pois a mesma seguia acentuado, hoje não se deve acentuar esta palavra, pois, segundo a novas 

normas ortográficas brasileira, o acento agudo deixa de ser usado nos ditongos abertos “ei” e 

“oi”. Neste caso o pesquisador não fez nem uma modificação para a norma padrão, pois a 

escrita do texto deve ser conservada.  

Num segundo momento, foi necessário a interferência do pesquisador deu-se quando o 

hífen era omitido nas palavras causando a junção por completo da mesma. O pesquisador 

verificava no texto em PDF se a palavra orginalmente era escrita com o hífen, caso sim, ele 

acrescentava o mesmo no texto em Word.   

 

3.4.1.1 Corpus de Referência 

 

Segundo Beber Sardinha (2004, p. 97 apud VALIDÓRIO, 2008, p. 64), o corpus de 

referência “[...] funciona como termos de comparação para a análise. A sua função é fornecer 

uma norma com a qual se fará a comparação das frequências do corpus de estudo. A 

comparação é feita por meio de uma prova estatística selecionada pelo usuário [...]”. O corpus 

de referência tem que ser no mínimo três vezes maior que o corpus de estudo e também deve 

conter textos de vario gêneros” (BARREIROS, 2017). 

Para esta pesquisa, decidiu-se utilizar o mesmo corpus de referência da dissertação de 

Nascimento (2018), composto por um total de 10 arquivos de textos com aproximadamente 

1.749.943 palavras e 179.785 palavras diferentes, não contabilizando as repetições, tendo 

como critério de escolha dos textos a criatividade e variedade de gêneros textuais. Esse corpus 

é disponibilizado pelo Projeto de Pesquisa Padrões do Português Popular Escrito: o 

vocabulário do Jornal Diário Gaúcho – PorPopular, coordenado pela professora Profa. Dra. 

Maria José Bocorny Finatto do Instituto de Letras da Universidade Federal Rio Grande do Sul 

em colaboração (FACIN-PUC-RS, NILC-USP, UNISINOS, UERGS, UFSM), sendo possível 

acessá-lo pelo link <http://bit.ly/2jaDk3s> (NASCIMENTO, 2018). 

O corpus de referência é fundamental para esta pesquisa, com ele foi possível observar 

a chavicidade das palavrar no TO. Para a verificação da chavicidade das palavras, foi preciso 

confrontar os dados obtidos no TO com o corpus de referência, utilizando a ferramenta 

KeyWords do WordSmith Tools 7.0. Foi feita uma WordList com o corpus de referência, na 

qual foram rastreados os candidatos Marcadores Culturais por meio da frequência.  
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3.5 UTILIZANDO O WORDSMITH TOOLS 7.0 

 

Para esta pesquisa foi tratado o TO, porém foi necessário fazer um recorte de análise 

por conta do tempo disponível para a pesquisa. A obra é composta por tomo único com treze 

capítulos. Em seguida, foi dado início ao tratamento do corpus na ferramenta Wordsmith tools 

7.0. 

 

Figura 03 – Página inicial do Wordsmith Tools 7.0 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Ao abrir a página inicial do programa a primeira ferramenta utilizada para manusear o 

TO foi o a Word List. Nesta ferramenta foi inserido a versão do TO em txt para que fosse 

processado. Com o texto já aberto no programa, foi gerada uma lista em ordem alfabética com 

todas as palavras presentes no mesmo, totalizando uma lista com 5293 palavras.  
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Figura 04 – Lista de palavras gerada pelo WordList 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 

Para dar seguimento a pesquisa, uma seleção de candidatos a marcadores culturais foi 

feita. Foram usados como critério para essa seleção: i. os conhecimentos acerca dos MCs; ii. 

Os conhecimentos pessoas relacionados ao nordeste; iii. A frequência com que as palavras 

aparecem no texto (informação que também aparece na Word List) iv. A importância das 

mesmas para o contexto da história.  

Sendo assim, em um primeiro momento da seleção, foram encontrados 223 candidatos 

a MCs. Esses candidatos foram separados por domínios dentro de uma tabela construída pelo 

pesquisador, aposto a separação os mesmos foram analisados, restando assim um total de 65 

candidatos a Marcadores.  
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Quadro 01 – Lista de Marcadores por Domínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

DOMÍNIOS CULTURAIS DOMÍNIO 

ECOLÓGICO 

DOMÍNIO DA 

CULTURA  

MATERIAL 

DOMÍNIO DA 

CULTURA 

SOCIAL 

DOMÍNIO DA 

CULTURA 

IDEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADORES CULTURAIS 

01 ALAZÃ  AGUARDENTE  CABRA  AGOURO  

02 ALECRIM ALPERCATAS CABRA MACHO  BOLANDEIRA  

03 ALUVIÃO  ANGICO  CAMBADA   

04 AROEIRA BAINHA DEMÔNIO   

05 BANZEIRO  BAINHA DE FACA DIABO   

06 BANZEIROS BINGA  EXCOMUNGADA   

07 BARAÚNA  BODEGA EXCOMUNGADAS  

08 BARAÚNAS BOTICA  EXCOMUNGADO  

09 CAITITU   CACARECOS  EXCOMUNGADOS  

10 IMBU  CAMARINHA  JARARACAS   

11 IMBURANAS  CARITÓ  LAZARENTO   

12 JUAZEIRO COPIAR  MIÚDA  

13 JUAZEIROS NESGA  MIÚDAS  

14 MANDACARU OITÃO  MIUDINHOS  

15 MANDACARUS PINGA  MIÚDO   

16 MUCUNÃ  TAMBORETES  MIÚDOS  

17  GALO PEDRÊS   QUENGA  

18 QUIPÁ    

19 SUÇUARANA     

20 SUÇUARANAS    

21 SUCUPIRA     

22 SUCUPIRA    

23 TAQUARI P.    

24     
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Para essa pesquisa foi escolhido como recorte a ser investigado os Marcadores do 

Domínio da Cultura Material, que abarca o léxico da culinária, vestuário, espaço físico, 

objetos doméstico e de uso pessoal. Tendo em vista essas questões deu-se início ao estudo de 

maneira mais específica desses marcadores, sendo utilizado o corpus de referência, os 

dicionários Houaiss e UNESP e na ferramenta Wordsmith tools 7.0 o Concordance para 

verificar onde a palavra aparecia no texto e o contesto da mesma como podemos observar nas 

figuras abaixo. 

 

Figura 05 – Utilizando o Concordance a partir do Word list 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 
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Figura 06 – Analisando o marcador Caritó no Concordance 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 

No total foram analisadas 17 MCs pertencentes ao Domínio da Cultura Material. Os 

demais foram distribuídos entre os Domínios da Cultura Social, Ecológica e Ideológica. A 

frequência com que esses marcadores aparecem por domínio segue ilustrada no gráfico 

abaixo. 

 

Figura 07 – Gráfico de ocorrência dos Domínios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 
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Por fim, os marcadores selecionados, foram organizados na ficha lexicográfica já 

citada aqui, que sofreu alterações para supri as necessidades desta pesquisa. As fichas foram 

organizadas em ordem alfabética, como podemos ver na sessão seguinte.
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4 MARCADORES CULTURAIS NA OBRA VIDAS SECAS 

 

Foram selecionados para esta pesquisa os MCs da obra Vidas Secas, partindo das 5293 

palavras geradas pelo Word List. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi preciso fazer um 

recorte por conta do curto espaço de tempo, como já foi explicado anteriormente. Os 

marcadores selecionados estão aqui organizados em ordem alfabética em fichas lexicográficas 

que foram desenvolvidas por Nascimento e Barreiros (2018) e adaptadas pelo pesquisador. 

A escolha do Domínio Material como recorte, deu-se por conta da importância dos 

marcadores para a obra, pois os mesmos funcionam como uma extensão dos personagens e 

caracteriza o estilo de vida, principalmente dos protagonistas (Fabiano, Sinha Vitoria, o filho 

mais velho e o filho mais novo). Alguns desses dominós como Alpercatas aparecem em 

momentos importantes da obra, contribuindo para o entendimento dos caminhos percorridos 

pelos personagens. A obra de Graciliano Ramos, consegue mostrar a realidade dos 

nordestinos que viveram na década de 1930 e foram abandonados pelo governo, pois o único 

interesse que se tinha nessa gente, era o da mão de obra, trabalhar e produzir na roça e/ou nas 

casas de famílias ricas. 

Baseado nas leituras dos textos de Ferreira (2014) e Patto (2012) foi possível notar e 

ampliar os discursões relacionadas aos sertanejos vistos como animais com a função de 

trabalhar em busca do “progresso”, de um futuro melhor. Ambos autores trazem essa temática 

em sua escrita e alimentam ainda mais as ideias que Graciliano Ramos passa em sua obra. 

Os Marcadores Culturais de Domínio Material, dentro da obra, são de suma 

importância para entender a vida dos personagens sertanejos e do próprio sertanejo fora da 

ficção. Esses MCs, na maioria das vezes que aparecem, funcionam como uma extensão dos 

personagens, seja como instrumento de trabalho, na vestimenta, nos objetos pessoais, 

materiais de uso doméstico. 

Portanto os MCs apresentados nesta pesquisa, são marcadores que representam o 

sertanejo/nordestino, sua forma de vida, de relacionar-se com o outro e com a sociedade, 

assim como também as condições de vida que lhes eram oferecidas para a sua sobrevivência 

no sertão.  
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A a  

AGUARDENTE 

DEFINIÇÃO 

Sf bebida alcoólica vendida em bodega.  

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] Inácio trouxe a garrafa de aguardente. [...]” (p.14) 

“[...] diabo do jogo, tonto de aguardente, [...]” (p.15) 

“[...] afato, a cabeça cheia de aguardente[...]” (p.44) 
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ALPERCATAS 

DEFINIÇÃO 

 

Sf 1 sandálias com tiras de couro usadas pelos personagens por Fabiano e Sinha Vitoria no dia a dia e pelos filhos mais velho e mais novo, em 

dias festivos. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...]As alpercatas dele estavam gastas [...]” (p.4) 
 

“[...]”na lama seca, as alpercatas dele faziam chape-chape, [...] (p.7) 
 

“[...]  Os três pares de alpercatas batiam na lama rachada, [...]” (p.7) 
 

“[...] do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra [...]” (p.7) 
 

“[...]  As alpercatas batiam no chão rachado [...]” (p.9) 
 

“[...] espalhando seixos com as alpercatas - ela se avizinhando a galope [...]” (p.11) 
 

“[...] As alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso[...]” (p.12) 
 

“[...]  As alpercatas dela tinham sido gastas [...]” (p.23) 

“[...] só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou [...]” (p.34) 
 

“[...] à novena calçado em alpercatas, a camisa de algodão [...]” (p.41) 

“[...] pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão [...]” (p.15) 

“[...] largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no [...]” (p.15) 

 
 

“[...] alguém os tangesse, e as alpercatas de Fabiano iam quase [...]” (p.66) 
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“[...] como cascos, metidos em alpercatas novas, caminhariam meses [...]” (p.67) 

“[...] das que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças [...]” (p.70) 
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A a 

ANGICO 

DEFINIÇÃO 

Sm Madeira que serve de lenha para a alimentar o fogo durante as noites frias do sertão. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS  

“[...]entre as pedras achas de angico molhado, procurou [...]” (p.34) 
 

“[...]sustentar as labaredas no angico molhado. Os meninos [...]” (p.36) 
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B b 

BAINHA 

DEFINIÇÃO 

Sf  estojo comprido utilizado para guarda faca ou facão. 

ABONAÇÕES  

PORTUGUÊS 

“[...]o. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão[...]” (p.3) 
 

“[...] meteu o facão na bainha. Podia matá-lo com [...]” (p.57) 

“[...]vergonha. Agora dormia na bainha rota, era um troço inútil[...]” (p.59)  
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BAINHA DA FACA 

DEFINIÇÃO 

Sf Objeto utilizado pelo como um instrumento para agredir fisicamente o outro. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] resultado, fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o [...]” (p.3) 
 

“[...] Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta. Naquele[...]” (p.31) 

“[...]de orelhas e pancadas com bainha de faca. Apesar [...]” (p.33) 
 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGA 

DEFINIÇÃO 

S Isqueiro utilizado para acender cachimbo e cigarro. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...]alha de milho, acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado [...]” (p.8) 
 

“[...]sono. Sinha Vitória pediu o binga ao companheiro e acendeu [...]” (p.69) 



46 

 

 

 

 

 

BODEGA 

DEFINIÇÃO 

Sf Pequeno armazém onde as pessoas vão comprar mantimentos ou se reuniam para beber.  

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...]na algibeira, dirigiu-se à bodega de seu Inácio, onde guarda[...]” (p.14) 
 

“[...]e obedecia. Atravessaram a bodega, a corredor, desembocaram [...]” (p.14) 
 

“[...] o gibão e os alforjes na bodega de seu Inácio. Encontrei [...]” (p.15) 
 

“[...] porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. – Lorota [...]” (p.15) 
 

‘[...]adro lentamente. Diante da bodega de seu Inácio virou o [...]” (p.42) 

“[...]se, foi até a porta de uma bodega, com vontade de beber [....]” (p.51) 
 

“[...] Perigoso entrar na bodega. O único vivente que o com [...]” (p.54) 

“[...] estado. Um perigo entrar na bodega. Estava com desejo de bebe [...]” (p.54) 

“[...] Um perigo entra na bodega. Estava com desejo de beber [...]” (p.54) 
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BOTICA 

DEFINIÇÃO 

Sf Espécie de farmácia de remédios naturais feitos com ervas e etc. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] da fazenda, pagara na botica uma garrafada para Sinha [...]” (p. 14) 

C c 
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CACARECOS 

DEFINIÇÃO 

Sm Roupas velhas e utensílios para cozinhar.  

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] meio de conduzir os cacarecos. [...]” (p. 11) 
 

“[...] os filhos pequenos e os cacarecos.[...]” (p.52) 
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CAIBRO 

DEFINIÇÃO 

Sm Varada da casa 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...]ficou um instante no copiar, fazendo tenção de hospedar ali a família [...]” (p.05) 

“[...] saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou [...]” (p.22) 

“[...] Fabiano subiu ao copiar, saltou na sela, a mulher * recuou [....]” (p.26) 

“[...] Sinha Vitória cachimbava tranqüila no banco do copiar [...]” (p.26) 

“[...] cabeça para baixo num caibro do copiar, sangrando. Retirou-se [...]” (p.29) 

“[...] Sinha Vitória saía pela porta da frente, descia o copiar [...]” (p.37) 

“[...]  junto às cabras que sujavam o copiar [...]” (p.39) 

“[...] Fabiano andava no copiar, batendo castanholas [...]” (p.47) 

“[...] Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se [...]” (p.48) 

“[...] Foi sentar-se no banco do copiar, examinou o céu limpo [...]” (p.60) 

“[...] Desceu o copiar, atravessou o pátio, avizinhou-se da ladeira pensando na cachorra [...]” (p.60) 

“[...] no banco do copiar, Fabiano espiava a catinga amarela [...]” (p.64) 
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CAMARINHA 

DEFINIÇÃO 

Sf cômodo da casa; quarto. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam ratos [...]” (p.8) 
 

“[...] vergonha. Ergueu-se, foi a camarinha procurar qualquer coisa [...]" (p.24) 
 

“[...] Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando  [...]” (p. 35) 
 

“[...] Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos  [...]” (p. 47) 
 

“[...] nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas,[...]” (p.49) 
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CARITÓ 

DEFINIÇÃO 

Sm  pequena prateleira ou nincho no alto da parede das casas sertanejas.  

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] Fabiano roncava, tirou do caritó o cachimbo e uma pele [...]” (p.22) 
 

“[...] da sala, por baixo do caritó, e Sinha Vitória voltou [...]” (p.23) 

“[...] na esteira, por baixo do caritó, na sala. Era bom que a de [...]” (.38) 

“[...] na esteira, por baixo do caritó onde Sinha Vitória guardava [...]” (p.49) 
 

N n 
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NESGA 

DEFINIÇÃO 

 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava [...]” (p.49) 

O o 
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OITÃO 

DEFINIÇÃO 

Sm espaço lateral de uma casa. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] travessando o cercadinho do oitão, entrou na cozinha [...]” (p.22) 
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P p 

PINGA 

DEFINIÇÃO 

Sf bebida alcoólica; aguardente; com o valor financeiro baixo. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. [...]” (p.14) 
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T t 

TAMBORETES 

DEFINIÇÃO 

Sm pequena cadeira sem braço e sem encosto; banco pequeno. 

ABONAÇÕES 

PORTUGUÊS 

“[...] as barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se [...]” (p.44) 
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Dos 16 marcadores analisados foi possível notar uma ocorrência dos mesmos que 

variam de uma a quinze vezes. Alpercatas é o marcador com maior índice de frequência no 

texto. Mesmo com uma alta frequência em sua ocorrência, decidiu-se por inseri-la no grupo 

dos MCs, pois a mesma traz uma representação significativa na história da família de 

Fabiano. A maneira em que o processo de desgaste das mesmas vai sendo descrita, podemos 

entender um pouco da vida desses retirantes e como faziam para chegar a determinados 

lugares. 

As definições aqui escolhidas para cada um dos marcadores foram feitas de acordo 

com a sua representatividade dentro do contexto da obra. Os dicionários UNESP e Houaiss 

foram importantes para a fundamentação dos significados dos MCs. Também foram 

colocados em consideração e o conhecimento prévio do pesquisador. Com a ajuda da 

ferramenta Concordance, foi possível entender qual era o contexto em que o marcador ocorria 

para assim selecionar o significado que melhor atender as necessidades da para os 

marcadores. 

Esse fato aconteceu com o marcador Nesga, que segundo o dicionário Houaiss tem os 

seguintes significados: “sf 1 pedaço de pano triangular que se costura entre duas partes de um 

tecido para aumentar sua largura 2 fig. espaço ou faixa com esse formato 3 abertura estreita 

ger. alongada; fresta” (HOUAISS, 2011, p.664). Para o contexto do marcador na obra Vidas 

Secas, decidiu-se tomar como referência a definição de número dois, colocando entre 

parênteses que o formato o qual se referia, era o formato triangular expressado na definição 

um. Escolheu-se essa definição, pois o memento em que o marcador aparece, está 

descrevendo uma faixa de sombra que surge a partir de uma pedra. 

Bainha e Bainha de Faca se tratam de lexias simples e complexa, respectivamente. 

Embora possuam o mesmo significado na língua, no contexto da obra os sentidos empregados 

diferem-se. A primeira lexia, Bainha, refere-se a um instrumento utilizado para guardar armas 

brancas como, por exemplo, facão. Por outro lado, Bainha de Faca diz respeito ao objeto 

utilizado pelo personagem Fabiano para agredir fisicamente a alguém. 

Referente ao marcador Angico, o dicionário informa o que angico é: Sm ...madeira de 

casca morron-escura, dura e pesada (UNESP, 2012, p.72), porém não deixa claro a sua função 

contexto da obra. Por isso o pesquisador informa que o mesmo dentro da obra, além de serem 

pedaços de madeira, tem a serventia de alimentar o fogo durante as noites frias. 

Cada marcador presente nesta análise nos ajuda a entender o contexto dos sertanejos 

narrados na história e a importância de cada um para a mesma. O léxico culinário que aparece 

representado por bebidas, que são encontrados nos espaços físicos aqui representados pela 
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Botica e Bodega (léxicos que representam espaço físico). O vestuário da família mostra as 

condições em que vivem a mesma. Assim, como também o pensamento de se assemelhar a 

alta sociedade quando mandavam fazer roupas que parecessem com as das famílias ricas e 

privilegiadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a pesquisa que aqui foi apresentada, podemos entender que textos, em 

especial literários, trazem Marcas Culturais que são importantes para seu entendimento e da 

cultura a qual está representando. Essas Marcas Culturais estão relacionadas com questões 

ideológicas, materiais, sociais, ecológicas que vão nos apresentando a cultura e rotina que está 

sendo retratada no contexto apresentado pelo autor. 

O corpus dessa pesquisa foi a obra ilustre obra Vidas Secas do autor nordestinos 

Graciliano Ramos. O autor nos apresenta a realidade de um povo que não era a sua, porem o 

preocupava. A obra retrata o povo nordestino, pobre, que foi esquecido pelo governo. Vistos 

como maquinas de trabalhos, eram tratados como animais e viviam em condições precárias. 

Graciliano escreve seu livro na década de trinta, período em que ficou conhecido como a Era 

Vargas. O autor era totalmente contra o governo de Getúlio Vargas e faz de sua obra uma 

forma de protesto. 

Diante de uma obra de suma importância como Vidas Secas o nosso produto de 

pesquisa, foi o léxico culturalmente marcado que traz representatividade para o povo 

nordestino e nos possibilita um entendimento maior da cultura. Com esse pensamento e 

depois da leitura de artigos, dissertações e livros que englobam temas como léxico, 

marcadores culturais, linguística de corpus, selecionamos e analisamos os MCs presentes na 

mesma.  

Deparando-se com o espaço de tempo curto foi necessário fazer um recorte nesse 

estudo de marcadores, pois o mesmo se apresentava curto para um estudo mais amplo. Sendo 

assim os marcadores trabalhos nesta pesquisa foram os referentes ao Domínio da Cultura 

Material, abarcando as lexias relacionadas ao meio culinário, de vestuário, espaço físico e 

objetos de uso doméstico e pessoal. 

Após o recorte foram totalizados 16 marcadores, que ocorreram entre uma e oito vezes 

dentro do texto, com a exceção do marcador Alpargatas, que apareceu 15 vezes, porém não 

foi descartado pois entendeu-se a sua relevancia para a história. Esse marcador aparece em 

apenas um contexto, mostrando assim uma das rotinas vividas pelos sertanejos. 

Por fim, com os marcadores selecionados, analisados e separados em uma fixa 

lexicográfica, tem-se com essa pesquisa, material para a contribuir junto aos de pesquisas 

anteriores feitas pelos grupos, com a construção do glossário bilingue que está sendo 

preparado pelo mesmo. Este glossário tem como um de seus propósitos auxiliar a outros 
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pesquisadores na busca por esses marcares para fins de trabalhos com tradução, conceitua os 

mesmos, etc. 

Essa pesquisa nos fez entender a representatividade que os marcadores têm dentro da 

língua, neste caso dentro do contexto nordestino. Esperasse que a mesma possa contribuir 

para a com futuros pesquisadores da área e com a ampliação dos estudos acerca dos 

Marcadores Culturais. 
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