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RESUMO  

 

Inserida na área da Linguística, especificamente no estudo do léxico, a presente 
monografia apresenta uma investigação sobre a utilização do léxico recorrente no livro 
Setembro na Feira, do autor Juarez Bahia (1986). Averiguação essa, que identifiquei 17 
lexias com marcas culturais encontradas na obra. Após a retirada dos dados foi realizada 
a análise dos significados das lexias identificadas, esses significados foram comparados 
com os significados encontrados em dicionários antigos e contemporâneos no sentido de 
verificar a manutenção ou não de significações mais antigas. Essa exploração se apoiou 
em estudos lexicográficos, tal como lexicológicos, propondo uma reflexão sobre a 
ligação entre língua, cultura e sociedade. A metodologia aqui utilizada se encontra sob 
os direcionamentos de uma pesquisa descritiva de base qualitativa. De tal leitura 
emergiram muitas marcas dos costumes que representam uma sociedade, o que se 
justifica devido à grande força cultural e às características explícitas de aspectos 
socioculturais, principalmente da cidade de Feira de Santana. Com efeito, ratifico que o 
léxico espelha a estrutura sócio-histórica de um povo e ilustra a sua cultura. Ainda, a 
realidade linguística é reflexo dos valores que são constituídos em um grupo social, e 
estes valores são diversos, mesmo entre os que compartilham da mesma língua. Assim, 
são apresentadas algumas relevâncias, das quais destaco: a conservação de uma carga 
histórica, social e cultural do sertão baiano, mais precisamente de Feira de Santana, 
podendo abarcar futuras pesquisas na área, de modo a contribuir para uma preservação 
literária não canônica.  
Palavras-chave: Léxico. Cultura. Sociedade. Setembro na Feira. 



 
 

 

RESUMÉN 
 

Introducido en el área de la Lingüística, específicamente en el estudio del léxico, la 
presente monografía presenta una investigación sobre la utilización del léxico recurrente 
en el libro Septiembre en la Feira, del autor Juarez Bahia (1986). Averiguación esta, que 
identifiqué 17 lexías con marcas culturales encontradas en la obra. Después de la 
retirada de los datos, fue realizada la analice de los significados de las lexías 
identificadas, eses significados fueron comparados con los significados encontrados en 
diccionarios antiguos y contemporáneos en el sentido de verificar la manutención o no 
de significaciones más antiguas. Esta exploración se apoyó en estudios lexicográficos, 
tal como lexicológicos, de modo a proponer una reflexión sobre la ligación entre lengua, 
cultura y sociedad. La metodología aquí utilizada se encuentra bajo los 
direccionamientos de una pesquisa descriptiva de base cualitativa. De tal lectura han 
emergido muchas marcas de las costumbres que representan una sociedad, lo que se 
justifica debido a la gran fuerza cultural y a las características explícitas de aspectos 
socioculturales, principalmente de la ciudad de Feira de Santana. Con efecto, ratifico 
que el léxico refleja la estructura sócio-histórica de un pueblo e ilustra la su cultura. 
Aún, la realidad lingüística es reflejo de los valores que son constituidos en un grupo 
social, y estos valores son diversos, mismo entre los que comparten de la misma lengua. 
Así, son presentadas algunas relevancias, de las cuales destaco: la conservación de una 
carga histórica, social y cultural del sertão baiano, más precisamente de Feira de 
Santana, así que puede abarcar futuras pesquisas en el área, de modo a contribuir para 
una preservación literaria no canónica.  
Palabras-clave: Léxico. Cultura. Sociedad. Septiembre en la Feira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Benedito Juarez Bahia (1930-1988), escritor e jornalista brasileiro, nascido em 

Cachoeira-Bahia, em 18 de novembro, viveu sua infância entre o litoral de Santos-SP e 

Feira de Santana-Ba. Em sua adolescência se tornou secretário de famosos advogados 

de Feira de Santana, anos depois mudou-se novamente para Santos-SP, onde trabalhou 

como estivador e logo em seguida como tipógrafo no Diário de Santos, também 

trabalhou no Jornal do Brasil e na Fundação Padre Anchieta. O autor escreveu várias 

obras tendo como marco inicial o livro Três fases da imprensa brasileira (1960), quatro 

anos depois lançou o livro Jornal, história e técnica (1964). Neste período, Juarez 

Bahia trabalhava no jornal A Tribuna, no qual passou a ser o chefe de gabinete do 

prefeito da cidade de Santos -SP, tempos depois ele foi chefe da casa civil, segundo 

Mendes Junior (2004). Publicou três romances, sendo o primeiro, Um homem de trinta 

anos (1964), o segundo, Setembro na Feira (1986) e o último, Ensina-me a ler - 

Conspirando contra o amor (1989). Dentre suas obras, Setembro na Feira (1986) tem 

traços autobiográficos, traz histórias da cidade de Feira de Santana-Ba no ano de 1940, 

época esta que a cidade estava começando a ter avanços tecnológicos, incluindo a 

inauguração da BR 116. Atualmente, a cidade é considerada um dos maiores 

entroncamentos rodoviários brasileiros. Após uma leitura do romance, foi possível 

perceber que este tem muitas marcas culturais do ambiente social vivido pelo autor, o 

que se justifica por sua grande força cultural, com características explícitas de aspectos 

socioculturais, principalmente do município em estudo. 

O estudo desta obra ganha destaque, uma vez que o intuito é colaborar com a 

preservação da cultura histórica, evidenciando, através do romance, a memória e os 

relatos da cidade de Feira de Santana, tendo uma importante significância social, que 

envolve grandes pesquisas de áreas como a Literatura e a Linguística, já que através da 

literatura do romance podem ser identificados traços linguísticos regionalistas da cultura 

baiana/sertaneja, marcados geograficamente por crenças e valores de um povo. Deste 

modo, realizou-se a análise do léxico regional contido no romance Setembro na Feira 

(1986), identificando e analisando todas as unidades lexicais – lexias – marcadas 

culturalmente, que se encontram nele. Sobrelevando que a noção de lexia marcada 

culturalmente utilizada nesse estudo, faz referência ao “modo como cada cultura 

enxerga o mundo e o reconstrói no interior do discurso”, conceito este utilizado por 
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Alzenha Junior (2006, p. 30) ao definir marca cultural em seu texto Lingüística textual e 

tradução: redefinindo o conceito de “marca cultural”. 

O estudo do léxico ‘regional1’ parte, portanto, de um levantamento das lexias 

culturalmente marcadas no texto analisado, sendo que, com este estudo, pode-se ampliar 

o conhecimento acerca da língua portuguesa e promover um melhor entendimento 

referente à sociedade feirense daquela época. Afinal, estudar a língua é estudar a 

sociedade, uma vez que o léxico espelha a estrutura sócio-histórica de um povo e ilustra 

a sua cultura.  

Na metodologia foi feito um estudo descritivo das ciências do léxico e da 

literatura, de natureza bibliográfica e com valor qualitativo, a pesquisa tem como corpus 

o romance Setembro na Feira (1986), do autor Juarez Bahia, sendo o corrente texto, 

dividido em seis seções: a primeira é a introdução, a segunda tem como título Vida e 

Obra de Juarez Bahia, a terceira Marco Teórico e Metodológico, posteriormente, segue 

a quarta seção denominada Análise do léxico culturalmente marcado em Setembro na 

Feira (1986), sucessivamente, na próxima seção, encontram-se as considerações finais.  

 
1 Regional no sentido de ter marcas culturais de determinada região, cultura. 
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2 VIDA E OBRA DE JUAREZ BAHIA 

 

Benedito Juarez Bahia nasceu em 18 de novembro de 1930, na cidade de 

Cachoeira – Bahia. Quando tinha seis anos foi morar em Santos-SP com sua família, 

por volta dos 12 anos voltou a morar na Bahia, mais precisamente na cidade de Feira de 

Santana, onde começou sua carreira como jornalista, ficando conhecido por trabalhar 

como secretário do advogado Arnold Ferreira da Silva. Anos depois voltou a viver em 

Santos-SP, ingressando no Diário de Santos como tipógrafo, logo depois foi para o 

jornal A Tribuna, onde se tornou um excelente repórter. Teve como formação o Curso 

de Jornalismo, na Instituição Acadêmica Santista, atualmente Universidade Católica de 

Santos.  

A seguir a foto de Juarez Bahia em sua formatura: 

 

              Figura 1: Juarez Bahia em sua formatura 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 
 

                Figura 2: Juarez Bahia recebendo seu diploma 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 
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 Foi o orador de sua turma. Logo após formado, se tornou professor da 

instituição na qual se formou, e tempos depois começou a lecionar na Faculdade de 

Jornalismo Casper Líbero, de São Paulo.  

 

Em março de 1964, Juarez Bahia acompanhou o amigo Francisco 
Prado a Brasília, onde ele receberia informações sobre o cargo que iria 
assumir como interventor em uma companhia estatal, nomeado por 
Darci Ribeiro, chefe da Casa Civil do presidente da República João 
Goulart. Tomando o avião em São Paulo, estranharam o pouso em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. O aeroporto estava cercado 
por policiais. Ninguém sabia que o golpe militar estava se 
desencadeando. O vôo prosseguiu até Brasília. O Palácio do Planalto 
estava vazio. Darci Ribeiro, que esperava os dois, aconselhou-os a 
voltar imediatamente, pois um grande problema ganhava força. 
Colocou um carro da Universidade de Brasília à disposição para o 
regresso a Santos. Pelo aeroporto, já não conseguiriam sair (MENDES 
JUNIOR, 2004, on-line). 

 

Após este ocorrido Juarez Bahia foi abrigado por Athiê Jorge Curi em sua 

residência, onde permaneceu durante quinze dias, regressando depois a Santos. Sete 

anos depois desse incidente, Juarez Bahia publicou o livro Jornalismo, informação e 

Comunicação (1971). Sua primeira obra foi sobre o jornalismo, titulado Três fases da 

imprensa brasileira (1960), logo em seguida publicou outras obras na mesma área, 

sendo: Jornal, história e técnica (1964); Jornalismo, informação e comunicação 

(1971); Jornal, história e técnica (1990), último livro do autor, dividido em dois 

volumes: volume 1: História da imprensa brasileira e o volume 2: As técnicas do 

jornalismo.  

A seguir a foto da capa dos três primeiros livros de Juarez Bahia: 

 

Figura 2: Capa do Livro Três fases da imprensa brasileira 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 
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Figura 3: Capa do livro Jornal, história e técnica 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 
 

 
 

Figura 4: Capa do livro Jornalismo informação e comunicação 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 
 

 

Juarez Bahia publicou três romances. São eles: Um homem de trinta 

anos (1964), Setembro na Feira (1986) e Ensina-me a ler - Conspirando contra o amor 

(1989). O livro Setembro na Feira (1986) conta a história de Feira de Santana, mais 

precisamente do bairro Queimadinha, década de 1940. Esta obra contém traços 

autobiográficos, já que o autor viveu parte de sua infância e adolescência em Feira de 

Santana. Narra como foi a inauguração do entroncamento feirense, a BR 116, 

mostrando como a cidade do sertão baiano crescia tecnologicamente; conta como as 

pessoas ali viviam, o contraste entre a riqueza e a pobreza, os costumes de um povo, dos 

comércios, das festas e, principalmente, da política, conduzida pela narrativa da 

inauguração dos currais modelo na cidade. Juarez Bahia foi, ainda, correspondente 

internacional, viveu em Portugal e trabalhou em países como China, Espanha, Estados 

Unidos etc. Faleceu em 1988, de embolia pulmonar. 

A seguir foto da carteira da associação de Juarez Bahia e da sua viagem à China: 
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Figura 5: Carteira da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal A.I.E.P 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 
 

 
Figura 6: Juarez Bahia em sua viagem para China 

 
Fonte: https://bit.ly/2Y4DThS. Acesso em: 15 ago. 2019. 

 
 
 

Com todo este histórico de vida, ele se tornou um jornalista muito famoso, tanto 

por seu conhecimento acerca da Comunicação quanto por ser professor. Infelizmente, 

atualmente, ele quase não é lembrado pela sociedade, nem mesmo pela comunidade 

feirense.  
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3 MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO  

3.1 O MUNICÍPIO 

 

Antiga São José das Itapororocas, Feira de Santana é reconhecida atualmente 

como a segunda cidade com maior destaque em termos populacionais e econômicos da 

Bahia. Segundo dados da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana, o 

município se encontra na posição de 34º município mais populoso do país e o 2° maior 

da Bahia (ACEFS, 2017), ficando atrás apenas da capital Salvador. A cidade tem 

amplos vínculos e relações de transações comerciais, assim como se constitui no maior 

entroncamento rodoviário do interior do país e do Norte/Nordeste, o qual favorece um 

grande fluxo de pessoas, dinheiro e mercadorias. Situada em uma região estratégica, 

Feira de Santana é sede da maior região metropolitana do interior, se destaca 

comercialmente e, em razão disto, recebe um grande número de pessoas de diversas 

microrregiões do estado e de outros estados. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, diz a respeito da origem desta povoação que, no final do século XVIII,  

 

o desenvolvimento do comércio, em particular de gado, deu origem a 
uma feira, que acabou por se transformar em um centro de negócios. 
Com o grande número de feirantes, o povoado foi forçado a progredir. 
Ruas foram abertas, facilitando o trânsito; lojas começaram a aparecer 
em grande número; e, assim, foi chegando o progresso. Em 1832, 
foram criados o município e a vila, com o território desmembrado de 
Cachoeira e constituído pelas freguesias de São José das Itapororocas, 
Sagrado Coração de Jesus do Perdão e Sant'Anna do Comissão (atual 
Ipirá) (IBGE, 2017, on-line). 
 

Localizada a 108 km de Salvador e possuindo, segundo (IBGE, 2010), área 

estimada em 1.304 km² e com uma população de 556.642 pessoas, Feira de Santana 

apresentou nos últimos tempos um crescimento no que diz respeito à ocupação de áreas 

residenciais, aumentando, assim, seu contingente populacional. Desse modo, a cidade se 

constitui em um cenário rico para discussões relacionadas ao entendimento da cultura 

local. 

3.2 LÍNGUA, CULTURA E SOCIEDADE 
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Abrindo espaço para a modalidade oral da língua, sublinhamos que ela acontece 

em uma dinâmica muito maior que a modalidade escrita; falamos o tempo todo e de 

maneira muito mais espontânea e isto acontece em várias situações,  principalmente em 

momentos em que o emocional está envolvido, neste momento agimos com o 

sentimento e nos expressamos de forma muito mais livre. Nesta situação a língua 

também é livre. Não nos preocupamos com normas de prestígio e surgem muito mais 

figuras de linguagem, a exemplo das metáforas, e reformulações de ideias como a 

paráfrase (OLIVEIRA, M', 2006). O entendimento da história e da constituição de uma 

língua pode se dar de várias maneiras – fonologicamente, sintaticamente, 

semanticamente, etc. Por isso, Nascimento (2018) adverte sobre a necessidade de 

considerarmos a estrutura morfológica das línguas, dado que isso possibilita que 

conheçamos, dentre outras coisas, a identidade de uma sociedade, uma vez que nas 

palavras estão imbricados valores, crenças, costumes e ideologias que compõem as 

sociedades pelas quais circulam. Nesse seguimento, o estudo do léxico, elemento 

fundamental para a existência das línguas, insere-se nesse universo de possibilidades 

(BITTENCOURT, 2015). Biderman (2001), atesta isto quando afirma que 

 

O léxico da língua constitui um tesouro de signos linguísticos que, em 
forma de código semiótico, registra o conhecimento que a comunidade 
linguística tem do mundo através das palavras. Mas não é só isso. As 
palavras dão testemunho da cultura de que fazem parte. Mais ainda: o 
léxico tem papel fundamental na estrutura e funcionamento da língua 
porque refere os conceitos linguísticos e extralinguísticos da cultura e 
da sociedade (BIDERMAN, 2001, p. 969). 

 

Na visão dessa pesquisadora, estudar a língua é estudar a sociedade. Existe uma 

ligação estreita entre esses dois campos, ligação esta que não permite serem vistos de 

forma isolada. Portanto, estudar língua é, também, estudar cultura, porquanto ela é um 

dos elementos que a integram. Por esta razão, ao analisarmos o léxico, é imprescindível 

termos a consciência de que a sua existência está condicionada à dinâmica social de 

quem o usa. Dizendo de outro modo, trata-se de uma união indissociável. Em 

concordância com o pensamento de Câmara Jr. (1985), ao utilizar o léxico, colocamos 

nele toda expressividade, todos os valores e comportamentos, levando em consideração 

tempo e espaço. Assim, a formação do léxico depende da dinâmica sociocultural dos 

falantes, pois é a partir deste movimento que o vocabulário se constitue, evidenciando 

“a somatória de toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo da sua 
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cultura através das idades. Os membros dessa sociedade funcionam como sujeitos-

agentes, no processo de perpetuação e reelaboração contínua do léxico da sua língua” 

(BIDERMAN, 1978, p. 139). Neste percurso, o léxico é adotado na interação social, 

desenhando, a partir dos comportamentos que marcam uma geração, um conjunto de 

palavras, e isto ocorre de forma cíclica.   

Como já destacado, o léxico é entendido como parte indissociável da língua e do 

contexto sociocultural de um povo. Não podemos estudá-lo como sendo um aglomerado 

de palavras sem sentidos, pois de acordo com Leffa (2000), ele dá identidade à língua. 

Se faz de suma importância considerar os valores e as crenças da comunidade estudada, 

da mesma forma que é importante considerar que o léxico é modificado de acordo com 

as nossas vivências. Para o leigo, o léxico compreende o conjunto de palavras de uma 

língua natural. Baseado neste entendimento, fica a ideia de que, enquanto usuário da 

língua, este simples conhecimento pode dar conta do uso que fazemos dele. Em 

contraposição a uma concepção estruturalista, que tem a língua como objeto autônomo, 

que por si só se basta, aqui concebemos a língua como uma das formas de linguagem 

intrinsecamente relacionada ao contexto social de um grupo (LABOV, 2008). É fato que 

o léxico, elemento que compõe a língua, não é excluído desse universo e, 

consequentemente, passa pelo processo de mudança (BITTENCOURT, 2015).  

A nossa perspectiva se apoia na impressão de Sá (2011, p. 245 apud BARBOSA 

1993, p. 158), que vê “a sociedade, a língua e a cultura como termos indissociáveis já 

que interagem continuamente e constituem, na verdade, um único processo complexo.” 

É nesta dinâmica entre língua e contexto, numa interação humana, nas relações sociais, 

que se “formam as interconexões responsáveis pela aproximação de práticas 

comunicativas e a concepção social da realidade” (SÁ, 2011, p. 245-246). Assim sendo, 

por meio do trabalho aqui desenvolvido, buscou-se mostrar como a língua, a cultura e a 

sociedade estão intrinsecamente relacionadas, e que a escolha, por parte dos falantes, 

por um léxico não é aleatória, tudo faz sentido, estão ali imbricados valores.  

3.3 O LÉXICO MARCADO CULTURALMENTE 

 

Estamos convencidos de que o léxico reflete a estrutura sócio-histórica de um 

povo e desenha a sua cultura. No universo das possibilidades de estudar o léxico com o 

intuito de conhecer a história de um grupo social, o léxico, aqui, será estudado como 

marca de uma sociedade, e é nesta direção que segue este trabalho, o qual se concentra 
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em uma investigação  sob os direcionamentos da Sociolinguística (LABOV, 2008), sem 

perder de vista a tríplice base: língua, cultura e sociedade. 

Este estudo se apoiou nos fundamentos da Lexicografia e da Lexicologia. A 

primeira se refere à parte da Linguística que se ocupa de estudar e elaborar dicionários, 

aqui, tem o intuito de contribuir com um projeto maior, cujo título é ‘Um estudo 

lexicográfico do semiárido baiano’, que se encontra sob a coordenação do Prof. Dr. 

Cosme Batista dos Santos, projeto este voltado para construir/alimentar um dicionário 

online (lexiss.uneb.br). Por seu turno, a segunda se refere à parte da Linguística que 

adota o estudo dos vocábulos, aqui, tem a intenção de estudar, identificar e analisar o 

léxico marcado culturalmente presente no romance Setembro na Feira, bem como sua 

utilização na comunidade de fala. 

 
Um dicionário é um repositório da riqueza vocabular de uma língua. 
Ele contém muita informação sobre o conhecimento que se tem do 
mundo através das palavras que são, de fato, etiquetas que registram 
esse conhecimento. Mas não é só isso. As palavras arroladas no 
dicionário dão testemunho de uma cultura (BIDERMAN, 1996, p. 31-
32). 

 
Existem várias definições para o termo léxico, podendo, dentre elas, vir a ser, 

segundo Rocha (2018), um quantitativo de palavras com seus significados isolados e 

que não se renovam. Mas também pode ser, o léxico, via de entendimento da dinâmica 

de um povo. Assim vejamos, 

 
O léxico, saber partilhado que existe na consciência dos falantes de 
uma língua, constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo 
sócio-linguístico-cultural. Na medida em que o léxico configura-se 
como a primeira via de acesso a um texto, representa a janela através 
da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que esse nível 
da língua é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os 
hábitos e costumes de uma comunidade, como também, as inovações 
tecnológicas, transformações sócio-econômicas e políticas ocorridas 
numa sociedade (OLIVEIRA, A; ISQUERDO, A., 2001, p. 9).  
 
 

Defendem essas pesquisadoras que particularizar a cultura no estudo do léxico 

nos permite acessar a identidade e a diversidade de um povo, refletidas na língua. 

Adotamos aqui a definição de cultura dada por Holanda (2000, p.197), que dentre os 

vários conceitos existentes para este termo, a define como “[...] o complexo dos padrões 

de comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas, 

intelectuais, etc, transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade [...].” 
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Por ser indissociável à língua, em conformidade com Almeida, (2012, p. 31), “o 

léxico é um tesouro que se mantém e ao mesmo tempo é renovado pelo grande número 

de informações que o homem tem acesso no decorrer da sua existência.” Integrante à 

língua, o léxico situa homem e meio numa inter-relação como lócus dos eventos sociais. 

O léxico, assim como todos os elementos estruturais de uma língua, é indissociável à 

cultura da comunidade que o usa. Isto implica que ao estudarmos o léxico estamos 

descrevendo costumes, valores, expressividade e a história de uma sociedade, que é 

dinâmica. A princípio, este dinamismo pode não ser visto, mas com um olhar mais 

sensível veremos a língua como “um tesouro cultural abstrato.” (OLIVEIRA, M’. 2006, 

p. 26).  

A pesquisa realizada tem seu valor social por possibilitar, aos falantes em geral, 

mais uma via de entendimento entre língua e sociedade. Sob esta ótica, este estudo 

mostra ainda que modestamente, o quanto esse tema é relevante para o entendimento 

histórico-cultural das gerações vindouras e de todos que se interessam, de uma forma ou 

de outra, por estes dados, no sentido de verificar a manutenção ou não de significações 

mais antigas de lexias que marcam a cultura feirense, as quais se encontram no romance 

Setembro na Feira (1986), do autor Juarez Bahia. De modo suplementar, Paula, 

Almeida e Rezende (2016, p. 13) afiançam que “por ser generalizante e representar o 

eixo paradigmático, o significado está para a língua e para o léxico e, em contraparte, 

por dizer respeito ao uso, ser mais específico, o sentido está para o vocabulário e se 

apresenta nas lexias.” 

 

3.4 METODOLOGIA EM EXECUÇÃO 

 

Dentro da perspectiva da Sociolinguística, procuramos examinar as relações que 

se instituem entre as estruturas sociais e o funcionamento do código linguístico e, situar, 

nessa intersecção dos dois campos, a análise do léxico culturalmente marcado no 

romance Setembro na Feira (1986), de Juarez Bahia, o qual se fez corpus desta 

pesquisa, pesquisa esta que é classificada como descritiva de base qualitativa, 

reforçando, que a investigação se apoiou em estudos lexicográficos, assim como 

lexicológicos, de modo a analisar a ligação entre língua, cultura e sociedade.  

Este estudo apresenta uma análise sobre a utilização do léxico culturalmente 

marcado, presente no romance Setembro na Feira (1986), a partir da relação léxico 

cultural e léxico regional. Os ambientes cultural e físico atuam na formação do 
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inventário linguístico de uma sociedade determinada, desde que exista interesse por 

parte do grupo coletivo sobre esse elemento que pertence ao meio natural ou 

sociocultural (SAPIR; CÂMARA JUNIOR, 1961). Para que esta averiguação se 

tornasse exequível, fez-se necessário estar de posse de dados que servissem de base para 

que todos os objetivos da pesquisa fossem alcançados. Sendo assim, com o fato de 

reunir tais dados, foi travado um diálogo com autores que discutem a temática a fim de 

verificar como a Literatura relacionada ao tema aqui em questão é apresentada e, para 

além disso, enriquecer mais ainda este estudo. 

A pesquisa bibliográfica se desenvolveu da seguinte maneira: o primeiro passo 

foi averiguar ambientes onde estão reunidas obras que tratam sobre o tema em estudo, a 

exemplo do ScIELO, google acadêmico, biblioteca convencional, entre outros. No 

segundo passo foi feita uma busca por assunto, visando a seleção de fontes que se 

aproximam ao tema aqui em foco. No passo seguinte, foi realizada a leitura dos resumos 

a fim de avaliar a familiaridade do que está sendo abordado com a nossa proposta. Daí 

teve início a leitura integral dos trabalhos selecionados para este estudo, bem como 

foram definidas suas seções.  

A vigente monografia está dividida em seis seções, sendo a primeira, a 

introdução, a segunda tem como título Vida e Obra de Juarez Bahia, a qual retrata a 

biografia do autor e suas obras, a terceira Marco teórico e metodológico, apresenta os 

conceitos que embasaram a pesquisa e o caminho metodológico. Nesta seção, em 

primeiro lugar, se apresenta um breve panorama sobre o município de Feira de Santana, 

em segundo lugar, sobre léxico, com base nos estudos feitos por Bittencourt (2015) e 

Biderman (1978, 2001); seguido de uma abordagem referente à tríade língua, cultura e 

sociedade, prontamente, tratei sobre o léxico marcado culturalmente, na sequência, vem 

a metodologia executada no estudo, posteriormente, segue a quarta seção denominada 

Análise do léxico culturalmente marcado em Setembro na Feira (1986), neste momento 

as lexias foram analisadas a partir do quadro formulado para apresentação das lexias 

identificadas, trazendo a análise das 17 lexias encontradas; após a retirada dos dados, foi 

realizada a análise dos significados das lexias encontradas na obra, esses significados 

foram comparados com os significados encontrados em dicionários antigos e 

contemporâneos no sentido de verificar a manutenção ou não de significações mais 

antigas, ainda nessa seção, recorri aos autores Castro (2005) e Ferreira (1999) para 

indicar a origem das lexias encontradas, sucessivamente, encontram-se as considerações 

finais. 
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4 ANÁLISE DO LÉXICO CULTURALMENTE MARCADO EM 

SETEMBRO NA FEIRA 

 

Na pesquisa, foram identificadas 17 lexias contidas na obra Setembro na Feira 

(1986) - Juarez Bahia. Como dito anteriormente na seção 3. Marco teórico e 

Metodológico, todas as 17 lexias identificadas foram analisadas por meio do quadro 

formulado para apresentação das lexias identificadas. Segue modelo: 
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Quadro 1: Quadro formulado para apresentação das lexias identificadas 

LEXIA DICIONARIZADA Cangaço. 

ORIGEM DA LEXIA SegundoYeda Pessoa de Castro é de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Cangaço nordestino. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. Gênero de vida dos bandoleiros do Nordeste (cangaceiros); cangaceirismo (CALDAS, 1958. P.601). 
 
1. O gênero de vida dos cangaceiros; cangaceirismo (HOLANDA, 2000, p.389). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Começa com ele o ciclo do cangaço nordestino. Vem ver, gente, a estória de Lucas da Feira. Os amores de Lucas, o porquê do 
limão. Dom Pedro Segundo não resistiu à tentação de conhecê-lo [...].” p. 148-149 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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No quadro formulado para apresentação das lexias identificadas aparece a lexia 

dicionarizada, abaixo aparece sua origem, neste momento recorri aos autores Castro (2005) 

e Ferreira (1999), seguidamente encontra-se a lexia tal qual no romance, posterior a isso 

encontra-se sua definição, para isso foram utilizados os dicionários Ferreira (1999) e 

Caldas (1958); na sequência, encontra-se o trecho do romance, o qual mostra a lexia em 

questão, destacada em negrito e acompanhada da sua paginação.  

Assim, se apresentam as 17 lexias identificadas: 
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Cc 
LEXIA DICIONARIZADA Caboclo. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é de origem tupi/indígena (FERREIRA, 1999). 
 

LEXIA NO ROMANCE Caboclo; Cabloco Oxóssi Burukô. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.m. (Bras.) Indígena brasileiro, de pele acobreada. 2. Mulato de cor acobreada, descendente de índios. 3. Mestiço de branco com 
índio (CALDAS, 1958, p.553). 
 
1. S.m. Bras. Mestiço de branco com índio, cariboca, carijó. 2. Antiga denominação do indígena. 3. Caboclo de cor acobreada e 
cabelos lisos, caburé, tapuio. 4. Dançador do maracatu real (FERREIRA, 1999, p. 351). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] — Está vendo aquele grupo adiante do barranco? -  pergunta o chefe de turma Mato Grosso, um caboclo troncudo e rude, que 
faz as vezes de comandante da frente de desmatamento e que assim é chamado não por vestir-se como um índio ou mesmo por 
lembrar um bandeirante daqueles pioneiros do Oeste, mas só porque introduziu no acampamento o prato típico de sua terra, o assado 
de cabeça de boi [...].” p. 77 

“[...] Apresente-se. Caboclo Oxóssi Burukô. Rei e Pai. No meio da ladeira, só os dois, entre a entidade inesperada e o ameno sopro 
da manhã nascente [...].” p. 227 

“[...] Que houve? — perguntou logo. -Seu caboclo baixou [...].” p. 228 



27 
 

 

“[...] O quê, Nô? – O advento de caboclo Oxóssi [...].” p. 229 

“[...] Foi a primeira vez que recebeu o Oxóssi Burukô. Caboclo ou rei? Rei e caboclo [...].” p. 229 

“[...] Rei e caboclo. Baixara sem grandes vibrações, sem impor tremedeiras ou desmaios ao médium, com a serenidade que Dos Anjos 
reclamava sempre, em orações e exortações, de seus irmãos [...].” p. 229 

“[...] É como um reencontro de caboclos, brancos, negros, mulatos, índios, mamelucos, a sociedade mesclada, mestiça, da mistura 
múltipla, que se deu aqui [...].” p. 81 
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LEXIA DICIONARIZADA Cangaceiro. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro é de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Cangaceiro do sertão baiano. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.m. (Bras.) Bandido, salteador, bandoleiro, jagunço (CALDAS, 1958, p.601). 
 

1. S.m. Bras. Bandido do sertão nordestino, que andava sempre fortemente armado; assombra-pau, bandoleiro, cabra, cabra-de-chifre, 
capixaba, capuava (FERREIRA, 1999, p.389). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

O maior cangaceiro do sertão baiano, vinte anos de mortes, assaltos, fugas, combates, perseguições, o fim na forca. Seu pai de 
criação, um padre; nascera de mãe escrava [...].” p.148 
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LEXIA DICIONARIZADA Cangaço. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro é de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Cangaço nordestino. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. Gênero de vida dos bandoleiros do Nordeste (cangaceiros); cangaceirismo (CALDAS, 1958. P.601). 
 
1. O gênero de vida dos cangaceiros; cangaceirismo (FERREIRA, 1999, p.389). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Começa com ele o ciclo do cangaço nordestino. Vem ver, gente, a estória de Lucas da Feira. Os amores de Lucas, o porquê do 
limão. Dom Pedro Segundo não resistiu à tentação de conhecê-lo [...].” p. 148-149 
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LEXIA DICIONARIZADA Cangalha. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Cangalha dos animais. 

SIGNIFICAÇÕES 

1.  S.f.  (Bras.) Triângulo de madeira que se enfia no pescoço dos porcos para que não entrem nas hortas cultivadas (CALDAS, 1958, 
p.601). 
 
1. S.f. Bras. Peça de três paus, unidos em triângulo, que se enfia no pescoço dos porcos para não destruírem hortas cultivadas 
(FERREIRA, 1999, p.389). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] São pobres como os pretos, tão pobres quanto os pretos e assim, embora brancos às vezes de olhos verdes, azuis, os que assim 
são também como pretos são tratados porque são pobres, chegam e saem, entram e saem da feira como anônimos, entram na cidade 
silenciosos, com seus objetos na cabeça, ou nos ombros, ou na carroça, ou na cangalha dos animais, dos poucos animais que têm 
para carregar seus produtos e voltam, montados ou a pé, a cada semana, vêm e voltam com seus trastes, as sobras da feira, com 
pequenas aquisições, o que deu com o dinheiro ganho, juntos, unidos na volta como na ida, para suas casas de palha e taipa, onde 
dormem e acordam com muitas juras mas sem muitas esperanças, onde dormem e comem e vivem juntos, sobre o chão batido, aí 
procriando, em cima da esteira, do pano ralo a forrar o chão batido, muitas vezes sobre palhas estendidas como tapetes, lençóis ou 
toalhas, para comer e dormir, homens, mulheres e crianças, pobres absolutos, que vivem como bichos, entre seus cavalos, seus porcos, 
seus cachorros, seus gatos, seus enganos, suas efemeridades, mas não sua felicidade [...].” p. 158 
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LEXIA DICIONARIZADA Canjica. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Canjica. 

SIGNIFICAÇÕES 

1.  S.f. (Bras.)  Espécie de sopa de milho branco, pilado; mungunzá (no Norte); jimbelê. 2. Papa de milho verde com açúcar, leite de 
coco e canela; curau (São Paulo e Mato Grosso); coral (Estado do Rio e Minas Gerais); canjiquinha (Rio de Janeiro) (CALDAS, 1958, 
p.604). 
 
1. S.f. Bras. Papa de consistência cremosa feita com milho verde ralado, a que se acrescenta açúcar, leite de vaca ou de coco, e 
polvilha com canela. 2. Cural (São Paulo, Mato Grosso e Goiás). 3. Coral e papa de milho (Minas Gerais e Rio de Janeiro). 3. 
Canjiquinha (Rio de Janeiro) (FERREIRA, 1999, p.391). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Maria Pé-de-Revólver faz misturas alucinantes, a sua voz às manhãzinhas desperta as pessoas, com bom humor, com disposição 
para as iguarias de seu tabuleiro. Canjica, bolinhos de fubá e tapioca, tudo muito divertidamente apregoado pela vendedora [...].” p. 
171 
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LEXIA DICIONARIZADA Caruru. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Caruru. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.m. Iguaria preparada com peixe, carne de galinha, quiabos, malaguetas, azeite, etc (CALDAS, 1958, p.643). 
 
1. S.m. Espécie de esparregado de caruru ou quiabos, a quem se ajuntam camarões secos, peixe, azeite-de-dendê, pimenta. Etc 
(FERREIRA, 1999, p.419). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Armava e desarmava o oratório, dia de São Cosme e São Damião o oratório concedia férias a Santana e São Benedito, flores 
mimosas, pratinhos de comida — caruru, ovos cozidos, farofa de azeite-de-dendê — com Santinha e Dos Anjos, no centro da 
família, a bater palmas, palmas, palmas, no coro em honra dos santos gêmeos. À noite, uma vez por semana, a mesa coberta com um 
pano branco, o murro, Dos Anjos a espantar com sua autoridade e sua fé, sua energia e sua religião os maus espíritos [...].” p.135 
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LEXIA DICIONARIZADA Chibungo. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Chibungo. 

SIGNIFICAÇÕES 

Lexia não encontrada nos dicionários utilizados, porém é possível apreender a partir da leitura dos trechos a seguir, que o autor 
utiliza esse termo para fazer referência ao sujeito homossexual. 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] O ódio — responde Seu Ia. Florêncio concorda, apertam-se as mãos. E Seu Ia, majestoso à frente das Melindrosas, impecável 
nos passos, senhor dos ritmos, cavalga o tempo, surdo às censuras aparentes, indiferente aos que, como Flô, um dia lhe chamam de 
chibungo, outro dia de preto, consciente e até envaidecido de suas inclinações femininas [...].” p. 36 

“[...] Seu Ia não diz nada. Florêncio pensa na diferença que existe entre Seu Ia — um rapaz trabalhador e alegre, porta-estandarte das 
Melindrosas, sobre quem homens e mulheres da Queimadinha atiram flechas, suas posições, venenos e entre cochichos chamam de 
chibungo, os mais ilustrados de veado ou homossexual—, Florêncio pensa na diferença entre Seu Ia, o  que diz Seu Ia com tanta 
honestidade, com pureza e aqueles, mesmo aqueles que mais conhece e admira, como os seus amigos e os amigos de Dos Anjos, que 
tingem as coisas que dizem, como na lavanderia se tingem as roupas e na Barbearia Universo, do Patrício, se tingem os cabelos de 
fregueses [...].” p. 50 
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Jj 
LEXIA DICIONARIZADA Jagunço. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Jagunços; esquadrão de Jagunços. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S. m. (Bras.) Valentão, guarda-costas de fazendeiro ou senhor de engenho, na Bahia. 2. O sertanejo nortista, ou mais incisivamente, 
o jagunço (CALDAS, 1958, p.2041). 
 

1. S.m. Bras. Capanga (FERREIRA, 1999, p.1152). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Ancorado em seus jagunços, Heráclito mandava e desmandava — Rico sem ser aristocrata, teimoso, mas não arrogante, João 
Farinha só se aporrinha com os inimigos políticos e os galãs de suas amantes [...].” p. 43 

“[...] O coronel, meu filho, chegou a manter por essas redondezas, daqui à região de suas fazendas, um grupo de jagunços, maus 
elementos, que ele alimentava à gorda, pagava diárias e esses homens não trabalhavam nada, não eram pessoas empregadas, 
registradas, como o Tonho de Babau, por exemplo [...].” p. 99  

“[...] Nenhum democrata duvidava, acabaria por derrotar o nazismo.—Tom Palanque temia, na Queimadinha, a mobilização dos 
jagunços, que o esquadrão, que aniquilava supostos criminosos comuns, fosse mobilizado para aniquilar supostos criminosos 
políticos e que, nesse papel. Crescesse como exemplo e da Queimadinha se alastre pelo país [...].” p. 165 
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Intuitivo, Tom Palanque temia por isso, na transformação dos políticos em vítimas dos jagunços, “com a morte sumária, sem 
julgamento, sem defesa, sem apelação, um retrocesso a um estado de violência e arbítrio quando o que se reclamava era a reinstalação 
do estado de direito [...].” p. 166 

“[...] Os jagunços do esquadrão matam, como fizeram a Emídio, atirando os corpos como lixo ao apetite de urubus [...].” p. 166 

“[...] Remediado, Álvaro do Amor Divino perdeu tudo o que tinha, até uma rocinha em Belém, na Cachoeira — é desse tempo que 
conhece Dos Anjos, da Aliança Liberal, anos 30. Não só por motivos políticos, sobretudo por pressões econômicas perderam ambos 
suas pequenas roças para os coronéis, senhores de jagunços, latifúndios [...].” p. 207 

[...] eram empreiteiros da morte, uma verdadeira organização armada, um esquadrão de jagunços que assaltava propriedades, 
apropriava terras alheias e massacrava adversários da política ou da cama do patrão. — Puxa, Seu Xandó — comenta Florêncio, 
queixo caído – um rosário de coisas na vida longa do coronel [...].” p. 99-100 

“[...] E não é qualquer esquadrão de jagunços que vai se arrogar o direito de eliminar um homem só porque contra ele se abateu o 
ódio de outro homem ou mesmo o ódio de um sistema [...].” p. 104 
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Mm 
LEXIA DICIONARIZADA Maniçoba. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é de origem tupi/indígena (FERREIRA, 1999). 

LEXIA NO ROMANCE Maniçoba. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.f. (Bras.) Guisado feito com grelos de mandioca, carne e peixe (CALDAS, 1958, p.2249). 
 

1. S.f. Bras. Alimento feito com grelos de mandioca misturados com carne ou peixe, e só temperado com sal e pimenta (FERREIRA, 
1999, p.1272). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Vatapá, feijoada, moqueca, sarapatel, maniçoba, malassado a escolher. Gente de cima e gente de baixo, pessoas que vêm de 
longe a matar o apetite [...].” p. 62 
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LEXIA DICIONARIZADA Moqueca. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Moqueca. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S. f. (Bras.) Guisado de peixe ou de mariscos, temperados com coco, azeite e pimenta (CALDAS, 1958, p.2386). 
 

1. Prato típico brasileiro, em geral de peixe ou de mariscos, podendo também ser feito de galinha, ovos, etc, e que consta de um 
guisado temperado com salsa, coentro, limão, cebola e sobretudo leite de coco, azeite-de-dendê e pimenta de cheiro (FERREIRA, 
1999, p.1364). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Vatapá, feijoada, moqueca, sarapatel, maniçoba, malassado a escolher. Gente de cima e gente de baixo, pessoas que vêm de 
longe a matar o apetite [...].” p. 62 

“[...] Santinha mandara pedir uma receita especial de moqueca. Dê a ela, meu filho [...].” p. 155 

 



38 
 

 

 

LEXIA DICIONARIZADA Mocotó.  

ORIGEM DA LEXIA Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é de origem tupi/indígena (FERREIRA, 1999). 

LEXIA NO ROMANCE Mocotó. 

SIGNIFICAÇÕES 

1.S.m (Bras.) Patas de bovinos, sem casco, usadas como alimento; mão de vaca. 2. Mão de vaca 3. Prato preparado com essas patas 
(CALDAS, 1958, p.2411). 
 
1. S.m. (Bras.) Patas dos animais bovinos, destruída do casco, e que se usa como alimento (FERREIRA, 1999, p.1350). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Abate, retalha, mete a faca, enfia a faca, esfaqueia, o boi estrebucha, esfaqueia, então as tripeiras empurram a mão dentro do boi 
e retiram as tripas, as peças de menor valor e as atiram ao lado das outras peças, o rabo, o mocotó, a cabeça, o bofe, o fato, o coração 
[...].” p. 62 
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Oo 
LEXIA DICIONARIZADA Oxum.  

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem kwa/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Oxum. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S. m. (Bras.) Orixá dos rios e das fontes, deusa do rio Oxum (África). Seu feitiche é uma água-marinha ou um simples seixo rolado 
(CALDAS, 1958, p.2627). 
 
1. S. f. Bras. Faceira e vaidosa, cuja epifania no Brasil são as águas doces (FERREIRA, 1999, p.1468). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...]  Quando Das Virgens, ainda moça, vinha por aqui, ao Matadouro, a apanhar miúdos com que enriquecer as honras a Oxum, seu 
deus, nenhum magarefe dispensava a sua bênção, ela gozava de autoridade de Mãe na cena do sacrifício do boi e cada um dos homens 
se persignava ante Das Virgens, com a maior reverência [...].” p. 71 
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Pp 
LEXIA DICIONARIZADA Pau de sebo.  

ORIGEM DA LEXIA Não foi localizada a origem dessa lexia. 

LEXIA NO ROMANCE Pau-de-sebo. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.m. Pau comprido e untado de sebo, que se ergue em festas de arraial, tendo no topo prêmios para quem vá buscá-los, mastro de 
cocanha (CALDAS, 1958, p.2722). 

1. Mastro de cocanha (FERREIRA, 1999, p.1567). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Desfiles, rodas-de-samba, danças folclóricas, pau–de-sebo, corridas. A Queimadinha engalanou-se para os convidados e o povo 
em geral. Chama a atenção um tapete de caroá, com desenhos triangulares em verde e amarelo, estendido na passagem em forma de 
pérgula que dá acesso à entrada principal dos Currais Modelo. Recepcionistas em uniformes verdes com chapéus dourados acolhem as 
autoridades [...].” p. 30 
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LEXIA DICIONARIZADA Pinga.  

ORIGEM DA LEXIA Não foi localizada a origem dessa lexia. 

LEXIA NO ROMANCE Pinga curada ao velame. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.f. Cachaça, aguardente (CALDAS, 1958, p.2817). 

1. S.f. Bebida alcoólica, sobretudo aguardente (FERREIRA, 1999, p.1517). 
 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Da Queimadinha ao Mundo Novo, Morro do Chapéu, Lavras, São Francisco, por aí afora. Banana-maçã, carne-de-sol ao espeto, 
farofa de toucinho torresmo, pinga curada ao velame. Perto da natureza, mais rude que ela [...].” p. 67 
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Ss 
LEXIA DICIONARIZADA Sarapatel. 

ORIGEM DA LEXIA Não foi localizada a origem dessa lexia. 

LEXIA NO ROMANCE Sarapatel. 

SIGNIFICAÇÕES 

1.S.m. guisado feito com sangue, vísceras de porco ou carneiro e vários adubos (CALDAS, 1958, p.3294). 

1. Iguaria preparada com sangue, fígado, rim, bofe, tripas e coração de certos animais, especialmente porco e carneiro, com 
abundância de molho, e bem condimentada (FERREIRA, 1999, p.1818). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Vatapá, feijoada, moqueca, sarapatel, maniçoba, malassado a escolher. Gente de cima e gente de baixo, pessoas que vêm de 
longe a matar o apetite [...].” p. 62 
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LEXIA DICIONARIZADA Sarará. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Aurélio Buarque de Holanda é de origem tupi/indígena (FERREIRA, 1999). 

LEXIA NO ROMANCE Sarará. 

SIGNIFICAÇÕES 

1. S.m. e f. (Bras.) aça ou mulato arruivado, albino (CALDAS, 1958, p.3294). 

1. Que tem pêlos ruivos. 2. Albino. 3. Diz-se da cor alourada ou arruivada do cabelo muito crespo característico de certos mulatos 
(FERREIRA, 1999, p.1818). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Belmiro Bom Tempo, um sarará alto e forte, bem vestido, com jeito de doutor da cidade, queria falar ao comandante. Levar o 
protesto mais alto [...].” p. 67 
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Vv 
LEXIA DICIONARIZADA Vatapá. 

ORIGEM DA LEXIA Segundo Yeda Pessoa de Castro de origem banto/africana (CASTRO, 2005). 

LEXIA NO ROMANCE Vatapá. 

SIGNIFICAÇÕES 

1.S.m. (Bras.) Papas de fubá de arroz ou de miolo de pão dormido, com azeite-de-dendê, pimenta, leite de coco, camarões secos, 
gengibre, castanhas de caju ou amendoim pisado e peixe ou carne de galinha (CALDAS, 1958, p.3759). 

1. S.m. Bras. Prato típico da cozinha baiana muito apimentado, feito com peixe ou galinha, a que se adiciona leite de coco, camarões 
secos e frescos, pão de véspera, amendoim e castanha de caju torrados e moídos, que se tempera com azeite-de-dendê, além dos 
temperos habituais (sal, cebola, pimentão, coentro, cheiro verde, etc.) (FERREIRA, 1999, p.2050). 

 

APRESENTAÇÃO NO ROMANCE 

“[...] Vatapá, feijoada, moqueca, sarapatel, maniçoba, malassado a escolher. Gente de cima e gente de baixo, pessoas que vêm de 
longe a matar o apetite [...].” p. 62 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerar fortemente o contexto sócio-histórico, cultural retratado pelo autor 

na obra, foi de suma importância para a pesquisa, a qual teve como pauta a identificação 

e análise do léxico marcado culturalmente no romance Setembro na Feira (1986), do 

autor baiano Juarez Bahia, sendo esta obra escolhida por sua representatividade cultural 

do sertão baiano. Para satisfazer o que foi proposto, foram feitos estudos acerca do 

léxico, da tríplice base ‘língua, cultura e sociedade’, bem como do léxico marcado 

culturalmente, já na seção que consiste na análise das lexias encontradas, foi utilizado o 

quadro formulado para apresentação das lexias identificadas. O presente estudo 

identificou e analisou 17 lexias marcadas culturalmente pela comunidade feirense, desse 

total, 04 foram de origem tupi/indígena, 09 de origem banto/africana, 01 de origem 

kwa/africana e 03 de origens não identificadas. São elas: 

 

Quadro 2: Quadro com as lexias identificadas 

 LEXIA ORIGEM 
01 CABOCLO TUPI/INDÍGENA 
02 CANGACEIRO BANTO/AFRICANA 
03 CANGAÇO BANTO/AFRICANA 
04 CANGALHA BANTO/AFRICANA 
05 CANJICA BANTO/AFRICANA 
06 CARURU BANTO/AFRICANA 
07 CHIBUNGO OU 

XIBUNGO 
BANTO/AFRICANA 

08 JAGUNÇO BANTO/AFRICANA 
09 MANIÇOBA TUPI/INDÍGENA 
10 MOQUECA BANTO/AFRICANA 
11 MOCOTÓ TUPI/INDÍGENA 
12 OXUM KWA/AFRICANA 
13 PAU DE SEBO ORIGEM NÃO 

IDENTIFICADA 
14 PINGA ORIGEM NÃO 

IDENTIFICADA 
15 SARAPATEL ORIGEM NÃO 

IDENTIFICADA 
16 SARARÁ TUPI/INDÍGENA 
17 VATAPÁ BANTO/AFRICANA 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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A língua, de acordo com as autoras Jesus e Abbade (2017, p. 1926), “reflete a 

realidade social na qual o homem infere suas marcas de acordo com a região em que 

vive”,  partindo desse raciocínio, as lexias cortejadas nesse estudo foram analisadas sob 

o título de ‘marcas culturais’ pelo fato de serem assim reconhecidas pelo senso comum, 

tal qual por serem ordinariamente utilizadas nos ambientes do Sertão, tanto quanto do 

Recôncavo Baiano.   

Como se pode testemunhar, a pesquisa testifica que a maioria das lexias 

levantadas foram de origem africana, mais especificamente, banto/africana, dado que 

vai de encontro ao que a professora Yeda Pessoa de Castro disse em entrevista realizada 

por Scarrone (2015), onde, segundo a autora, “a proximidade entre o português arcaico 

e as línguas do grupo banto resultou no português que falamos hoje”. Nesse sentido, a 

África, considerada o berço da humanidade, está imersa no Brasil em tudo, 

principalmente na Bahia. De acordo com Santos (2007), a cidade de Cachoeira, na 

Bahia, é detentora de um considerável acervo cultural do Brasil, ainda no século XIX, 

“um numeroso contingente negro, escravizado e livre, era a principal força de trabalho 

que fazia girar as engrenagens da cidade e, ao mesmo tempo, o temor de setores da elite 

que reclamavam reformas que pusessem fim às inúmeras “desordens” e ao “fetichismo 

africano”.” Após a lei que aboliu a escravidão, setores governantes começaram a se 

preocupar mais ainda com a população livre que recorreu à cidade em busca de 

trabalho, tal como, com a população urbana que já existia ali (SANTOS, 2007, p. 12). Já 

no que tange ao bairro Queimadinha, a identidade do local, ambiente onde vivia Juarez 

Bahia, também está vinculada a valores culturais de origem africana. A pesquisa 

utilizou o conceito de identidade defendido por Stuart Hall (2006, p. 08) que, segundo 

ele, “a identidade surge de nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e nacionais”. Clóvis Ramaiana Oliveira identificou, em sua tese de doutorado, 

que os bairros de classe baixa do município de Feira de Santana eram ocupados, na sua 

maioria, por negros. O historiador utilizou os termos “Negros subúrbios” para se referir 

à cor das pessoas dessas regiões, dentre esses locais encontra-se o bairro Queimadinha. 

Os territórios de maioria afrodescendente na visão de Cunha Jr. (2013, p. 08) “têm uma 

construção histórica particular e própria. Guarda as particularidades da cultura da base 

africana e dos desenvolvimentos sociais das populações afrodescendentes nas suas 

localidades.” Por este ângulo, é possível atestar que esse contato direto do autor Juarez 

Bahia com a cultura do povo negro justifica o fato de a maioria das lexias identificadas 
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terem sido de origem africana. Assim sendo, se faz importante ressaltar que a cultura do 

continente africano é parte constitutiva da história e da memória brasileira, 

particularmente da memória do município aqui estudado, e seu entendimento vai muito 

além das margens desse texto.  

Os autores Trujillo, A. e Trujillo, M. (2016, p. 159) apontam em seu artigo 

Estudo diacrônico de mudanças semânticas em preposições na língua portuguesa, que 

“para conhecer e compreender a estrutura de uma língua, deve-se estudar os estados do 

idioma objeto de entendimento em diversos momentos de sua história para, 

posteriormente, chegar-se à análise diacrônica que permite entender as mudanças como 

processo evolutivo.” Assim sendo, no que diz respeito à manutenção ou não das 

significações mais antigas, foi evidenciado neste estudo que as lexias identificadas 

tiveram seus sentidos inalterados com o passar do tempo, havendo, destarte, a 

manutenção desses significados.  Conforme Iacoe (2019), as mudanças de significado 

podem ocorrer por meio de diferentes mecanismos, os quais nem sempre se fazem 

perceptíveis para a maioria dos falantes, isso ocorre porque esse é um processo que 

acontece lentamente, muitas vezes em um período temporal de várias gerações.  

Considerar que a literatura é um “fenômeno de civilização, depende, para se 

constituir e caracterizar, do entrelaçamento de vários fatores sociais” (CANDIDO, 

2006, p. 21), ainda assim, não podemos declarar com firmeza que esses fatores tenham 

interferência direta na obra. No caso de Juarez Bahia, “as questões sociais perpassam o 

seu texto quando nos deparamos com a temática das pessoas, espaços e palavras de 

origem africanas” (SANTOS, 2010, p. 163). Afirma-se com Oliveira, C. (2009) que não 

se faz necessário anular o passado para que o momento sincrônico exista, visto que este 

é formado pelos acontecimentos que o antecederam, em outros termos, a escrita e a 

história se projetaram do pensamento de Juarez Bahia, favorecendo o reaparecimento de 

algumas heranças africanas que por vezes foram/são esquecidas.  

Estudar o léxico, a partir do lugar de pesquisador, exigiu uma maior 

sensibilidade e olhar incansável em busca de respostas que nos conduzissem ao 

entendimento da dinâmica de uma língua.  Sendo assim, o nosso olhar foi norteado para 

outras direções, e o horizonte de possibilidades se abriu. Constatou-se com o presente 

estudo que o léxico espelha a estrutura sócio-histórica de um povo e ilustra a sua 

cultura. A realidade linguística é reflexo dos valores que são constituídos em um grupo 

social, e estes valores são diversos, mesmo entre os que compartilham da mesma língua. 

Essa assertiva é legitimada quando percebemos, a partir dos nossos discursos, que os 
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léxicos estão permeados de valores éticos, morais e culturais presentes na nossa 

memória (SÁ, 2011). Logo, qualquer sistema léxico é a somatória de toda experiência 

acumulada de uma sociedade e do acervo da sua cultura. (BIDERMAN, 1978, p. 139).  

Por fim, a monografia aqui apresentada tinha como objetivo identificar e 

analisar as lexias que marcam a cultura feirense, contidas na obra Setembro na Feira 

(1986), com isso, o objetivo foi cumprido. Espera-se que este estudo possa incentivar 

outras pesquisas sobre o tema aqui proposto, da mesma maneira que a pesquisadora que 

aqui vos fala, foi incentivada através de outras pesquisas na área. 
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