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RESUMO: A língua se presta a numerosas formas de usos porque uma de suas características 

intrínsecas é a heterogeneidade. Dependendo do meio social, cultural, da situação de comunicação, 

nós temos formas diferentes de uso da língua. Do ponto de vista linguístico, vale ressaltar, nenhum 

modo é melhor que o outro, é apenas diferente. Fatores linguísticos (fonético-fonológico, 

morfossintático e lexical), assim como fatores extralinguísticos (sexo, faixa etária, nível de 

escolarização, situação socioeconômica, profissão, entre outros), podem interferir no uso da língua, 

tanto falada quanto escrita. Essa concepção de língua é adotada pela Sociolinguística que se dedica à 

descrição e análise da variação baseadas no pressuposto de que ela é controlada por fatores de tal 

maneira que a heterogeneidade se delineia sistematicamente e previsivelmente. Tomando como 

respaldo os pressupostos dessa área, este trabalho tem por objetivo identificar a variação lexical 

presente no filme O Auto da Compadecida e, a partir disso, propor uma reflexão sobre como a 

identidade do nordestino é representada. Tendo em vista que esta pesquisa busca estudar variação 

linguística e identidade, utilizamos como base teórica alguns especialistas, como: Alkimin (2012); 

Beline (2015), Bakhtin (1979); Paim (2014); Isquerdo (2003); Dal Corno e Baptista (2014) e 

Machado (2015). A nossa análise de base qualitativa se deu por meio da seleção de cenas do filme, 

em cujos diálogos estão presentes as escolhas lexicais das personagens, para depois investigar como 

a identidade do nordestino se mostra por meio de tais variações. Mediante a análise feita, podemos 

concluir que o vocabulário das personagens do filme reflete a identidade do nordestino seja nas 

interações sociais, na culinária ou nos papeis de gênero, pois cada povo se apropria da ideologia 

presente nos signos linguísticos para perceber, refletir e descrever o mundo em que vive. 
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1. Introdução 

 
 

Língua e sociedade estão intimamente ligadas, pois a língua “é um tipo de 

comportamento estritamente social” como afirma Edward Sapir (apud BELINE, 2012, p. 

121). Durante a década de 1960, a Sociolinguística surge como uma área da linguística que se 

preocupa em estudar e analisar as variações existentes na língua, pois antes os estudos  
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linguísticos eram feitos de maneira abstrata, era a língua pela língua sem a interferência de 

fatores externos, deixando desta maneira os fatores sociais de fora dos estudos linguísticos. 

Neste trabalho, será abordado a temática Variação Lexical inserida na área de estudo 

da Sociolinguística. Utilizamos os conceitos dessa área para analisar o filme O Auto da 

Compadecida, que foi baseado no livro com o mesmo título do escritor pernambucano Ariano 

Suassuna. Dessa forma, a pesquisa seleciona o vocabulário das personagens para analisar 

como a identidade do povo nordestino vai se revelando na interação. 

Para isso, mostraremos um pouco da origem da Sociolinguística e os tipos de 

variações, mas também abordaremos mais profundamente a variação lexical, objeto de estudo 

de nosso artigo. Na construção deste trabalho, utilizamos autores que estudam a temática 

abordada, que são: Alkimim (2012), Bakhtin (1979), Beline (2015), Isquerdo (1998), Dal 

Corno e Baptista (2014), Machado (2015) entre outros. 

 
2. Linguagem, língua e variação 

 
 

O mundo é repleto das mais variadas formas de comunicação. Ao observarmos a 

natureza, iremos perceber que todos os seres vivos se comunicam com suas respectivas 

espécies, é dessa forma que eles estabelecem suas relações de convivência. A língua é a forma 

com a qual o homem se diferencia dos outros animais, através dela ele se comunica e 

estabelece suas relações, a linguagem é inerente a raça humana e ambas estão imbricadas, 

como podemos ver no texto de Tânia Maria Alkmim: 

 
A linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais 

do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser 

humano. A história da humanidade é a história de seres organizados em 

sociedade e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma 

língua (ALKMIM, 2012, p. 23). 

 
A linguagem torna o homem um ser social, portanto, deve ser entendida como um 

produto social, que sofre variações e mudanças influenciadas por diversos fatores. 
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Apesar de o Brasil ter a língua portuguesa como única língua oficial, a grande 

dimensão continental do país permite que haja diversas variações linguistas nas diferentes 

regiões: 

 
Quando ouvimos um carioca típico, podemos entender tudo o que ele fala. É 

verdade que pode haver problemas quando estamos conversando com 

pessoas de regiões de cultura muito diferente da nossa, principalmente no 

que diz respeito ao léxico, ou o vocabulário que as pessoas de uma dada 

região usam. Pode ser que o falante não saiba que “jerimum”, palavra muito 

usada na Bahia, corresponde a “abóbora”, termo muito mais comum nos 

estados do Sul e Sudeste de nosso país. É, contudo, inegável que ainda que 

haja tais diferenças lexicais nas diversas regiões do país, falamos a mesma 

língua. Falamos uma mesma língua, em São Paulo e na Bahia com 

diferenças detectáveis entre o que se considera mais comum num e noutro 

lugar (BELINE, 2015, p. 121-122). 

 

O conjunto dessas variações linguísticas gera comunidades de fala que possuem um 

repertório verbal. Tal repertório nos separa enquanto classes, pois cada comunidade tem o seu. 

Podemos ver isso acontecer no nosso dia a dia, a exemplo da linguagem da comunidade 

acadêmica, dos jovens, dos internautas, dos criminosos, das pessoas das diferentes regiões do 

país, como os paulistas e nordestinos. Essa separação pode ser vista e sentida em nosso 

cotidiano, pois de certa forma há um determinado conceito no senso comum que exista apenas 

um único português correto e o que for diferente deste é logo julgado como incorreto. 

Esse tipo de concepção gera o preconceito linguístico, pois as pessoas não têm o 

conhecimento que “língua e variação são inseparáveis” (ALKMIM, 2012, p. 35). É notória em 

nosso país a divisão que existe entre a parte sul e a norte, em que, esta parte é considerada 

menos desenvolvida socioeconomicamente do que aquela, esse aspecto afeta a língua. As 

variações linguísticas que ocorrem no Sul e Sudeste do país são vistas, de certa forma, como 

as mais aceitáveis enquanto as variações linguísticas que ocorrem nas regiões Norte e 

Nordeste são alvos frequentes do preconceito linguístico. 

Todavia, é preciso ter o entendimento de que cada povo de uma determinada região 

apresenta através de sua cultura ou de sua linguagem uma identidade repleta de características 

próprias. O item a seguir trata da análise lexical e a dialetologia explicitando os seus 

conceitos. 
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3. Um pouco sobre a análise lexical e a dialetologia 

 
 

A análise lexical pode ser entendida como o estudo dos conceitos de palavras ou 

expressões de uma determinada comunidade linguística. Assim sendo, o léxico contém 

informações importantes sobre as identidades dos falantes, ou seja, o sexo, a idade, a origem, 

classe social etc. Paim (2014) cita Isquerdo (2003) sobre essa questão da análise lexical: 

 
O conjunto de vocábulos que integra o universo lexical de uma língua, por 

reproduzir a visão de mundo, o patrimônio cultural dos falantes e por 

testemunhar a vida, a história e a cultura de um grupo em diferentes fases de 

sua história, fornece marcas da identidade desse grupo. A forma de usar a 

língua, particularmente a de escolher as palavras, revela aspectos da maneira 

de pensar e de agir de um indivíduo/grupo, além de fornecer índices da 

origem geográfica e da classe social do falante (ISQUERDO apud PAIM, 

2014, p. 178). 

 

Os falantes, na busca de se expressar com êxito, selecionam parte do seu léxico como 

forma de interação junto aos membros da sua comunidade. Desse modo, a seleção lexical 

implica também uma das formas de função social da língua. 

Com intuito de investigar essas questões, a dialetologia se preocupa em estudar o 

dialeto, que é fruto da variação diatópica (geográfica) através dos atlas linguísticos. Neles, há 

as diversas definições e amostragens das variações linguísticas de diferentes regiões. É 

importante frisar que cada dialeto possui fonologia, morfologia, sintaxe e semântica próprias. 

A relação entre a análise lexical e a dialetologia é que uma depende da outra, pois só 

se pode saber que tal léxico é típico daquela região através do estudo do dialeto. Em outro 

sentido, as duas áreas se relacionam como um caminho para o estudo da identidade do falante. 

Com base, então, nessas duas subáreas da Sociolinguística, mais adiante, analisaremos 

a identidade do nordestino através da seleção lexical do dialeto apresentado no filme O Auto 

da Compadecida. 

 
4. Identidade e linguagem e suas correlações 

 
 

A identidade de um povo é o que o torna diferente não só se manifestando no contexto 

cultural, mas também nas suas diferentes formas de comunicação, trazendo à tona 

características marcantes de uma comunidade. No Brasil, um país com uma vasta dimensão 
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geográfica, as mais variadas identidades se constroem e se evidenciam na linguagem dos 

falantes. Como nos afirma Dal Corno e Baptista (2014), a sociedade é composta pelas 

relações entre identidade cultural e linguagem: 

 
A estrutura social é caracterizada por dois fatores distintos: linguagem e 

cultura. Existe uma relação direta entre linguagem e cultura e, ao contrário 

de um produto pronto e acabado, a linguagem é percebida como um 

processo, um fazer permanente e nunca concluído. Ela é uma  atividade 

social e cultural, produzida por todos os membros de uma determinada 

comunidade ou região, caracterizando, assim, uma identidade cultural. 

(DAL CORNO e BAPTISTA, 2014, p. 70). 

 

Uma identidade não se manifesta apenas no meio cultural, mas vai além desses 

fatores perpassando os âmbitos sociais e econômicos, Hall, citado por Dal Corno e Baptista 

(2014), afirma que: 

O processo de formação das identidades depende dos fatores sociais que 

agem sobre os indivíduos, surgindo o termo identificação, uma vez que, à 

medida que esses fatores se apresentam, as pessoas identificam-se de acordo 

com cada circunstância. Os processos que desencadeiam as identificações 

são múltiplos e, por isso, geram uma dinâmica favorável a não fixação 

permanente das identidades (2006, p. 71). 

 

Com esse conceito de identidade, que se trata de um conjunto de costumes que se 

manifesta mediante a cultura e a linguagem, a próxima seção analisará como a identidade do 

povo nordestino se evidencia no léxico das personagens do filme O Auto da Compadecida. 

 

5. A análise do léxico e da identidade do nordestino no filme O Auto da Compadecida 

 
 

No ano 2000, foi lançada a adaptação para o cinema da grande obra do autor 

pernambucano Ariano Suassuna O Auto da Compadecida. Foi um filme brasileiro de grande 

sucesso. Dessa forma, neste trabalho de base qualitativa, foram analisadas quatro cenas do 

filme em que as personagens fazem uso de palavras próprias do dialeto nordestino. 
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Vicentão: - Eita que hoje eu tô cá gota! Hoje eu tô cá molesta 

 

 

A cena a seguir mostra quando a personagem Vicentão acaba de chegar à casa de 

Dora, sua amente: 
 

 

 

Imagem do filme O Auto da Compadecida 
 

 

Segundo o dicionário informal, o termo gota é um regionalismo. Pode significar raiva, 

descontrole ou pode estar dentro de uma expressão idiomática, tomando outro sentindo. E 

ainda conforme o mesmo dicionário, molesta é uma expressão popular do Nordeste que 

significa estado emocional de irritação, impaciência e/ou nervosismo. 

No contexto do filme, conforme a cena apresentada acima, a personagem Vicentão usa 

os dois termos para expressar a sua libido por Dora, já que ele é seu amante na trama. 

Dificilmente, essas duas palavras poderiam ser traduzidas, já que se tratam de expressões 

idiomáticas e, mais que isso, são utilizadas para expressar uma situação ou estado de ânimo. 

Cada povo acaba se utilizando do seu léxico para expressar seu mundo, suas sensações, 

emoções etc. E isso está diretamente ligado à identidade de um povo. 
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Eurico: - Ô Chicozinho se axêgue mais um bucadinho 

Dora: -... Só comeu tantinho assim de Dora: -... Só comeu tantinho assim de macaxeira e um 

tiquim de galinha guisada. 

A cena a seguir mostra a personagem Chicó indo ao encontro de Dora, porém, Eurico 

veste-se de Dora para comprovar se está sendo traído: 

 

 
Imagem do filme O Auto da Compadecida 

 

 

O termo ‘’axêgue’’, usado pela personagem Eurico, é uma derivação do verbo achegar 

que nesse contexto significa aproximação. A expressão ‘‘se axêgue’’ é uma variação do termo 

‘‘se aproxime’’ ou ‘‘venha mais pra cá”, que são mais utilizadas por pessoas das novas 

gerações na Região Nordeste. Dessa maneira, podemos perceber uma variação geracional, ou 

seja, a faixa etária do falante é percebida através do seu repertório verbal. 

A próxima cena mostra quando Dora está preocupada com sua cachorrinha doente e 

faz de tudo para que ela se alimente, enquanto Chicó e João Grilo estão com fome e desejam 

comer a refeição da cachorrinha: 

 

Imagem do filme O Auto da Compadecida 
 



8  

Chicó: - Sua mulher gaieira! 

Macaxeira é uma comida típica no Nordeste servida usualmente no café da manhã ou 

jantar. Em outras regiões do Brasil, o nome desse alimento varia para aipim ou mandioca. A 

macaxeira está entranhada na identidade do nordestino por ser muito citada nas conversas 

sobre assuntos culinários. ‘’O estudo lexical da culinária de um povo ou de uma região pode 

trazer muitas contribuições para o regaste de sua história’’ (DAL CORNO E BAPTISTA, 

2014). 

Outra questão a ser observada é o uso constante que Dora faz dos diminutivos. As 

mulheres tendem empregar mais o diminutivo do que os homens, pois no Brasil, sobretudo no 

Nordeste, a mulher escolhe formas mais carinhosas para designar ou expressar algo, refletindo 

os papéis linguísticos de gênero na sociedade. 

A cena abaixo mostra quando Chicó bate em Dora por ser adúltera, porém, já sabia 

através de João Grilo que Eurico vai disfarçado de Dora para certificar se Chicó era amante da 

sua esposa: 

 

Imagem do filme O Auto da Compadecida 
 

 

A expressão mulher gaieira utilizada nesse contexto significa mulher adúltera, aquela 

que põe chifres em seu marido, assim, simbolizando o ato de traição. No Nordeste, a 

expressão gaia geralmente é utilizada quando a traição é feita por parte da mulher quando 

ocorre o inverso se varia para uma expressão mais polida “traição”. 

A variação lexical nesse sentido revela as diferenças do papel de gênero, pois  

enquanto a traição feminina é vista como algo repugnante e indecente, a traição masculina é 

tratada com mais normalidade. Assim, revelando a identidade de uma sociedade ainda 

patriarcal. 
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Através dessa seleção lexical, pôde-se extrair um pouco sobre a identidade do povo 

nordestino e sobre como esse léxico atua nas relações sociais através da interação, culinária 

ou gênero. E ainda perceber como o conhecimento e apropriação de um léxico são muito 

importantes para a nomeação das coisas, percepção do mundo e formação histórica e cultural 

de um povo. 

 
Considerações Finais 

 
 

Este trabalho abordou as variações linguísticas no campo do léxico utilizando como 

fonte de análise trechos do filme O Auto da Compadecida, em que retiramos expressões que 

evidenciam a identidade do povo nordestino. Tomando como respaldo teórico a 

Sociolinguística, Dialetologia, Análise Lexical e estudos sobre a Identidade Cultural, 

podemos comprovar que o léxico de palavras próprias da Região Nordeste, tais como: 

“axêgue” ou “gota”, pode ser utilizado para expressar vontades ou desejos em vários 

contextos, já que a construção da identidade cultural se dá por meio da aquisição da língua em 

que as personagens estão envolvidas. 

Dessa forma, é possível perceber que os falantes se apropriam dos valores ideológicos 

dos signos linguísticos da sua comunidade para expressar a sua forma de conceber a realidade, 

como diz Bakhtin (1979). Neste sentido, ainda podemos corroborar que há uma relação entre 

língua e cultura que, consequentemente, afeta como as pessoas percebem, descrevem e 

refletem o mundo em que vivem, conforme a hipótese Sapir-Whorf (apud MACHADO, 2015, 

p. 39). 

Por fim, queremos registar que as variações linguísticas próprias do Nordeste, 

apresentadas no filme, são desprivilegiadas por falante de outras regiões do Brasil, pois essa 

variação é proveniente de uma região subdesenvolvida do país, com isso, pode-se perceber 

que o preconceito linguístico está associado com o preconceito social. Assim sendo, neste 

trabalho tivemos a preocupação de mostrar as características linguístico-culturais do povo 

nordestino, pois entendemos que a diversidade e/ou variação linguística não é um problema e 

sim um fenômeno que pode ser estudado e compreendido. 
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