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Resumo

É consabido que a variação linguística é um aspecto inerente às línguas naturais humanas que,
com o passar do tempo, sofrem mudanças condicionadas por fatores ora linguísticos –
relativos à estrutura interna da língua – ora extralinguísticos ou sociais – relativos ao
indivíduo e ao modo de organização da sociedade. Como exemplo desse dinamismo que as
línguas apresentam condicionado pela relação entre língua e sociedade, temos a variação
lexical no espanhol. Observando esse panorama, este estudo visa investigar o fenômeno da
variação lexical no espanhol presente no DRAE. Para tanto, utilizou-se de um corpus
constituído por lexias retiradas do projeto VARILEX com o intuito de observar o tratamento
dado aos americanismos pelo DRAE. Os dados coletados dizem respeito às lexias
relacionadas ao campo semântico da alimentação. Utilizamos como referenciais teóricos os
estudos de Biderman (1993, 2001), Ettinger (1982) e Kriger (2006). Por meio de nossas
análises ainda em andamento, organizamos as informações coletadas em uma ficha
lexicográfica e já podemos constatar que os itens presentes no questionário que o projeto
fornece apresenta variação de significado em relação aos itens encontrados no DRAE.

Palavras-chave Variação lexical, americanismos, lexicografia

1. Introdução

Como depositário do acervo lexical de uma cultura, o dicionário registra a
memória lexical de uma sociedade, constituindo um registro de significantes e significados
que nossa memória não consegue memorizar. Descreve o modelo ideal de léxico, mas,
também, registra formas dialetais, fundamentados em uma teoria lexical, segundo premissas
básicas da Lexicologia e Lexicografia.

Considerando a falta de reflexão mais profunda sobre a diversidade linguística do
espanhol, discutiremos a forma como vêm sendo apresentado os americanismos da língua em
questão, mais especificamente, em um suporte que estudantes e profissionais da língua
espanhola buscam como ferramenta de trabalho e estudo: o Diccionario de la Real Academia
Española – DRAE.

Dentro do nível lexical, pretende-se analisar a presença/ausência de
americanismos de alimentação e como se dá o registro de tais itens. Muito se discute sobre a
variação linguística no espanhol, porém não se leva essa discussão ao nível dicionarístico.

Este trabalho nos permitirá fazer um estudo comparado entre o léxico utilizado na
Espanha e as várias formas encontradas na América, tendo como base o corpus do projeto
VARILEX: Variación léxica del español en el mundo.

2. Aspectos teóricos

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4830



O espanhol, língua derivada do latim vulgar, originado na região de Castela, na
península Ibérica, é língua oficial em 21 países, além disso, é falado em algumas
comunidades linguísticas como Estados Unidos e Filipinas. Tendo em vista a grande extensão
do território onde se fala o espanhol, não é de se estranhar a grande diversidade existente em
torno dessa língua em diferentes campos, tanto no nível lexical como nos níveis fonético e
morfossintático. Entre as causas dessa grande variedade destacam-se os fatores históricos
(entre os quais podemos citar as correntes migratórias no século XIX), os fatores geográficos,
a influência de outras línguas, e a própria variação interna, presente em todas as línguas
humanas vivas.

A mudança linguística é, certamente, um traço constante nas línguas, mas estas
mantêm uma unidade com a sua própria história. Segundo Ferdinand de Saussure (Carvalho
2003), o signo é mutável e imutável ao mesmo tempo. Para ele, a língua é fruto de uma
convenção social, é uma instituição herdada de gerações anteriores e não um contrato firmado
entre os falantes no presente. Por outro lado, a mutabilidade do signo – e, portanto, da língua
– está ligada à própria inconsciência que os falantes têm das leis que regem o sistema
linguístico, assim como à própria tensão existente entre a língua enquanto bem social e os atos
de fala individuais, com seu caráter particular e transitório.

Sobre esse tema, Coseriu afirma que

[...] os falantes, em geral, não pretendem modificar a língua, mas apenas utilizá-la,
fazê-la funcionar. Pois bem, a língua muda no funcionamento, o que quer dizer que
a utilização da língua implica a sua renovação, a sua superação. A língua deve, pois,
em certo sentido, conter os princípios da sua própria superação, da chamada
“mudança linguística” (Coseriu 1982: 138).

As convergências linguísticas não constituem um problema quando se leva em
consideração o caráter social da língua. Os dicionários, entretanto, com seu caráter normativo
de prescrever “o falar e o escrever bem”, são refreadores dos processos de mudança
linguística. Para Coseriu:

A descrição duma língua se pretende ser verdadeiramente adequada a seu objeto,
deve apresentar a própria língua como sistema para criar, como sistema de produção,
e não simplesmente como produto. Uma língua – o espanhol, por exemplo – é a
soma das possibilidades do “falar espanhol”, possibilidades que, em parte, já foram
realizadas historicamente e, em parte, ainda estão por se realizar. Essas
possibilidades são ao mesmo tempo sistemáticas e dinâmicas. Conseqüentemente,
importa considerar uma língua antes como permanente “sistematização” do que
como sistema fechado (Coseriu 1982: 23).

Seguindo essa concepção, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos relacionando
língua e cultura orientados, sobretudo, pela Lexicologia e a Etnolingüística. No nível da
língua estrangeira, alguns materiais didáticos já trazem a questão da diversidade da língua
espanhola, ainda que de forma superficial, como conteúdo à parte do curso ou como meras
curiosidades. No âmbito da Lexicografia, poucos dicionários monolíngues ou mesmo
bilíngues tratam dessa diversidade. Algumas vezes as obras listam palavras sem mencionar o
contexto ou a região em que são faladas. Há pouco tempo, alguns dicionários passaram a
apresentar em seu corpus exemplos da língua falada com o objetivo de descrever a língua e
não prescrever os seus usos.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4831



Tendo conhecimento da diversidade existente em torno da língua espanhola, as
Academias da América e Filipinas juntamente com a Academia Espanhola se uniram com o
objetivo de manter a unidade básica dessa língua tão diversificada que é o espanhol. A RAE e
a Associação das Academias da Língua Espanhola conscientes da grande diversidade que
existe na língua em questão vêm discutindo projetos que têm como base a manutenção da
unidade básica no idioma. O Diccionario de Americanismos (2010) mostra o léxico de todas
as regiões americanas em diferentes registros e níveis da língua. É um dicionário dialetal,
centrado no espanhol falado desde a Argentina até os Estados Unidos. É um dicionário
diferencial no qual são excluídos os termos mais comuns da comunidade hispanofalante e
aparecem unicamente termos próprios do espanhol americano.

2.1 Americanismos

Denominam-se americanismos as variantes linguísticas próprias do espanhol da
América. Alguns são exclusivos de apenas uma área e nesses casos indica-se a abreviatura
corresponde como Argentina (Arg.), área Platina (Plat.), México (Méx.), América Central
(Amér. C.). Os demais são considerados gerais.

Haensch chama a atenção para esta questão dos americanismos do espanhol:

Un problema específico lo constituyen los americanismos del español. Cuando una
voz o acepción se usa en toda Hispanoamérica o en la mayoría de sus áreas (como
cuadra ‘distancia entre dos bocacalles’, o mimeógrafo ‘multicopista’), se puede
hablar de un ‘americanismo general’ (indicación correspondiente en los
diccionarios: Am). En los demás casos, no queda otro remedio que enumerar,
mediante las correspondientes siglas, todos los países o áreas parciales, para los que
el lexicógrafo quiere registrar el uso del elemento léxico en cuestión. En América
existen ciertas áreas ‘supranacionales’ (por ejemplo, el área rioplatense, el llano
colombo-venezolano y el área Caribe) cuyas poblaciones hispanohablantes tienen un
fondo común de vocabulario (Haensch 1982: 492).

2.2 Estudos dialetais

A Dialetologia, palavra proveniente do grego dialektos, que significa diferença,
diversidade, é o estudo sistemático das diferenças regionais de uma determinada língua. Já a
Geolinguística ou Geografia Linguística trata dos estudos de variação na utilização da língua
por indivíduos ou grupos sociais de origem geográficas diferentes.

A Geografia linguística teve origem com o estudo desenvolvido por Georg
Wenker (1876) - Sprachatlas des Deutschen Reichs. Uma lista de palavras foi enviada a
escolas no território alemão a fim de descrever os dialetos locais. No Brasil são considerados
autores pioneiros dos estudos dialetais Amadeu Amaral, que publicou em 1920 O Dialeto
Caipira, e em 1922, Antenor Nascentes com o Linguajar Carioca. A iniciativa de se fazer um
atlas linguístico nacional surge em 1952, sua realização foi considerada como impraticável
pela amplitude do território nacional. Essa iniciativa apenas foi retomada em 1996, com a
criação do Comitê ALIB. Segundo Cardoso:

O Projeto ALiB, iniciado em 1996, firmou-se como um projeto de cunho nacional
por ocasião do Seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil,
realizado em Salvador, na Universidade Federal da Bahia/Instituto de Letras, que
reuniu pesquisadores no campo da Dialetologia, contando com a presença de todos
os autores de atlas linguísticos até àquela época já publicados — os atlas (pela
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ordem de publicação) da Bahia (Atlas Prévio dos Falares Baianos - APFB, 1963),
Minas Gerais (Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais – EALMG, 1977),
Paraíba (Atlas Linguístico da Paraíba - ALPB, 1984), Sergipe (Atlas Linguístico de
Sergipe – ALS, 1987) e Paraná (Atlas Linguístico do Paraná – ALPR, 1994) —, de
pesquisadores que iniciavam a elaboração de Atlas linguísticos regionais, e de
professores interessados na pesquisa dialetal (Cardoso 2009).

Atualmente o projeto se encontra em fase final de inquéritos e prepara-se para
desenvolver a alimentação de dados informatizados. Posteriormente seguirão a fase de
elaboração das cartas linguísticas e editoração e impressão.

A dialetologia hispano-americana proporciona hoje um vasto campo de pesquisa
no que diz respeito à formação do espanhol. Segundo DIETRICH (2009), inicialmente, não
havia áreas dialetais tradicionais nem limites claros entre as línguas das novas nações e o
grande número de línguas indígenas, o que se tornou um problema para os pesquisadores. A
importância enfraquecida das diferenças diatópicas levou à inclusão de parâmetros sociais
como a educação formal, idade e gênero. Além disso, projetos de atlas nacional passam por
problemas de prestígio nacional.

O VARILEX (Variación Léxica del Español del Mundo) é um projeto
multinacional concebido pelo linguista Hiroto Hueda que tem como objetivo atualizar os usos
do espanhol de forma permanente e realizar estudos sobre sua dialetologia dinâmica. Dados
do espanhol moderno (em especial, a variante urbana) são reunidos e analisados com um
método multivariado e, posteriormente, são cartografados em vários mapas de grandes
cidades hispanofalantes.

Nesse projeto, ainda em execução, um questionário online está disponível para
que os informantes respondam de acordo com as formas de espanhol que se usa em sua
localidade. Trata-se de um repertório onomasiológico, que vai da ideia ao signo. Segundo
Babini (2006), o conceito de onomasiologia proposto por Vittoro Bertoldi na Enciclopedia
Italiana di Scienzi, Lettere ed Arti, de 1935, é considerado como referência na matéria: “por
onomasiologia entende-se um aspecto particular da pesquisa linguística que partindo de uma
determinada ideia, examina as várias maneiras com as quais essa ideia encontrou-se expressão
na palavra”. Segue abaixo um exemplo do questionário elaborado no projeto VARILEX:

Figura 1: Exemplo de um questionário extraído do projeto VARILEX.

3. Metodologia

Para este estudo buscamos nos dados do VARILEX lexias relacionadas ao campo
semântico da alimentação. Neste trabalho utiliza-se o termo lexia para as formas que
aparecem no discurso tal como definido em Biderman (2001). O corpus deste trabalho está

B002 [HARD-BOILED EGG] Huevo cocido con su cáscara hasta que está
completamente endurecido.

1)huevo a la copa; 2)huevo cocido; 3)huevo cocinado; 4)huevo duro;
5)huevo frito; 6)huevo pasado por agua; 7)huevo sancochado; 8)huevo
tibio; 9)huevo hervido.
&)Otros: ______________________; #)No se me ocurre.
$)Comentario:
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constituído por quatro lexias que apresentavam expressiva variação lexical: huevo duro,
huevo frito, perrito caliente e cacahuete. Após essa seleção, analisamos no DRAE a presença
e a forma como são registradas; se o dicionário traz o registro da localidade onde tal lexia é
falada. Com os dados em mãos, organizamos as informações coletadas em uma ficha
lexicográfica.

Nº 1. 1 DEFINIÇÃO: huevo cocido
con su cáscara hasta que está
completamente endurecido.
(HARD-BOILED EGG)

LEXIA: huevo duro Foto:

Cidades onde se usa a forma:

Registro na DRAE: 1. m. El cocido, con la cáscara, en
agua hirviendo, hasta llegarse a cuajar enteramente
yema y clara.

Comentarios:

Figura 2: Exemplo de Ficha lexicográfica

Tal ficha consta a definição da lexia no VARILEX e em parêntesis o seu
correspondente lexical em inglês; a lexia analisada logo abaixo do seu número na ficha; o
registro tal como foi encontrado no DRAE, observando os registros regionais, caso houver;
comentários feitos pelos informantes e exemplos das cidades onde se usa a forma.

Com base nos mapas fornecidos no site do projeto, completamos as informações
no item “cidades onde se usa a forma”. Abaixo apresentamos um exemplo de um mapa com a
distribuição da variante <perrito caliente>.
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Figura 3. Distribuição da variante perrito caliente nas principais cidades hispanofalantes.

4. Análise dos dados

Para o conceito huevo cocido analisamos as oito formas encontradas. Dessas oito,
apenas três estavam registradas DRAE. E, como se pode observar, desses três registros,
nenhuma acepção corresponde exatamente ao conceito fornecido no questionário embora essa
forma seja bastante expressiva nas cidades pesquisadas. Para o DRAE seu correspondente
seria huevo duro, porém essa lexia não foi fornecida para os informantes.

Já huevo frito, falada em 44 cidades, é encontrada no DRAE com a definição
semelhante à que o questionário propõe. Das outras duas formas encontradas, o DRAE apenas
registra huevo estrellado como equivalente a huevo frito.
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Com o lexema perro caliente temos quatro variantes fornecidas pelo questionário
registradas no DRAE. Dessas quatro, apenas três são definidas exatamente como o conceito
fornecido no VARILEX. Apenas a lexia pancho registra a região onde é falada: Argentina e
Uruguai, embora como podemos observar no mapa, essa lexia foi encontrada na pesquisa em
4 cidades.

Para o lexema cacahuete encontramos duas variantes. A mais expressiva maní
encontrada em 28 cidades no VARILEX é registrada no DRAE como equivalente a
cacahuete, mas não se informa qualquer registro de variação regional.

5. Considerações finais

O estudo aqui realizado teve como objetivo analisar quatro lexemas de
alimentação e suas variantes extraídas do projeto VARILEX no dicionário da Real Academia
Española e nos permitiu que cheguemos a algumas conclusões.

Com relação às opções do questionário, percebemos que há uma disparidade de
equivalência. As opções de resposta que o projeto fornece, na maioria das vezes, possui
variação de significado no DRAE. Por um lado, acreditamos que tal fato pode conduzir ao
erro quando um informante opta por aquela dentre outras opções sem perceber a diferença
semântica. Também, por outro lado, pode significar a falta de registro de variação regional no
dicionário em questão.

Podemos concluir também que há muito pouco registro de variantes regionais no
DRAE. Há muito que se discutir e atualizar por parte das associações das academias quanto à
variação linguística.

De certo modo, o resultado é surpreendente, mesmo considerando o número
restrito da amostra já que 11 das 18 lexias analisadas estão registradas no DRAE. Faz-se
necessária a realização de testes mais detalhados para que as hipóteses sejam confirmadas.
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Anexos (Fichas lexicográficas)

Nº 1. 1 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.
(HARD-BOILED EGG)

LEXIA: huevo cocido

Cidades onde se usa a forma: 30

Madrid, Málaga, Murcia, Valencia,  Ciudad de México, etc.

Registro na RAE: N/E

Comentarios:
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Nº 1. 2 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.
(HARD-BOILED EGG)

LEXIA: huevo a la copa

Cidades onde se usa a forma: 03

Santiago de Chile; Dorado; Sevilla

Registro na RAE: N/E

Comentarios:
AR-BUE: Este dibujo correspondería a 'huevo pasado por agua',
porque se extrae parte de la cáscara y se come con una cucharita.
AR-BUE: 'Huevo duro' no es igual a 'huevo pasado por agua' o
'huevo frito'.

Nº 1. 3 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo frito

Cidades onde se usa a forma: 02

Guatemala; Tegucigalpa

Registro na RAE: 1. m. El que se fríe sin batirlo.

Comentarios:

Nº 1. 4 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo cocinado

Cidades onde se usa a forma: 03

La Habana; Santafé de Bogotá; Medellín
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Registro na RAE: N/E

Nº 1. 5 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo pasado por agua

Cidades onde se usa a forma: 22

Barcelona;  Sevilla; Ciudad de México; La Paz, Asunción;
Montevideo

Registro na RAE: 1. m. El cocido ligeramente, con la cáscara, sin
que llegue a cuajar por completo.

Comentarios:

Nº 1. 6 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo sancochado

Cidades onde se usa a forma: 11

San Salvador; La Habana; Santo Domingo

Registro na RAE: N/e

Comentarios:

Nº 1. 7 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo tibio

Cidades onde se usa a forma: 09

Monterrey; Ciudad de México; San Salvador; Santafé de Bogotá
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Registro na RAE: 1. m. Am. huevo pasado por agua.

Comentarios:

Nº 1. 8 DEFINIÇÃO: Huevo cocido con su cáscara
hasta que está completamente endurecido.

LEXIA: huevo hervido

Cidades onde se usa a forma: N/e

Registro na RAE: N/e

Comentarios:

Nº 2.1 DEFINIÇÃO: Huevo frito con la yema redonda
que se toma cuajado o a medio cuajar. (FRIED
EGG)

LEXIA: huevo frito

Cidades onde se usa a forma: 44

La Paz, La Habana, Granda, Salamanca, Buenos Aires, Santiago
de Chile

Registro na RAE: 1. m. El que se fríe sin batirlo.

Comentarios:

Nº 2.2 DEFINIÇÃO: Huevo frito con la yema redonda
que se toma cuajado o a medio cuajar. (FRIED
EGG)
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LEXIA: huevo estrellado

Cidades onde se usa a forma: 15

Málaga, Santiago de Compostela, Ciudad de México, Quito, La
Paz

Registro na RAE: 1. m. huevo frito.

huevo frito.

1. m. El que se fríe sin batirlo.

Comentarios:

Nº 2.3 DEFINIÇÃO: Huevo frito con la yema redonda
que se toma cuajado o a medio cuajar. (FRIED
EGG)

LEXIA: huevo al plato

Cidades onde se usa a forma: 07

La Paz, La Habana, Granada, Salamanca

Registro na RAE: N/e

Comentarios:

Nº 3.1 DEFINIÇÃO: Pan largo emparedado con
salchicha. (HOT DOG)

LEXIA: perro caliente

Cidades onde se usa a forma: 07

Buenos Aires, Santafé de Bogotá, Ciudad de México, Nueva
Orleans, Barcelona

Registro na RAE: m. perrito caliente.
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Comentarios:

Nº 3.2 DEFINIÇÃO: Pan largo emparedado con
salchicha. (HOT DOG)

LEXIA: perrito caliente

Cidades onde se usa a forma: 17

España, La Habana

Registro na RAE: m. Panecillo caliente, generalmente untado de
tomate frito y mostaza, en el que se introduce una salchicha
cocida.

Comentarios:

Nº 3.3 DEFINIÇÃO: Pan largo emparedado con
salchicha. (HOT DOG)

LEXIA: pancho

Cidades onde se usa a forma: 04

Buenos Aires, Asunción, Montevideo, Salta

Registro na RAE: m Arg. y Ur. perrito caliente.

Comentarios:

Nº 3.4 DEFINIÇÃO: Pan largo emparedado con
salchicha. (HOT DOG)

LEXIA: bocata

Cidades onde se usa a forma: 05
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Granada, Madrid, Santiago de Compostela

Registro na RAE: m coloq. bocadillo (‖ panecillo relleno de
alimentos variados).

Comentarios:

Nº 3.5 DEFINIÇÃO: Pan largo emparedado con
salchicha. (HOT DOG)

LEXIA: hot dog

Cidades onde se usa a forma: 23

Santiago de Chile, La Paz, Lima, Nueva Orleans, Ciudad de
México

Registro na RAE: N/e

Comentarios:

Nº 4.1 DEFINIÇÃO: Planta ramosa de unos 50cm de
altura. Su fruto es una legumbre semileñosa, en
cápsula. Las semillas se comen tostadas. :: Ej.
Cuando voy al cine me compro un paquetito de
(***)(s) para entretenerme durante la película.
(PEANUT)

LEXIA: cacahuete

Cidades onde se usa a forma: 15

Madrid, Barcelona, Nueva Orleans, Ciudad de México

Registro na RAE: 1. m. Planta papilionácea anual procedente de
América, con tallo rastrero y velloso, hojas alternas lobuladas y
flores amarillas. El fruto tiene cáscara coriácea y, según la
variedad, dos a cuatro semillas blancas y oleaginosas,
comestibles después de tostadas. Se cultiva también para la
obtención del aceite.

2. m. Fruto de esta planta.
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Comentarios:

Nº 4.2 DEFINIÇÃO: Planta ramosa de unos 50cm de
altura. Su fruto es una legumbre semileñosa, en
cápsula. Las semillas se comen tostadas. :: Ej.
Cuando voy al cine me compro un paquetito de
(***)(s) para entretenerme durante la película.
(PEANUT)

LEXIA: maní

Cidades onde se usa a forma: 28

Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, La Paz, etc.

Registro na RAE: 1. m. cacahuete.

Comentarios:
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