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BREVE APRECIAÇÃO SOBRE O 
FALAR CATARINENSE

Texto e comentários linguístico-

LUIZ CESAR SARAIVA FEIJÓ (ABRAFIL, UERJ E UFF)
Pesquisa de Campo: Isaque de Borba Corrêa.

Reunimos aqui pequena amostra (alguns verbetes da letra A) da pesquisa 
de campo realizada pelo historiador Isaque de Borba Corrêa, natural de Balneário 
Camboriú, que, durante mais de vinte anos, percorreu municípios e rincões de Santa 
Catarina, muitos bastante afastados da capital, outros nem tanto, anotando o jeito todo 
especial de falar do povo catarinense. Trata-se de um trabalho que resgata um falar 

do campo e do litoral utiliza para se comunicar. 
Mas seria preciso estudar esse trabalho que recolheu vocábulos e expressões 

ainda em uso no Estado de Santa Catarina, à luz da ciência linguística, buscando-
se respostas para os inúmeros fenômenos fonéticos, morfológicos e sintáticos nos 

com situações semelhantes por que passaram formas e expressões de nossa Língua 
Portuguesa, ao longo de sua trajetória histórica no tempo e no espaço. 

A pesquisa de campo foi de Isaque de Borba Corrêa, que constou da 
seleção dos informantes, entrevistas, gravações e anotação em papel, registrando 

de escritores das várias regiões catarinenses. Todas as introduções, apresentações, 

Cesar Saraiva Feijó.
Este trabalho apresenta as marcas características de um linguajar repleto 

de fenômenos fonéticos encontrados na linguagem transmitida, sem a interferência 
da linguagem adquirida, que é a ensinada e imposta à população, pelas instituições 
sociais, basicamente pela Escola. 

No livro que estamos preparando, Dicionário de Termos Catarinenses,
há um Capítulo intitulado Conteúdos Explicativos. Lá, explicamos as expressões 
usadas como denominações de fenômenos gramaticais e linguísticos. Esses termos ou 
expressões virão sempre em negrito (negrito, itálico e sublinhado). Aqui, nessa breve 
apresentação, não colocaremos tais explicações. 

Alguns vocábulos registrados fazem parte do vocabulário passivo do sujeito 
falante, isto é, já estão quase desaparecidos. Outros, pelo contrário, estão vivos na 
boca de muitos, com todas as suas variações e o jeito próprio de serem pronunciados 
pelo povo destas terras catarinenses. 

Um dos principais objetivos dessa obra é resgatar essa riqueza vocabular, 
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não deixando que formas linguísticas se fossilizem e caiam lamentavelmente no 
esquecimento, pois muitas delas não têm registro escrito e só vivem na memória 
dos idosos ou nos versos populares, guardados de oitiva pela população da costa e 
do planalto catarinense. Alguns termos aparecem em obras regionais de escritores 
bissextos, em trabalhos de historiadores antigos e modernos, em artigos esporádicos 
de revistas de variedades, em romances regionais e em livros publicados pelos próprios 
autores, pertencentes a academias literárias existentes em muitas cidades desse Estado 
de Santa Catarina. Alguns jornais também registram termos e expressões inseridos no 
“corpus” desta pesquisa. Contudo, tomou-se o cuidado de abonar somente os que se 
referem à criação verbal e os que se relacionam, por adstrato, a línguas indígenas e 

são ainda abonados aqui vocábulos encontrados em jornais que tentam representar as 
formas como são pronunciadas pelo povo, pois essa tentativa não cabe à mídia escrita 
e, fatalmente, não serão genuínas e muitos desmandos poderiam ocorrer, fato que 

entende-se que o texto jornalístico tem de se apresentar em língua culta, somente 
podendo ceder espaço para outro tipo de registro linguístico, quando a matéria pautada 
assim exigir. 

As variantes fonéticas ocorridas na evolução da Língua Portuguesa, como 
atestam os estudos diacrônicos de nosso idioma, ressurgem vivas no falar e no 
vocabulário dessa gente humilde entrevistada descontraidamente, durante muito 
tempo, pelo vasto território catarinense, desde o norte do Estado até o sul, passando 
pela zona do Contestado, próxima de nossas fronteiras internacionais. Os informantes 
foram pescadores, agricultores, pequenos comerciantes, estudantes e gente muito 
simples do povo, além de pessoas com algum nível de escolaridade e até professores, 
médicos, advogados, todos nativos ou com muitos anos por estas paragens. 

As origens indígenas de muitos vocábulos aqui comentados pertencem ao 
grupo linguístico Tupi-Guarani, basicamente, que a partir do século XIX ampliou sua 
convivência com seus descendentes e demais comunidades. Assim, imigrantes alemães, 
italianos, poloneses, japoneses e muitas outras etnias, enriqueceram o patrimônio 
humano brasileiro, principalmente no sul, fato que mostra um Brasil moreno, louro, 
de olhos amendoados, de cabelos lisos ou de cabelos encarapinhados, com hábitos e 

que foi paulatinamente absorvida pelo Português dos descobridores e colonizadores do 
Brasil, mas deixando vestígios no léxico da língua pátria, numa espécie de substrato, 
agora comentado nesse trabalho. Portanto, muitos termos dessas línguas dos índios 
e dos imigrantes passaram para o português, num fenômeno linguístico conhecido 
como substrato. Do mesmo modo, teria havido a passagem de termos e expressões de 
uma língua indígena para outra língua indígena, como aconteceu fatalmente com as 
línguas da época do descobrimento faladas pelos índios brasileiros, como o Tupi do 
litoral e o Tapuia, ou “inimigo” ou gentios bárbaros de “língua travada” do interior. 
Os jesuítas foram os primeiros a estudar essas línguas, o tupi antigo (abanheenga), 
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tupi moderno (nheengatu), a “língua boa” em que 

muito difícil caracterizá-las antropologicamente só pela língua, pois nas convivências 
tribais ocorridas, os termos de uma língua passaram para a outra, assim como muitas 
e diversas outras marcas culturais, o que, certamente, ocorrera com os Carijó que são 
os mesmos Guarani estabelecidos no século XVI na zona costeira, desde a Barra de 
Cananéia até o Rio Grande do Sul, passando pelo extenso litoral catarinense. Quando 
as tribos costeiras começaram a se extinguir parece que houve a primeira tendência de 
a família Tupi-Guarani se cindir em dois grupos gerais. O tupi do norte, que guardou as 
tradições linguísticas do nheengatu e o Guarani do sul, que fala o guarani moderno ou 
abanheenga. Isso interessa sobremaneira ao estudo linguístico aqui apresentado nesse 
Dicionário por se ter em muitas regiões do Estado de Santa Catarina a interpenetração 

Loukotka, in “ ”, Praga, 1935 e o artigo 
do mesmo autor, intitulado “Línguas indígenas do Brasil”, in, Revista do Arquivo 
Municipal de São Paulo, vol. LIV, São Paulo, 1939, compreende 37 famílias. Lá 
encontraremos os quatro grupos linguísticos classicamente reconhecidos e que 

Tupi-
Guarani, o Gê, o Aruak e o Caribe.

Por outro lado, somente serão apresentados e comentados nesse dicionário 
nomes de localidades, microrregiões ou municípios que apresentarem alguma forma 
variante em uso, ou algum desvio fonético ou, ainda, alguma pronúncia estropiada, 
além de alterações, passíveis de explicações linguísticas, pois esses onomásticos 
catarinenses, que se prendem às origens tupi-guarani, são interpretados, algumas 
vezes, etimologicamente, de forma estranha, pois, segundo Lino João Dell’Antonio, 
“o desconhecimento do processo de formação do pensamento primitivo e das 
características pragmáticas da toponímia indígena é o principal responsável pela 

” in, Nomes indígenas 
dos municípios catarinenses (p.59). Além disso, quanto às origens desses nomes 
próprios de localidades, observa-se que, em muitos casos, seus nomes indígenas foram 
dados pelo homem branco, sem nenhuma relação com a vida social das comunidades 
indígenas.

Por outro lado, procuramos manter o rigor da análise linguística, quando, por 

que ensina que os empréstimos linguísticos podem ser culturais ou íntimos. Os 
culturais decorrem de relações culturais com outros povos. Os empréstimos íntimos 
ocorrem pela coexistência de dois idiomas num só meio social, como por exemplo, 
o contacto do galego com o castelhano, ao longo de vários séculos. Portanto, muitos 
termos registrados no falar catarinense foram percebidos e analisados, tendo em 
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o Castelhano. Além disso, é sabido que em nosso território habitaram, durante muitos 
séculos, povos indígenas de línguas mescladas, que conviveram e se comunicaram 

do homem branco no planalto e nos vales, aqueles, os índios, deixaram suas marcas 
culturais na vida dessa vasta e bela região catarinense, principalmente na língua falada 
pelo conquistador povoador e colonizador. Portanto, não se poderiam perder de vista 
esses conceitos e nossas análises se serviram de tudo isso, para dar ao leitor uma 

catarinense.
Trata-se de um trabalho com uma visão linguística moderna, sem ranços de 

purismo nem preconceitos de qualquer tipo, mostrando-se, dentro do possível, que 
essa pesquisa privilegia a estrutura lexical da língua, pois a estrutura morfológica, 
por ser uma estrutura fechada repudia o empréstimo de morfemas, do mesmo modo 
que o sistema fônico rejeita qualquer empréstimo fonemático. É sempre bom, para 

pode até mudar a sua sintaxe e o seu vocabulário, mas se os fonemas e os morfemas 
gramaticais não mudarem, a língua permanece a mesma. Assim, o falar catarinense 
aqui estudado nesse Dicionário é somente uma forma peculiar de o povo dessas plagas 
do sul do Brasil se expressar em Língua Portuguesa, e nunca uma forma dialetal de se 
comunicar, pois não há dialetos no Brasil. 

Finalmente, é importante salientar que nesse livro, “Dicionário de termos 
catarinenses” os estudos referentes aos vocábulos garimpados, pesquisados e 
analisados são eminentemente de cunho vocabular, sintático ou de fonética histórica, 
não tendo nenhum comprometimento com estudos dialectológicos, isto é, não se 
pretendeu mostrar nenhuma possibilidade de transformação do sistema linguístico da 
Língua Portuguesa. Pretendeu-se, isto sim, chamar a atenção para o que acontece com 
a fala desse povo catarinense e porque surgiu esse gostoso regionalismo, que faz parte 
de nosso idioma pátrio. 

A
(c.l.c. = centro do litoral catarinense) 

A MIGUÉLI. Locução adverbial de modo. Trata-se de uma paragogia de Miguel. 
A forma Miguel, sofre  do fonema /l/, surgindo a forma “migué”. Migué 
> Miguéli, com paragoge
Migué é parte dessa expressão e forma nominal bastante usada em Santa Catarina, 

Mané, de Manoel, também 
forma apocopada, ouvida em muitas partes do Brasil.
À BEÇA (bé).
às pamparras (V.), a miguéli (V.).
ABATUMAR. Verbo. Que abate. Diz-se do bolo que não cresceu. Este vocábulo 
foi registrado no planalto norte e na região serrana, apesar de Ilson Rodrigues ter 
consignado este termo em seu Dicionário de Regionalismo da Ilha, Capital de Santa 
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Catarina. No centro-norte do litoral, entre nativos, não houve registro. No litoral se diz 
que o bolo “criou pé”, encurruou (V.), encruou (V.), criou pé. Var. Abatomar.
ABELHUDO. Intrometido, metido, indiscreto. Pessoa que mete o nariz onde não é 
chamado.
ABESTADO. Feito besta, parvo, bobo, abobado (V.), abestalhado. Abilolado (V.).
ABESTALHADO. Abestado (V.).
ABILOLADO. Abobado, abobalhado, abestalhado. “Nessa época, ainda moleque 
e irreverente, feito um abilolado, eu podia me sentar tranquilamente na calçada da 
Felipe Schimidt” (A praia do dr. benjamim, p. 20)
ABISMAR. Espantar, admirar. “Ficou muito abismado...!”
ABOBA. (ó) Verbo abobar. Muito usado na expressão “não aboba”, que quer dizer: 

ABOBADO. Pessoa boba, que se faz de bobo. “Pensa que só porque sou “mané” você 
pode me confundir com um tanso, um abobado?”(SÉRGIO DA COSTA RAMOS, 
DC, 15/05/2010) 
ABOBALHADO. Adj. Abobado. Abilolado “Os três desataram a rir enquanto ele, 
abobalhado, não sabia o que pensar.”(Rocamaranha, p. 42)
ABOBAR. Verbo. (c.l.c.) 1- Ficar bobo. 2- Ficar sem fazer nada. Bobar (V.).
ABOBRA. (ó) Redução de abóbora, por ser este vocábulo proparoxítono e de realização 
difícil. Abobra ajusta-se ao ritmo trocaico ou paroxítono da língua portuguesa. 
ABOBRÃO. 1- (subst.) Aumentativo de abobra. 2- (adj.) Gíria. Pessoa que fala 
abobrinhas (V.).
ABOBRINHA. Subst. Diminutivo de abobra. Gíria para estultícia, tolice, estupidez. 
“...usei o quadro negro para escrever um monte de abobrinhas” (PAULO ROBERTO 
DE SOUZA – De mendigo a milionário, p. 47).
ABORNAR. Verbo. Encher o bornal (V.). Encher-se de alguma coisa, em especial, 
encher-se de dinheiro. Abornado, cheio de dinheiro, rico. Var.: Abonar, abonado. 
ABREGO. (ê) Subst. Vento frio, normalmente vindo do sul. (Novo dicionário da 
ilha)
ABRIBIAR. (c.l.c.) Possivelmente uma aglutinação de “abrir + bem + ar”. Abrir 

Abribia esse teu zóio mulhé” (ISAQUE DE BORBA 
CORRÊA, Colóquio, inédito).
ABUGIAR. Verbo. (c.l.c.) Modo de se xingar alguém. É comum ouvir o xingamento:
“Vai te abugiar!”
ACARCANHAR. Verbo. Formação parassintética. Apertar com os calcanhares, 
acarcar. Diz-se especialmente quando se calça um sapato amassando a parte de trás, 
usando-o como chinelo. 
ACARCAR. Verbo. A + carcar, de calcar. Rotacismo. Tal fenômeno fonético ocorre 
entre consoantes líquidas. Socar, pisar, encher, apalpar com força. 
ACERO. (ê) Subst. Redução do ditondo /ei/ de aceiro. Resultado da limpeza do cisco 

“Usava um 
galho para varrer, amontoar as folhas de maneira a fazer um corredor sem elas, um 
círculo - que se chama acero - onde colocaríamos fogo” (VOO 254 – Eu sobrevivi,
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p. 56).
ACHA.
ACHOCHAR. Verbo. (c.l.c.) De achouchar. Redução do ditongo /ou/ em /ô/. 
ACHOUCHAR. Verbo. Acertar em cheio. Chapulentar (V.), ajojar (V.). Achouchei / 
achouchaste / achochou, etc..
ACINHO. Subst. Bolinha de aço de rolamento que se usa no jogo da quilica (V.), para 
substituir a “joga” (ó) (V.). De aço + suf. inho.
ACOAR. Verbo. Latir, ladrar. Usado em quase todo o Estado de Santa Catarina.
ACOO. (Ô-O) Subst. O latido do cachorro. “A cachorrada gachava-se a uivar entre 
acoos” (Vida salobra, p. 248).
ACROCAR. Verbo. (c.l.c.) De acocorar. Fenômeno incomum na língua, que prefere 
desfazer os encontros consonantais, por anapitixe ou . Agachado no chão 
sobre os calcanhares; acocorar. Ficar de cócoras. Que está de croca (cró) (V.). 
ACROCADO. Particípio de acrocar. Que está de croca (V.), sentado no chão ou sobre 
os calcanhares, agachado.
ACUERAR. Verbo. Formar cuera (V.), jungir, tornar-se muito amigo (EUCLIDES
FELIPE - BOLETIM DA COMISSÃO CATARINENSE DE FOLCLORE (BCCF) 
V. 08)
ADOBO. (ô) Subst. Tijolo cozido somente no sol. Segundo J.P. Machado, a forma 
adobo pode ser regressiva de adobar, colocar ou fabricar adobes. A. Nascentes retira 
adobe, do árabe attob, com /a/ protético. A forma adobo, encontrada na linguagem 
catarinense, pode se uma variação de adobe, por assimilação, ou, talvez, por ser esse 
vocábulo masculino. Não nos parece ser forma regressiva no falar rural, uma vez que 
o verbo adobar não pertence ao vocabulário ativo dos falantes das regiões agrárias e 
pastoris de Santa Catarina. Seria interessante confrontar a pronúncia desse vocábulo 
com a pronúncia de outras regiões em que esse tipo de tijolo é usado, como nas regiões 
de Minas Gerais, por exemplo.
ADUELA. Subst. (Med. pop. cat.) Costelas, arca. (OSVALDO RODRIGUES 
CABRAL, Vocabulário de consultório médico,
AFANAR. Verbo. Roubar, cucar (V.), chuchar (V.). “— Votem em mim! Eu afano
menos, e reaplico o dinheiro aqui mesmo! (SÉRGIO C. RAMOS, DC, 11/07/2010); 
“...E depois saborearam juntos os produtos afanados” (Tijucanos, p. 472)
AGADANHADO. Particípio de agadanhar. Seguro com os gadanhos (V. Gadanho). 
Agadanhar é formação parassintética: a + gadanho + ar. Grudado, agarrado, preso. 
“  que nem ostra no rabo de macaco” (Vindita braba, p. 33).
AGARIBAR. Verbo. (l.planalt.) Zangar-se. “Agaribou-se à toa” (Linguagem serrana 
- folclore brasileiro, p. 14).
AGENTE. Subst. Segurança, policial, na cidade de Lages (In Poranduba
catarinense).
AGÓ. Adv. Agora, forma apocopada de agora. Expressão muito usada para 
complementar uma frase. Ex: “Não precisa ”.
AGORÁ. Verbo. Gorar, com 
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AGRICOLINO. Adj. (c.l.c.). Alcunha dos alunos do colégio agrícola de Camboriú.
AGRUDUNHAR. Verbo. Grudunhar (V.), pegar, agarrar. “...que se 
à canoa empregando todo o resto de força” (O tafulho, p. 25).
AGUACEIRO. Subst. Também ouvido com redução do ditongo /ei/, aguacero.
Chuva forte e rápida. “Além disso começou a ventar forte, trazendo grosso aguaceiro,
acabando por se declarar uma violenta lestada” (Uma luz na solidão – p. 25) ; “caiu
um aguacero forte...”
AGUADA. 1- Sust. f. Vertente de água nos morros. 2- Topônimo camboriuense: 
Aguada das Laranjeiras, Aguada do Canto.
AGUAÍ. Subst. m. Árvore das matas catarinenses (Chrysophyllum viride).
AGUARIA. Subst. f. Diz-se da água na boca. Registrado na cidade de Lages (In 
Poranduba catarinense).
AGUIDAL. Subst. m. Variação da palavra de origem árabe alguidar. Prato ou tigela 
de barro. Pode variar ainda em alguedar, guidar (V.), guidáli (V.), aguidar (V.).
AGUIDÁLI. Subst. m. Forma estropiada de alguidar.
AGUIDAR. Subst. m. Forma estropiada de alguidar, que se mostra produtiva. “...
alguém tinha que levar um  de comida pro velho” (O tafulho, p. 51)
AGULHA. Subst. f. Tranca-rês (V.). Porteira aberta de pasto.
AIMPIM. Subst. m. (c.l.c.) De aipim. Parece que houve a contaminação da 
nasalidade da sílaba tônica –PIM- para a pretônica –AI-. AIPIM, em Santa Catarina, 
em especial no centro do litoral catarinense a pronúncia corrente é com /I/ nasalizado: 
/aimpim
uma raiz comestível muito saborosa, semelhante à mandioca. Porém a mandioca não 
é comestível por ser venenosa e ter sabor amargo. Visualmente não há diferença entre 

nordeste do Brasil é comum o termo. macaxera.
A JATO. (c.l.c.) Locução adverbial de modo, encontrada na expressão sardinha a 
jato. O advento das comidas enlatadas ocorreu há muito tempo. A sardinha enlatada 
era consumida rapidamente, pois já vinha pronta, evitando-se a espera, gerando a 
conotação de rapidez, encontrada no semajato. Sardinha a jato é uma espécie de 
guisado feito de sardinha cozida em óleo e tomate. 
AJITÓRIO. Subst. m. Ajuda, esmola. Variação de ajutório, de adjutório. Consoantes 
que não fecham sílabas sofrem, normalmente, queda ou recebem uma vogal para servir 
de centro dessa parte do vocábulo. O exemplo clássico é esse fonema /D/ em adjutório
que caiu. Já em advogado, recebeu o apoio vocálico de um /E/, na fala popular. 
AJOJAR. (ô) Verbo. 1- Colocar o ajoujo. Redução do ditongo /ou/. 2- Em linguagem 

do outro. “Meteu a mão na cara do outro, que ajojô.”
AJOJO. (ô) Subst. paroxítono. De ajoujo. Redução do ditongo. Espécie de jugular 
usada em parelha de animais, para que ambos sigam o mesmo caminho. 
AJOUCADO. Adj. (ling. planalt.) Nos falares da vida campeira tem sinônimo de 
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aconchegado (Falares da vida campeira, p.15).
ALAOZA. (ô) Subst. f. De laoza ou laúza. Com prótese de um –A-, talvez por ser 
nome feminino. Veja: Alaúza.
ALARIFA. Adj. Forma deturpada de alarife, do árabe Al-Harif, que conhece que 
está bem informado. (l.planalt.) Aragano (V.), aspa furada, ventano (V.), esperto 
para negócios. Registrado na cidade de Curitibanos. (EUCLIDES FELIPE. IDEM 
BCCF- 1950)
ALAÚZA. Subst. f. De A + laúza. Baderna, bagunça, lambança (V.).
ALBARDÃO. Subst. m. De albarda + suf. ão. É uma sela grosseira de grande tamanho, 

palhocense de origem árabe: Al-‘bardaHa, ou Al-bardaHa, cobertura cheia de palha 
que se põe nas bestas de carga, do mesmo radical do árabe albardan.
ALBITANA. Cerca em forma de rede, usada para proteger as plantas. Do árabe 
Al-bitanâ
tresmalhões da rede feiticeira. Foneticamente sofreu aférese da sílaba –AL-, bitana
(V.).
ALÇA. (C.l.c) Nome que se dá à linha do espinhel que vai da madre ao anzol.
ALCOBAÇA. Lenço grande, geralmente usado pelos cheiradores de rapé. (In 
Poranduba catarinense)
ALEMÃO. Forma adjetiva usada pelos antigos moradores da Praia de Camboriú, para 

Vale do Itajaí. 
ALEMÃOZINHO. 1- Diminutivo de alemão. 2- Denominação dada à abelha Jataí 
(Tetragonisca angustula), também conhecida como abelha mosquitinho.
ALEMOA. (c.l.c.) Feminino de alemão, na língua popular regional, de acordo com 
a norma gramatical internalizada na linguagem vulgar, baseado no acréscimo da 
desinência de gênero feminino, morfema de gênero, -A-. 
ALEVANTAR. De A + levantar, desde o século XIII, na língua portuguesa. Também 
muito usado na linguagem do falante catarinense, como variante de levantar. “O fato 
é que com uma benzedura o bicho se alevanta” (O boi de mamão, p. 147).
ALGAROBO. (ô) Denominação de um tipo de madeira de lei, o jatobá (In Poranduba
catarinense).
ALGUIDAR. Do árabe al-gidar. Espécie de tigela de barro com alça sobre a boca.
ALIAÇA. O mesmo que linhaça, com  e despalatização. Tentativa de desfazer 
uma realização difícil.
ALICERÇO. (c.l.c.) Alicerce, fundamento. Forma estropiada de alicerce, onde a vogal 
/O/ foi sentida como desinência de gênero masculino, pois o vocábulo é masculino. A 

 /E/ não possui oposição com nenhuma outra, para marcar o gênero das 
palavras. As oposições claras para o sujeito falante são as seguintes: /a/ = feminino, 
/o/ = masculino. Porém, só a vogal /a/ é desinência de gênero, pois o gênero marcado 
é o feminino. Estamos diante de uma ultracorreção gramatical de gênero, quando a 
vogal temática /e/ foi substituída pela vogal /o/.
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ALINHAÇA. O mesmo que linhaça. Um tipo de construção mental, oposto ao que 
ocorre com vocábulos que sofrem o processo da , uma decomposição 
mental. No caso de alinhaça, essa composição ocorre porque, possivelmente, o –a-
protético
feminino. Ver ALIAÇA. 
ALMANJARRA. Peça que liga o eixo central da entrosga (V.) à canga do boi. Do árabe, 
al-majarr, trave, curso de água. A variação manjarra seria um caso de ,
uma vez que –al- fora confundido com o artigo feminino -a-, pois almanjarra,
termina em -a-, marcação do gênero feminino. “O boi preso na manjarra,/usa óclo 
pra não vê./O pobre do meu amô,/usa óclo a módi lê. Do folclore catarinense. 
ALMEJA. (ê) Redução do ditongo /ÊI/ de amêijoa, espécie de molusco bivalve da 
família dos venerídeos (Amiantes purpurata), encontrado no sudeste do Brasil até a 
Argentina, de concha rosada com faixas concêntricas amareladas. Var. Armeja, ameja. 
Q.v. Mija-mija “Caramujo, berbigão, almêijoas” (Coisas do meu litoral, p. 48).
ALOITO. Luta, briga. Deverbal de aloitar, lutar, brigar, envolver-se em luta. 
Euclides Felipe, ao comunicar à Comissão Catarinense de Folclore esta informação, 
disse textualmente que, “geralmente ouve-se dizer alotho”. Essa possível pronúncia 
/alotho
ser uma expressão usada no falar paranista. 
ALOPRADO. Doido, envaremado (V.).
ALUADO.
lua, desatento, espavitado (V.). 
AMACHURRAR. Amoitar-se, aquietar-se, encolher-se: “  boi dorado/ 

 devagar...” Do folclore do boi-de-mamão. (Novo dicionário da ilha)
AMAINGA. Forma que expressa saudade, usada na Região do Contestado. Transcrito 
do Glossário de Poranduba Catarinense. (In Poranduba catarinense)
AMALINADO. Que sofre ou sofreu de febre malina (V.). “Isso é catarrão amalinado”
(Rocamaranha, p. 69)
AMARRAÇÃO. Nome de um antigo bairro em Balneário Camboriú.
AMAZELADO. Que tem mazela. Aborrrecido, machucado. “O homem acudiu 
ligeiro, num susto, de olhos espantados, a cara amazelada” (Rocamaranha p. 34)
AMÉCIA. Síncope de armécia (V.).
AMIGA. Sinônimo de amante no centro do litoral catarinense.
AMIGAR. Conviver maritalmente, juntar-se à amante, à amiga. “O marido dela e 

amigado. (Caetanos & 
caetanos, p. 123)
AMIUDAR. Diminuir, apequenar. “Na calada da madrugada os galos já começavam 
a amiudar o canto” (Muralhas de água, p. 63). 
AMOADO. Ver Amuado.
AMOJAR. Diz-se da vaca ou da menina que está criando mojo (V.), seios, teta, 
mamica (V.).
AMOJUDA. Mojuda, mamicuda, de mojo (V.) grande.



145

AMÔO. Amuo. Mau humor. Embucicamento.
AMUADO. Embucicado, emburrado, com a tica (V.). Em Florianópolis registramos 
samoco (V.). “Ficou amuado, aborrecido, olhos cheios d´água” (Rádio peão, p. 
135).
“Quando retornei para a bordo, levei um esporro do capitão. Fiquei amuado durante 
a viagem inteira” (De mendigo a milionário, p. 46)
AMURCILHAR. Veja emurcilhar.
ANAUÊ. Saudação integralista. Retirado do Glossário de Poranduba Catarinense.
ANCA. (Med. pop. cat.) Costas, cadeiras. Geralmente vem no plural “as ancas”.
Quadril feminino.
ANCINHO. Rastel (V.), gadanho (V.). “Os meus braço era manguá/ Os meus pés era 

” (O caminho das tropas, p. 115).
ANHATOMIRIM. Nome de origem indígena de uma ilha no norte da Capital 
catarinense.
ANHOLINE. Pidgin italiano. Agnolini. Sopa com uma espécie de macarrão contendo 
temperos no seu interior.
ANTESDONTE. Anteontem. Houve, na pronúncia, através do processo de 
aglutinação, a perda normal de fonemas: antes + de + ontem >  do /s/ e elisão
do /e/.
ANTIONTI. Anteontem. Outros fenômenos fonéticos ocorreram. De anteontem
para antionti, houve duas . Os dois fonemas vocálicos /e/ se 
neutralizaram em /i/. O primeiro  e o segundo .
ANTOLHOS. Formação vocabular por aglutinação. De “antes dos olhos”. O uso 
desse vocábulo refere-se aos óculos que se colocam antes dos olhos. “Para que o 

 eram 
indispensáveis durante o serviço” (Uma luz na solidão, PP. 79-80).
ANTROLHOS. (tró). Contaminação fonética. Antes/Entre + os olhos. Antolhos,
especialmente aqueles de couro que são colocados nos olhos dos bois que giram a 
moenda. “Teodoro cangava o boi e botava os ” (Sete minutos, p. 19).
APA. Subst. Instante. Termo usado na locução “num apa” que quer dizer num instante. 

dizer “num rato”, já que rato
período de tempo. Sérgio Costa Ramos cambiou a vogal /A/ para /U/: “...inimigos

num upa!” (DC 04/07/2010). Aqui o autor usou upa como substantivo, criando novo 
vocábulo por mudança de classe gramatical, uma vez que upa é uma interjeição. Esse 
tipo de criação vocabular se chama conversão, também chamada, impropriamente por 
alguns autores, de derivação imprópria. 
APÁ. Bunda, nádegas, na linguagem oestina (in Glossário do livro vida salobra). 
Talvez este vocábulo esteja relacionado a apá, forma protética de pá, carne bovina. 
Pode ter havido uma ilação entre carne bovina e carne de vaca com a parte carnuda 
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catarinense. “Volta do apá”.
APARADO. Costumava-se dizer do primeiro café coado. Depois incorporado ao 
costume como sinônimo de cafezinho. “Piscidônio depois que tomava um ,
ia frugulhar os dentes” (ISAQUE DE BORBA CORRÊA, in Colóquio – inédito)
APARVALHADO. Tolo, abestalhado, meio perdido, abobado, atribulado. “Ainda
estava  e ia começar a contar essa estranha coincidência.” (O semeador,
p. 24).
APEIRAR. Verbo trans. dir. Prover uma lavoura de instrumentos necessários ao 
trabalho. Do latim vulgar, *appariare
tenha passado para o seu deverbal apeiro (V.), no falar catarinense, o sentido de 
utensílios de casa, mobília.
APEIRO. Subst. m, deverbal de apeirar (V.). O Dicionário de Regionalismo do Rio 
Grande do Sul diz que é o arreio do animal. Está dicionarizado (Houaiss). Espécie de 
correia com que se prende a canga. Na fala catarinense é mobília, utensílios da casa. 
“A casa é muito bem aperada” (Falar serrano, p. 14). As formas aperar (ê), apero 
(ê), aperada (ê) ocorrem por redução do ditongo /EI/.
APERREIO. Subst. m. Palavra típica do falar nordestino, incorporado ao linguajar 
catarinense. Tem o sentido de contrariedade, decepção, tropeço.
APERRIADA. Diz-se da galinha quando está choca. Variação: imperriada.
APETREBU OU APTERIBU. Nome indígena de Curitibanos.
“Hua parte da América Meridional, desde o Trópico de Capricórnio”, 1773)
APIALAR. 1- Pegar alguém de pialo (V.), de surpresa. 2- Laçar um quadrúpede (In
Termos regionais, BCCF)
APIANÇADO. Que sofre de asma. Que tem apianço (V.).
APIANÇO. Pianço (V.), dispinéia por pios, asma. 
APICUÃ. Forma protética picuã. Nome de uma ave de porte médio, parecida com o 
anu pardo, cuja característica principal é ter os olhos vermelhos. No centro do litoral 
catarinense, quando aparece alguém com os olhos vermelhos se diz que estava “com
os olhos vermelhos que ne irão com milongas m uma picuã emaconhada” (ISAQUE 
DE BORBA CORRÊA - P - inédito).
APILCHAR-SE. Verbo. Forma protética de pilchar-se. Arrumar-se, trajar-se a 
rigor. Termo oriundo do gauchês, muito usado no oeste catarinense, que se refere, em 

gaúchos (poncho, bombacha, etc.). Tem origem em pilcha + ar. Pilcha, no Rio Grande 

peça do vestuário como o poncho, a bombacha, as botas e o chiripá. Esse termo 
se prende ao castelhano platino pilcha, mulher querida; prenda, presente, dádiva. 
“Lavaram as roupas.... e se apilcharam” (Crônicas do oeste, p 158).
APINCHAR. Verbo. Forma protética de pinchar, lançar, jogar, arremessar; empurrar, 
saltar, sair correndo.
APIPO. Nome de uma espécie de laranja azeda, muito comum no oeste catarinense.
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“É tempo de apipo e a paca gosta muito desta fruta” (Crônicas do oeste, p 104).
APIÚNA.
raízes é: A = cabeça, cume, cabeço; PI = pelado, raso; UNA = negro. Então, cabeço 
pelado negro. Alusão ao morro negro e pelado, chamado Apiúna pelos indígenas e 

In Nomes indígenas 
dos municípios catarinenses, pp 51-52). 
APOIPAR. Verbo. Poupar, com  e alternância do ditongo /OU/ em /OI/ comum 
na diacronia da língua portuguesa (Cf. Ouro>oiro) e no linguajar catarinense.
APOITAR. Amarrar a canoa à poita. Ancorar. “Ao chegar no local, onde São Tomé 
costuma apoitar a bateira, não pode retirará-la porque os índios a encheram de 
pedra” (ISAQUE DE BORBA CORRÊA - São Tomé – inédito, p. 84).
APOJAR. Verbo. (c.l.c.) É o mamar do bezerro para provocar a descida do leite. 
Quando a vaca não quer descer o leite, é comum colocar o bezerro para apojar. Ao 
perceber o bezerro mamando, a vaca desce o leite, e aí, continua-se a ordenha com as 
mãos. Outros autores sugerem que seja o último leite tirado da vaca ou o mais gordo. 
“A função de Quino, era colocar trato nos cochos, apojar bezerros...” (Tijucanos, p.
309); “Havia acordado ainda na madrugada e estava apojando um bezerro embaixo 
da vaca, sentado numa banqueta” (Tijucanos, p. 321)
APOJO. (pô). Ato de apojar. Este vocábulo pode sofrer pequenas variações de sentido 
conforme a região, porém todos com o sentido de extrair o leite da vaca. No centro 
do litoral, refere-se à simulação da ordenha através do bezerro, para estimular a vaca 
a soltar o leite. Coloca-se o bezerro para mamar, e assim que a vaca soltar o leite 
continua-se a ordenha com as mãos. Em algumas regiões do planalto pode ser o leite 
mais gordo. “Quem ordenha o leite, bebe o apojo” (Ditado gauchês).
APORRINHADO. Que aporrinha, xarope, enjoado, chato. “Já andava 
de tanto vender picolé” (Entre a brisa e a madrugada, p. 26). Francisco Filipak 
encontrou este termo em Ibiraçu, Epírito Santo (Vocabulário regional de ibiraçu -
ES).
APORRINHAR. Enjoar, encher o saco, injicar (V.), chatear.
APREPARAR. Forma protética de preparar, muito usado pelo falante vulgar 
catarinense. “Ó senhor Mateus, ó senhor vaqueiro, aprepara o bicho que eu já vou 
mandá entrá” (O boi de mamão, p. 149).
APRESSURAR. Apressar, apertar o passo, andar ligeiro. “Quando soube das 
novas, largou o enxadão, apressurado, desencafuou da arca, a roupa de morrer”
(Rocamaranha, p. 3).


