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Ensinodo lexico e dicionario basico
da lingua oficial de Mo~ambique

. cores e idade

*
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Ma Jose Albarran
de Carvalho

m Consideravel experiencia docente -f!!I- Lingua e Linguistica Portuguesa - a
publico mocambicano, dentro e fora do seu
pais, acautelou 0 processo de ensino-aprendi-
zagem do lexica entre aqueles destinatarios.
Alguma problematica revela-se habitual
entre todos os aprendentes das menciona-
das disciplinas, outra julga-se mais rele-
vante para contextos de segunda lingua /
lingua oficial (l. of.). Aqui serao abordados
casos, respeitantes a l. of., particularmente
envolvidos por uma actualidade eivada de
multiculturalismo e aceleracao do conheci-
mento cientifico. Sao questoes da area do
lexico da cor e da idade, que previamente
se enquadram em breve apontamento
relativo aos dicionarios de maior adequa-
<;aoaos aprendentes em foco.

Relegada para fora da dicionaristica na
tradicao Iexicografica portuguesa, a sintaxe
s6 muito recentemente aparece contemplada.
Veja-se 0 Diciondrio do Portugues Bdsico

Fscol l penor ( t l-duc ( It b J
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(M.Vilela:1990)-0 maisapropriado ao ensino,
entre os disponiveis (I), e doravante tornado
por modelo - na seguinte explicacao do
plano e no exemplo:

acompanhar [okopcnar] v. tr.

(pessoa) acompanhar pessoa a Ingar: (1) -Ainda e cedo.
Eu acompanbo-te ate a escola.• (pessoa) acompanhar
coisa abstracta: (2) Elezangou-se e acompanbou as suas
palaoras com gestos de ameaca. (3) • Quando soube
da catdstrofe acompanbei as noticias a para epasso.

G. 1. Conj. 5
G. 2. 0 verba acompanbar, alern de complemento
directo, e muitas vezes seguido dum complemento de
lugar regido pel as preposicoes a, ate, em, ete. (frase 1).
S. Acompanhar pessoa tern por sins.: ra, VlRCOM, AO
[.ADODE. _ Acompanbar coisa (frases 2, 3) tern por
sins.: ESTARAPAR,SEGUlRCOMATEN<;Ao.
VOc. Acompanhamento (n. m.): Eles acompanharam
o cantor it viola e it guitarra. • 0 acompanhamento
musical fez-se a viola e a guitarra .• Acompanhante
(n. m.): 0 bilhete evalido para 0 titular e a pessoa que
o acompanhe .• 0 bilhete e udlido para 0 titular e
acompanbante.

A apresentacao supra das estruturas da
lingua estabelece uma intima relacao entre
os sentidos e a rede de laces sintacticos de
cada item, com consideracao pragmatica do
contexto semantico e situacional, i.e., numa
perspectiva de «pragmatic a integrada» (F.
Recanati: 1981). A ela se acrescenta a inclu-
sao de informacoes morfologicas que rela-
cionam vedetas de entrada com itens seus
derivados. Encarada como categoria seman-
tica ocorrida num contexto sintactico, cada
entrada lexical inclui a anotacao de antoni-
mos e de itens analogicos, v.g.: a palavra
instrumento que integra, nas observacoes
sernanticas, uma breve referencia aos ins-
trumentos musicais. Nao se trata, por
conseguinte, de dicionario limitado a seria-
<;:aode sinonimos, configurado segundo 0

pressuposto de a realidade central ser a
«palavra» (G. Gross: 1980).

Nas abonacoes, a sintaxe privilegia0 verbo.
Este e apresentado com as suas valencias,
dependencias (2), tal como os adjectivos e
nomes, na seleccao de infinito, conjuntivo,

Promincia, categoria gramatical.
Construcoes sintacticas usuais:

rf) Tipo de sujeito indicado it esquerda do verbo
o (pessoa, coisa); tipo de complemento it direita do
rf)
~ verbo e 0 seu caracter obrigat6rio ou faculta-

tivo; frases-tipo construidas com urn verbo.
Frases de Jinguagem corrente,

G_ Explicacao gramatical: indicacao da conju-
t2 gacao, do tipo de complemento, ete.
10
~ S. Explicacao semantica. sin6nimos e contraries
8 segundo as construcoes sintacticas,.....:l

~ VOc. Explicacao lexical: palavras derivadas
definidas por rransformacao de frases.

preposicao, caso, etc. Sao tambem inseri-
das listas das diferentes conjugacoes. Nos
nomes distinguem-se: comuns, proprios,
concretos, abstractos, contaveis, massivos.
Os adjectivos sao apresentados como
predicativos / nao predicativos, uniformes /
biformes e em variacao irregular de grau.
Para os nomes e os adjectivos referern-se
femininos e plurais irregulares.

Trata-se de urn dicionario de lexico selec-
cionado a partir das listagens do Portugues
Fundamental (1984), expandido por areas
relativas as diferentes disciplinas escolares
e aos usos dos dominios de comunicacao
quantitativamente mais produtivos.

Foi, consequentemente, 0 criterio de fre-
quencia de uso que permitiu decidir sobre os
itens a inventariarna macro-estrutura do dicio-
nario. A natureza basica justifica a nao in-
clusao de elevado mirnero de fraseologias a

(1) Siruacao a ser alterada pela futura publicacao de dicionarios em conclusao,

(2) valencias / dependencias, i.e., itens de ocorrencia determinada pela de outros numa dada construcao frasica,
requerida pelo verbo em (Busse-Vilela:1986), ou, na grarnatica tradicional, relacoes de regido, subordinado,
complemento (Dubois: 1991).
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prop6sito de cada vedeta. Apenas algumas
sao consideradas, do mesmo modo se
procedendo com expressoes do tipo das
locucoes verbais fixas e metaforas mortas.

As categorias estruturantes dos verbetes -
verbo, nome, adjectivo, adverbio e preposi-
c;ao,i.e., as lexicais- nao se afastam da pratica
tradicional da lexicografia portuguesa. 0
manuseamento, passivo / activo, por publico
de destinatarios maioritariamente consti-
tuido de jovens em idade escolar, apren-
dentes da lingua portuguesa (Lp) como
lingua segunda (I), originou a conservacao
da terminologia ainda em curso. Nesta
area, portanto, nao e um dicionario inova-
dor. Iludindo adjectivos nao atributivos
(classificadores) - ja incluidos em gram a-
ticas correntes -, nao deixa, porern, ao
designa-los de nao predicativos, de referir
que nao variam em grau, e, numa actuali-
zacao pela literatura didactica da especiali-
dade, introduz os arras mencionados traces
contavel e massivo na tipologia de nomes.

Em sintese, esta descricao lexicografica
inscreve-se numa linha de ensino do lexico
fundamental sob angulo nao simplista, co-
mo seria um mero inventario de palavras.

Delimita-se 0 «minimo indispensavel.
para se obter uma determinada «finalidade
comunicativa- (E. Benes: trad. 1976: 301),
o que implica inter-relacao com um mini-
mo gramatical, i.e., 0 rninimo produtivo
por dominios. Como dicionario basico, nao
tem por objectivo 0 alcance integral daque-
les dominios, mas apresentar, nos verbetes,
vedetas legitimadas pela interaccao verbal
oral / escrita.

Daqui decorre que, alern do calculo de
palavras frequentes, foi tambem considerado
lexico disponivel 0 obtido em processos de
alargamento por regras morfol6gicas de alta
produtividade. Integradas numa semantic a
frasica, as entradas lexicais sao passiveis de
descricao contextual - de inforrnacao

relativa a possivel combinat6ria - em notacoes
metalinguisticas orientadas para 0 apren-
dente, i.e., terminologia virada para insercao
na aprendizagem das linguas vivas e para
compatibilidade com futuras gramaticas
perspectivadas do mesmo modo. E um trata-
mento que nao se circunscreve as defini-
coes analiticas dos dicionarios gerais. Em
M. Vilela (1996), a «rede de relacoes», alem
das anteriores informacoes, integra con-
uersoes, incompatibilidades, hiponimia,
meronimia, equiualencias. Nos contextos
gramaticais de pertenca de cada palavra, nas
suas possiveis colocacoes, sao considerados
«aspectos estilisticos e semanticos, sintacticos
e colocacionais- (id.: 1995: 226). Ou seja,
uma «inventariacao mais ou menos alargada
de padroes paradigmaticos e sintagmaticos
que 0 dicionario compendia e portanto
disponibiliza em termos de informacao- (ib.).

Para a realidade dos pafses de 1.of. portu-
guesa, em que a quase totalidade da popu-
lacao, sobretudo a rural, a aprende pela via
institucional escolar, um dicionario apro-
priado devera ser um dicionario basico,
organizado segundo modelo similar. Isto e,
baseado em pesquisas de tipo identico as
do Portugues Fundamental (1984) e as do
Niuel Limiar a. Casteleiro et al. 1988) -
previamente realizados nos diferentes parses
(no caso mocarnbicano, o.g.. Universidade
Eduardo Mondlane, Instituto Nacional de
Desenvolvimento da Educacao, Instituto
Superior Pedag6gico-Universidade Pedag6-
gica). Benefica se julga uma perspectivacao
didactica de acordo com 0 arras caracteri-
zado Diciondrio do Portugues Bdsico. Este,
como qualquer outro tipo de dicionario a
futuramente ser feito / publicado para aqueles
paises, devera incluir referenda a variacao nas
diferentes componentes do sistema da Lp,
correlacionadas, quando necessario, com
diversos registos(2). Recomenda-se, porem,
uma testagem da obra, em uso desde 1990

(1) Por lingua segunda entende-se toda aquela que nao for a primeira, podendo ter sido adquirida em terceiro,
quarto lugar, etc.

(2) 0 registo de lingua contem a oposicao discurso planeado, cuidado / discurso espontaneo, corrente, em ambos
os c6digos - oral, escrito - das linguas. 13~
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em Portugal, junto dos publicos africanos -
jovens e adultos - para eventual redefinicao
da organizacao interna das abonacoes e exclu-
sao da transcricao fonetica, dada a presente
fase de instabilidade e assistematicidade de
fenomenos, lacunar quanta a investigacao
no campo. Ou, sem esta reestruturacao, 0

dicionario que se propoe podera centrar-se
no ensino e dirigir-se a docentes.

o facto e que, embora apresentado como
dicionario de «cota reservada [.... ] para os
termos tecnicos e cientfficos espedficos das
varias areas geograficas do Portugues, desde
os paises Africanos, ate Macau e Timor»,
identificados como «neologismos» dentro
da lingua portuguesa, «Iegitimados pela
circulacao e pelo uso», a obra projectada por
M. 1. Buescu (1996: 27) atende ao «ensino-
-aprendizagem do Portugues Lingua Bstran-
geira. e responde, simultaneamente, a pro-
blemas como a «traducao e interpretacao
nos organismos internacionais, norneada-
mente no Conselho da Europa» e ao -estudo
e uniformizacao das terminologias tecnicas,
cientificas, especializadas [.... ]» (id.: 28).
Tais objectivos distanciarn-na de usos didac-
ticos, localizando-a num ambito global.
Alem disso, declarando registar «a partir da
lingua comum dos paises africanos, as
novas palavras [.... ] e os novos sentidos e
variantes- (ib.: 28-9), apresenta-se informa-
<;ao gramatical menos adequada a descodi-
ficacao dos contextos de ocorrencia, quer
pelo texto explicito, quer pela exemplifica-
<;aode usos, na via de H. Batoreo - M. Correia
(ib.: 109), autoras que defendem, tambem,
o mencionado dicionario de M. Vilela para
«utentes em situacao de aprendizagern»
(ib.: 110). Na realidade, a respectiva estru-
tura de verbetes integra uma diversificacao
de contornos, que e ilustrada pelo
contraste da entrada de duas preposicoes,
em comparacao valorizadora do tratamento
por este oferecido face ao do outro
dicionario, ate ao momenta preponderante
nas escolas - 0 da Porto Editora. Deste
modo, nao parece ser mais apropriada a via
de M. 1. Buescu, quanta ao ensino do
lexico nos PALOP.

_ JUlHO 1991 N, 11

Ilustra-se a micro-estrutura defendida
para urn dicionario adequado a situacao
daqueles paises, na amostra unica de urn
tratamento dicionaristico possivel para a
area lexical dos adjectivos de cor e da refe-
rencia da idade. Alude-se, brevemente, a
outras categorias, u.g.. sintagmas fixos de
micleo cor / idade. Os exemplos confinarn-
se ao adjectivo negro e ao nome rapaz.
Primeiro introduz-se urn resumo contrasti-
vo da referencia a cor em diferentes linguas
e do seu valor simbolico; segue-se sucinta
resenha comentada da referencia a idade.
Pretende-se que os dados apresentados
possam igualmente servir 0 ensino-apren-
dizagem do lexico em disciplinas como
Lingua e Linguistica Portuguesa, a destina-
tarios mocambicanos, no seu pais ou em
Portugal. A abordagem deste assunto justi-
fica-se pela relevancia, nao remota, do tabu
linguistico, do embaraco detectado na docen-
cia perante: i) a entrada de negro - preto
como contranome de branco, os dois
«racialmente» definidos; ii) a estrategia de
evitacao da palavra rapaz. Ambas efectivam
relutancias geradoras de ineficacia comuni-
cativa e, quanta a i), 0 proprio Dicionario
do Portugues Bdsico requer actualizacao,
pois con tern 0 serna «raca» sem etiqueta
linguistica, 0 que adiante se contesta, tal
como inclui a tradicional divisao racial em
«branco», «negro-preto», «arnarelo» e
«vermelho»,

1. Cor

Destaque-se, em primeiro lugar, que
«[ .... ] a organizacao linguistica do espectro
de cor se baseia na configuracao desse
compartimento do real feita pela propria
lingua, interiorizada em cada urn dos falan-
tes.» (M.Vilela: 1979: 134), pressuposto

I \
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este que decorre do objecto da Iinguistica e
conduz a variacao das Iinguas naturais na
referencia serial das cores.

Analisam-se, em consequencia, os adjecti-
vos relativos as cores dominantes: amarelo,
branco, azul, encarnado / vermelho, preto /
negro e verde. Sao as quatro tonalidades
fundamentais - alem dos p610s opostos, em
sintonia com M. Leach (Coord: 1949: 393),
que, nos mesmos autores, correspondem a
orientacao por pontos cardiais em culturas
anteriores as europeias.

Nestes adjectivos, seguindo os principios
de analise de M. Vilela (1979), opoern-se
branco, / negro - preto, distintos dos restan-
tes, seriados no paragrafo anterior, pois esses
apenas contrastam em incompatibilidades
lexicas (M. Vilela: 1982). M. Vilela (1995: 115)
circunscreve-se as cores arras enumeradas
pela «primazia- que of ere cern no mundo
ocidental, posicionamento afim do presen-
te tema e aqui retomado. Ciente da tridi-
mensionalidade do «continuum da cor»,
falho de base para identificacao de «catego-
rias discretas» O. Taylor: 1989: 3; M. Vilela:
1994: 105), 0 presente estudo nao incide
sobre os sistemas de cor, suas propriedades
- sistematicidade / assistematicidade;
arbitrariedade / nao arbitrariedade;
referencia focal / referencia nao focal
O. Taylor: id.) - mas sobre algumas associa-
coes de valores simb6licos.

Na referenda a cor, prefere-se, por razoes
didacticas, a designacao «adjectivos de COf»

a inclusao destes no conjunto dos «nomes de
cor», que muitos autores defendem, asso-
ciando adjectivos qualificativos e subs tan-
tivos ao nome, seu superordenado. Nao se
ignora, porern, a produtividade da conver-
sao (derivacao impr6pria na gramatica
tradicional) entre adjectivos e substantivos
de cor.

As cores podem ser hiper6nimos das
respectivas tonalidades, por vezes expres-
saveis por via morfol6gica, v.g.: amarelado,
esverdeado. Pod em tambern reflectir
interligacao com cores naturais de certos
objectos do mundo de referenda, u.g.. os
adjectivos lacteo, niveo, etc. - «nomes de

objecto» segundo A. Carvalho (1994: 90),
como canela, laranja. Nos processos morfo-
logicos de formacao do lexico das cores -
nao situ ados no nucleo do presente t6pico
- sao produtivas, e particularmente curiosas,
outras e variadas derivacoes: i) a conver-
sao, contida em prefiro um azul (adjectivo
-> nome) / blusa turquesa (nome ->
adjectivo); ii) a composicao, simplificada-
mente ilustrada com adjectiuos de cor +
nome de objecto do tipo de azul topazio,
verde bandeira (id: 95); names de cor +
adjectivo em sequencias como laranja vivo,
tiiolo vivo (ib.: 164-5); expressoes consti-
tuidas de adjectiuo + de + nome de cor
exemplificadas em azul de Paris, branco de
neve (ib.: 193); grupos nominais cor de
nome tais cor de ameixa, cor de carne;
nominalizacoes de adjectioo cor+cor de
nome tais azul cor de sulfato, cinzento cor
de fumo ou de adjectiuo de cor + adjectivo
de cor tais azul-cinzento, castanho-negro
(ib.: 198-202). De acordo com M. Correia
(cp: 1997), e muito produtiva a sequencia
adjectivo de cor + nome, verde-azeitona,
amarelo-canario, duplicando exemplos
arras dados.

Sintagmas fixos e fraseologias - distin-
guindo-se estas daquelas, de forma geral,
pela sua maior complexidade, natureza
frasica e grau de fixidez, na literatura espe-
cializada - revelam-se de consideravel pro-
dutividade quando construidos a base do
micleo cor. Salientam-se, como proprieda-
des das expressoes Idiomaticas, 0 significado
global desligado de contexto concreto e a
inaceitavel comutacao dos seus constituin-
tes para alern de, quase exclusivamente,
exigirem 0 trace +Hum para 0 sujeito.
Adiante, Quadro I, se listam fraseologias e
sintagmas fixos do Portugues Europeu
(Pe) , respigados dos dicionarios incluidos
na bibliografia final. Listas extensas,
incornpativeis com urn dicionario basico,
revelam-se uteis para 0 ensino do lexico,
na docencia de Lingua ou Linguistica
Portuguesa. Em M. Vilela (1995: 116-123) e 141
em diversos dicionarios, encontram-se
listagens criteriosamente comentadas.
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Amarelo Azul

QUADROI

Branco Encamado -Vermelho
andar, ficar amarelo
camisola arnarela
estar em / nas amarelas
estar (palido, livido, macilento) amarelo
se nao fosse 0 mau gosto, 0 que seria do

amarelo
ser urn amarelo
sinal amarelo
sindicato amarelo
(ter, fazer) ficar de sorriso amarelo

azular
c61era azul
estar azulado
(ficar) ver-se azul de
ter sangue azul
ter urn medo azul

arma branca
assinar em branco
bandeira branca
dar fumo branco
entregar em branco
(estar deslavado) 1
estar de ponto em branco
(ficar branco como a cal, a cera, ou a

morte)l
ficar branco de medo
(ficar livido) palido como urn defunto

ou a morte l
passar bilhete em branco
passar a noite em branco
trafico branco
ter conta branca
ter votos em branco
vir em branco

bandeira vermelha
(estar) ficar encarnado
por-se vermelho
ser urn vermelho
sindicato vermelho

Negro -Preto
andar de negro (de preto, de IIIto)
(estar) ficar preto
fazer mercado negro
lista negra
passar uma fome negra
por 0 preto no branco
por uma unha negra
(ter, fazer) tornar a vida negra
ter humor negro
(tingir) pintar a cara de preto
trafico negro
ver tudo preto

Cinzento
(chegar) passar os dias cinzentos
ficar cinzento (estar)

Verde Violeta-Roxo
ficar verde estar roxo por

Obs. 1) 0 micleo cor esta semanticamente veiculado tambern por item lexical outro que 0 objectivo cor de entrada.

Sao obvias as conotacoes sobretudo
sociais-politico-Ideologicas, culturais destas
expressoes linguisticas.

Poder-se-ao destacar os campos lexicais
de branco / negro-preto em que este ultimo
aparece marcado, como pejorativo, numa
interpretacao «racica» estreitamente ligada
aos periodos historicos da expansao euro-
peia e da primeira e segundas partilhas do
mundo entre as principais potencias. Negro
e, no entanto, descrito como lexicogra-
ficamente menos marcado do que preto, na
dicionaristica portuguesa. Nela ocorrem
expressoes relacionadas com 0 referido con-
texto situacional, 0 que se ilustra com as
sequencias: trabalhar como um negro - cuja
equivalencia verbal e negrejar - trabalhar e
bom para 0 preto. Estas fraseologias sao
paralelas a outras anteriores: trabalhar
como um mouro - verbalmente equivalente
a mourejar - alem de serem identicas a tra-
balhar como um galego, trabalhar como
uma besta, trabalhar como um cdo . A
exclusao social antecedeu a «racica»,confor-

me as expressoes citadas.
Anote-se, contudo, que sendo 0 item

negro anterior na lingua ao item preto, e
menos pejorativamente marcado do que
este (M.Vilela: 1979), veicula a referenda a
individuos de «raca negra» e manifesta pro-
dutividade na derivacao, com conotacoes
afins. negralhada, negralhao, negreiro,
negrejar, negrinha, negritude, negrofilia
(erudito recente), negrofobia (erudito
recente), negr6ide, ao lado de pretalhada,
pretalhao, pretaria. Estas palavras integram
o trace + Humano (+ Hum) respeitante ao
individuo de «raca negra». Preto constitui
item recente e erudito, diferentemente
marcado face ao etirno latino, usado no
Imperio Romano sem denotar «raca»- acep-
cao, alias, tardiamente emprestada do Iexico
italiano razza (casta) -, nem ter conotacoes
depreciativas de traco semanticamente
+Hum. Em latim, eram os itens genus, eris,
stirps, ~ os que mais se aproximavam do
actual sentido de «raca»,mas em termos de
zoologia, u.g.. sus generosae, canis boni
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generis (seminis, stirpis) (1). Como predica-
dores de animais e que aqueles adjectivos
referiam algo de identico a «raca».

Em latim, consoante F. Torrinha (1937;
1939), niger significava negro, sombrio,
tenebroso, infeliz, de mau agoiro, nebuloso,
malfazejo, funebre, etc. Constituindo 0

latim uma lingua de distincao nas cores, dos
dominios brilhante / nao brilhante (M.
Vilela. 1979: 135), a oposicao de luminosi-
dade implicava niger como negro brilhante
e ater como negro nao brilhante, tal como
candidus referia branco brilhante e albus
branco nao brilhante. Uma resultante
sernantica desta oposicao perdurou em cer-
tas zonas da Romania e, de urn modo geral,
a Lp distingue claro / escuro (l), luminoso /
baco em oposicao nas cores, para mera
diferenciacao de tonalidades. Na dicotomia
binaria luz / trevas, 0 campo lexical da luz
associa-se frequentemente, no falante
comum e no contexto cultural do Pe, ao
conhecimento e a felicidade e 0 de trevas ao
obscurantismo e a infelicidade - muitas
vezes em contextos religiosos, u.g.. a luz do
ceu nas alturas, as trevas do inferno, como
M.Vilelavem demonstrando (1979-1995).

Embora branco seja de origem gerrnanica
- etimo blank - referia, no passado, 0 branco
brilhante, tendo suplantado 0 latim albus
(A. Nascentes: 1966), que nao continha 0

serna brilho. 0 serna inicial de blank e
atestado pela existencia desse sentido
residual em arma branca (id.).

A este prop6sito e como testemunho do
facto de a Iinguistica ter urn objecto distinto
do da Fisica (M. Vilela: 1979), refere-se,
numa rapida digressao, a orientacao da
experiencia de outros povos, nos reflexos
dessas vivencias face a configuracao do
sistema de cores (3). Esta excrescencia
podera servir tanto 0 ensino do Portugues

como 0 da Linguistica Portuguesa.
Linguas bantas como ados ndembos (Y.

Turner: 1972) seleccionam, preferencial-
mente, tres cores centrais do elenco de
cores, sendo derivadas, a estas associadas,
as restantes cores, organizadas em sistema
descritivo do tipo cor de, tambem arras veri-
ficado para 0 portugues (M.Vilela: 1979. ss.;
A Carvalho: 1994). Assim, amarelo e laranja
anexam-se ao vermelho; cinzento e azul ao
preto, por vezes, 0 amarelo ao branco, num
conjunto de cores primordiais constituido
pelo branco, encarnado - vermelho e negro-
-pre to ou claro / ocre / escuro. As cores
secundarias podem relacionar-se entre si
como 0 azul com 0 verde, em Iinguas bantas
de Mocambique, onde 0 castanho se integra
no encarnado - vermelho e, por vezes, no
azul (vd. adiante, Quadro II).

As cores, assim configuradas (Y. Turner:
1972) contem semas de caracter simb6lico
na lingua ndembo. 0 branco, cor do sol, do
dia e da lua, cor da raiz da mandioca, de
plantas e de arvores relacionadas com
certos rituais do ciclo da vida humana -
como algumas mascaras - constitui simbolo
positivo da vida. Interpreta-se analogamente
ao continuum gerar, aleitar, alimentar,
crescer comunitariamente; ao leite como
elemento da relacao mae / filho; ao esperma
- unidade da relacao homem / mulher.
Funciona como sinal do riso, do puro, da
sorte e alegria, da chefia e da paz,

o encarnado-vermelho, cor do sol, do
fogoe da carne,estaconotado com a procriacao,
em analogiaa presenca / ausenciado sangue da
menarca,da iniciacaosexual,ciclode menstrua-
cao, partos e menopausa. Cor ainda do san-
gue dos seres animados e, por extensao, cor
da guerra, da vit6ria-sucesso,da culpabilidade.
Associa-se ao branco numa arnbivalencia
relativa a procriacao. Gera saude e riqueza.

(1) F. Torrinha (1937; 1939) considera 0 serna «raca» incluido em genus, eris, stirps, is, e integra-o, como entrada
lexical, nos seus dicionarios. No entanto, os exemplos remetem para seres animais e nao estao datados.

(2) Clarus.a.um e sinonimo de: fulgus.a.um, lucidus.a.um; splendes.eris, luminosus.a.um. E obscurus.a.um e
sinonimo de: tenebrus.a.um, ater.a.um; opacus.a.um, brus.a.um (F. Torrinha: 1937; 1939).

(3) Muito se agradece nao so a sugesrao de linhas de pesquisa nesta area, como 0 forneclmento de bibliografia e a 14J
discussao de dados obtidos, ao docente do Institute Superior Peclag6gico de Maputo - Universidade de
Educacao, E. Medeiros.
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o negro-preto, cor escura e negativa da
noite, do escondido, da sujidade e putrefac-
<;ao,do figado negro, associa-se, por sua vez,
ao azar e a feiticarla. Mas designa, tarnbern,
o carvao de madeira; as cinzas e outros sim-
bolos positivos como sejam a intimidade
sexual, as nuvens negras, anuncio de chuvadas;
a cor das aves e cabritos que se ofere cern a
forcas sobrenaturais, numa solicitacao de
chuva em zonas secas e de solo esteril, 0
negro-preto conota-se com a esterilidade, a
obscuridade, 0 segredo, a noite, tendo por
referente, em simultaneo, 0 amor homem /
mulher. A simbologia tripartida das oposicoes
branco / encarnado-vermelho / negro-preto
apresenta areas de sobreposicao positiva
inter-relacionadas com 0 ciclo da vida - gerar
/ crescer / morrer; dia / noite.

Sistemas linguisticos de origem diversa e
comum (Coord. M. Leach: 1949: 242) orga-
nizam-se com alguns pontos de contacto.
Em cherokee, 0 branco alia-se a paz, a felici-
dade, ao SuI; 0 negro a noite, a morte e ao
Oeste; 0 vermelho ao sucesso e ao Este.
Inclui-se 0 azul nas cores primarias, simbolo
da derrota e do Norte. Nesta lingua, 0 sis-
tema de cores estrutrura-se numa oposlcao
binaria - branco, vermelho / negro, azul - de
nitida coincidencia com 0 sistema da lingua
ndembo. A maioria dos povos associa 0

branco ao Este / Oeste, como cor solar (id.;
Coord]. Chevalier: 1969: 108;536). Em hebreu
antigo, 0 encarnado / vermelho conotava-se
tambern com sangue / guerra e vito ria-
-sucesso / culpabilidade 01. Turner: 1972).

A escrita pictografica de todo 0 mundo - v.g. :
as pinturas rupestres em geral - apresenta a
triade das cores focais branco, negro-preto,
ocre, coexistindo com a dicotomia claro /
escuro que a lingua dani da Nova Guine
ilustra a. Taylor: 1989: 11), i.e., os extremos
opostos da gama cromatica dualidade dia /
noite, recorrente em culturas orientais
(Coord]. Chevalier: 1969: 538). A este pro-
posito, 0 autor considera que a categoriza-
<;ao da cor respeita as faculdades humanas
da cognicao e da linguagem num conceito
de lingua como «a non-autonomous system,
which hypothesizes an intimate, dialectic
relationship between language on the one
hand and more general cognitive faculties

Amarelo Azul
(Amarelado) Castanho

Branco
Brilhante/Claro

Bitonga __ S_afarao _
Chope halandi2 dzainkuche

Makonde alindjano (laranja)

Makhuwa nikhwili2
oripepelela

a-naja
a-nikhuwa
a-nsafarao

safarau1 brumu1Ndau

Nhunguc nchossue 1
asafarau

Nyanja cikasu
__ kuyezu~

Sena safrao

burumu1
nezuru
biriwira2

brume

Shona bulu, bhurukariyero1

S uwa 0

Tsonga halandi2
xitshopana

--ribungu--

nkuxe

Tswa ubuluma2

Obs. 1) Emprestimo do Portugues/lngles. Alguns termos
2) Item integrado no sistema "cor de ...".
3) -Hum/+Hum
4) Nestas linguas, ou suas variedades, azul/verde

on the other, and which places language in
the context of man's interaction with his
environment and with others of his species».
M. Vilela (1993: 78-83; 1995: 108) chama a
atencao para 0 relativismo cultural retlectido
nas linguas, parametro basilar, para 0 presen-
te topico, na sua interaccao com a universa-
lidade da existencia de valores simbolicos,
muito embora diferenciados, na referenda a
cor nas linguas conhecidas (id.: 1995: 126).

Proximas de Mocambique, linguas mal-
gaches configuram 0 espectro das cores em
branco, encarnado-vermelho e negro-preto,
representando a primeira a superioridade, a
luz, a esperanca e a pureza, a segunda 0

poder, a potencia e a riqueza, a terceira a
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QUADRO II
Encarnado- Vermelho Negro - Preto Roxo Verde
Castanho Baco - Escuro Rosa Verde/ Azul
Roxo + Claro

guaga/mulungo gufuvila gussevala nsathapa/ lihlazq
ndzo bhassa3 biliwila ndza intima 3 dza incungo2

wo pumala
anachwe I 3 anahuvi kudimba ochiamba2
niungu kukunduvala oripa

munu wa kurumba
othela ochera/ oripa3 okhuwa mukithi2
mukunnyala 3 okhwila/ mulipa nkhwili ekithikithi
musunk oshurumala moripa

kutchena3 kutshuka nhoca muliva2
tchena/muzungo kussuipa3
wa kutchena3 kufuira wakussvipa3 massamba2
ychena/muzungo psipa/kafiri ndimo=wisi
yera/rnzungu fiirira, yezuka kuda yezuka msipu3

lusa thimbirira furira kubiriwira
kutchena/musungo kufuira/dzevuku kussuipa nhoca mubiru

kafri massamba ndirno
jena mpunku dema girini, mjoso
tsena muthema kara limaso
mu- [r/z] unger hupsipa
uc ena/muzungo yo a yori a3 mata a2
tenga/basa/mulungo (mu-va) libungu/wtshwuka kuzuka ntima3 [rIt jihlaza2
ntihobe + hum (avermelhado) wantima nkuxe

nikuma
kubasa/muzungo xuphuka xatima3 xauhlaza2

sao tao obviamente emprestimos que dispensam cornentario.

sobrepoern-se, tal como castanho ao amarelo/ azul I encarnado - vermelho.

inferioridade, 0 indesejavel.
Nalgumas linguas bantas de Mocambique,

identica fenomenologia se encontra. 0 recurso aos
dicionarios disponiveis - dicionarios basicos - e
a infonnantes (I) adultos, da faixa etaria 18-30,
(falantes de bitonga, chope, makonde, ndau,
nhungue, nyanja, sena, shuwabo, tsonga e tswa)
permitiu a obtencao dos dados sistematiza-
dos nos Quadros II - III. A ortografia, sem
coerencia, segue ados dicionarios listados
nas referencias bibliograficas, na ausencia de
dicionarios elaborados segundo uma padro-

nizacao ortografica daquelas linguas. Perante
os objectivos deste trabalho, fontes elemen-
tares como as usadas - parcas de criterios
quanta a populacao inquirida, metodologia de
inquerito e natureza de alguns dicionarios con-
sultados - podem, mesmo assim, contextua-
lizar, na sua globalidade, a populacao
destinataria do tratamento lexical a prop or,
muito particularmente na ausencia de
pesquisa aturada. Saliente-se que 0 mimero
de inquiridos e desigual, alern de nao haver
distincao de variedades regionais nem sociais.

(1) Agradece-se a colaboracao dos informantes, 60 alunos do 1° ana do Instituto Comercial de Maputo e 20 do 1° 14:
ana do Instituto Superior Pedag6gico de Maputo - Universidade de Educacao. J
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Na Figura 1 visualizam-se as interaccoes
das tres cores (I) primordiais, em conjun-
tos simb6licos de referendal relativo a
percepcoes do sistema inalienavel - partes
do corpo e movimento das partes do corpo
- do alienavel - a natureza - e do sistema de
experiencias sociais.

noite (invisivel, sigilo)
esterilidade
morte

putrefaccao
figado negro
azar
cinza negra (do lar)

I Lingua Branco
Negativ_o__ -t Encamado-Vermelho

Positivo __ Negativo __ --l-
lil

Positivo
Bitonga --sistema inalienavel

figura 1

/
/

sangue
carne

-,
\

4.
esperma

palxac sexual
inumidade

forca (fogo)
placenta

(cor de figado escuro)
A-- --"--

c6pula no sigilo "\

/

da noire \
procriacao ~I

(fcminilidade masculinidade)

sucessao
(ciclo vida / morte)

continuidadepaz+
/

dia (visivel publico) ~
olhar/alegria/riso

sistema inalienavel
cinza branca

lua
fecundidade (legirimidade/comurudade)

vida
lavagem/punflcacao

figado branco
sorte

+

/ /sol
vida

\ /

QUADRO III

sol (nascer/por) --t
terra vermelha

menst~ ~truo (esterilidade) 1-
(fecundidade, fogo) guerra (morte,

ferimento)

Chope ~ homem branco -~
(contacto com I
estranho, patr~

sorte
figado branco

NO""y-an~j~a---c--'o"-munidade-- -t- .__ += -- --- - +--1

I
(legitimidade, paz) I _

Sena ---visivel (public-or- I
Sho-na- publico -- -- =f- -- -- -!- =

1

=Sh'-u-w-a-'-b-o--vida

~ al~eg~r_ia.- I i
Tsonga _~n~anca em cerim6nias de ale_g_ri_a)_f --+___ __ _ -----tm

~w~ farinha ~e qualquer cereal) _

(1) Salientam-se as opinioes criticas do docente G. Matusse (Instituto Superior Pedagogico de Maputo - Universi-
dade de Educacao) e dos alunos do 3° ana da mesma instituicao, C. Matches e A.Xavier. Igualmente se destacam
as sugest6es do professor de Tsonga I e II da autora, F. Khosa, docente da Universidade Eduardo Mondlane.

Makonde terrabranca
(junto a agua)

Makhuwa--esperma branco
(potencia/vitalidade) _I _

--lavagens ---
(purificacao)

I Ndau

Nhungue

menstruo

1

T
carne, vida
placenta
placenta--
cor de figado escuro

/

-----+
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Uma organizacao crornatica principal,
deste tipo, retlecte um universo de referenda
de sequencias infinitas, comunitariamente
organizadas em consonancia com as enti-
dades a que respeitam (+ Hum, -Anim, +
Abs) como sejam:

+Hum

fecundidade I esterilidade
vida I morte

purificacao I putrefaccao
figado branco I figado negro

sorte lazar
paz /guerra

masculinidade I feminilidade

I Positivo
Negro-Preto

Negativo
excremento, esperma negro
(irnpotencia, mortalidade)
fezes
olhos, lagrimas de
falecimento

olhos, lagrimas do
falecimento

nuvens negras
terra negra

noite (intimidade
fecundidade da natureza
e do homem)
continuidade noite

sujidade

copula no sigilo da noite esterilidade da natureza
e do homem, morte
feitic;aria ~ ~
figado negro
falta de sorte, tristeza
putrefaccao
cinza escura da fogueira

j usada para cozinhar
--l- invisivel, escondido

placenta, cor de figado~
escuro ~
negro brilhante da pele - I

1- ~~-

Os traces semanticos binaries das colunas
+ Hum/ -Anim/ +Abs reduzernse aoposicio bina-
ria branco / negro-preto, de simbologia estrita.
Os dados recolhidos, na sua totalidade, atestam
profunda semelhanca com a made do sistema
de cores da lingua ndembo 01. Turner: 1972).

-Anim +Abs

dia I noite
sol /Iua
vislvel

legitimidade I ilegitimidade
+ comum / -comum

invisivel

Quanto a outras linguas, linguistica e
culturalmente ligadas ao portugues, os
sistemas do latim e do grego classicos
suportavam identica oposicao binaria
branco / negro-pre to, apesar da oposicao
brilhante I nao brilhante. Comportavam
outros adjectivos de cor - amarelo, en-
carnado-vermelho - de valor semantico
igualmente afectado por esta oposicao, em
termos de luz sobre as trevas (amarelo), de
sucesso social (encarnado-vermelho), bem
posteriormente pr6prios da nobreza
medieval, como retlexo de dominio sobre
o cinzento e 0 castanho, cores populares
(M. Pastoureau: 1984: 103-9). Observe-se
que, em russo, KpacHblH - encarnado-ver-
melho - abrange ainda 0 adjectivo «bonito»
do portugues.

Adiante se destaca a configuracao destas
linguas (vd. Quadros IV - V), em que 0

brilho, a claridade / obscuridade e, parti-
cularmente no latim, um trace distintivo, e
nao so nos metais, mantido na Lp pela
oposicao claro / escuro. Esta persiste em
linguas eslavas, nada aparentadas, como de
novo 0 russo, u.g.. CI-1HI-1H(azul escuro) I
rony6oH (azul claro), ou, simplesmente,
TeMHblH (escuro) I CBeTnblH (claro).

147
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QUADROIV
I Lingua I Amarelo

Greg~uvSocr, Tj,ov --

l~u,oV

Latirn
brilhantenao bril. 1)
aureus, a, urn,
fuluus, a, urn
flauus, a, urn
cereus, a, urn
rubicundus,a, urn
luror, oris,
liuidus, a, urn
pallidus, a, urn,

Azul

xuuvoucr,Tj,ou
muv1Cocr,n, ov
(azul/verde
pouco distinto)

Branco Gncamado - VermelhoI
(rosado) I
'to £puSpocr, ov
'tolllliXQQ.OU
UTC£PVSPOcr,ov

j brilhante/nao bril. ~
uermiculus, a, urn
rutilus, a, urn
rubor, oris
rubeus, a, urn
ruber, bra, brurn
russus, a, urn
purpureus, a, urn
lUfus, a, urn,
roseus, a, urn

brilhante/nao bril.
candidus,a, urn,
argenteus, a, urn,
albus, a urn,
lacteus, a urn

I niueus, a, urn

caeruleus, a, urn,
caerula, orurn

QUADROV
AmareloLingua Branco

--I--

Negativo Positivo Negativo
palido

WXp6cr,a, ov'

I

1-

_1_1

Positivo

luzidio
forte
s6lido

1) Esta oposicao nao se verifica em todas as cores, ou nao apresenta a rnesrna nitidez.
2) Cor que ocorre secundarizando encarnado - verrnelho.

f-- ---+----+--
candente, fogo palido de +Hum louro
resplandecente terror moreno,

E inocente, doenca belo
j puro, descorado precioso,

favoravel, formoso
sinceridade, Idade do
pureza Ouro
virtude ardente
candidato cor de fogo
ardente
favoravel
cor de fogo
feliz, formoso
sol

1-

desagregado
triste
rancoroso,

cruel
macilento
cor da morte
exangue
denegrido
sombrio
livido, palido
doente
descorado

_I

Negro-Preto Encarnado-Vermelho

Positivo
recebeu a cor
branca, lavado

Negativo Positivo Negativo

triste

I

0"Tj~8poo, a, ov'
mau
MOVllPOO,a, ov'
~Omoxpov, OV,I
Ep')OV,OVI
infamia
fp8EAvpla'
livido
WTJEAlcq1amOOI I

I
~~TJPOO, a, ov'
obscuro
O"KO"lUVOO,a, ~

aJlito purpura
livido, sol

denegrido escarlate
fiinebre carmim
trevas, sinistro lua
sombrio rubor
obscuro, atroz roseo
mau agoiro brasa
feroz, infeliz ruivo
manchar, carne

difamar corar
desfavoravel areia verme1ha

_I
sangue I
saude
fogo

-- --

Obs.: 1) Lexico inclufdo quando so este item, dos dicionarios consultados, envolve significacio positiva / negativa.
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fortemente convencionais, que exibem -
dada a recorrencia de alguns valores sim-
b6licos.

Em grego, como ja se afirmou relativa-
mente ao latim, 0 serna «raca- nao existia e,
para referir urn ser + Hum mais escuro,
portanto diferente de cor da pele, seleccio-
nava-se mais usualmente urn nome refe-
rente a origem geografica, nacional, v.g.:,
A 1810'1', on ocr forma similar a corres-
pondente latina, o.g.. Aethiops, is. Ovfdio e
Virgilio, entre mais, ilustram usos de niger
para os referentes Andr6meda, filha de
Ceceu, patriae jusca colore= com a morena
cor da terra, e 0 rei Memnon dos etiopes,
nigri Memnonis arma suae = as armas do
negro Memno, longe de conotacoes racicas

IINegro - preto-- I' ROxo-- ~ I
(Violeta,

--,- Avermelhado~ __
- Hum XArop 0'. a, 6v
W::AaV£tbl,Wv, ov
oUO'W:vUO', £0'
+ Hum
o A taW"" 01100'

---L brilhante/nao bril~
niger, is
+Hum
Aethiops, is
subniger
+Hum (pele morena).
ater, a, urn I
fuscus, a, urn
+ Hum (pele morena)

--~--I
russeus, a, urn uiridis,

1

uiolaceus, a, urn,
russatus, a, urn

____ L __

Aduziram-se dados relativos a
configuracao do elenco de cores
nos sistemas de divers as Iinguas
bantas que, como foi provado, se
identificam com oposicoes recor-
rentes em varias Iinguas. Assim
(Fig. 2), 0 latim e 0 grego confirmam
a hip6tese de, pelo menos a oposi-
<;aobranco / negro-preto funcionar
em identic a natureza simb6lica,
havendo maior diferenciacao nos
valores conotativos do amarelo. 0
encarnado-vermelho ocorre sempre
como simbolo do sangue, do sol a
certas horas, do fogo, figurando
(vd. Obs. 1) na interseccao do
branco com 0 amarelo.

Em abono do exposto, apresentam-
-se sequencias e frases, retomando
o portugues como 1. of., realizadas
pelos inquiridos supra menciona-
dos: amar 0 espirito branco, viajei
na terra branca de Mocambique, 0

meu olbar embranquece 0 mundo;
temo 0negro;com a guerra,as noites
silo vermelbas. Tais metaforas SaD
passfveis de traducio para a totalidade
das linguas analisadas - nao obstante
as pressuposicoes pragmaticas,

figura 2

.> ;<;~/ tnsteza
sombrio mau

/ macilento \ feroz \Idade do cor da noite obscuro\ouro denegrido trevas
ouro

. I sujo
~:~~IOSO ~ -- ~for~a, solidez

manchar
descorado
sem sangue

livido
palido
doente

/
I

)/ ardenter')
sol

cor do chumbo
cinzas

ardente
resplandescente
candente (fogo)

puro, pureza

\ fa~irtude
~oravel

candidato
amoraso
feliz
sol
inocente

I

)
/

/
.:

I
/

149
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de seculos ulteriores (D. Lucas: cp: 1997).
L. Quicherat - A. Daveluy (1865) cita Cicero
na mesma ocorrencia + Hum, v.g.: Qui,
albus aterne fueris, ignorat = ndo saber se
alguem era branco ou preto - desconbece-lo
(D. Lucas: cp.: 1997), que poe em relevo 0

facto de nao se fazer distincao entre extre-
mos crornaticos na coloracao da tez e nada
mais, paralelamente ao sentido -Hum de
alba et atra discernere = discernir 0 branco
do preto ( id.); quae alba sint quae nigra
dicere = dizer 0 que e branco, 0 que epreto
(ib.); nigrum in candida uertere = fazer do
branco preto (ib.); nigra hora = hora da
morte, niger domus = casafunerdria (ib.).

As acepcoes depreciativas dos indicado-
res de cor, nos sistemas percorridos, nao se
relacionam com 0 conceito, ultrapassavel,
na actualidade, de «raca». A demonstra-lo
esta 0 facto de nao ter existido, antes do
periodo da expansao europeia, como mais
uma conotacao semantico-pragmatico-
-sociolinguistica a acrescentar a oposicoes
simbolicas anteriormente existentes em
Hnguas diversificadas.
o caracter situacional daquela significa-

c;ao funciona para negro-preto nas linguas
europeias abordadas e para branco nalgu-
mas linguas bantas, embora +opcional,
logo -marcado, v.g.: muzungo, musungo,
mulungo etc., que abrange, em variadas
formas ortograficas, branco, patrdo, cbefe
(vd. Quadro II). C. Figueiredo (Ed. 1913)
inclui no verbete branco homem de raca
branca, ao lado de senhor, patrdo, como
brasileirismos - acepcoes decorrentes de
urn denominador comum, a colonizacao
europeia. No mesmo sentido, esta edicao
integra sinonimia com escravo nos itens
negro - pre to e atribui 0 trace sernico
«raca», mantido nas edicoes ulteriores, a
branco, amarelo e negro - preto.

o sentido dos adjectivos de cor sofreu os
processos evolutivos de todos os feno-
menos linguisticos. A conotacao «racica»,
ainda hoje observavel, introduzida tardia-
mente, nao consta dos dicionarios de latim
- lfngua-mae do portugues. Uma referenda
aos individuos, posteriormente denotados
por negros, a data do Imperio Romano,

aparece no ja referido item Aethiops, por
vezez sinonimo de escravo (F. Torrinha:
1939), tal como, no entanto, paedagogus
sinonimo de aio, preceptor, mestre e
graecus tarnbern 0 podiam ser. 0 item
latino fuscus, alem de niger designa 0 tom
baco, moreno, escuro da pele ( id.), con-
tudo, nao contem 0 serna «raca». D. Lucas
(cp: 1997) aduz 0 exemplo quid tum, si
fuscus Amyntas et nigrae uiolae sunt et
uaccinia nigra = e que seja moreno
Amintas tambem as violetas sdo negras e
pretos os mirtilos. No sec. xv e que se
introduziu a nocao de «raca», posterior-
mente divulgada e com acepcao tomada de
emprestimo a zoologia, em consonancia
com 0 Boletim da UNESCO (1984). 0
mesmo esta patente na Biblia, pois onde
ocorre em latim progenies uiperarum,
encontra-se nas recentes versoes portugue-
sas raca de otboras, em contexto de : i) S.
joao contra seitas religiosas Raca de VlVO-

ras, quem vos ensinou a fugir da colera
vindoura? (Mat. 3.7); ii) Jesus aos fariseus
Raca de oiboras, maus como sois, como
podeis dizer coisas boas? (Mat. 1234).
Comprovadamente, nao existe 0 serna
«racico» de tempos posteriores. Se as pala-
vras latinas exibem marcas semantic as
negativas, elas nao sao, de modo nenhum,
de ordem racica. A dicionaristica francesa e
espanhola tambem so atesta aquela acep-
c;ao a partir do see xv.

Em J. Machado (1977), regista-se, apud
outros filologos, uma das primeiras ocor-
rencias da palavra «raca», no portugues,
datada de 1473, em acepcao cultural vincada-
mente ofensiva: non de pouco convertidas
nin infeitas da mala raca de mouros ou
judios. Atente-se na indole religiosa da
exdusao ainda nao «racial», mas notoriamente
economica e social. A esta se acrescentara a
discrirninacao fisica de igual motivacao.

J. Machado (id.: apud op. cit.) nas abona-
coes de negro sequencia os traces signifi-
cativos como se segue: ut feret in pelagre
negro (-Anim: sec. X); e hir come
mercadeyro / algiia terra buscar / hu me
non possam culpar / alacran negro nen
ueiro (+An: sec. XIII); ...que elle podesse
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poeer por corretor dos mouros E mouras
negros e aluos que sse ouesem de uender ....
(+ Hum: sec. XV). De novo nao sac referi-
das atestacoes do serna «raca- anteriores it
Expansao, na literatura da especialidade.
Nem este filologo, nem A. Nascentes, nem
outros especificam muito a micro-estrutura
respeitante a preto, quanta a traces semi-
cos, por constituir item mais tardio e de
etimologias alegadamente pouco curiais.

A evolucao semantica seguinte, secular-
mente aceite, vai noutra direccao e e 6bvia
no {sec XVIII, u.g.. cafre -«[ .... J os mais
crueis de todos sam os coonas, que assao
vivos aos mesmos cafres de outra nacao,
quando os apanhao, sam os mais negros de
todos elles & trazem cabello corredio- (R.
Bluteau: 1720) e negro - "Homem da terra
dos negros, ou mho de pays negros" ( id.).
Mais viavel se julga, consequentemente,
uma reanalise de valores simb6licos
negativos - constantes em variadas linguas
como se viu - que, por imperativos expan-
sionistas, se assoeiaram a aspectos fisicos
de povos subjugados. au seja, sac deter-
minantes para a significacao alguns factores
hist6rico-culturais.

a serna «racier» parece, presentemente,
em fase inicial de desuso, de tabu lingufs-
tico, e, depois de ultrapassada, pela comu-
nidade cientifica, a tradieional divisao da
especie humana em tres «ra<;as» - «ama-
rela», «branca- e «negra» ou ate quatro,
adicionando-se a «vermelha- (M. Vilela:
1990: 109) - nao se pode protelar, nas descri-
coes lexicograficas, 0 caracter anticientlfico
daquela classificacao, utilizando-se as aspas
nas anotacoes sernantico-lexicais, como
separadores dos usos, sem conteudo
genetico, de motivacoes sociolingufsticas e
pragmaticas, em comunidades de utentes
da Lp como 1. of., e nao s6. Impoe-se uma
concordancia com as assercoes de que
«qualquer agrupamento nao pode ser
senao arbitrario- e de que para 0 biologo
«0 conceito de raca nao corresponde, na
nossa especie, a nenhuma realidade
definivel de maneira objectiva e estavel»,
em sintonia com 0 Boletim da UNESCO
(1984). Se C. Figueiredo (25a Ed. rev. e

amp.: 1996) retira 0 exemplo raca branca,
na descricao da vedeta raca, das edicoes
anteriores - v.g. a 23a Ed. de 1973 - man tern
o texto: sf 0 conjunto de indiuiduos que
conservam entre si, e atraues das geracoes,
relacoes de semelbanca e cada uma das
variedades da especie humana ou de
qualquer especie de animais (id.: v. II). E,
em]. Costa et at. (7a Ed. reve amp.: 1994),
ainda se inclui, na abonacao: «(antrop.)
agrupamento natural de homens que
apresentam um conjunto comum de
caracteres bereditarios, independentemente
da lingua, dos costumes, da cultura, 0 que
o opoe a etnia (raca branca, amarela,
mas ndo raca latina, portuguesa). Alias, a
meneionada reedicao de C. Figueiredo, nos
verbetes negro-preto e branco man tern a
descricao tradicional e ate os exemplos,
i.e., sem anotacao de «em desuso»,
«depreciative». Questao de eurocentrismo,
julga-se. Destaca-se que a 25a Ed. de C.
Figueiredo retira do item «racas a aposicao
presente na 23a Ed., de expressoes
concretizadoras das acepcoes populares de
rasto, sinal, casta, Le., as sequencias: ruio
tem raca de vergonha na cara ; dinheiro
nem raca tenho. Estas, todavia, reporiam
urn serna recorrente na palavra e, de modo
nenhum, «racico», presente noutras expres-
soes, u.g.. ser de boa ou md raca. Sendo as
variacoes ambientais, diluidas na nossa
sub-especie, nao hi «racas» para a biologia
actual. E pelo sec. XVIII, para validar 0
dominio sobre outros povos, que a palavra
se «reveste- de significado pretensamente
cientifico, associando-se it cor da pele
outros traces, comprovadamente inexisten-
tes, nao havendo entrada na terminologia
cientffica. a iluminismo eivou de tais des-
cricoes a dicionaristica francesa, conforme
o volume L' Ethnolinguistique da revista
Langages 18 (Org, B. Pottier) comprovou
ha decadas. «Raca- depende, entao, das
epocas e/ou dos sujeitos. A definicao
antropol6gica carece de informacao biolo-
gica complementar na definicao do «con-
junto comum de caracteres hereditarios- e 151
nos exemplos G. Antunes: 1997: cp). A
lexicografia cabe assinalar os diferentes
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usos, linguisticamente etiquetados.
A realidade factual e a de, maioritaria-

mente, as abonacoes lexicograficas ates-
tarem «branco», «negro», «preto- e «raca.
como termos cientificos ... A excepcao de
The Oxford Companion to The English
Language (AA VV: 1992), os dicionarios
consultados, vulgares em bibliotecas
destinadas ao Ensino Superior e Secunda-
rio ou publicas, retomam verbetes de edi-
coes / obras anteriores, sustentando a visao
eurocentrica em vedetas como «negro»,
«preto- contrastadas com «branco». Nessa
linha se inserem A. Silva (8a Ed. 1988-rev.,
aum., act. da LO" Ed.), ]. Machado (1991) -
identic a a C. Figueiredo (1939 -1996) e a
Grande Bnciclopedia Portuguesa e
Brasileira (1935 ss.). Os dicionarios do
Ingles nao se afastam deste fio condutor,
v.g.:Longman Dictionary of Contemporary
English (1978); The Oxford Reference
Dictionary (1986), muito embora haja contra-
dicoes entre abonacoes. Do Petit Robert
(1987) constam, igualmente, verbetes
incompativeis. Nem todos os conceptores
de dicionarios, no caso vertente, assinam
acriticamente 0 acervo de descricoes pseu-
docientificas. Em nenhum predomina a
contextualizacao de negro-preto em co-hipo-
nimia com outras indiciacoes,de trace +Hum,
meramente caracterizadoras / indicadoras
da coloracao da pele, mais ou menos perma-
nente - resultante de tons fixos e/ou de
efeitos do sol (considerado em C. Figuei-
redo), de doencas, de pinturas - v.g. a serie
de adjectivos / nomes: negro-preto, escuro,
moreno, queimado, acastanhado, encar:
nado-vermelho, esverdeado, bilioso,
amarelado, baeo, rosado, roseo, olhei:
rento, macilento, palido, branco, claro,
deslavado, leitoso, Hvido, etc. (ordenacao
gradual algo discutivel).

Sao de referir, em conclusao, os compro-
vados valores simbolicos do sistema de
diversas Iinguas naturais, designadamente
na Ieccionacao de areas como a da
Linguistica Portuguesa, alern da Lingua
Portuguesa - 1. of. ou nao - ainda que nao
estejam no figurino da lexicografia actual,
carente de retoques linguisticos finais.

2.ldade
Passando 0 presente artigo a reportar-se

a «idade», apresentam-se os adjectivos cen-
trais desse campo lexical no portugues.
antigo, arcaico,idoso, fresco, jovem,modemo,
novo, recente, velho (M.Vilela: 1979: 105).
Aquele linguista acrescenta ainda os adjec-
tivos: adolescente, adulto; benjamim,
primogenito; menor, maior; trintao, qua-
rentao, cinquentao; centenario, secular,
milenarj maduro, usadoj juvenil, senil, etc.
(id.). 0 mencionado lexicografo nao exclui
itens de outros campos e/ou categorias
tambern operacionais na area da referencia
a idade. Essencialmente, uma distribuicao
pelos tracos semanticos + / -Anim, + / -
Hum possibilita uma primeira classificacao,a
ser acrescentada por traces como «proprio
da idade», «ordenacao temporal» (ib.). Por
conversao, muitos dos adjectivos / classifica-
dores enumerados ocorrem como nomes,
v.g.: jovem, adolescente, benjamim, primo-
genito.

Embora nao constituindo adjectivo, por-
tanto na periferia do campo lexical dos
adjectivos, considera-se relevante 0 nome
rapaz, que ocorre nos dicionarios do portu-
gues conternporaneo como urn individuo
de faixa etaria limitada por crianca do sexo
masculino e homem novo (1. Costa et al.
7a Ed. 1994 - rev., amp.), tal como a 6a Ed.
(1986) e C. Figueiredo (2Y Ed. 1996, rev.,
amp.). Em ambos se inc1ui, como
brasileirismo, a acepcao de criado, preto
de pouca idade. Pode ser sinonimo de
crianca, garoto, gaiato, jovem mancebo,
moco, homem novo. Na derivacao, 0 item
rapaz relaciona-se com rapazeada / -iada,
rapagao, rapazelho /-zete, rapazice, rapazio,
rapazola. Como fraseologia ficou rapaz de
uma cana. No portugues europeu
conternporaneo e moeo que exibe 0 serna
criado, mas em contexto de criado de
lavoura, seruical, moco de fretes,
carregador, conforme]. Costa (1994). C.
Figueiredo (15a Ed. -23a Ed.) atesta, ainda,
como brasileirismo menino ou rapaz
branco, ausente da 25a Ed. Na presente
geracao de portugueses, particularmente
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do norte, e reconhecido 0 significado de
moco como trabalhador do campo, ass ala-
riado, que tanto podia ser jovem como
adulto ja de familia constituida. Os etimo-
logistas consideram obscura a origem de
moco. Ja a de mancebo, terceiro item a
poder significar criado, e clara, provern de
etimo latino traduzivel por escravo, sentido
eventualmente residual, no uso militar, nao
atestado nos dicionarios consultados.

Como nome referente a idade, enquadra-
se entre os co-hiponimos, escalarmente
ordenados: bebe, crianca, menino, gaiato,
garoto, mancebo, rapaz, homem, varao,
anciao, etc., e seus derivados (com inclusao
de nomes deadjectivais, por conversao,
o.g.. miudo, moco). De origem depreciativa
e intro ducao tardia - via erudita - no
sentido de que rouba (A. Nascentes: 1966),
o item rapaz tinha por sinonimo na Idade
Media, lacaio, criado, escudeirinho ( id.),
termos pejorativos que relacionam 0 adjec-
tivo latino com a rapacidade dos lacaios
(ib.). Identificado como de acepcao modema,
por P. Teyssier (1985: Serninario de Lexico-
grafia, Faculdade de Letras de Lisboa), nas
numerosas ocorrencias que G. Vicente
atesta e sinonimo de pagem e escudeiro,
ressonancia depreciativa que se mantern,
como residual, hoje ainda, nos seguintes
contextos: coisas de rapaz; [arto de
rapazes e ter comportamentos de rapaz. J.
Machado (1977: v.V) associa a etimologia,
identica a de rapace, acepcoes como as de
aquele que arrebata, de arrebanhador,
rapinante, dvido de lucro, ladrdo, gatuno,
aquele que se apossa de. Nas suas abona-
coes, ilustra sentido ofensivo que verifica
des de 0 Cancioneiro da Biblioteca Nacio-
nal (textos do sec. XIII - XIV, copiados no
sec.XVI).

Na l. of. de Mocambique, por exemplo,
rapaz fixou-se, na epoca pre-independen-
cia, com 0 sentido depreciativo intensificado
de criado preto pertencente a qualquer
nivel etario. Esta acepcao, em progressivo
desuso, e comum a variante brasileira da
Lp, v.g.: criado, preto de pouca idade,
arras citada e tambem registada em A. Silva
(Ed. 1988), J. Machado (1991), na Grande

Enciclopedia Portuguesa e Brasileira
(1935 ss.) e nas edicoes de C. Figueiredo -
acepcoes separadas e, na 13a e na 23a

edicao, de atribuicao geografica mais res-
trita. No portugues do Brasil tern por refe-
rente, nas obras examinadas, individuos de
faixa etaria menos extensa, exibindo-se a
conotacao de criado em contraponto de
urn serna de branco Homem de raca
branca, senhor, patrdo, que tambern figura
em C. Figueiredo (1913), ut supra se viu.

Regista-se que, na tradicao lexicografica
francesa do sec. XVIII, «garcons era sino-
nimo de «criado, empregado subalterno»,
u.g.. garcon de courses, de cabine (Petit
Robert I: 1987). De dicionarios do Ingles
cita-se Longman (1981) «boy [ .... J (now
considered offensive) a male servant of
different race». Hoje procura-se obviar ao
desajuste de sinonimias que requeiram
inforrnacao sociolinguistica e/ou pragma-
tica, nao adiavel face ao desenvolvimento
destas areas de investigacao.

3.
Para finalizar, 0 tratamento lexical, a ser

veiculado pelas anotacoes descritivas de
urn dicionario basico e escolar da l. of., ou
mero conteudo da aula de lingua, no
tocante aos do is itens inicialmente defi-
nidos - negro ~ rapaz - enquadrar-se-ia num
texto do tipo adiante adaptado / propos to
(vd. Agradecimentos finais), veiculador de
informacao lexical, semantica, morfossin-
tactica e sociocultural, em consonancia
com a analise exposta. Causas ponderosas,
desta decorrentes, acautelam, na presun-
c;ao de que 0 rigor do consenso cientifico
seja mandatorio, qualquer abonacao de
dicionarios a elaborar / actualizar, em
ordem a exclusao de formulacoes defeituo-
sas, nao linguisticamente etiquetadas como
depreciativas, em desuso, etc. - anotacoes
correntes, em lexicografia, no que toea a 1~3
outros itens e a estas mesmas vedetas,
todavia nao em todos os autores.
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NEGRO - Adj. bif.; n. m. f.
I [Adj] (Diz-se de coisas, pessoas) 1) Com-

prei marmore negro e branco. 2) 0 carvao
e negro. 3) A miuda ficou toda negra. 4) So
numa noite negra hei-de fazer isso. 5) - Sor-
te negra! 6) Caiu e ficou cheio de nodoas
negras. 7) - Que ceu negro! Vem ai trovoada.

II [n. m. f.] 1) 0 apartheid dividia, por
exemplo, os negros dos brancos e dos
amarelos. 2) Por muito que 0 sol queime
uma morena, ela nunca consegue 0 tom
das negras, tal como as mais palidas das
brancas nem chegam a encarnadas.

G I. Adj. Predicativo bif Varia em grau.
Frases I 1) a 7).

G II. N. humano, m. f. e contavel. Frase II
1) e 2).

S I. Negro identifica 0 que e escuro, de
cor preta (frases 1) e 2), sujo (frase 3),
escondido (frase 4), triste (frase 5). Refere
manchas escuras, de sangue pisado (frase
6) ou no aspecto do dia (frase 7). Entra em
expressoes como as adiante apresentadas e
logo seguidas dos correspondentes
sinonirnos. andar de negro = estar de
luto; lista negra = lista secreta e para
maus fins; fazer mercado negro = fazer
comercio escondido da lei; passar uma
fome negra = sofrer periodo infeliz de
[orne; por uma unha negra = escapar por
pouco, fazer a vida negra = prejudicar
muittssimo, ter humor negro= rir-se de
miserias; ver tudo negro = sentir uma
tristeza geral; ser rico em aura negro = ter
abunddncia de petroleo.

S II. Negro referia-se a individuos da
entao chamada «raca negra» (frase 1),
conceito negado pela ciencia. Tanto negro
como preto foram e sao nomes de uso
depreciativo, devido a politicas de expan-
sao e colonizacao, Como sinonimos houve
a palavra arcaica cafre e uma outra, recente
e mais frequente na lingua falada e popu-
lar, grunho, ambas actualmente em progres-
sivo desuso. Encontra-se na literatura
daqueles tempos. Po de ser usado em
sentido pejorativo. Frequentemente usa-se
apenas como indicacao de diferencas de
tom da pele, por vezes so ocasionais, para
caracterizar ou identificar pessoas pela

tonalidade normal, queimada, doentia,
etc., como por exemplo os nomes e
adjectivos seguintes: negro, escuro,
moreno, gueimado, encarnado, baeo,
rosado, olheirento, palido, branco, claro,
deslavado (frase 2).

Voc. Negritude (n. f.) A teoria da cultura
negra esta ultrapassada -> A teoria da
negritude esta ultrapassada.

RAPAZ -N. m.
1) A Luisa tern urn casalinho, 0 rapaz e 0

mais velho, a menina e a mais nova. 2) Meu
rapaz, e tempo de irmos lanchar. 3) Esse
colega de service e urn born rapaz. 4) Na
proxima semana ha 0 vigesimo jantar dos
rapazes da minha brigada. 5) Nao te preo-
cupes, isso sao coisas de rapaz, passarn-lhe.

G. Rapaz e urn n. comum humano m. 0
fern. e rapariga. Pi. rapazes. Contavel nas
frases 1) a 4) e nao contavel na frase 5).

S. Rapaz po de designar urn individuo do
sexo masculino desde a infancia ate a juven-
tude (frase 1). Ii uma forma de tratamento
familiar (frase 2). Entra em expressoes que
apreciam, positiva ou negativamente,
relacoes entre adultos, colegas de trabalho,
por exemplo (frase 3). Usa-se para indicar
companheirismo de adultos (frase 4).
Refere as atitudes, 0 comportamento pro-
prio de jovens sem experiencia (frase 5).

Durante 0 colonialismo, a palavra, tal
como 0 seu feminino, tinha sentido depre-
ciativo quando referia trabalhadores adul-
tos, considerados subalternos e inferiores.
No presente, com esse significado, encontra-
-se em progressivo desuso, mas aparece na
literatura da epoca e em usos pejorativos.

Voc. Rapaziada (N.f.) Esse grupo de
rapazes brinca no patio -> A rapaziada
brinca no patio. Rapazinho (N. m.) Esse
rapaz mais pequeno e novo e meu irmao -
> Esse rapazinho e meu irmao.

Conclui-se a presente analise com estas
duas hipoteses de abonacao, para uma
descricao lexicografica simplificada, numa
adaptacao do Diciondrio do Portugues
Bdsico e, paralelamente, com as perspectivas
lexicais abordadas, julgadas de relevancia
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para ensino do lexico, em aulas de Lingua
Portuguesa e/ou Linguistica Portuguesa, a des-
tinatarios africanos. Particularizou-se com
exemplos da comunidade mocambicana de
utentes, onde quer que se encontrem sedia-
dos, pelo facto de se terem trabalhado dados
junto dela obtidos. Questoes nao aplicadas
deixam-se para a dicionaristica e a categoriza-
c;;aoIinguistica em geral ou para a biologia
e a antropologia.
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