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Introdução
O projeto "Léxico e Identidade Regional nas comunidades da antiga Rota dos 

Tropeiros" tem por objetivo analisar o léxico utilizado nos relatos sobre o 
tropeirismo, publicados em anais de eventos e outros livros sobre o tema. Neste 

trabalho, detemo-nos sobre dois dos principais aspectos das atividades ligadas ao 
tropeirismo: a condução ou transporte de mercadorias (mormente de muares) e a 

mobilidade necessária para transpor os percursos para tal. 

Metodologia
A partir de três obras, Bom Jesus e o tropeirismo no Brasil Meridional (SANTOS, 

VIANNA, BARROSO, 1995), Bom Jesus na rota do tropeirismo no Cone Sul (SANTOS, 
BARROSO, 2004) e Raízes de São Marcos e Criúva (BERTELLI et al., 2005), foi feito um 
levantamento das lexias empregadas para a descrição das atividades de condução ou 
transporte de mercadorias e para indicar amobilidade necessária para tal. Utilizando 

ferramentas básicas de estatística léxica (Wordlist e Concordance),foram 
identificadas as lexias mais frequentes, para posterior classificação em campos 

lexicais e categorização gramatical. 
Resultados e discussão

Verificamos que muitas das escolhas lexicais refletem de forma metafórica as atividades 
tropeiras, o que permite reforçar a ideia de que o léxico é não apenas a expressão mas 

também o registro da história e da cultura associadas a um grupo humano e a suas atividades.
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Verbos indicativos de movimento Expressões verbais indicativas de 
condução/transporte

Substantivos relacionados

- rasgar estradas ou campos;
- cruzar estradas ou campos;
- abrir picada;
- destinar(-se);
- romar
- transitar;
- preparar tropa/carregamento;
- passar pelo Registro de Curitiba;
- descer para  (determinado lugar)
- voltar para (determinado lugar)

-comboiar tropas
-pontear tropa;
-levar gado
-conduzir  tropa / pessoas/ 
bagagens;
-acompanhar tropa /pessoas;
-transportar tropas /pessoas 
/utensílios;
-tropear;
-vaquear;

- comitiva
-ponte
-romagem /romaria


