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Glossário Tropeiro: um resgate da herança cultural, histórica e linguística do tropeirismo.
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O tropeirismo, movimento sócio-econômico que teve início em meados de 1700 devido à demanda
por transporte de carga nas Minas Gerais, consistiu no transporte de muares do Rio Grande do Sul
até o centro do país para comercialização na feira de Sorocaba. Bravos homens, chamados
tropeiros, realizavam longas e desgastantes viagens a serviço do tropeirismo. Em 1897, devido ao
término da feira, a atividade tropeira continuou em diferentes localidades do Brasil. Nos Campos de
Cima da Serra, manteve-se com o transporte de mercadorias para abastecimento de mercados da
região, naquilo que Santos (1995) convencionou chamar de “Tropeirismo Doméstico”. Diversos
estudos sobre esse período foram realizados com a finalidade de resgatar e analisar as heranças
deixadas pelo Tropeirismo, bem como traços de língua, cultura, história e identidade. Na
perspectiva linguística, estudos como de Benedetti (2014), Mandelli (2013), Moresco (2010), Netto
(2011) e Dal Corno (2012), que estão inseridos no Projeto Léxico Tropeiro, tornam-se relevantes
para a realização de um trabalho lexicográfico que reúna as informações já tabuladas e as registre.
Considerando que o léxico “constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo sóciolinguístico-cultural” (OLIVEIRA; ISQUERDO, 1998, p. 9), a investigação aqui proposta visa a
levantar, dentre os trabalhos já realizados, as lexias que são associadas ao contexto do Tropeirismo e
organizar um pequeno Glossário Tropeiro, a fim de disseminar o conhecimento sobre o tema do
tropeirismo.

