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RESUMO: A atual pesquisa visa esboçar considerações no tocante aos neologismos criados
por usuários da cannabis que, assim como seus vocabulários, são extremamente
marginalizados pela sociedade, pelo fato de a maconha ser tida, na legislação brasileira, como
ilegal. Para isso, foram colhidos diversos termos em materiais compartilhados através de posts
em perfis do Instagram de tabacarias - lugares onde são vendidos materiais de fumo e manejo
de maconha, tabaco e outros, como folhas de seda, tesouras, piteiras, etc -, e em outros perfis
criados e seguidos por usuários de maconha que leem os memes e decodificam o diálogo
presente nesses conteúdos. O objetivo deste estudo é trazer à tona termos dicionarizados ou
não, que são códigos usados na comunicação desses indivíduos e, através de pesquisa e
análise de perfis da região metropolitana do Recife, como @bodcof, @sativonaa,
@abrakannabis e muitos outros, desvendá-los e expandir a discussão sobre seus usos e o
contexto em que são usados.

PALAVRAS-CHAVE: Neologismo. Cannabis. Instagram.

INTRODUÇÃO 1

Segundo o linguista Ferdinand de Saussure (1916), a língua é um sistema formado por

duas partes inseparáveis: significante — imagem acústica da palavra, por exemplo, sons/
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letras — e significado — conceito estabelecido — constituindo, então, um signo linguístico,

elemento fundamental para o entendimento de um código.

Seguindo esse viés, trata-se, na atual pesquisa, da palavra como um signo cultural e

não natural, visto que, para entendê-la, não urge seu sentido no dicionário, mas, sim, o uso

concreto do contexto em inter-relação com seus falantes. Dessa forma, o tema do resumo

expandido baseia-se na linha de pesquisa do neologismo semântico como forma de

ressignificação, ou seja, uma palavra já existente na língua transforma-se em uma nova

definição e, consequentemente, adquire um novo significado ao seu significante — vocábulo

—.

Diante disso, tem-se como objeto de estudo a comunicação entre usuários de cannabis e

seus vocabulários na região metropolitana do Recife compartilhados no Instagram. É visado

ressaltar como a ressignificação é pragmática, visto que o uso efetivo dos conceitos e

definições empregados nas palavras do dia-a-dia as tornam um código como forma de

ferramenta comunicativa e singular perante um certo grupo. Além disso, é necessário manter

uma relação direta com o seu referente, por exemplo, o instrumento de estudo que será aqui

explorado: aqueles que usufruem da maconha, pois eles precisam de um conhecimento prévio

do vocábulo para o seu completo entendimento.

A priori, serão apresentados os termos a serem analisados, enfatizando seus caracteres de

ressignificações de palavras já dicionarizadas, ou seja, como frutos de neologismos

semânticos. Esses vocábulos, no contexto em que são empregados, ganham um novo e bem

improvável conceito, o qual será exposto após detalhamento de características de tais

lexemas. Após isso, será discutido acerca do lugar dessas palavras como neologismos, sendo,

assim, trazidos à tona referenciais teóricos abordados nas obras de autoras, como Nelly

Medeiros Carvalho (2006), Emília Maria Peixoto de Farias (2001), Alves (2010), com o

intuito de contextualizar e encaixar os vocábulos em análise.

METODOLOGIA DE PESQUISA

Para chegar a um objeto de pesquisa único e interessante e, em simultâneo, fazer uma

delimitação de foco dentro dele, foram lidos resumos expandidos anteriores sob a orientação

da Profª. Drª. Marcela Vasconcelos e da Profª. Drª. Glaucia Pereira, além da observação de

outros textos por meio da plataforma Google Acadêmico. Dessa forma, viu-se que nunca fora
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antes analisado o dialeto de grupos marginalizados pela sociedade: os usuários de drogas

ilegais, como a maconha. Foi vista, então, uma oportunidade de uma abordagem nova e fácil

de discernir e estudar, já que as componentes do grupo, ou moram em comunidades e

possuem certa noção e entendem tais falantes, ou, de alguma forma, já mantiveram contato e

diálogo com alguns desses falantes. Conseguinte, a decisão de se aprofundar nesses diálogos

—  tidos como marginais —, foi feita.

Levando em consideração a vasteza de vocábulos ressignificados e inventados pelo grupo

supracitado, foi necessária a busca por uma fonte em que tudo que é dito nele estivesse

registrado, que não fosse o dicionário. Pela leitura de outros resumos e orientação da Profª

Marcela, delimitou-se a plataforma de rede social Instagram como lugar de pesquisa para este

e, sendo assim, foram achados nela, perfis regionais, por exemplo, @bodcof, @sativonaa,

@livrementetabacaria, @carrancape, @issoeumcachimbo, @abrakannabis e @serafinshead,

em que todo o vocabulário que antes se desejava incluir aqui, lá estivesse.

Por conseguinte, as publicações em que há ocorrência dos vocábulos em foco, as quais

foram retiradas desses perfis não são antigas, visto que as expressões e termos usados por esse

público são as mesmas desde a sua criação, como é o caso do verbo dichavar, que desde sua

invenção possui o mesmo sentido. No exercício da observação de tal léxico, foi usado o

VOLP (vocabulário ortográfico da língua portuguesa) como critério e, assim, foram

detectados processos de neologismos formais e, principalmente, semânticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ocorrência de neologismos advindos de origens diversas no contexto dos falantes

participantes da cultura canábica é extremamente imprevisível no estudo da língua. Isso

acontece, em tese, porque a ilegalidade da compra, plantação e a marginalização do uso da

maconha (Lei nº 11.343, 2006) ainda são presentes no atual contexto nacional e, ao aumentar

o grau de dificuldade na decodificação verbal, aumenta-se a possibilidade de manter uma

comunicação livre de julgamentos dos ouvintes externos e até mesmo de fichamentos dos

serviços de segurança, como a polícia militar. Assim, é comum que, não só palavras já

dicionarizadas sejam utilizadas a partir de uma ressignificação — neologismo semântico —,

como também termos novos sejam introduzidos no vocabulário com o auxílio de processos

diversos de formação de palavras no sistema de linguagem — neologismo formal — no

intuito de servirem como recursos linguísticos.
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Essa diferenciação é de fundamental importância para o entendimento no teor teórico

do conteúdo, já que a língua, como entidade viva, precisa ser teorizada e categorizada nas

finalidades de estudo. Dado esse fato, é imperativo que o conceito de neologismo seja

definido como “uma nova forma, a uma nova acepção atribuída a uma unidade lexical ou a

um estrangeirismo recebido de outra língua.[...] o neologismo está vinculado ao caráter social

da linguagem.” (ALVES, 2010, p. 65).

Não somente o diálogo face a face é afetado por essas transformações, mas também o

diálogo através das redes sociais; usuários da rede social Instagram apostam, cada vez mais,

em conteúdos compartilháveis que compõem neologismos relativos à maconha e seu uso. Em

meio a isso, embora a necessidade de mudar a língua conforme o modo em que ela está

inserida esteja presente em todos os âmbitos linguísticos-culturais, o grupo estudado é

especificamente particular, visto que são socialmente criminalizados. Dessa forma, o

ciberespaço proporciona, de uma maneira mais ampla, a possibilidade desse grupo realizar

uma comunicação familiar, humorística e menos opressora entre os indivíduos que o

compõem, isto é, através de signos — palavras — criados para, de certa forma, construir uma

identificação. Logo, torna-se um ambiente mais inclusivo devido às suas raízes serem de

termos já dicionarizados e conhecidos.

A partir dessa análise, não é de difícil percepção que todos os elementos fazem parte

do sistema linguístico geral. O que difere, no entanto, da comunicação entre os usuários de

cannabis, é  a ressignificação e codificação dos termos. É possível verificar que:

Neologismo Classe gramatical Significado
dicionarizado

Significado
neológico

Corre Substantivo Corrida, caminhada
rápida.

Ato de
buscar/comprar
maconha.

Salve Substantivo Comprimento,
aceno.

Cigarro ou um
pouco da maconha
compartilhados com
usuários que não
têm a droga no
momento

Brisa Substantivo Nome dos ventos
que sopram à
beira-mar

Efeito da maconha,
espécie de moleza
causada pela droga.
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Prensado Adjetivo Aquilo que foi
comprimido em
prensa

Maconha de menor
qualidade,
comumente mofada
misturada à “fresca”
e outros elementos
como amônia numa
prensa.

Chegar Verbo intransitivo Alcançar
determinado ponto
no espaço ou tempo

Normalmente
acompanhado do
verbo ir, como em
vou chegar,
significando ir
embora, deixar o
local onde está.

De cara Locução adjetiva Preposição “de” +
substantivo “cara” -
face, rosto. Conjunto
não consta no
VOLP.

Estar sóbrio, sem ter
fumado maconha,
ou simplesmente
não ter dinheiro para
comprar a maconha.

Boca de piscina Locução adjetiva Substantivo “boca”
e “piscina” +
preposição “de”.
Abertura inicial do
tubo digestivo dos
animais; Tanque
com instalação
própria para
natação;
Termo conjunto não
dicionarizado; não
conta no VOLP.

Apelido dado a
alguém que costuma
molhar a piteira do
cigarro de maconha
com a própria
saliva.

Jacaré Substantivo Nome comum a
diversas espécies de
répteis crocodilianos
da família dos
aligatorídeos

Queima irregular da
seda.

Fino Adjetivo Que tem reduzido o
diâmetro, a largura
ou a espessura;
delgado, estreito.

Cigarro feito com
pouca maconha.

Casar Verbo intransitivo Unir-se a outra
pessoa pelos laços
conjugais, através do
casamento, do

Normalmente
acompanhado do
verbo ir, como em
vai casar?, para
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matrimônio. alertar sobre a
demora de passar o
cigarro de maconha
para o próximo.

Pega Substantivo Briga, ou mesmo
corrida de veículos.

Trago do cigarro da
maconha.

Pastel Substantivo É um alimento
composto por uma
massa à base de
farinha a que se dá a
forma de um
envelope.

Cigarro de maconha,
mal confeccionado,
quando a erva não
foi bem apertada no
papel seda.

Baga/baguinha Substantivo Fruto comestível;
gota, pingo.

Bituca/resto do
cigarro de maconha
que pode ser
fumado.

Dichavar Frequentemente
utilizado como
transitivo direto

Não consta no
VOLP. Termo não
dicionarizado.

Preparar a maconha
para uso,
triturando-a.

Bolar Verbo transitivo
direto

Ter uma ideia, traçar
um plano/ arquitetar.

Palavra usada para
definir o ato de
enrolar um cigarro
de maconha, como:
“Vou bolar um
baseado.’’

Figura 1: tabela de neologismos formais. Fonte: autoras.

A maior parte das palavras citadas constam no VOLP. Apesar disso, como foi

apresentado, as significações diferentes comprovam o teor dinâmico da língua, visto que nem

todos os termos possuem uma ligação lógica com os significados contidos previamente.

Tomando como base a fala da doutora Nelly Carvalho (2006, v. 2, p. 7), a partir da qual “As

mudanças linguísticas não são feitas com lógica e por este motivo elas não são um painel

monótono, mas cheio de colorido e surpresas", é justificável que substantivos como “pastel”

possam recorrer a transformações que originem uma espécie de novo adjetivo quando

analisado no contexto de determinados falantes -em especial, aos falantes vinculados ao uso

de cannabis ou simpatizantes-.

Esse fenômeno da neologia semântica possibilita, então, a mudança de regras

ocorrentes por meio do rompimento das classificações gramaticais, em que os falantes podem

transitar pelas categorias da forma que a criatividade lhes permitir. Assim, é compreensível,
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também, que brisa, sendo um substantivo masculino, passe a ocupar um espaço linguístico de

adjetivo, quando um falante verbaliza “tô brisado”. No mesmo sentido, o casamento, que é

um ritual de significativo valor para a sociedade, passa a significar uma mensagem de

desaprovação quanto ao tempo de espera para a passagem do cigarro.

Palavras como “corre”, “salve”, “brisa”, “prensado”, “chegar”, “jacaré”, “fino”,

“casar”, “pega”, “pastel” e “bolar” são todas componentes do vocabulário da língua brasileira

e, por isso, não costumam causar um estranhamento com a pronúncia ou uso frequente. O que

destaca, entretanto, é a variante de sentido, já que são considerados neologismos semânticos.

Sendo assim, incorporam um novo conceito linguístico, não necessariamente relacionado ao

que já está dicionarizado, apesar de não precisar participar de qualquer outro processo de

formação de palavras que as modifique. Diferente destes, palavras como “dichavar” não são

previamente conhecidas pelo dicionário da língua brasileira e, após a constante repetição dos

usuários, passou a se tornar comum em diálogos informais. O verbo ainda não é dicionarizado

-e nada garante que um dia será-, mas tem-se como fato que, para que uma nova palavra entre

como definitiva no vocabulário, ela precisa estar em contato frequente com aqueles que a

falam.

Partindo do pressuposto que toda palavra, antes de se tornar popular, foi considerada

uma palavra nova, é possível cogitar um caráter duradouro nos termos neológicos. O que

decide, no entanto, é a usabilidade desses termos — o quanto eles serão usados pela sociedade

—. O processo de usabilidade é decisório para tornar uma palavra — ou significado —

oficial, dado o caráter mutável da língua. Quando o uso é temporário, no entanto, as gírias

aparecem, mas são facilmente substituídas com o passar do tempo.

É importante salientar que, para permanecer no campo usual, o neologismo precisa

estar dentro da zona de aceitação nos limites morfossintáticos, para que os falantes possuam

uma melhor adaptação no quesito ortográfico, fonológico e morfológico. Esses termos

ressignificados são, sobretudo, reflexos da necessidade social de transformação, já que a

língua tende a acompanhar o ritmo de seus falantes. Assim, quando surge uma nova situação

problema — como é o fato da desaprovação social e política perante o uso da maconha —,

urge também a necessidade de adicionar novas possibilidades de comunicação que protejam o

falante, exigindo um maior nível de dificuldade na decodificação. Por isso, o caráter

sociolinguístico-neológico não pode ser descartado, apesar da existência do caráter

metodológico ou puramente linguístico.
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CONCLUSÕES

Entender o que o outro fala é a base da comunicação, como esclareceu o linguista

Roman Jakobson (2010, p. 22) quando diz que “É a partir do código que o receptor

compreende a mensagem”. Mais a frente, no mesmo livro (p. 23), o autor reitera ainda que

“uma das tarefas essenciais da linguagem é vencer o espaço, [...] encontrar e estabelecer uma

linguagem comum” e, dessa forma, adentramos na linguagem e vencemos o espaço entre nós,

desconhecedores do código dos falantes nos quais esse estudo se focou.

Demos os primeiros passos para dentro dessa análise para podermos, antes de tudo,

entender termos que certas pessoas — nesse caso, usuário da cannabis — diziam. No meio do

caminho, acabamos por nos surpreender e despertamos, em nós mesma, as curiosidades sobre

tudo que envolve o tema que escolhemos, pois passamos a entender motivos da unicidade

dialetal desse grupo, que é a fuga do óbvio, isto é, a fuga do uso de vocábulos que, de fato, se

referem à maconha. Essa pesquisa nos elevou enquanto indivíduos que interagem com

diferentes públicos constantemente, além de nos trazer a oportunidade de processos de criação

de palavras, variações dialetais e, também, variações regionais. Logo, é através dessa

necessidade da troca de comunicação que o falante de um determinado grupo social amplia

seu vocabulário criando, portanto, neologismos a partir do nosso vasto dicionário como fonte

de compreensão.
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ANEXOS
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Figura 3. Figura 4.
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Figura 5. Figura 6.
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Figura 7. Figura 8.
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Figura 9.                                                                           Figura 10.
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Figura 11.                                                                        Figura 12.
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