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APRESENTAÇÃO

A série Documentos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil
(Projeto ALiB) está voltada para discussões suscitadas seja no âmbito
de encontros específicos para tal fim, como sucede com os Workshops
nacionais, seja na reflexão que acompanha, diuturnamente, o desenvol-
vimento do Projeto.

Na oportunidade em que se realiza o décimo workshop
do Projeto ALiB e se vê assegurada a sua inserção no rol de eventos
nacionais consolidados, Documentos 3 traz a contribuição de pesquisado-
res, integrantes das Equipes Regionais, que, durante o X WORKALiB
(Salvador, Instituto de Letras da UFBA, julho de 2012), discutiram a
variação linguística no português do Brasil (sobretudo nos níveis léxico-
semânticos e fonético-fonológicos), com base no corpus do Projeto ALiB.

Neste volume reúnem-se trabalhos informativos sobre
o Projeto ALiB, estudos que apresentam análises, em diferentes níveis
de abordagem da língua, com base nos dados do corpus ALiB e relató-
rios das equipes regionais.

No primeiro grupo estão dois capítulos: no primeiro
— Projeto ALiB : o sentido desta caminhada —, Suzana Alice Marcelino
Cardoso apresenta aspectos da história vivida, dos caminhos traçados,
das experiências desenvolvidas, das aprendizagens atingidas e da visão
que, após os passos iniciais do Projeto ALiB, já se passa a ter do portu-
guês do Brasil; no segundo, A presença do Projeto ALiB nos estudos sobre a
língua portuguesa, Marcela Moura Torres Paim delineia um panorama
dos estudos publicados com base nos dados do Projeto ALiB, mos-
trando o esforço que cada Equipe Regional tem posto no desenvolvi-
mento do trabalho e deixando evidente o comprometimento que a
Equipe do Projeto ALiB possui com a Dialetologia no Brasil.

Os trabalhos com base nos dados do Projeto ALiB
abarcam os campos fonético, inclusive prosódico, morfossintático e
semântico-lexical.

Com relação à abordagem fonética dos dados, Maria
do Socorro Silva de Aragão, em Monotongação em capitais do Nordeste
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brasileiro: dados do ALiB, analisa os ditongos / aj, ej, ow / numa amostra
de 72 informantes das nove capitais da região nordestina; Abdelhak
Razky e Maria Adelina Rodrigues de Farias, em A distribuição do ditongo
<ej> no Estado do Pará, focalizam dados de Belém, Bragança, Soure e
Jacareacanga; Jacyra Andrade Mota e Amanda dos Reis Silva, em O
vertical e o horizontal no português falado nas capitais das regiões Sul e Sudeste do
Brasil: a ditongação diante de /S/, tratam da ditongação vocálica diante de
/S/, nas capitais brasileiras das regiões Sul e Sudeste, explorando a di-
mensão diatópica do fenômeno, além de possíveis condicionamentos de
ordem social; Felício Wessling Margotti e Antonio José de Pinho, em
Variação da lateral posvocálica /l/ no português do Brasil, confrontam pesquisas
anteriores com os dados das capitais brasileiras que integram o corpus do
Projeto ALiB; Vanderci de Andrade Aguilera e Dircel Aparecida Kailer
investigam Os róticos em coda silábica em quatro localidades mineiras; Cláudia de
Souza Cunha e Aline Ponciano dos Santos Silvestre analisam Aspectos da
entoação carioca e mineira sob o enfoque da fonologia prosódica.

O capítulo menos ou menas: um estudo pluridimensional a partir
dos dados do Projeto ALiB, de responsabilidade de Vanderci de Andrade
Aguilera e Valter Pereira Romano, traz um estudo no campo da mor-
fossintaxe, apresentando a descrição e análise dos dados coletados em
25 capitais, num enfoque geossociolinguístico.

No que diz respeito aos estudos no campo semântico-
lexical: Aparecida Negri Isquerdo e Juliany Fraide Nunes mostram, em
Tabus linguísticos: um estudo no campo léxico do corpo humano, as denomina-
ções obtidas para “a parte alta do pescoço do homem” na região
Centro-Oeste; Aparecida Negri Isquerdo e Luciene Gomes Freitas-
Marins, em O falar rural na região centro-oeste: designações para borralho e
Aparecida Negri Isquerdo e Paola Mahyra de Oliveira Carvalho, em
Léxico e ambiente rural: um estudo de designações para trabalhador de enxada em
roça alheia no Centro-Oeste do Brasil, buscam verificar aspectos da relação
entre o léxico e o ambiente rural no vocabulário de habitantes de pe-
quenos, médios e grandes centros urbanos da região Centro-Oeste,
observando até que ponto marcas do Brasil rural se mantêm na fala do
homem citadino; Conceição de Maria de Araújo Ramos, José de Riba-
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mar Mendes Bezerra, Maria de Fátima Sopas Rocha e Mírian Rodri-
gues Reis, em No céu do Maranhão, cruzam-se catirinas, tingas e pragas: um
estudo semântico-lexical da fauna maranhense, enfocam o campo temático
fauna, do qual foram selecionados alguns conceitos, referentes a aves,
insetos e pequenos animais; Marcela Moura Torres Paim focaliza, em
A variação diageracional nos dados do Projeto ALiB, uma das dimensões da
identidade social — identidade de faixa etária — através da análise de
itens do Questionário Semântico Lexical referentes aos campos se-
mânticos corpo humano  e ciclos da vida; Vanderci de Andrade Agui-
lera e Hélen Cristina da Silva, em Os dados lexicais do ALiB podem revelar
que o velho permanece novo? analisam as respostas obtidas em 25 capitais
brasileiras para a pergunta Como se chama o objeto que fica nas paredes e serve
para acender a lâmpada.

Documentos 3 se fecha com os relatórios das equipes regio-
nais que fornecem o andamento do trabalho e os resultados já alcança-
dos por cada um desses grupos.

Os estudos apresentados e o balanço de cada uma das
Equipes Regionais, com o qual se encerra o livro, têm uma tríplice
finalidade: (i) dar informação precisa sobre o estágio atual do Projeto;
(ii) mostrar que o esforço de cada Equipe Regional tem assegurado o
desenvolvimento do trabalho; e, por fim, mas não em último lugar, (iii)
deixar claro o compromisso que a Família ALiB e o Comitê Nacional
que dirige o Projeto têm, e manterão, com a Dialetologia no Brasil.

A publicação de Documentos 3. Projeto Atlas Linguístico do Bra-
sil: Vozes do X WORKALiB, de relevância para a construção dos estudos
dialetais brasileiros, se faz graças ao apoio da CAPES – Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Programa de Apoio a
Eventos no País), à qual se registram reconhecidos agradecimentos.

Salvador, agosto de 2012.

Suzana Alice Marcelino Cardoso
Jacyra Andrade Mota

Marcela Moura Torres Paim



12 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil



13Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Retoma-se, na ocasião em que se realiza o X Workshop
do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (X WORKALIB), um pouco da
história vivida, dos caminhos traçados, das experiências desenvolvidas,
das aprendizagens atingidas e da visão que, após os passos iniciais do
Projeto ALiB, já se passa a ter do português do Brasil. Este é um mo-
mento de reflexão, porque é de afirmação; é um momento para se
comemorar, porque há muitas vitórias alcançadas; é um momento de
se planejar, porque há, ainda, muito por se fazer. Com esse espírito,
tecem-se as considerações a seguir.

Na trilha da história

Em 1996, em comunicação apresentada no Seminário Ca-
minhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil (UFBA, Instituto de Le-
tras), a autora deste texto, ao levantar a questão “É chegada a hora do
Atlas Linguístico do Brasil?”, assim se manifestava: “Trato inicialmente a
questão [fazer-se um atlas do Brasil] levantando uma pergunta — É che-
gada a hora do Atlas Linguístico do Brasil? — que, para mim, tem res-
posta afirmativa, com base nas razões que passo a expor.” (CARDOSO,
1996, p. 90). E as razões apontadas se centravam em três focos: a inexis-
tência de uma caracterização geral do português do Brasil a partir de
dados buscados in loco; a ausência de dados que permitissem traçar uma
divisão dialetal do nosso país; a necessidade de “ter-se a multidimensio-
nalidade da língua no país não apenas para efeito de precisar e demarcar
espaços geolinguísticos, mas para que se possa também contribuir para
um melhor equacionamento entre a realidade de cada área e o ensino da
língua materna que nela se processa” (CARDOSO, 1996, p. 91).

1 Professora da Universidade Federal da Bahia e bolsista CNPq,
suzalice@gmail.com, suzalice@ufba.br.

PROJETO ALiB: O SENTIDO DESTA CAMINHADA

Suzana Alice Marcelino Cardoso1

mailto:suzalice@gmail.com,
mailto:suzalice@ufba.br.
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Do português do Brasil muito se tem dito. Em 1536,
Fernão de Oliveira, na sua Gramática, já aponta para as diferenças sen-
tidas entre a língua das colônias e a de Portugal continental e a elas se
refere dizendo que “E ao contrairo vemos em Africa, Guiné, Brasil e
India não amarem muitos os portugueses que entr’elles nacem, só polla
diferença da língua [...]”(p. 89). Frei Luis de Monte Carmelo, em 1767,
caminha especificamente na direção da fonética e aponta, pela primeira
vez, a não distinção entre as pretônicas abertas e fechadas no português
brasileiro (apud TEYSSIER, 1982, p.77). A esse fenômeno também se
refere, em 1822, Jerônimo Soares Barbosa, na sua Grammatica Philoso-
phica da Lingua Portugueza, ao tratar das pretônicas e assinalar a diferença
entre o a fechado e o a aberto, afirmando que “Assim, trocando o a
Grande em pequeno, dizem os Brazileiros vădio,  sădio, ătivo em lugar
de vādio, sādio, āctivo; e ás avessas, pondo á Grande pelo pequeno, pro-
nuncião āqui em lugar de ăqui” (p.51).

Na mesma década, 1826, Domingos Borges de Bar-
ros, o Visconde de Pedra Branca, lista uma séries de palavras próprias
do português do Brasil, seja porque adquiriram nova significação,
seja porque se constituem em inovações lexicais, empréstimos toma-
dos às línguas com as quais passa a conviver o português no novo
mundo, e as apresenta na introdução ao Atlas ethnographique du globe,
de Adrien Balbi. Caminhando-se a passos mais céleres e chegando-se
à segunda metade do século XX, muitos projetos de cunho mais
abrangente ganharam vida, como se pode ilustrar com  o Projeto
NURC – Projeto de Estudo Conjunto e Coordenado da Norma
Urbana Culta nas Principais Cidades Brasileiras, iniciado em 1969,
que documentou o português culto de cinco capitais brasileiras e
empreendeu, pela primeira vez, a constituição de um corpus, coletado
in loco, capaz de permitir a intercomparação entre regiões, e o Projeto
VARSUL – Variação Linguística Urbana do Sul do País, iniciado em
1984, que tem por objetivo geral a descrição do português falado no
Sul do Brasil, está sediado em quatro Universidades, abrangendo os
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Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São proje-
tos amplos, sem dúvida, mas sem abrangência nacional e, consequen-
temente, sem dispor de elementos para comparação entre as diferen-
tes áreas geográficas do país.

A ausência de informações que permitam traçar uma
divisão dialetal do nosso país, a partir da realidade delineada com base
em dados empíricos, era apontada como uma das carências dos estu-
dos de língua portuguesa, naquele então. Ainda que minimizada, pre-
sentemente, pelos numerosos estudos, constantes da literatura atual,
que identificam áreas e subáreas regionais, a não existência de uma
visão mais ampla continua a se fazer sentir, pois continuamos a dispor,
apenas, da que nos forneceu Nascentes, em 1953. Muito se tem cons-
truído, no campo da linguística aplicada ao português no Brasil, mas
todo esse, podemos dizer, já vasto manancial de informações tem ca-
ráter particularizante, seja porque se reporta a uma localidade específi-
ca, como atestam as monografias dialetais; seja porque se volta para
uma área geográfica mais ampla, como documentam os atlas de esta-
do ou de uma região; ou seja porque o enfoque dado dirige-se a um
fenômeno específico ainda que numa perspectiva mais abrangente do
território nacional. São perfis delineados, são realidades descritas, são
fenômenos focalizados nas dimensões geo e sociolinguística, mas não
são traçados espaciais gerais que permitam instrumentar uma divisão
dialetal do Brasil, possibilitando a identificação de isoglossas definido-
ras de áreas linguísticas.

Como resultado desse conhecimento geral e específico
do português brasileiro se vem a atingir uma visão real da multidimen-
sionalidade da língua no país e isso tem um papel não apenas linguísti-
co stricto sensu, mas político-social, qual seja o de contribuir para o aper-
feiçoamento do ensino-aprendizagem da língua materna e para um
efetivo equacionamento entre a realidade de cada área e o que nela se
propõe desenvolver no campo da educação formal.

Passados 15 anos daquele momento inicial de retomada
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da ideia de um atlas linguístico geral do Brasil, no tocante à língua
portuguesa, não só se recuperou o desejo de concretizar tal aspiração,
mas procurou-se dar cumprimento ao Decreto n° 30.643, de 20 de
março — e, aqui, convém que se diga, que, como tantos outros, neste
país, aparece na letra da lei, mas não ganha concretude na política que
orienta a nação — que assentava, no Art. 3º, como principal finalidade
da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa, recém criada, a
elaboração do atlas linguístico do Brasil, determinação regulamentada pela
Portaria n.º 536, de 26 de maio do mesmo ano.

Três lustros após aquele momento, mister se faz apre-
sentar um balanço geral do feito nesse percurso de tempo, balanço que
tem, pelo menos, dois objetivos gerais: (i) reavivar na memória de
todos os que estamos comprometidos com esta empreitada a síntese
dos passos dados e, ainda que indiretamente, (ii) dar conta de como
temos cumprido esse compromisso linguístico, mas também político-
social. Assim, caminhemos!

Caminhos percorridos

Todo caminho tem um começo, um transitar e um fim
a ser alcançado.

O começo
O começo remonta a novembro de 1996, momento da

realização do Seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Bra-
sil. A ideia nasceu, era preciso implementá-la: retomar, com eficácia, o
desiderato de ter um atlas linguístico do Brasil. Era preciso reunir o
coletivo brasileiro interessado na questão. E isso foi feito: estiveram
presentes todos os autores de atlas linguísticos já publicados, os pesqui-
sadores responsáveis por atlas já em andamento e um considerável
número dos estudiosos de língua portuguesa envolvidos com a Diale-
tologia brasileira. Era preciso ter a presença de alguém de muita ex-
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periência na direção de atlas atuais, mas era preciso também que fos-
se alguém provido de entusiasmo pelo trabalho no campo da Geo-
linguística e, sobretudo, capaz de transmiti-lo a um público de diale-
tólogos diversificado em idade, em experiência e em motivação. Isso
também se fez: contou-se com a presença do Prof.  Michel Contini,
Diretor do Centre de Dialectologie da Université Sthendal Grenoble
(França), Diretor do Atlas Linguistique Roman e membro do Comitê
Diretor do Atlas Linguarum Europae. É mister, dever de justiça e de
gratidão, que, neste momento, se registre que (i) a indicação do nome
de Michel Contini foi feita pela dialetóloga portuguesa, nossa colega
do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Manuela de
Barros Ferreira, a quem se solicitara a sugestão de nomes com o
perfil que se desejava; e (ii) a consulta a Michel Contini se deu, pesso-
almente, em Palermo, por ocasião do XXI Congrès de la Societé de
Linguistique et Philologie Romanes, o qual, ao ser consultado por
“consulentes” desconhecidos, disse um “sim” imediato e sem restri-
ções.

E, assim, nasceu, ou renasceu, o tão desejado, pelos dia-
letólogos — traga-se à lembrança nomes como os de Serafim da Silva
Neto, Antenor Nascentes, Celso Cunha, Nelson Rossi — atlas linguís-
tico do Brasil.

Criou-se de imediato, em novembro de 1996, o Comi-
tê Nacional que se encarregaria de coordenar o projeto, constituído,
inicialmente, por um representante de cada um dos atlas já publicados
e por mais um pesquisador representando todos os atlas em andamen-
to. Integraram, então, o Comitê Nacional os seguintes nomes: Jacyra
Andrade Mota (Universidade Federal da Bahia), Suzana Alice Marceli-
no Cardoso (Universidade Federal da Bahia), Maria do Socorro Silva
de Aragão (Universidade Federal da Paraíba), Mário Roberto Lobu-
glio Zágari (Universidade Federal de Juiz de Fora) e Vanderci de An-
drade Aguilera (Universidade Estadual de Londrina), representando
atlas já publicados, e Walter Koch (Universidade Federal do Rio Gran-
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de do Sul), como representante dos atlas em andamento. Hoje, neste
2012, o Comitê Nacional está assim constituído: Suzana Alice Marceli-
no da Silva Cardoso (Diretor-Presidente), Jacyra Andrade Mota (Dire-
tor Executivo) e Diretores Científicos Abdelhak Razky, Ana Paula An-
tunes Rocha, Aparecida Negri Isquerdo, Cléo Vilson Altenhofen, Felí-
cio Wessling Margotti, Maria do Socorro Silva de Aragão e Vanderci
de Andrade Aguilera.

Definiu-se, para o Projeto, uma estrutura organizacio-
nal que compreendia o Comitê Diretor (o Comitê Nacional), Coor-
denações regionais, Coordenação financeira e Comissões. O Comitê
Diretor ficou, assim, configurado: diretor-presidente, diretor execu-
tivo, diretores científicos. As Coordenações regionais, atribuídas a cada
um dos Diretores Científicos e à Diretora Executiva, responsabiliza-
ram-se, como consta da Ata da II Reunião do Comitê Nacional,
página 6, pela implementação da pesquisa de campo nos seguintes
estados:

“Com relação às coordenações regionais, definiu-se a área de
responsabilidade de cada Diretor Científico e da Diretora Execu-
tiva da seguinte forma:
 sob a direção de Maria do Socorro Aragão: Ceará, Mara-

nhão e Rio Grande do Norte
 sob a direção de Vanderci Aguilera: Paraná, Pará Amapá,

Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rondônia
 sob a direção de Mário Zágari: Minas Gerais, Espírito San-

to, Goiás, Amazonas, Acre e Roraima
 sob a direção de  Walter Koch: Rio Grande do Sul; Santa

Catarina; Mato Grosso, Rio de Janeiro e Tocantins
 sob a direção de Jacyra Mota: Bahia, Sergipe, Alagoas, Para-

íba e Pernambuco.”

Em 2002, com a publicação do Atlas Linguístico-Etnográ-
fico da Região Sul, essa divisão foi reformulada, uma vez que Walter
Koch passou a integrar o grupo de pesquisadores com atlas publica-
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dos e foi incorporada, ao Comitê, Aparecida Negri Isquerdo, como
nova representante dos atlas em andamento. A distribuição das atribui-
ções passou a ser a seguinte, como vem definida na Ata da XI Reunião
do Comitê Nacional, p. 8-9:

Em virtude da inclusão da Profa. Aparecida Negri Isquerdo
como membro do Comitê Nacional, procedeu-se a uma sub-
divisão dos encargos de coordenação para a realização dos in-
quéritos, tendo a referida professora ficado responsável pelos
estados do Acre, Roraima e Amazonas, anteriormente atribu-
ídos ao Prof. Mário Zágari, e Mato Grosso do Sul, área em que
vinha trabalhando sob a coordenação da Profa. Vanderci Agui-
lera. O Prof. Mário Zágari justificou-se por deixar a coordena-
ção dos estados do Acre, Amazonas e Roraima pelo fato de a
Universidade Federal de Juiz de Fora não contar mais com
campi nessas áreas.

Novas alterações na composição do Comitê Nacio-
nal, e consequentemente na distribuição das responsabilidades com
relação à execução da pesquisa de campo nos estados, registraram-se
com a entrada de Abdelhak Razky, da Universidade Federal do Pará,
de Ana Paula Rocha, da Universidade Federal de Ouro Preto, por
indicação de Mário Zágari, que já apresentava problemas de saúde, e
de Felício Wessling Margotti, da Universidade Federal de Santa Cata-
rina.

Para atender às  necessidades reais de implementação
da constituição do corpus e e em consonância com o princípio de que
não há reserva de domínio para o desenvolvimento do trabalho, os
regionais desenvolveram um sistema de colaboração entre si, como se
indica no Quadro 1. Dessa forma, a configuração atual oferece a se-
guinte distribuição, conforme o estabelecido na XXXV Reunião do
Comitê Nacional (Salvador, julho. 2012):
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Quadro 1 - REGIONAIS DO PROJETO ALiB

Passou-se, então, a cumprir as tarefas imediatas, que fo-
ram estabelecidas, e fixaram-se as metas a serem atingidas: construção
do projeto, estabelecimento da metodologia (questionário, rede de
pontos, informantes), criação de uma rotina de trabalho nacional com
as reuniões periódicas do Comitê.

Vale lembrar, como documentação histórica, algumas
decisões exaradas nas primeiras atas das quais se transcrevem duas,

 

REGIONAL 

 

COMPOSIÇÃO 

 

DIRETOR 
CIENTÍFICO 

RESPONSÁVEL 

 

COLABORAÇÃO A 
OUTROS ESTADOS

 
PARÁ 

 

 
Pará 

 
Abdelhak Razky 

 
Amapá 

CEARÁ Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Ceará, 

Maranhão 

Maria do Socorro 
Silva de Aragão 

Amazonas 

BAHIA Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Rio de 

Janeiro 

Jacyra Andrade 
Mota 

Piauí, Minas Gerais, 
Espírito Santo 

MATO 
GROSSO 
DO SUL 

Rondônia, Roraima, 
Acre, Tocantins, Mato 
Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Goiás 

Aparecida Negri 
Isquerdo 

Amazonas, Pará, 
Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São 
Paulo 

MINAS 
GERAIS 

Minas Gerais Ana Paula Nunes 
Rocha 

(†Mário Roberto 
Lobuglio Zágari) 

 

PARANÁ Paraná, São Paulo, 
Amapá 

Vanderci de 
Andrade Aguilera 

Amazonas, Roraima, 
Mato Grosso, Goiás, 

Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina. Rio 
Grande do Sul 

RIO 
GRANDE 
DO SUL 

Florianópolis, Rio 
Grande do Sul 

Cléo Altenhofen, 
Felício Wessling 

Margotti 
(† Walter Koch) 

 

 

,
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para trazer à memória os trabalhos de dois dos nossos integrantes da
rede ALiB:

 No tocante à rede de pontos:

“O Prof. Mário R. Zágari ficou incumbido de apresentar a rede
de pontos definitiva, contemplando as sugestões feitas pelos
presentes e discutindo as localidades a serem escolhidas em al-
gumas áreas com os pesquisadores que nelas estejam trabalhan-
do.” (Ata da II RN, p. 3)

 No que concerne à elaboração dos questionários:

“... o Comitê decidiu solicitar à professora Judith Freitas (UFBA)
que elaborasse a versão final do QMS, a partir dos pontos discu-
tidos durante a reunião. Como foi parecer geral que o QMS
estava demasiadamente longo, o Prof. Walter Koch  compro-
meteu-se a fazer  sugestões para o seu encurtamento”. (Ata da
II RN, p. 3)

Até chegar-se à realização do primeiro inquérito —
Quirinópolis (GO), ponto 126, inquérito feito pela Diretora Científica
Vanderci de Andrade Aguilera (UEL), em 2001— vários passos fo-
ram dados:

(i) Redação do Projeto, texto fundamental para apre-
sentação junto às instituições e para definição do pretendido.

(ii) Elaboração dos questionários linguísticos, testados
em sucessivos momentos, no âmbito de cada Equipe regional, e, em
caráter nacional, por ocasião do I e do II Workshops. O primeiro, acon-
tecido em Salvador, sob os auspícios da Universidade Federal da Bahia,
levou os pesquisadores de diferentes estados à vila da Praia do Forte,
testando-se, assim, a realização de inquéritos em uma área do Nordes-
te. O segundo, realizado em Londrina, sob os auspícios da Universida-
de Estadual de Londrina, permitiu que pesquisadores de diferentes
partes do país aplicassem inquérito em uma área da região Sul, em
Assaí.
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(iii) Definição da rede de pontos, que requereu estudos
amplos para que se chegasse à sua configuração.

(iv) Equacionamento do número e perfil dos informan-
tes.

Com o estabelecimento desses fundamentos gerais, es-
tava o Projeto preparado para iniciar a caminhada.

Nesta retomada da história do Projeto ALiB, quando se
delineiam os passos desse trilhar, presta-se a homenagem da “Família
ALiB” aos colegas Diretores Científicos do Projeto, Mário Roberto
Lobuglio Zágari († 2010) e Walter Koch († 2008), cujo empenho no
trabalho e compromisso com a Dialetologia brasileira muito contribuí-
ram para que o Projeto Atlas Linguístico do Brasil venha cumprindo a
sua missão. Nesse tributo de gratidão e de saudade, não se pode deixar
de lembrar dois traços marcantes nas suas personalidades: a serenidade
de Walter Koch e o espírito vibrante de Mário Zágari.

O transitar

O curso do tempo tem mostrado que se tem precisado
em muitos momentos, senão em todos, de saber, engenho e arte2 para
enfrentar as dificuldades, para vencer os obstáculos materiais, para
manter um ritmo, perto do desejado, no andamento da produção e
para enfrentar os desafios, de variada natureza, que se põem na estra-
da. Neste caminhar, alguns pontos convém que sejam destacados: (i) a
construção da metodologia; (ii) a realização dos inquéritos; (iii) as reu-
niões do Comitê Nacional; (iv) a realização de workshops; a integração
de jovens pesquisadores, estudantes de IC; (v) o Banco de Dados; (vi)
resultados divulgados; (vii) financiamentos.

A construção da metodologia teve um princípio de con-

2 Lembrando o poeta Luís de Camões, no soneto Eu cantarei de amor tão
docemente (Luís de Camões, Lírica Completa II. Prefácio e notas de Maria
de Lurdes Saraiva. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1980. p. 15).
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senso: examinar as experiências da Geolinguística no Brasil e fora do
país. Assim, foram trazidos à mesa de discussão questionários de atlas
publicados e em andamento. Disso resultou a elaboração de sucessivas
versões dos Questionários ALiB, todas elas testadas em aplicações de
caráter nacional, individualmente por cada equipe e, nacionalmente, por
todos os presentes ao primeiro e ao segundo workshops, em aplicações,
respectivamente, na Praia do Forte (Bahia) e em Assaí (Paraná), até
chegar-se à versão 2001, a utilizada na constituição do corpus. Dessa
versão considerada “final”, tem-se a clareza de que foi a melhor atingi-
da para que se começasse o trabalho de campo no tempo aprazado.
Os informantes foram definidos em duas faixas etárias, por questões
de economia na pesquisa, ainda que se pensasse e desejasse o estabele-
cimento de três faixas. Longa discussão teve o estabelecimento da rede
de pontos, particularmente porque eram muitos os critérios a serem
conjugados: distribuição geográfica, história da cidade, percurso do
seu desenvolvimento, formação demográfica, características sociocul-
turais e, como não havia de ser, perfil linguístico, quando dele se tinha
informação.

Estabelecidas as bases metodológicas, inicia-se a realiza-
ção do trabalho de campo com a aplicação do questionário, versão
2001, assumido como na sua versão definitiva, ainda que partilhemos
do pensamento de Gilliéron de que “Le questionnaire...pour être sensi-
blement meilleur, aurait du être fait après l’enquête”(Pathologie et théra-
peutique verbale, p. 45, apud POP, 1950, p. 120)3. Hoje, decorridos 10
anos do início da coleta de dados, tem-se por quase completada a
constituição do corpus. São, neste julho de 2012, 232 localidades docu-
mentadas, das 250 previstas, com o registro de 1.028 informantes dos
1.100 programados. Atingimos, então, a cobertura de 92,8% da área
da nossa rede de pontos. Isso significa, até agora quando nos faltam

3       O questionário...para ser sensivelmente melhor, deveria ser feito depois do
inquérito. (tradução nossa)
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apenas 18 localidades a serem inquiridas, 246.608 km de estradas já
palmilhadas por terra, por água, pelo ar, de mototaxi, a pé. Significa,
portanto, seis voltas ao redor da terra, na sua faixa mais ampla, a equa-
torial. Significa, ainda, travessia por estradas em áreas de litígio, por
ares tempestuosos no balanceio de pequenos aviões, idas e vindas a um
mesmo ponto porque o tempo disponível esgotou-se e os informan-
tes, aparentemente fáceis de serem encontrados, não foram identifica-
dos na estada programada àquela localidade. Significa mais ainda: au-
sências de casa, algumas vezes coincidentes com eventos familiares.
E então, há de se perguntar: valeu a pena? E se há de responder com o
poeta maior: Tudo vale a pena se a alma não é pequena.4, ainda mais porque
a alma da família ALiB — assim nos assumimos denominar, e viver
coerentemente com a denominação, os que constituímos a grande rede
nacional do Projeto ALiB —, sem dúvida, não é pequena, ao contrário,
tem a dimensão do nosso país.

No trabalho de campo, as experiências vividas, o co-
nhecimento aprofundado do Brasil por dentro, o entendimento do ser
humano que se amplia a cada contato, as paisagens maravilhosas, não
publicadas nas revistas, que se descortinam em cada viagem, as cenas
hilariantes de que participamos, os momentos de medo que também
acometem os pesquisadores de campo e, sobretudo, os gestos de soli-
dariedade de que somos alvos já se constituem, por si só, um grande
lucro, um saldo enorme, um manancial imensurável de lembranças para
aqueles que tiveram e têm a oportunidade de participar de uma em-
preitada dessa natureza.

O trabalho flui porque, nacionalmente, se dirimem as
dúvidas, se aplainam as arestas e se chega, sempre, a um consenso que
constrói. E isso é fruto das reuniões do Comitê Nacional, acontecidas
com certa frequência e sem grande distanciamento entre uma e outra.

4 Concordando e repetindo com o poeta Fernando Pessoa, em “Mar portu-
guês” (Mensagem. 14 ed. Lisboa: Ática, 1987. p. 70).
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São, neste momento, já 35 reuniões nacionais, relacionadas a seguir, que
aconteceram espalhadas por todo o território brasileiro e duas delas
fora do país.

 Maceió: I (março. 1977); XV (fevereiro. 2004).
 Belo Horizonte: II (julho. 1997); XXII (março. 2007).
 Natal: III (julho. 1998).
 Florianópolis: IV (fevereiro. 1999).
 Salvador: V (setembro. 1999); VIII (setembro.

2000); XIV (abril. 2004); XIX (agosto. 2005); XXIV
(março. 2008); XXVIII (julho. 2009); XXIX (julho.
2010); XXXI (novembro. 2010); XXXIII (julho.
2011); XXXV (julho. 2012).

 Juiz de Fora: VI (dezembro. 1999).
 Londrina: VII (julho. 2000); XI (novembro. 2002).
 Fortaleza: IX (março. 2001); X (setembro. 2001)
 Rio de Janeiro: XII (março. 2003).
 Recife: XIII (julho. 2003).
 João Pessoa: XVI (setembro. 2004); XX (maio.

2006); XXVII (março. 2009).
 São Luís: XVII (novembro. 2004); XXX (outubro.

2010).
 Brasília: XVIII (fevereiro. 2005).
 Uberlândia: XXI (novembro. 2006).
 Porto Alegre: XXIII (abril. 2007); XXVI (outubro.

2008).
 Montevidéu (Uruguai): XXV (agosto. 2008).
 Alcalá de Henares (Espanha): XXXII (junho. 2011).
 São Paulo: XXXIV (fevereiro. 2012).

Ao trabalho desenvolvido nas reuniões nacionais se agre-
ga o que se realiza nos workshops, cujo início remonta a 2000. Esses
encontros nacionais de trabalho, que têm sempre reunido representa-
ção de todos os regionais — pesquisadores, alunos da pós-graduação,
bolsistas de iniciação científica, bolsistas de apoio técnico — têm obje-
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tivos muito claros: avaliação e acompanhamento do trabalho; discus-
são da metodologia, examinando os acertos de sua aplicação e as ne-
cessidades de ajustes; definição de políticas continuadas de captação de
recursos para sustentação do projeto; análise de dados; definição do
material para publicação; e, nos primeiros momentos, formação de
inquiridores e de transcritores. Com esse espírito, realizaram-se dez
workshops, dois deles em Londrina, com o patrocínio da Universidade
Estadual de Londrina (2000 e 2002), e os demais em Salvador, acolhi-
dos pela Universidade Federal da Bahia (1999, 2004, 2005, 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012). Para todos eles contou-se com o apoio financeiro
de órgãos como CNPq, CAPES, FAPESB, Fundação Araucária, a que
se acrescenta o auxílio proveniente das universidades de origem dos
participantes.

Nesse transitar, salienta-se o papel que tem tido o Proje-
to na formação de jovens pesquisadores, especificamente estudantes
bolsistas de Iniciação Científica. Ao trabalharem, particularmente, no
levantamento de dados e na transcrição de entrevistas, familiarizam-se
com a pesquisa geolinguística e vêm produzindo pequenos ensaios
monográficos que atestam o seu domínio no tratamento de corpus oral.
Conjuntos desses trabalhos, reunindo a produção de bolsistas IC inte-
grantes das diversas Equipes Regionais do Projeto ALiB, encontram-se
publicados em CD, em edições organizadas por Vanderci de Andrade
Aguilera, Fabiane Cristina Altino e Aparecida Negri Isquerdo (2009 e
2012).

Esse caminhar se faz em direção a metas, delineadas nos
objetivos do Projeto, que se visa atingir.

O ponto de chegada

O objetivo maior é a produção de um atlas linguístico
do Brasil no tocante à língua portuguesa. Um atlas que vai oferecer a
descrição da realidade linguística do Brasil fundamentada na pesquisa
in loco, na recolha de dados orais coletados de forma sistemática e se-
guindo uma metodologia única. São dados da realidade diatópica, per-
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mitindo uma descrição geográfica e o traçado de linhas divisórias ou
aproximativas de áreas que fornecerão, sem dúvida, o mapeamento de
regiões dialetais do português brasileiro. Mas são também dados reco-
lhidos com controle de variáveis sociais — gênero, faixa etária, escola-
ridade —, informações que se juntarão às de ordem espacial para que
se trace, com uma visão geo-sociolinguística, os caminhos do por-
tuguês brasileiro. Nesse sentido, tem-se programado a publicação dos
resultados, inicialmente com os volumes referentes às capitais de esta-
do que oferecem um conjunto de informações com controle de três
variáveis sociais — gênero, escolaridade e faixa etária.

A esse objetivo maior se agregam outros, como se ex-
plicita a seguir.

A utilização do corpus ALiB na produção de teses de
doutorado e dissertações de mestrado orientadas por membros do
Comitê Nacional do Projeto vem abrindo uma outra linha de trata-
mento dos dados. Para ilustrar, citam-se a Dissertação de Mestrado de
Vanessa Yida, “A alimentação e cozinha no Brasil: um estudo léxico-
semântico”, orientada por Vanderci de Andrade Aguilera, e a Tese de
Doutorado de Silvana Soares Costa Ribeiro, “Brinquedos e brincadei-
ras infantis na área do falar baiano”, orientada por Suzana Alice Marce-
lino Cardoso. Os resultados dessas produções, que, presentemente,
compreendem uma tese de doutorado e 10 dissertações de mestrado,
poderão, quando da publicação dos volumes do atlas atinentes aos
fenômenos estudados, ser agregados ao conjunto geral, conforme o
assentimento de que já se dispõe de todos os pós-graduandos que se
enquadram nessa situação, ou seja, trabalharam com o corpus do proje-
to ALiB. Aos trabalhos resultantes de pesquisa para cumprimento de
etapa da Pós-Graduação agregam-se 48 artigos publicados em perió-
dicos especializados, 73 trabalhos completos publicados em anais de
congresso, 95 capítulos de livros e 9 livros organizados5.

5 Para detalhes sobre publicações, ver o capítulo A presença do Projeto ALiB nos
estudos sobre a língua portuguesa.
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No sentido de disponibilizar o corpus ALiB para consul-
ta e utilização pela comunidade científica e pelos interessados na área,
vem-se trabalhando na construção de um Banco de Dados que con-
temple os resultados obtidos com a aplicação dos questionários, mas,
também, ofereça a possibilidade de acesso aos mapas linguísticos e aos
áudios desses materiais. O banco está em fase de implementação e
espera-se que muito em breve se venha a facultar a sua consulta ao
público interessado.

Dentro dos objetivos do Projeto figura uma política de
difusão das informações de forma a atingir camadas diferenciadas da
sociedade, entendendo-se que o conhecimento da diversidade de usos
da língua materna e da variação que se registra de uma região para
outra poderá contribuir para um melhor equacionamento do ensino-
aprendizagem da língua materna e para a compreensão da diversidade
de usos sem estigmatização dos falantes.

Os objetivos a serem atingidos firmam-se numa base
comum: uma política de integração nacional, a qual deve pressupor o
conhecimento da realidade nacional para que se possa dar passos seguros,
com uma visão crítica do que nos cerca e, como aconselha Rossi (1967, p.
112), “com senso de realismo sem o qual não há nenhuma esperança para
a Dialectologia e conscientes de que esta só se aprende a fazer...fazendo” .
O “senso de realismo” tem permeado os passos desse caminhar do Pro-
jeto ALiB. Foi o senso de realismo que levou ao estabelecimento de uma
rede de 250 pontos, ainda que se tenha plena consciência de que esse nú-
mero permite que se exiba apenas uma amostragem do que se traz para
conhecimento e exame. Foi, também, por essa mesma razão que os infor-
mantes se circunscreveram a duas faixas etárias e não a três ou mais como,
facilmente, se pode reivindicar. Ter os pés no chão, não temer uma posição
que não preencha o desejo de muitos, mas buscar com sistematicidade e
exaustão os dados conforme definidos também faz parte do realismo ao
qual se refere Rossi. O ALiB dará, sem sombra de dúvida, um perfil da
realidade do português brasileiro no momento atual. Mostrará os cami-
nhos que está seguindo e as diretrizes que dirigem o seu transitar, oferecen-
do “pistas” que possam orientar pesquisadores outros no aprofundamen-
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to das questões apontadas, dos fenômenos cartografados, nas regiões lin-
guísticas delineadas. E isso já se começa a vislumbrar.

Portos  por onde o ALiB está ancorando

São os “portos” por onde o ALiB já “ancorou”, refe-
rência metafórica a fenômenos já identificados, analisados, cartografa-
dos, uma maneira de se apontar, de forma ilustrativa, o que vêm mos-
trando os dados até agora coletados.

Do ponto de vista espacial, o conjunto pode ser estru-
turado em dois grupos de resultados: os dados das capitais de estado
e os dados das demais cidades. Essa segmentação tem uma base meto-
dológica: os dados das capitais de estado foram coletados a informan-
tes distribuídos segundo três variáveis consideradas: idade, sexo, esco-
laridade, permitindo, assim, a consideração das implicações desses fa-
tores sociais no uso da língua. Nas demais cidades, pela dificuldade de
se encontrarem informantes com formação universitária completa,
nascidos e filhos de pais também originários da localidade pesquisada,
o controle se dá com a consideração apenas das varáveis sexo e idade.

Dispondo de um corpus constituído a partir da aplicação
de um conjunto de questionários que visam à apuração de fatos foné-
tico-fonológicos entre os quais se incluem os prosódicos, semântico-
lexicais, morfossintáticos, pragmático-discursivos, a serem avaliados
numa visão pluridimensional — diatópica, diageracional, diastrática,
diagenérica, diafásica —, o Projeto ALiB tem abertas à sua frente dife-
rentes linhas de análise. Sem buscar uma apresentação sistemática, mas
tentando apenas sinalizar com dois exemplos, o corpus do projeto vem
fornecendo elemento para reflexões diversas e permitindo o traçado
de aspectos da realidade do português brasileiro.

No campo do léxico, muitas revelações vêm sendo fei-
tas com os já abundantes trabalhos publicados ou apresentados em
congresso. Assim, e para uma breve ilustração, já se sabe que para a
“abertura na parte dianteira da calça do homem”, cinco denominações
se registram nas capitais dos estados brasileiros: braguilha, zíper, fecho
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ecler, bragueta e vista, como mostra Aguilera (2009)6. A primeira, de ocor-
rência generalizada, documentada em todas as capitais brasileiras à ex-
ceção de Porto Alegre onde se registraram bragueta, preponderante-
mente, e zíper, a um único informante. Zíper aflora em sete capitais,
entre as quais se inclui a já citada. Fecho ecler aparece em um único infor-
mante — mulher da segunda faixa etária —, em Belém, e vista se situa
ao Sul, em Curitiba e Florianópolis.

Uma das questões de natureza fonética reiteradamente
presentes na literatura diz respeito à variação entre as consoantes frica-
tivas coronais, anteriores ou alveolares e as não anteriores ou palatais,
em coda silábica. Os dados do corpus ALiB, como informam Mota,
Jesus e Evangelista7, no que concerne à distribuição diatópica das vari-
antes palatais, apontam a diversidade de áreas dialetais, mostrando que
algumas se apresentam mais palatalizantes, outras mais alveolarizantes,
contando-se com áreas intermediárias, onde convivem as duas realiza-
ções. Assim, verifica-se que nas capitais Rio de Janeiro, Belém e Floria-
nópolis o índice de ocorrência de palatais nessa distribuição é mais
elevado do que nas demais, ainda que se registre de forma significativa
em Macapá, Recife, Manaus, Cuiabá e Salvador. As áreas alveolarizan-
tes estão representadas pelas capitais São Luís, Fortaleza, João Pessoa,
Maceió, Teresina, Campo Grande, Vitória, São Paulo, Belo Horizonte,
Goiânia, Curitiba e Porto Alegre. Figuram como áreas intermediárias
as capitais Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, Aracaju e Natal.

Construir solidariamente

Tem sido esta a meta do Projeto ALiB: construir
solidariamente. E construir solidariamente significa: (i) impregnar-se de

6 Ver AGUILERA, Vanderci de Andrade. Braguilha ou barguia: eis a questão.
7 Ver MOTA, Jacyra Andrade; JESUS, Cláudia Santos de; EVANGELISTA,

Grace Kelly Souza.  O <s> em coda silábica em capitais brasileiras: dados do
Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).
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uma concepção política de que a construção do ALiB é trabalho de
todos e de cada um, portanto não permite reserva de domínio sobre
esse ou aquele território do país, não implica a posse individual de
resultados; (ii) reconhecer o caráter de empreendimento coletivo que
só como conjunto e coordenado tem sustentabilidade; (iii) acreditar na
união de forças na consolidação do atlas, união capaz de permitir a
superação das dificuldades e dos embates de toda natureza; (iv) traba-
lhar com a certeza, desprovida de qualquer laivo de vaidade, de que os
resultados a serem trazidos pelo atlas linguístico do Brasil contribuirão,
significativamente, para o melhor entendimento do português brasilei-
ro, seja no que a diversidade demonstrada dos usos poderá trazer para
um melhor equacionamento do ensino-aprendizagem à realidade, ou
às realidades, de cada rincão, seja pela resposta que a Geolinguística
pode dar à construção da história da nossa língua.

E assim podemos comemorar a realização deste X
Workshop do Projeto Atlas Linguístico do Brasil.
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A PRESENÇA DO PROJETO ALiB NOS ESTUDOS
SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA

Marcela Moura Torres Paim1

1 Professora da Universidade Federal da Bahia, marcelamtpaim@yahoo.com.br,
mmtpaim@ufba.br

Estabelecendo um ponto de partida

Neste texto, delineia-se um panorama dos estudos pu-
blicados com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil
(Projeto ALiB). Para isso, apresenta-se, como introdução, uma breve
retrospectiva sobre a história que envolve o surgimento desse empre-
endimento acadêmico.

No Brasil, como em outras áreas, a Geografia Linguís-
tica surge com um pensamento inicial: a elaboração de um atlas linguísti-
co geral do Brasil no que se refere à língua portuguesa. Isso é o que se
apresenta, em 1952, no desejo dos linguistas da época e no Decreto
30.643, de 20 de março de 1952, que expõe no seu § 3°:

3º - A Comissão de Filologia promoverá pesquisas em todo o
vasto campo de filologia portuguesa-fonologia, morfológicas,
sintáticas, léxicas, etimológicas, métricas, onomatologicas, diale-
tológicas bibliograficas, históricas literárias, problemas de texto,
de fontes, de autoria, de influências, sendo sua finalidade prin-
cipal a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil.

No entanto, aspectos de natureza acadêmica e sócio-
histórica conduziram a que se postergasse, naquele momento, a ideia
de um atlas nacional, e levaram a pensar na produção de atlas regionais,

mailto:marcelamtpaim@yahoo.com.br,
mailto:mmtpaim@ufba.br
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baseados em pensamentos como o de Nascentes (1958, p. 7) que as-
sim se expressou:

Embora seja de toda vantagem um atlas feito ao mesmo tempo
para todo o país, para que o fim não fique muito distanciado do
princípio, os Estados Unidos, país vasto e rico e com excelentes
estradas, entregou-se à elaboração de atlas regionais, para mais
tarde juntá-los no atlas geral. Assim também devemos fazer em
nosso país, que é também vasto [...]

Nesse contexto, figuras pioneiras se destacaram na im-
plantação de um novo momento para a Dialetologia brasileira: Ante-
nor Nascentes publica as Bases para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil
(1958 e 1961), Serafim da Silva Neto se dedica ao desenvolvimento de
uma “mentalidade dialectológica”, exortação que aparece na Introdu-
ção do seu Guia para estudos dialectológicos, Celso Cunha defende a pro-
dução de atlas regionais, salientando a impossibilidade, naquele contex-
to, de realização de um atlas nacional, e Nelson Rossi inicia a trajetória
do caminho da Geografia Linguística do Brasil com a publicação do
Atlas Prévio dos Falares Baianos (1963).

Assim, o Brasil empreende a sua caminhada geolinguís-
tica com a elaboração de atlas regionais, dos quais o primeiro resultou
de pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia e foi publi-
cado em 1963. Atualmente, o Brasil conta com dez atlas linguísticos
regionais publicados2.

2 O primeiro atlas linguístico produzido em terras brasileiras foi o Atlas Prévio
dos Falares Baianos (ROSSI et al, 1963), na sequência, por ordem cronológica
de publicação, apresentam-se o Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais
(RIBEIRO et al, 1977), o Atlas Lingüístico de Sergipe (FERREIRA et al,
1985), o Atlas Lingüístico da Paraíba (ARAGÃO; MENEZES, 1984), o Atlas
Lingüístico do Paraná (AGUILERA, 1994), o Atlas Lingüístico-Etnográfico da
Região Sul (KOCH et al, 2002), o Atlas Lingüístico Sonoro do Pará (RAZKY,
2004), o Atlas Lingüístico de Sergipe-II (CARDOSO, 2005), o Atlas Lingüístico
do Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 2007) e o Atlas Linguístico do Estado do
Ceará (BESSA, 2010).
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A esses atlas publicados soma-se um conjunto de atlas
em andamento e em diferentes estágios: atlas linguístico do Pará, atlas
linguístico do Maranhão, atlas linguístico do Rio Grande do Norte,
atlas linguístico de Mato Grosso, atlas linguístico do Acre, atlas linguís-
tico do Espírito Santo, atlas linguístico de Pernambuco e atlas linguísti-
co de Rondônia.

Retomando a concepção de um Atlas nacional, defen-
dida desde o século passado, inscreve-se, nos estudos geolinguísticos
brasileiros, o Projeto ALiB que ganhou corpo a partir do Seminário
Caminhos e Perspectivas para a Geolingüística no Brasil, em 1996, tendo por
meta o mapeamento do português falado em 250 localidades do
Oiapoque ao Chuí, abrangendo tanto as capitais, quanto as cidades do
interior.

Esse Projeto vem contribuir para os estudos dialetais no
Brasil, fornecendo, de maneira comparativa, dados sobre o português
brasileiro considerado na sua diversidade espacial, portanto diatópica,
e observadas as variantes sociolinguísticas presentes na língua, de que
resulta a diversidade de usos no plano diageracional, diastrático, diage-
nérico ou diafásico.

Atendendo ao objetivo geral de fornecer dados para
uma visão ampla da língua majoritária em nosso país, o Projeto ALiB
configura-se como um projeto original na medida em que busca o
mapeamento global da variação linguística da língua portuguesa no
Brasil, tendo em vista que os atlas linguísticos realizados fornecem vi-
sões parciais — por estado e por região — dessa realidade.

No que se refere ao aspecto metodológico, o Projeto
destaca-se também por sua inovação, integrando a Geolinguística Plu-
ridimensional Contemporânea, tanto quanto ao perfil do informante e
à amplitude do questionário, que possibilitarão a inclusão sistemática
de outras dimensões além da diatópica, como em relação à publicação
dos dados também em CD. Nesse sentido, é concebido como uma
empreitada de cunho nacional, integrando instituições de ensino supe-
rior públicas e privadas, e multidisciplinar, havendo a união dos conhe-
cimentos geolinguísticos, computacionais, entre outros.
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O Projeto ALiB vem promovendo o conhecimento sis-
temático da língua portuguesa falada no Brasil, em distintos níveis de
análise linguística (abarcam-se desde a perspectiva fonética à visão dis-
cursiva/pragmática), evidenciando a caracterização dos falares regio-
nais e as possíveis trilhas percorridas pelo português no Brasil, ofere-
cendo a possibilidade do traçado de áreas dialetais metodicamente
controladas e abrindo os caminhos para o aperfeiçoamento dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem da língua portuguesa.

A estrutura organizacional do Projeto ALiB

A estrutura organizacional tem como base um Comitê
Nacional, constituído por um Diretor-Presidente, um Diretor Execu-
tivo e Diretores Científicos, e, na atualidade, assim composto: Diretora
Presidente, Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (UFBA), Direto-
ra Executiva, Jacyra Andrade Mota (UFBA), e sete Diretores Científi-
cos, Abdelhak Razky (UFPA), Maria do Socorro Silva de Aragão
(UFPB), Ana Paula Antunes Rocha (UFOP), Vanderci de Andrade
Aguilera (UEL), Aparecida Negri Isquerdo (UFMS), Felício Wessling
Margotti (UFSC) e Cléo Vilson Altenhofen (UFRGS).

Os Diretores Científicos e a Diretora Executiva, cumu-
lativamente, ficaram responsáveis, cada um deles, por uma das Regiões
em que se organiza, do ponto de vista espacial, o Projeto ALiB.

Em todas as equipes regionais, além da presença de pes-
quisadores, conta-se com a efetiva participação de estudantes Bolsistas
de Iniciação Científica CNPq e de outras instituições, Bolsistas de Apoio
Técnico e de Bolsistas Voluntários.

As publicações com os dados do Projeto ALiB

É elevado o número de publicações sobre o Projeto
ALiB e/ou com base nos dados do corpus constituído já na sua quase
totalidade. Assim, com o intuito de informar sobre o estágio das pu-
blicações, apresentam-se referências de trabalhos produzidos pelo
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Comitê Nacional, por membros do Comitê em parceria com bolsistas
de IC e estudantes de pós-graduação, e por pesquisadores das equipes
regionais, mostrando o esforço que cada Núcleo Regional tem posto
no desenvolvimento do trabalho, deixando evidente o comprometi-
mento que a Equipe do Projeto ALiB possui com a Dialetologia no
Brasil.

Núcleo Regional Pará

A equipe Regional Pará publicou 3 artigos completos
em periódicos, 3 capítulos de livros e 2 trabalhos completos em Anais
de Congresso.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

1. RAZKY, Abdelhak; COSTA, Eliane; OLIVEIRA, Marilúcia. A
distribuição geolinguística do item lexical toco de cigarro nas capitais
brasileiras. Revista de Letras, n. 30, Fortaleza, 2011.

2. RAZKY, Abdelhak; ENEIDA, Maria. A palatal /lh/ nos estados
do Amapá e Pará. Signum, n. 13, Londrina, 2010.

3. RAZKY, Abdelhak; OLIVEIRA, Marilúcia; COSTA, Eliane;
MELO, Williane. Imagens preliminares da realização variável de /l/
prevocálico no estado do Pará. Signum, n. 12, Londrina, 2009.

CAPÍTULOS DE LIVROS

1. RAZKY, Abdelhak; COSTA, Eliane; OLIVEIRA, Marilúcia. Va-
riação lexical de cigarro de palha no Atlas Linguístico do Brasil. In:
RAMOS, Conceição de Maria de Araújo; BEZERRA, José de Ri-
bamar Mendes; ROCHA, Maria de Fátima Sopas (Orgs.). Pelos ca-
minhos da Dialetologia e da Sociolinguística: entrelaçando saberes e vidas.
São Luís: EDUFMA, 2010.
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2. RAZKY, Abdelhak; GOMES, Edinaldo. O perfil geolinguístico da
vogal /e/ no estado do Pará. In: RIBEIRO, Silvana; COSTA, Sô-
nia; CARDOSO, Suzana (Orgs.). Dos sons às palavras: nas trilhas da
língua portuguesa. Salvador: EDUFBA, 2009.

3. RAZKY, Abdelhak; COSTA, Eliane; OLIVEIRA, Marilúcia. Atlas
lingüísticos: contribuição para o Ensino Básico. In: CARDOSO,
Socorro; MOTA, Jacyra (Orgs.). Documentos 2.  Projeto Atlas Lin-
güístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006.

TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

1. RAZKY, Abdelhak; OLIVEIRA, Marilúcia. Imagens preliminares
da realização variável de /1/ em posição prevocálica no norte,
nordeste e centro-oeste do Brasil. In: II SIMPÓSIO MUNDIAL
DE ESTUDOS DA LÍNGUA PORTUGUESA. A língua portu-
guesa, ultrapassar fronteiras, juntar culturas, 2009, Évora. Anais...
Évora: Universidade de Évora, 2010. Ed. Eletrônica.

2. RAZKY, Abdelhak; OLIVEIRA, Marilúcia; SILVA, Daniela. Distri-
buição geo-sociolingüística de /l/ nos dados do ALiB-Norte. In:
ANPOLL, 2008, Anais... Fortaleza: EdUECE, 2008. Ed. Eletrônica.

Núcleo Regional Ceará

A equipe Regional Ceará publicou 2 artigos comple-
tos em periódicos, 6 capítulos de livros, 5 trabalhos completos em
Anais de Congresso e organizou duas publicações.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

1. ARAGÃO, Maria do Socorro. Variantes diatópicas e diastráticas na
língua portuguesa do Brasil. Graphos, n. 12, João Pessoa, 2010.
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2. RAMOS, Conceição de Maria et al. O atlas lingüístico do Mara-
nhão: um projeto em desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, n. 1,
São Luís, 2000.

CAPÍTULOS DE LIVROS

1. ARAGÃO, Maria do Socorro. O léxico regional do Norte. In:
ARAGÃO, Maria do Socorro (Org.). Estudos em lexicologia, lexicogra-
fia, terminologia e terminografia. Fortaleza: UFC, 2009.

2. ARAGÃO, Maria do Socorro. As variantes fonéticas no ALiB
Nordeste. In: ARAGÃO, Maria do Socorro (Org.). Estudos em foné-
tica e fonologia no Brasil. João Pessoa: UFPB, 2008.

3. ARAGÃO, Maria do Socorro. Os estudos geolinguísticos no Bra-
sil: dos atlas regionais ao ALiB. In: CARDOSO, Suzana; MOTA,
Jacyra (Orgs.). Documentos 2.  Projeto Atlas Lingüístico do Brasil.
Salvador: Quarteto, 2006.

4. ARAGÃO, Maria do Socorro. As variantes de natureza palatal no
português do Brasil: descrição e transcrições. In: CARDOSO, Su-
zana; MOTA, Jacyra (Orgs.). Documentos 2.  Projeto Atlas Lingüísti-
co do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006.

5. ARAGÃO, Maria do Socorro. Avaliação dos procedimentos me-
todológicos nas entrevistas definitivas: os questionários. In: AGUI-
LERA, Vanderci; MOTA, Jacyra; MILANI, Gleidy. (Orgs.). Docu-
mentos 1. Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUFBA,
2004.

6. ARAGÃO, Maria do Socorro. Técnicas de transcrição fonética. In:
AGUILERA, Vanderci; MOTA, Jacyra; MILANI, Gleidy. (Orgs.).
Documentos 1. Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUFBA,
2004.
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TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

1. ARAGÃO, Maria do Socorro. As denominações de arco-íris nas
capitais brasileiras: dados do Projeto ALiB. In: IV SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA DA CRUZEIRO DO
SUL, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade Cruzeiro
do Sul, 2011. Ed. Eletrônica.

2. ARAGÃO, Maria do Socorro. A vibrante pós-vocálica no falar
fortalezense. In: XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE LA
AMÉRICA LATINA, 2011, Alcalá de Henares. Anais… Alcalá de
Henares: Universidade de Alcalá de Henares, 2011. Ed. Eletrônica.

3. ARAGÃO, Maria do Socorro. As vogais pretônicas no falar nor-
destino: os dados do ALiB. In: VI CONGRESSO INTERNACI-
ONAL DA ABRALIN - ABRALIN 40 ANOS, 2009, João Pes-
soa. Anais... João Pessoa: Idéia, 2009. Ed. Eletrônica.

4. ARAGÃO, Maria do Socorro. A variação dialetal e sociocultural em
itens lexicais. In: XXII JORNADA DE ESTUDOS LINGUÍSTI-
COS, 2008, Maceió. Anais... Maceió: EDUFAL, 2008. Ed. Eletrônica.

5. RAMOS, Conceição; ROCHA, Maria; ROCHA, Luciana. O apaga-
mento do /R/ final no português falado no Maranhão e na variante
européia. In: VIII CONGRESSO NACIONAL DE FONÉTICA
E FONOLOGIA E II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
FONÉTICA E FONOLOGIA, 2004, São Luís. Anais... São Luís:
Universidade Federal do Maranhão, 2004. Ed. Eletrônica.

PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS

1. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas Lin-
güístico do Brasil: questionários 2001. Londrina: Editora da UEL, 2001.

2. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
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GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas
Lingüístico do Brasil: questionários. Londrina: Editora da UEL, 1998.

Núcleo Regional Bahia

A equipe Regional Bahia publicou 20 artigos com-
pletos em periódicos, 54 capítulos de livros, 22 trabalhos completos
em Anais de Congressos e organizou cinco publicações.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

1. PAIM, Marcela. O sutiã na Bahia: um estudo em dois tempos dife-
rentes. Signum, n. 15, Londrina, 2012.

2. PAIM, Marcela; GUIMARÃES, Michel. Caminhos do Projeto ALiB:
reflexões sobre a emergência de identidade social de faixa etária.
Entrepalavras, n. 2, Fortaleza, 2012.

3. PAIM, Marcela. Jovens e idosos escolhem as mesmas palavras?.
Entrepalavras, n. 1, Fortaleza, 2011.

4. PAIM, Marcela. Um olhar sobre o léxico do Projeto ALiB. Interdis-
ciplinar, n. 14, Itabaiana, 2011.

5. PAIM, Marcela. A variação lexical nos campos semânticos corpo
humano e ciclos da vida: o que revelam os dados do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil. Diadorim, n. 8, Rio de Janeiro, 2011.

6. PAIM, Marcela. Uma questão de tempo: um olhar sobre as narra-
tivas pessoais do Projeto ALiB.  Estudos Lingüísticos e Literários, n. 42,
Salvador, 2010.

7. MOTA, Jacyra; JESUS, Cláudia de; EVANGELISTA, Grace Kelly.
O /s/ em coda silábica em capitais brasileiras: dados do Projeto
Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).  Estudos Lingüísticos e Literários, n.
41, Salvador, 2010.

8. CARDOSO, Suzana. Projeto Atlas Linguístico do Brasil-Projeto
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ALiB: descrição e estágio atual. Revista da ABRALIN, n. 8, João
Pessoa, 2009.

9. CARDOSO, Suzana. A Geolingüística no Brasil e o Projeto ALiB.
Revista da ABRALIN, n. 8, João Pessoa, 2009.

10. CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra. A Geolingüística no Brasil e
o Projeto ALiB. Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, n. 27, Torino,
2005.

11. MOTA, Jacyra. O Projeto ALiB na Geolingüística contemporâ-
nea. Caderno de Letras Fja, n. 1, Salvador, 2004.

12. CARDOSO, Suzana. A variação diagenérica no Português do Bra-
sil: uma visão a partir de inquéritos experimentais do Projeto ALiB.
Revista da ABRALIN, n. 1, João Pessoa, 2003.

13. MOTA, Jacyra. O Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB) e os estudos
geolingüísticos no Brasil. Signum, n. 5, Londrina, 2002.

14. CARDOSO, Suzana. O projeto de um atlas lingüístico do Brasil.
Revista do GELNE, n. 2, Fortaleza, 2001.

15. CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra. Dialectologia Brasileira: o Atlas
Lingüístico do Brasil. Revista da ANPOLL, n. 8, São Paulo, 2000.

16. CARDOSO, Suzana. Histórico e objetivos do Projeto Atlas Lin-
güístico do Brasil. Revista da ABRALIN, n. 23, Curitiba, 1999.

17. MOTA, Jacyra. Atlas Lingüístico do Brasil: o questionário fonéti-
co-fonológico e o questionário morfossintático. A Cor das Letras,
n. 5, Feira de Santana, 1999.

18. MOTA, Jacyra. Atlas Lingüístico do Brasil - ALiB: aspectos meto-
dológicos. Revista da ABRALIN, n. 23, Curitiba, 1999.

19. CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra. Um desafio: o Atlas Lingüísti-
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15. MOTA, Jacyra. O /S/ em coda silábica: análise de dados do Pro-
jeto ALiB. In: I ENCONTRO INTERNACIONAL DO GT DE
SOCIOLINGÜÍSTICA DA ANPOLL, 2007, Rio de Janeiro.
Anais... Rio de Janeiro: 7 LETRAS, 2007. p. 21-26.

16. MOTA, Jacyra. Falar baiano versus falar nordestino: o que revelam
os dados do Atlas Lingüístico do Brasil. In: I FORUM INTER-
NACIONAL DA DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA, 2007, Por-
to Alegre. Anais... Porto Alegre: Evangraf, 2007. p. 599-607.

17. MOTA, Jacyra. O Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB) e a variação social
no Português do Brasil. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE
POLÍTICA LINGÜÍSTICA NA AMÉRICA DO SUL (CIPLA),
2006, João Pessoa. Anais... João Pessoa: Idéia, 2006. p. 113-117.

18. MOTA, Jacyra. O -s em coda silábica em inquéritos experimentais
do Atlas Lingüístico do Brasil. In: XX JORNADA NACIONAL
DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, 2004, João Pessoa. Anais... João
Pessoa: Idéia, 2004. Ed. Eletrônica.

19. MOTA, Jacyra. As variáveis sociais no levantamento dos dados
fonéticos para o corpus do Projeto ALiB. In: VIII CONGRESSO
NACIONAL DE FONÉTICA E FONOLOGIA E II CON-
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GRESSO INTERNACIONAL DE FONÉTICA E FONOLO-
GIA, 2004, São Luís. Anais... São Luís: Universidade Federal do
Maranhão, 2004. Ed. Eletrônica.

20. CARDOSO, Suzana. O Atlas Lingüístico do Brasil: o Projeto e a
sua metodologia. In: II CONGRESSO NACIONAL DA ABRA-
LIN, 1999, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, 2000. p. 1824-1829.

21. MOTA, Jacyra. Inquéritos experimentais do Atlas Lingüístico do
Brasil: consoantes. In: II CONGRESSO NACIONAL DA ABRA-
LIN, 1999, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, 2000. p. 1837-1843.

22. CARDOSO, Suzana. O Atlas Lingüístico do Brasil: uma questão
política. In: SEMINÁRIO NACIONAL CAMINHOS E PERS-
PECTIVAS PARA A GEOLINGÜÍSTICA NO BRASIL, 1996.
Salvador. Anais... Salvador: Serviço de Reprografia da Pró-Reitoria
Planejamento - UFBA, 1996. p. 87-96.

PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS

1. CUNHA, Cláudia. (Org.).  Estudos Geo-sociolingüísticos. Rio de Janei-
ro: UFRJ, Pós-Graduação em Letras Vernáculas, 2006.

2. CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra (Orgs). Documentos 2.  Projeto
Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006.

3. AGUILERA, Vanderci; MOTA, Jacyra; MILANI, Gleidy. (Orgs.).
Documentos 1. Projeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUF-
BA, 2004.

4. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas Lin-
güístico do Brasil: questionários 2001. Londrina: Editora da UEL, 2001.

5. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas
Lingüístico do Brasil: questionários. Londrina: Editora da UEL, 1998.
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No Núcleo Regional Bahia, também, se registra ori-
entação de trabalhos de Pós-Graduação no tema da variação dialetal
com dados do corpus do Projeto ALiB. Citam-se, como trabalhos já
concluídos e defendidos, no Programa de Pós-Graduação em Letras e
Linguística da Universidade Federal da Bahia, as Dissertações de Mes-
trado de Viviane de Deus Deiró, intitulada Tu ou você? O tratamento do
interlocutor no português do Brasil a partir de dados do Projeto Atlas Linguístico
do Brasil: ALiB, defendida em 2009, de Maria do Carmo Sá Teles de
Araújo, intitulada Apócope dos fonemas átonos finais /I/ e /U/ em duas loca-
lidades do Centro Sul Baiano: Beco e Seabra, defendida em 2010,  de Ronal-
do Pelicioli, intitulada Como se aspira o /S/ por lá, Anarina?, defendida
em 2011, de Andrea Mafra Oliveira dos Santos, denominada  As “afri-
cadas baianas” em Sergipe e Alagoas: um estudo a partir do Projeto ALiB, de-
fendida em 2012, e a Tese de Doutorado de Silvana Costa Ribeiro,
Brinquedos e brincadeiras infantis na área do falar baiano, defendida em 2012.

Núcleo Regional Mato Grosso do Sul

A equipe Regional Mato Grosso do Sul publicou uma
resenha, 6 artigos completos em periódicos, 15 capítulos de livro, 26 traba-
lhos completos em Anais de Congressos e organizou duas publicações.

RESENHA EM PERIÓDICOS

1. ISQUERDO, Aparecida; CORRÊA, Júlio. Documentos I: os pri-
meiros passos de um atlas lingüístico nacional. Entretextos, n. 1,
Londrina, 2006.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

1. ISQUERDO, Aparecida; COSTA, Daniela. Tupinismos e regio-
nalismos: perspectivas lexicográfica e geolinguística. Papéis, n. 14,
Campo Grande, 2010.
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2. ISQUERDO, Aparecida; COSTA, Daniela. A presença de tupinis-
mos na língua falada na região Centro-Oeste do Brasil: um estudo no
campo léxico da fauna. Linguagem. Estudos e Pesquisas, n. 14, Goiânia,
2010.

3. ISQUERDO, Aparecida; SILVA, Daniela; COSTA, Daniela. A
presença de tupinismos na língua falada na região Centro-Oeste do
Brasil: um estudo no campo léxico da fauna. Travessias, n. 3, Casca-
vel, 2010.

4. ISQUERDO, Aparecida. Projeto ALiB: veredas. Estudos Lingüísti-
cos, n. 33, Campinas, 2004.

5. ISQUERDO, Aparecida; PISCIOTTA, Harumi; CASTRO, Van-
dersí; AGUILERA, Vanderci; RODRIGUES, Rosa. Atlas Lingüís-
tico do Brasil em ação: primeiros passos. Estudos Lingüísticos, n. 33,
São Paulo, 2003.

6. ISQUERDO, Aparecida. O caminhar do ALiB por Mato Grosso
do Sul: uma parada na fronteira. Signum, n. 5, Londrina, 2003.

CAPÍTULOS DE LIVROS

1. ISQUERDO, Aparecida; FONSECA, Jéssica. Manifestações cul-
turais na língua falada na região Centro-Oeste: designações para
trovão. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILE-
RA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a lín-
gua, formando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

2. ISQUERDO, Aparecida; COSTA, Daniela. O vocabulário da fauna
na língua falada no Estado de Mato Grosso do Sul: um estudo
geolinguístico de designações para papagaio. In: ISQUERDO, Apa-
recida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas
Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, formando novos pes-
quisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

3. ISQUERDO, Aparecida; NUNES, Juliany. Variantes para vesgo nas
capitais das regiões Centro-Oeste e Norte: contribuições do ALiB.



57Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA,
Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua,
formando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

4. ISQUERDO, Aparecida; CARVALHO, Paola. Manifestações má-
gico-religiosas no léxico: designações para diabo e fantasma. In: IS-
QUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vander-
ci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, forman-
do novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

5. ISQUERDO, Aparecida; SARAIVA PORTILHO, Danyelle. De-
signações para fantasma no interior da região Norte do Brasil: um
estudo com dados do ALiB. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTI-
NO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do
Brasil - descrevendo a língua, formando novos pesquisadores. Lon-
drina: Ed. Eletrônica, 2012.

6. ISQUERDO, Aparecida; FREITAS-MARINS, Luciene. Nomes para
cachaça no Brasil Central: um estudo na fala dos habitantes das capi-
tais. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA,
Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua,
formando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

7. ISQUERDO, Aparecida; OLIVEIRA, Eloisa. Designações para
bolinha de gude na região Centro-Oeste do Brasil: dimensões diatópi-
ca e léxico-semântica. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fa-
biane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil -
descrevendo a língua, formando novos pesquisadores. Londrina:
Ed. Eletrônica, 2009.

8. ISQUERDO, Aparecida; ROMANO, Valter. O rural versus urbano
na norma lexical do Português do Brasil: uma reflexão a partir das
designações para penca de banana nas capitais brasileiras. In: ISQUER-
DO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.).
Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, formando novos
pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

9. ISQUERDO, Aparecida; SORBA, Juliana. Variantes para papagaio
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de papel: uma pesquisa geolinguística. In: ISQUERDO, Aparecida;
ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico
do Brasil - descrevendo a língua, formando novos pesquisadores.
Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

10. ISQUERDO, Aparecida; CARVALHO, Fernando. Designações
para cambalhota em capitais brasileiras das regiões Norte, Centro-
Oeste, Sul e Sudeste: um estudo geolinguístico. In: ISQUERDO,
Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas
Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, formando novos pes-
quisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

11. ISQUERDO, Aparecida; BARBEIRO, Evelin. O Atlas Linguísti-
co do Brasil e a descrição da norma lexical regional: contribuições
no campo das brincadeiras infantis. In: ISQUERDO, Aparecida;
ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico
do Brasil - descrevendo a língua, formando novos pesquisadores.
Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

12. ISQUERDO, Aparecida; SANTOS, Anna. Designações para pa-
pagaio de papel e cabra cega: um estudo geolinguístico. In: ISQUER-
DO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.).
Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, formando novos
pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

13. ISQUERDO, Aparecida; BENKE, Vanessa. Tabus linguísticos e
norma lexical: um estudo das designações para pessoa que tem dificul-
dade de aprender as coisas nas capitais da região Centro-Oeste. In: IS-
QUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vander-
ci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, forman-
do novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

14. ISQUERDO, Aparecida. O caminho do rio, o caminho do ho-
mem, o caminho das palavras. In: RIBEIRO, Silvana; COSTA, Sônia;
CARDOSO, Suzana (Orgs.). Dos sons às palavras: nas trilhas da lín-
gua portuguesa. Salvador: EDUFBA, 2009.

15. ISQUERDO, Aparecida. Procedimentos metodológicos nas en-
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trevistas definitivas: o entrevistador. In: AGUILERA, Vanderci;
MOTA, Jacyra; MILANI, Gleidy. (Orgs.). Documentos 1. Projeto
Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUFBA, 2004.

TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

1. ISQUERDO, Aparecida. A noção de rural e urbano no Brasil con-
temporâneo: possíveis implicações na rede de pontos do Projeto
ALiB. In: XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASO-
CIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE LA AMÉ-
RICA LATINA, 2011, Alcalá de Henares. Anais… Alcalá de Hena-
res: Universidade de Alcalá de Henares, 2011. Ed. Eletrônica.

2. ISQUERDO, Aparecida; SARAIVA PORTILHO, Danyelle. O es-
tilingue na região norte do Brasil: análise de designações documen-
tadas pelo Projeto ALiB. In: II ENCONTRO REGIONAL DO
GRUPO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM DO CENTRO-
OESTE, 2011, Três Lagoas. Anais… Três Lagoas: Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, 2011. Ed. Eletrônica.

3. ISQUERDO, Aparecida; SARAIVA PORTILHO, Danyelle. De-
signações para amarelinha na região norte do Brasil: perspectiva ge-
olinguística e léxico-semântica. In: XX SEMINÁRIO DO CEN-
TRO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS DO
PARANÁ, 2011, Londrina. Anais… Londrina: Universidade Esta-
dual de Londrina, 2011. Ed. Eletrônica.

4. ISQUERDO, Aparecida. Revisitando os conceitos de rural e urba-
no no português do Brasil: contribuições do Projeto ALiB. In: XXV
CONGRES INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET
DE PHILOLOGIE ROMANES, 2010, Valencia. Anais... Valen-
cia: Universidade de Valencia, 2010. Ed. Eletrônica.

5. ISQUERDO, Aparecida; BENKE, Vanessa. Traços históricos e sociais
nas designações que nomeiam a pessoa que é paga para matar alguém: da-
dos do Projeto ALiB. In: III AMÉRICA PLATINA - IDENTIDA-
DE, DIVERSIDADE E AS LINGUAGENS DO TERRITÓRIO
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PLATINO, 2010, Campo Grande. Anais... Campo Grande: Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2010. Ed. Eletrônica.

6. ISQUERDO, Aparecida; BENKE, Vanessa. Recursos de substi-
tuição de palavras-tabu: um estudo com base em dados geolinguís-
ticos. In: ENCONTRO DO GELCO - GRUPO DE ESTU-
DOS DE LINGUAGEM DO CENTRO-OESTE, 2010, Brasí-
lia. Anais... Brasília: Universidade de Brasília, 2010. Ed. Eletrônica.

7. ISQUERDO, Aparecida; FREITAS-MARINS, Luciene. Um estu-
do das designações para trilheiro na fala dos habitantes das capitais
da região centro-oeste: contribuições do Projeto ALiB. In: EN-
CONTRO DO GELCO - GRUPO DE ESTUDOS DE LIN-
GUAGEM DO CENTRO-OESTE, 2010, Brasília. Anais... Brasí-
lia: Universidade de Brasília, 2010. Ed. Eletrônica.

8. ISQUERDO, Aparecida; FREITAS-MARINS, Luciene. Designa-
ções para ‘o que se abre com facão ou foice para passar por um
mato fechado’: um estudo geolinguístico. In: III AMÉRICA PLA-
TINA - IDENTIDADE, DIVERSIDADE E AS LINGUA-
GENS DO TERRITÓRIO PLATINO, 2010, Campo Grande.
Anais... Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, 2010. Ed. Eletrônica.

9. ISQUERDO, Aparecida; BENKE, Vanessa. Tabus linguísticos na
língua falada: um estudo com base em dados do Projeto ALiB para
marido enganado na região Centro-Oeste. In: VI CONGRESSO IN-
TERNACIONAL DA ABRALIN - ABRALIN 40 ANOS, 2009,
João Pessoa. Anais... João Pessoa: Idéia, 2009. Ed. Eletrônica.

10. ISQUERDO, Aparecida; FREITAS-MARINS, Luciene. Rastro do
vocabulário rural na fala do homem urbano. Um estudo geolinguísti-
co com dados do Projeto ALiB. In: VI CONGRESSO INTER-
NACIONAL DA ABRALIN - ABRALIN 40 ANOS, 2009, João
Pessoa. Anais... João Pessoa: Idéia, 2009. Ed. Eletrônica.

11. ISQUERDO, Aparecida; SANTOS, Anna. Variantes para papagaio
de papel: um estudo de natureza diatópica. In: III CONGRESSO
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DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS E LITERÁRIOS DE MATO
GROSSO DO SUL, 2008, Dourados. Anais... Dourados: Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2008. Ed. Eletrônica.

12. ISQUERDO, Aparecida; FREITAS-MARINS, Luciene. Vocabu-
lário rural na região Centro-Oeste: contribuições do Projeto ALiB.
In: I SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM LETRAS, 2008, Cassi-
lândia. Anais... Cassilândia: Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul, 2008. Ed. Eletrônica.

13. ISQUERDO, Aparecida. A rede de pontos: uma reflexão sobre a
história social das capitais de estado que integram o Projeto ALiB.
In: XV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIA-
CIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA
LATINA, 2008, Montevidéu. Anais... Montevidéu: Universidad de
la República, 2008.  Ed. Eletrônica.

14. ISQUERDO, Aparecida; BENKE, Vanessa. Designações para
marido enganado na região Centro-Oeste: um estudo sobre tabus lin-
guísticos. In: I SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM LETRAS, 2008,
Cassilândia. Anais... Cassilândia: Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, 2008. Ed. Eletrônica.

15. ISQUERDO, Aparecida; ROMANO, Valter. Um estudo rural vs
urbano: perspectiva geolinguística. In: V ENCONTRO CIENTÍ-
FICO DO CURSO DE LETRAS, 2007, Rolândia. Anais... Rolân-
dia: FACCAR, 2007. Ed. Eletrônica.

16. ISQUERDO, Aparecida; SANTOS, Anna. Designações para ca-
bra-cega: um estudo geolinguístico. V ENCONTRO CIENTÍFI-
CO DO CURSO DE LETRAS, 2007, Rolândia. Anais... Rolândia:
FACCAR, 2007. Ed. Eletrônica.

17. ISQUERDO, Aparecida; SANTOS, Anna. Um estudo geolingüístico
em capitais brasileiras para a brincadeira comumente designada cabra-
cega. In: VI SEPECH- SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM CIÊN-
CIAS HUMANAS, 2007, Dourados. Anais...  Dourados: Universida-
de Estadual de Mato Grosso do Sul, 2007. Ed. Eletrônica.
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18. ISQUERDO, Aparecida. Designações para estilingue em atlas linguís-
ticos brasileiros: perspectivas diatópica e sócio-histórica. In: XXIV
CONGRES INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ET
PHILOLOGIE ROMANES, 2007, Tübigen. Anais... Tübigen: Max
Niemeyer Verlag, 2007. p. 533-546.

19. ISQUERDO, Aparecida; SORBA, Juliana. Designações para pa-
pagaio de papel: um estudo geolinguístico. In: IV ENCONTRO
CIENTÍFICO DO CURSO DE LETRAS, 2006, Rolândia. Anais...
Rolândia: FACCAR, 2006. Ed. Eletrônica.

20. ISQUERDO, Aparecida; CARVALHO, Fernando. Denomina-
ções para cambalhota: um estudo diatópico. In: IV ENCON-
TRO CIENTÍFICO DO CURSO DE LETRAS, 2006, Rolân-
dia. Anais... Rolândia: FACCAR, 2006. Ed. Eletrônica.

21. ISQUERDO, Aparecida; CARVALHO, Fernando. Distribuição
diatópica das variantes de ‘cambalhota’ na região Centro-Oeste do
Brasil. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUA-
GEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO DE
LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina: Uni-
versidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

22. ISQUERDO, Aparecida; SORBA, Juliana. Variantes para papagaio de
papel: um estudo geolinguístico. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS
SOBRE LINGUAGEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI
SIMPÓSIO DE LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais...
Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

23. ISQUERDO, Aparecida; OLIVEIRA, Eloisa. Designações para bo-
linha de gude na região Centro-Oeste do Brasil: dimensões diatópica e
léxico-semântica. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LIN-
GUAGEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO
DE LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina:
Universidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

24. ISQUERDO, Aparecida. Pontos de inquéritos dos atlas lingüísticos
no Brasil: tecendo e interligando redes. In: XIV CONGRESO IN-
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TERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA
Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA, 2005, Santiago do Chile.
Anais... Santiago do Chile: Alba valencia, 2006. Ed. Eletrônica.

25. ISQUERDO, Aparecida; PASTORELLI, Daniele; MARTINS, De-
nis. O Projeto Atlas Lingüístico do Brasil no cenário nacional. In:
III ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CUR-
SO DE LETRAS, 2005, Rolândia. Anais... Rolândia: FACCAR, 2006.
Ed. Eletrônica.

26. ISQUERDO, Aparecida. De Nascentes ao ALiB: a propósito da de-
finição da rede de pontos em pesquisas geolingüísticas. In: II EN-
CONTRO NACIONAL DO GRUPO DE ESTUDOS DA LIN-
GUAGEM DO CENTRO-OESTE, 2004, Goiânia. Anais... Brasília:
Oficina Editorial do Instituto de Letras da UnB, 2004. p. 398-406.

PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS

1. ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Van-
derci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

2. ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Van-
derci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

No Núcleo Regional Mato Grosso do Sul, também,
se registra orientação de trabalhos de Pós-Graduação no tema da
variação dialetal com dados do corpus do Projeto ALiB. Citam-se, como
trabalhos já concluídos e defendidos, no Programa de Pós-Graduação
em Estudos de Linguagens da Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul, as Dissertações de Mestrado de Luciene Gomes Freitas-Ma-
rins, intitulada O rural e o urbano: novos e velhos falares no Centro-Oeste do
Brasil, e a de Vanessa Cristina Martins Benke, denominada Tabus linguís-
ticos nas capitais do Brasil: um estudo baseado em dados geolinguísticos, defendi-
das em 2012.
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Núcleo Regional Paraná

A equipe Regional Paraná publicou 16 artigos com-
pletos em periódicos, 17 capítulos de livros, 16 trabalhos completos
em Anais de Congressos e organizou sete publicações.

ARTIGOS EM PERIÓDICOS

1. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Hélen. Dois momentos do /r/
retroflexo em Lavras MG: no Atlas linguístico de Minas Gerais e
nos dados do Projeto do Atlas Linguístico do Brasil. Diadorim, n. 8,
Rio de Janeiro, 2011.

2. AGUILERA, Vanderci. De onde vieram e por onde andam as
nossas libélulas e jacintas? um estudo da etimologia popular com
base em dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Estudos Lin-
güísticos e Literários, n. 41, Salvador, 2010.

3. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Greize. Os atlas linguísticos brasi-
leiros e o inquiridor: em busca de uma metodologia adequada.
Signum, n. 12, Londrina, 2009.

4. AGUILERA, Vanderci; YIDA, Vanessa. Projeto ALiB: uma análi-
se das respostas e das não-respostas de informantes das capitais.
Signum, n. 11, Londrina, 2008.

5. AGUILERA, Vanderci. Crenças e atitudes lingüísticas: o que dizem
os falantes das capitais brasileiras. Estudos Lingüísticos, n. 2, São Pau-
lo, 2008.

6. AGUILERA, Vanderci. Geolingüística e conhecimento da sócio-
histórica do português do Brasil. Signum, n. 10, Londrina, 2007.

7. AGUILERA, Vanderci. A geolinguística no Brasil: estágio atual.
Revista da ABRALIN, n. 5, Rio de Janeiro, 2006.

8. AGUILERA, Vanderci. Estudos fonético-fonológicos nos atlas lin-
güísticos. Signum, n. 7, Londrina, 2004.
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9. AGUILERA, Vanderci; ISQUERDO, Aparecida; PISCIOTTA,
Harumi; CASTRO, Vandersí; RODRIGUES, Rosa. Atlas Lingüís-
tico do Brasil em ação: primeiros passos. Estudos Lingüísticos, n. 33,
São Paulo, 2003.

10. AGUILERA, Vanderci; KAMI, Janaina. Para um Atlas lingüístico
do Brasil: a construção dos questionários. Estudos Lingüísticos, n. 6,
São Paulo, 2003.

11. AGUILERA, Vanderci; ALTINO, Fabiane; RODRIGUES, Rosa.
O Atlas Lingüístico do Brasil e os primeiros passos da Equipe
UEL. Signum, n. 5, Londrina, 2002.

12. AGUILERA, Vanderci. Atlas Lingüísticos do Cone Sul: a cami-
nhada do Atlas Lingüístico do Brasil. Revista de Letras, n. 56, Curiti-
ba, 2001.

13. AGUILERA, Vanderci. Sobre os inquéritos experimentais do Atlas
Lingüístico do Brasil: ainda discutindo os questionários. Signum, n.
3, Londrina, 2000.

14. AGUILERA, Vanderci; PONTES, Ismael. Questionário geolingüís-
tico: uma proposta de reorientação metodológica. Estudos Lingüís-
ticos, n. 2, São Paulo, 1999.

15. AGUILERA, Vanderci. ALiB: considerações sobre o Questioná-
rio léxico-semântico. A Cor das Letras, n. 3, Feira de Santana, 1999.

16. AGUILERA, Vanderci. Estudos geolinguísticos no Brasil: cami-
nhos e propostas. Estudos Lingüísticos, n. 1, São José do Rio Preto,
1998.

CAPÍTULOS DE LIVROS

1. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Lilian. As variantes lexicais para o
diabo na fala paranaense e sua relação com as formas tabuizadas. In:
ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Van-
derci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.
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2. AGUILERA, Vanderci; DEITÓS, Márcia. Róticos em início de
sílaba nos falares do interior paulista em dados do ALiB. In: IS-
QUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Vander-
ci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, forman-
do novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

3. AGUILERA, Vanderci; DEITÓS, Márcia. Róticos em início de
sílaba e vocábulos em falares paranaenses nos dados do ALiB. In:
ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILERA, Van-
derci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

4. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Jonas. Um caso de variação foné-
tica nos falares paulistas: a representação oral das oclusivas /t,d/
diante de vogal alta /i/. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO,
Fabiane; AGUILERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil -
descrevendo a língua, formando novos pesquisadores. Londrina:
Ed. Eletrônica, 2012.

5. AGUILERA, Vanderci; DEITÓS, Márcia. Variação dos róticos
em início de sílaba e vocábulos em dados do ALiB das capitais
brasileiras. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUI-
LERA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a
língua, formando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica,
2012.

6. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Jonas. Variantes lexicais para o gam-
bá: um estudo geolinguístico nas capitais brasileiras com os dados do
ALiB. In: ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fabiane; AGUILE-
RA, Vanderci (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua,
formando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

7. AGUILERA, Vanderci. Atlas linguístico do Brasil: rumo à descrição
das variedades do português brasileiro. In: BASTOS, Neuza. (Orgs.).
Língua portuguesa: cultura e identidade nacional. São Paulo: EDUC, 2010.

8. AGUILERA, Vanderci. Um caminho para a história do português
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brasileiro: cruzando os brinquedos infantis com a história social. In:
GÄRTNER, Eberhard; SCHÖNBERGER, Axel. (Orgs.). Estudos
sobre o Português Brasileiro. Frankfurt: Valentia, 2009.

9. AGUILERA, Vanderci. Da proposta de Nascentes ao projeto ALiB:
percurso histórico-metodológico. In: GÄRTNER, Eberhard;
SCHÖNBERGER, Axel. (Orgs.). Estudos sobre o Português Brasileiro.
Frankfurt: Valentia, 2009.

10. AGUILERA, Vanderci. Braguilha ou barguia: eis a questão. In: RIBEI-
RO, Silvana; COSTA, Sônia; CARDOSO, Suzana (Orgs.). Dos sons às
palavras: nas trilhas da língua portuguesa. Salvador: EDUFBA, 2009.

11. AGUILERA, Vanderci. Crenças e atitudes lingüísticas: quem fala a
língua brasileira?. In: RONCARATI, Cláudia; ABRAÇADO, Jus-
sara. (Orgs.). Português Brasileiro II. Niterói: EdUFF, 2009.

12. AGUILERA, Vanderci. De Quirinópolis - GO - Entrevista n.º 1.
In: CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra (Orgs.). Documentos 2.  Pro-
jeto Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 2006.

13. AGUILERA, Vanderci. Um caminho para o conhecimento da his-
tória da Língua Portuguesa no Brasil: as brincadeiras infantis. In:
LOBO, Tânia; RIBEIRO, Ilza; CARNEIRO, Zenaide; ALMEI-
DA, Norma. (Orgs.). Para a História do Português Brasileiro: novos
dados, novas análises. Salvador: EDUFBA, 2006.

14. AGUILERA, Vanderci. A geolingüística no Brasil: estágio atual. In:
RAMOS, Jânia. (Org.). Estudos sociolingüísticos: as quatro vertentes do
GT da ANPOLL. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006.

15. AGUILERA, Vanderci. Léxico regional, léxico rural ou vocabulá-
rio de curiosidade? um olhar sobre aspectos lexicais de Cuiabá. In:
ALMEIDA, Manoel; COX, Maria. (Orgs.). Vozes cuiabanas: estudos
lingüísticos em Mato Grosso. Cuiabá: Cathedral Publicações, 2005.

16. AGUILERA, Vanderci. Atlas Lingüístico do Brasil: atividades de-
senvolvidas pela equipe da UEL. In: AGUILERA, Vanderci;
MOTA, Jacyra; MILANI, Gleidy. (Orgs.). Documentos 1. Projeto
Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: EDUFBA, 2004.
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17. AGUILERA, Vanderci. Caminhos da Dialetologia: os atlas lingüís-
ticos do Brasil. In: HENRIQUES, Cláudio; PEREIRA, Maria.
(Orgs.). Língua e transdisciplinaridade: rumos, conexões, sentidos. São
Paulo: Contexto, 2002.

TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE CONGRESSOS

1. AGUILERA, Vanderci. Os róticos em início de sílabas e vocábu-
los nos falares paranaenses nos dados do ALiB. In: XIX SEMI-
NÁRIO DO CELLIP, 2009, Cascavel. Anais... Cascavel: Editora
da UNIOESTE, 2009. Ed. Eletrônica.

2. AGUILERA, Vanderci; YIDA, Vanessa. A Alimentação e Cozinha
no Brasil segundo a perspectiva da geolinguística pluridimensional.
In: XIX SEMINÁRIO DO CELLIP, 2009, Cascavel. Anais... Cas-
cavel: Editora da UNIOESTE, 2009. Ed. Eletrônica.

3. AGUILERA, Vanderci. A distribuição dos róticos em coda silábi-
ca nos dados do Atlas Linguístico do Brasil – PR: um estudo geo-
sociolinguístico. In: ANPOLL, 2008, Anais... Fortaleza: Ed UECE,
2008. Ed. Eletrônica

4. AGUILERA, Vanderci; PASTORELLI, Daniele. Estudos lexicais
sobre o campo semântico do corpo humano em capitais brasilei-
ras. In: 6º ELLE - ENCONTRO DE LETRAS, LINGUAGEM
E ENSINO, 2008, Londrina. Anais... Londrina: UNOPAR Edito-
ra, 2008. Ed. Eletrônica.

5. AGUILERA, Vanderci; ROMANO, Valter. A distribuição diatópica
das variantes para tangerina: um estudo geo-sociolinguistico. In: 6º ELLE
- ENCONTRO DE LETRAS, LINGUAGEM E ENSINO, 2008,
Londrina. Anais... Londrina: UNOPAR Editora, 2008. Ed. Eletrônica.

6. AGUILERA, Vanderci. O ideal e o real na pesquisa geolinguística:
caminhos. In: XI SIMPÓSIO NACIONAL E I SIMPÓSIO IN-
TERNACIONAL DE LETRAS E LINGÜÍSTICA (XI SILEL),
2008, Uberlândia. Anais... Uberlândia: ILEEL, 2008. Ed. Eletrônica.

7. AGUILERA, Vanderci. O que um atlas lingüístico nacional pode
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revelar sobre as crenças e atitudes de falantes das regiões Centro-
Oeste e Sul do Brasil. In: I FORUM INTERNACIONAL DA
DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA, 2007, Porto Alegre. Anais...
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007. p. 6-17.

8. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Ariane. Atlas Lingüístico do
Brasil: os percalços de um trabalho dialetológico. In: V SEMINÁ-
RIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUAGEM E SIGNIFICA-
ÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO DE LEITURA DO BRA-
SIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina: Universidade Estadual de
Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

9. AGUILERA, Vanderci. O pesquisador de campo nos atlas lingüísti-
cos brasileiros. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LIN-
GUAGEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO
DE LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina:
Universidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

10. AGUILERA, Vanderci; YIDA, Vanessa. O papel da geolingüística
no estudo da variação lexical: o contexto da alimentação e cozinha
no Brasil. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUA-
GEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO DE
LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina: Uni-
versidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

11. AGUILERA, Vanderci; PASTORELLI, Daniele. Para o Atlas Lin-
güístico do Brasil: estudos lexicais sobre o campo semântico do cor-
po humano. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LIN-
GUAGEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO
DE LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina:
Universidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

12. AGUILERA, Vanderci; MICHELETTI, Wérica. Dados de uma
pesquisa dialetológica: a monotongação em Curitiba e Boa Vista.
In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUAGEM E
SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO DE LEITU-
RA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina: Universidade
Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.
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13. AGUILERA, Vanderci; COSTA, Silvana. Iotização - um estudo
geolingüístico. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LIN-
GUAGEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓ-
SIO DE LEITURA DO BRASIL, 2006, Anais... Londrina: Uni-
versidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

14. AGUILERA, Vanderci; SILVA, Greize. Diferentes olhares sobre a
formação do Português Brasileiro: o Projeto Atlas Lingüístico do
Brasil. In: V SEMINÁRIO DE ESTUDOS SOBRE LINGUA-
GEM E SIGNIFICAÇÃO (SELISIGNO) E VI SIMPÓSIO DE
LEITURA DO BRASIL, 2006, Londrina. Anais... Londrina: Uni-
versidade Estadual de Londrina, 2006. Ed. Eletrônica.

15. AGUILERA, Vanderci; PAES, Greize; AMANCIO, Rosana. O co-
nhecimento de mundo e a produção lexical na pesquisa geolingüísti-
ca. In: XV SEMINÁRIO DO CELLIP, 2003, Londrina. Anais...
Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2003. Ed. Eletrônica.

16. AGUILERA, Vanderci. Atlas Lingüístico do Brasil (ALiB): primei-
ros estudos lexicais. In: II CONGRESSO NACIONAL DA ABRA-
LIN E XIV INSTITUTO LINGÜÍSTICO, 1998, Florianópolis.
Anais... Florianópolis: Associação Brasileira de Lingüística, 1998. Ed.
Eletrônica.

PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS

1. AGUILERA, Vanderci; ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fa-
biane. (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2012.

2. AGUILERA, Vanderci; ISQUERDO, Aparecida; ALTINO, Fa-
biane. (Orgs.). Atlas Linguístico do Brasil - descrevendo a língua, for-
mando novos pesquisadores. Londrina: Ed. Eletrônica, 2009.

3. AGUILERA, Vanderci de Andrade (Org.). A Geolingüística no Brasil: tri-
lhas seguidas, caminhos a percorrer. Londrina: Editora da UEL, 2005.
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4. AGUILERA, Vanderci de Andrade; MOTA, Jacyra; MILANI,
Gleidy. (Orgs.). Documentos 1. Projeto Atlas Lingüístico do Brasil.
Salvador: EDUFBA, 2004.

5. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas Lin-
güístico do Brasil: questionários 2001. Londrina: Editora da UEL, 2001.

6. AGUILERA, Vanderci de Andrade (Org.). Caminhos e perspectivas
para a Dialectologia no Brasil. Londrina: Editora da UEL, 1998.

7. AGUILERA, Vanderci; CARDOSO, Suzana; MOTA, Jacyra; ARA-
GÃO, Maria do Socorro; ZÁGARI, Mário; KOCH, Walter. Atlas
Lingüístico do Brasil: questionários. Londrina: Editora da UEL, 1998.

No Núcleo Regional Paraná, também, houve orien-
tação de trabalhos de Pós-Graduação no tema da variação dialetal
com dados do corpus do Projeto ALiB. Citam-se, como trabalhos já
concluídos e defendidos, no Programa de Pós-Graduação em Estu-
dos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, as Disserta-
ções de Mestrado de Vanessa Yida, denominada A alimentação e cozinha
no Brasil: um estudo léxico-semântico, defendida em 2009, e de Sanimar
Busse, intitulada Um estudo geossociolingüístico da fala do Oeste do Paraná,
defendida em 2010.

Núcleo Regional Rio Grande do Sul

A equipe Regional Rio Grande do Sul publicou um
artigo completo em periódico, um capítulo de livro e 2 trabalhos com-
pletos em Anais de Congressos.

ARTIGO EM PERIÓDICO

1. MARGOTTI, Felício; PINHO, Antônio. A variação da lateral pos-
vocálica /l/ no português do Brasil. Revista Working Papers em Lin-
guística, n. 1. Florianópolis, 1998.
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CAPÍTULO DE LIVRO

1. MARGOTTI, Felício; BASSI, Alessandra. Um estudo geolinguísti-
co nas capitais brasileiras das variantes lexicais para a brincadeira
infantil amarelinha. (no prelo).

TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE
CONGRESSOS

1. MARGOTTI, Felício; BASSI, Alessandra. A palatalização da fricati-
va em coda silábica no falar florianopolitano: perspectiva fonológi-
co-variacionista. In: 1° COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ES-
TUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 2010, Maringá. Anais...
Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2010. Ed. Eletrônica.

2. MARGOTTI, Felício; LIRA, Aline. Dialetologia e Relações Públi-
cas: propostas interdisciplinares para o Atlas Linguístico Brasileiro
(ALiB). In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL LINGUAGENS E
CULTURAS, 2010, Florianópolis. Anais... Florianópolis: Universi-
dade Federal de Santa Catarina, 2010. Ed. Eletrônica.

No Núcleo Regional Rio Grande do Sul, também,
se registra orientação de trabalhos de Pós-Graduação no tema da
variação dialetal com dados do corpus do Projeto ALiB. Citam-se, como
trabalhos já concluídos e defendidos, no Programa de Pós-Graduação
em Linguística, Literatura e Inglês da Universidade Federal de Santa
Catarina, as Dissertações de Mestrado de Shirley Vieira, intitulada O
comportamento das vogais médias pretônicas no Espírito Santo, defendida em
2010, e de Alessandra Bassi, denominada A palatalização da fricativa em
coda silábica no falar florianopolitano e carioca: uma abordagem fonológica e geolin-
guística, defendida em 2011.
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Uma palavra para concluir

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil é um Projeto de
relevância para a construção dos estudos dialetais brasileiros e que
vem trazendo muitas contribuições para o cenário dos estudos sobre
a língua portuguesa, por meio de uma resenha e dos 48 artigos com-
pletos publicados em periódicos, das 9 publicações organizadas, 96
capítulos de livros publicados, 73 trabalhos completos em Anais de
Congressos, 10 Dissertações de Mestrado e uma Tese de Doutora-
do. Assim, as publicações aqui reunidas são um convite à pesquisa,
reflexões e conversas em torno da temática da Diversidade Linguís-
tica no Brasil.
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ESTUDOS
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Introdução

A pesquisa para o Atlas Linguístico do Brasil - Projeto AliB,
nas capitais dos estados nordestinos - Salvador, Aracaju, Maceió, Recife,
João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís - vem confirmando uma
série de fatos fonético-fonológicos já detectados em trabalhos anteriores,
realizados por nós e por outros pesquisadores locais e nacionais, com corpo-
ra diferentes. A pesquisa está em fase adiantada, porém, somente com o
término dos inquéritos e das análises que estão sendo feitas, os fatos encon-
trados e aqui analisados poderão ser confirmados, caracterizando, ou não,
uma variante diatópica, ou regional do falar dessas capitais e desses estados
ou, ainda, uma variante diastrática ou social, quer diageracional, diagenéri-
ca ou de escolaridade desses falantes.

O fenômeno aqui abordado é o da monotongação dos
ditongos /aj, ej/ e /ow/, como em: “paixão” 
         

O corpus utilizado é do Projeto Atlas Linguístico do Bra-
sil, com a amostra de 72 informantes de nove capitais da região nor-
destina, homens e mulheres, de duas faixas etárias e de dois níveis de
escolaridade.

O fenômeno da monotongação: aspectos  teóricos

A discussão sobre a monotongação está intimamente
relacionada ao ditongo, uma vez que a monotongação e o consequente
monotongo só surgem a partir de um ditongo.

1 Professora da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal da
Paraíba, socorro.aragao@terra.com.br.

MONOTONGAÇÃO EM CAPITAIS DO NORDESTE
BRASILEIRO: DADOS DO ALiB

Maria do Socorro Silva de Aragão1
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Ditongo

O ditongo é um dos elementos linguísticos existentes
nas línguas de modo geral e sua existência na língua portuguesa é regis-
trada desde o latim até nossos dias. O latim clássico possuía quatro
ditongos: [ae], [oe], [aw] e [ew]. Esses ditongos latinos seguiram dois
caminhos diferentes na passagem para o português: ou se ampliaram
em novos ditongos ou se monotongaram.

Ao definir o ditongo dizem Xavier e Mateus (s.d., p.
132):

Sequência vocálica no interior de uma única sílaba, formada por
uma vogal e uma semivogal, ou por uma semivogal e uma
vogal, em que a vogal constitui o núcleo de sílaba. Do ponto de
vista fonético, a dependência da semivogal em relação ao núcleo
silábico é assinalada acusticamente por um movimento contí-
nuo e rápido de transição dos formantes.

Mounin (1974, p. 109) define o ditongo do ponto de
vista fonético como:

Vogal cujo timbre se modifica durante a emissão pela mudança
de posição gradual dos órgãos articulatórios.

A língua portuguesa possui, atualmente, em termos de
sistema 36 ditongos, sendo 15 decrescentes, em que o primeiro ele-
mento é uma vogal e o segundo, uma semivogal, e 21 crescentes, em
que o primeiro elemento é uma semivogal e o segundo, uma vogal, do
seguinte modo:

Decrescentes

 Orais: [aj, j, j, oj, uj, aw, w, ew, iw]

 Nasais:  [aj, ej, oj, uj, aw]~ ~ ~ ~ ~
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Crescentes

 Orais: [ja, j, je, ji, j, jo, ju, wa, w?, we, wi, w?, wo,
wu ]

 Nasais:

Essa classificação de ditongos, em crescentes e decres-
centes, tem gerado muitas discussões e alguns estudiosos chegam a
dizer que a língua portuguesa não tem ditongos crescentes, mas, apenas
decrescentes, como Câmara Jr. (1979, p.54) ao dizer que os verdadei-
ros ditongos em português são os decrescentes; os crescentes variam
livremente com o hiato (su-as) /suas/.

Tal ideia é também defendida por Bisol (1989, p.156)
quando diz que o português não tem ditongos crescentes usando como
principal argumento para essa afirmação o fato de que o glide, na
sequencia CV, normalmente está em variação livre com a vogal ho-
morgânica, dizendo que o ditongo crescente é, pois, sempre resultado
de ressilabificação.

Para ela a sequência glide-vogal é o resultado da ressila-
bificação pós-lexical, ou seja, os ditongos crescentes não fazem parte
do inventário fonológico do português, e surgem da fusão de rimas de
suas sílabas travadas, enquanto VV é uma sílaba aberta.

A alternativa VV é considerada melhor, a partir dos se-
guintes argumentos:

a) o “r” apresenta-se como forte depois de uma sílaba travada:
Is[r]ael, hon[r]a, mas não depois de ditongo: au[]ora, eu[]opeu,
portanto a sílaba com ditongo não é travada.

b) A facilidade com que se passa de um ditongo para um monoton-
go (c[aj]xa, c[a]xa), a variação livre da divisão silábica na sequência
átona de vogal + vogal alta (vai-da-de – va-i-da-de) ou mesmo a
fácil passagem de /i/ assilábico para [e] em papa[e] evidenciam,

[ja, j , je, ji, j , jo, ju, wa, w , we, wi, w , wo,    
wu ]
[ jã, je, jõ, wã, we, wi, wõ ] 
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segundo Câmara Jr., que os dois elementos estão ligados ao nú-
cleo: (alternativa VV).

Couto (1994, p. 130-131) rebate essa ideia, mostrando
que “há casos em que é indubitável a existência de ditongos crescentes
que não estão em variação livre com hiatos, ou seja, com os dois seg-
mentos dominados por um só núcleo [...]”, dando uma série de exem-
plos que comprovam essa afirmação: ideia, meia, boia, apoio e tapuia.

Nossa posição é de que na língua portuguesa há diton-
gos crescentes, embora em menor número e em menor quantidade de
realização do que os decrescentes.

A partir dessas discussões os ditongos são divididos de
modos diferentes, de acordo com os autores: em verdadeiros e falsos,
em estáveis e variáveis, em pesados e leves, em fonéticos e fonológi-
cos, dependendo se têm valor distintivo, logo, fonológicos, como em
/mah - maw/ ou se são apenas realizações diferentes de um mes-
mo grupo vocálico pronunciado na mesma sílaba, como em [ kaj
- ka].

Assim, os chamados ditongos verdadeiros, estáveis ou
pesados, são fonológicos e os falsos, variáveis e leves, são fonéticos.

Processo de Monotongação

A monotongação é vista como uma redução do diton-
go à vogal simples ou pura, por um processo de assimilação completa,
no dizer de Xavier e Mateus (s.d., p. 249). Também tem sido estudada
dos mais diferentes pontos de vista, ora como uma variação fonética,
de facilidade de articulação, ora como uma marca sociolinguística e
dialetal.

Câmara Jr. (1977, p 170) ao falar sobre monotongação
reforça seu caráter puramente fonético ao mostrar que, apesar de o
ditongo ser monotongado, na grafia ele permanece. Em suas palavras,
monotongação é:
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Mudança fonética que consiste na passagem de um ditongo a
uma vogal simples. Para pôr em relevo o fenômeno da mono-
tongação chama-se, muitas vezes, monotongo, à vogal simples
resultante, principalmente quando a grafia continua a indicar o
ditongo e ele ainda se realiza numa linguagem mais cuidadosa.
Entre nós há nesse sentido o monotongo ou /ô/, em qualquer
caso, e ai /a/, ei /ê/ diante de uma consoante chiante; exs.:
(p)ouca como (b)oca, (c)aixa como acha, (d)eixa como (f)echa.

A monotongação é, segundo Trask (1996, p. 226): “Qual-
quer processo fonológico no qual um ditongo é convertido em mo-
notongo”.

Para Cristófaro Silva (2011, p. 153) monotongação é:

Fenômeno fonológico em que um ditongo passa a ser produzi-
do como uma única vogal. A monotongação ocorre, em portu-
guês, com ditongos decrescentes, como, por exemplo, em f[ej]ra
> f[e]ra, b[ai]xa > b[a]xa, l[ou]co > l[o]co.[...]

O estudo da monotongação dos ditongos orais tônicos
/aj/, /ej/ e /ow/ na descrição do português falado no Brasil tem
sido feito por pesquisadores usando corpora de diferentes regiões do
país, com bases teóricas que vão desde a gramática tradicional, ao es-
truturalismo, à fonologia de uso, à geometria dos traços, à fonologia
probabilística até a teoria da otimalidade conexionista. Tais trabalhos
têm enfoques dialetais e sociolinguísticos, com controle de variáveis
linguísticas e diatópicas, diastráticas, diageracionais, diassexuais e socio-
culturais.

Entre eles podemos citar desde os mais tradicionais aos
mais atuais: Amaral (1920), para São Paulo; Monteiro (1933), para o
Ceará; Marroquim (1934), para Alagoas e Pernambuco; Teixeira (1938),
para Minas Gerais; Paes (1938) para o Rio Grande do Sul; Teixeira
(1944), para Goiás; Nascentes (1953), para o Rio de Janeiro; Câmara
Jr. (1957), para o Rio de Janeiro; Lemle (1978); e mais modernamente,
Veado (1983), para Minas Gerais; Meneghini (1983), para Ibiaçá – RS;
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Mota (1986) para Ribeirópolis - SE; Paladino Neto (1990), para o Rio
de Janeiro; Silva (1997) para o Rio de Janeiro; Silva (1997), para a
Paraíba; Bisol (1989; 1994); Ribeiro (1990), para o Sudoeste do Paraná;
Paiva (1996) para o Rio de Janeiro; Cabreira (1996), para Curitiba,
Florianópolis e Porto Alegre; Araújo (1999), para Caxias – MA; Araújo
(2000), para Fortaleza-CE; Aragão (2000), para Fortaleza-CE; Amo-
rim (2001), para Feira Nova – PE; Lopes (2002), para Altamira-PA;
Pereira (2003), para Tubarão - SC; Amaral (2005), para o Sul do Brasil;
Carvalho (2007), para Recife-PE; Benayon (2006), para o Rio de Janei-
ro; Bonilha (2007), Oliveira (2008), para Salvador – BA; Brescancini
(2009), para Florianópolis-SC; Santos e Chaves (2010) para Plácido de
Castro – AC; Toledo e Monareto (2010) para o Sul do Brasil; Toledo
(2010) para Porto Alegre; Silva e Souza (2012) para Cipoal dos Pretos
- MA, entre outros.

Monotongo

O termo monotongo não é usado com muita frequên-
cia, a não ser quando se trabalha com a monotongação. Alguns autores
se referem a ele quando tratam de monotongação, para mostrar o
processo de redução do ditongo que perde sua semivogal e passa a
uma vogal simples, neste caso, monotonga-se. No caso da ditongação
a vogal simples, monotongo, se espraia num ditongo.

Para Hartmann e Stork (1976, p. 144), monotongo é:

Um som vocálico único, sem qualquer alteração na qualidade a
partir do início ao fim da sua produção, em oposição a ditongo.

O monotongo é uma vogal pura, no dizer de Crystal
(1980, p. 230). Para ele monotongo é:

[...] termo utilizado na classificação Fonética de vogal com base
no seu Modo de Articulação: refere-se a uma vogal (uma vogal
Pura), onde não há alteração detectável na qualidade durante
uma Sílaba.
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Para Cristófaro Silva (2011, p. 153) monotongo:

É vogal simples, ou seja, uma única vogal, que ocupa a posição
de núcleo da sílaba. [...]. Um monotongo pode ocorrer sozinho
em uma sílaba, por exemplo, amor, ou pode ocorrer seguido e
precedido de consoante, festa.

A Monotongação no Falar das Capitais do Nordeste

O estudo aqui apresentado foi feito com uma amostra-
gem de setenta e duas entrevistas que fazem parte do banco de dados do
Projeto ALiB. Nele, procuramos descrever e analisar a realização de di-
tongos que se monotongam, correlacionar esses fenômenos com os con-
textos linguísticos em que foram produzidos e estudar as implicações
dialetais e sociolinguísticas de tais usos. O corpus foi assim constituído:

Constituição do corpus

Localidades: 09 Capitais de estados nordestinos;
Número de Informantes: 72
Sexo: Masculino e Feminino
Faixa Etária: 18 a 30 – 50 a 65 anos
Escolaridades: Fundamental e Superior
Itens Lexicais utilizados para a análise
 03 itens para a monotongação do ditongo / aj > a /:

“caixa”, “baixa’, “faixa”;
 03 itens para a monotongação do ditongo /ej > e /:

“prateleira”, “queijo”, “peixe”;
 03 itens para a monotongação do ditongo / ow > o /:

“ouvido”, “loura’, “tesoura”.
Num total de 216 itens para análise.

Variáveis Linguísticas Analisadas
 contexto posterior
 extensão da palavra
 tonicidade.
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Análise do material

Ao analisarmos o material do Atlas Linguístico do Bra-
sil, nas capitais nordestinas, percebemos a grande ocorrência de mono-
tongação, dos ditongos /aj/, /ej/ e /ow/.

Em um primeiro momento, se poderia pensar numa
variação diatópica, marcando a região nordestina ou mesmo um esta-
do específico do Nordeste. Contudo, ao analisarmos trabalhos seme-
lhantes realizados em outras regiões do país, constatamos a ocorrência
do mesmo fenômeno nessas regiões, donde se pode descartar a hipó-
tese de variante regional.

Percebe-se, ainda, que todos os trabalhos realizados uti-
lizam corpora de linguagem popular, o que marcaria uma variação dias-
trática e não diatópica.

A dúvida seria, então, em que nível se dá a monotonga-
ção e que fatores linguísticos e extralinguísticos são responsáveis por
essas variações nas capitais nordestinas.

Nossa análise mostrou os seguintes resultados:

Frequência de monotongação:

Dos 216 itens analisados:

 >>>>
] tiveram uma frequência de 126 ocorrências,
num percentual de 58,3%;

 [ej > e ] – [patelej > patile], [kej > ke],
[pej > pe] tiveram uma frequência de 129 ocor-
rências, num percentual de 59,7%;

 [ow > o ] – owvid > ovid], [lowa > loa],
[tizow > tizo], tiveram uma frequência de 108
ocorrências, num percentual de 50%;
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O que mostra a incidência de monotongação superan-
do sempre os 50% de ocorrência, apenas numa pequena amostra.

Gráfico 1 – Frequência da Monotongação (%)

Variáveis linguísticas

a) Contexto posterior

 O fonema /  / em posição posterior ao ditongo
é o de maior influência na monotongação, chegan-
do a ser quase que categórico, como nos exem-
plos: “prateleira” [patilej > patile], “tesou-
ra” [tizow > tizo], “loura” [low > lo];

 O fonema /  /, em posição posterior ao diton-
go, facilita sua monotongação, como nos exem-
plos: “baixa” [ > ], “caixa”  [ >
 ], “faixa” [ f>f];

 O fonema / /, em posição posterior ao diton-
go, facilita sua monotongação, como nos exem-
plos “beijo” [bej > be], “queijo” [kej >
ke], [fejãw > feãw];

/ ej > e /                 / aj>a /                 / ow>o /
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b) Extensão da palavra
Quanto maior o número de sílabas na palavra, mais a

monotongação ocorre, como nos exemplos: “bandeira” [bdej >
bde], “peneira” [ pnej > pene], “pratileira” [patilej >
patile;

c) Tonicidade
Em todos os itens lexicais analisados a monotongação

ocorre sistematicamente em sílabas tônicas, sendo categórico. Apenas
um de nossos exemplos ocorreu em sílaba pretônica, no caso: “feijão”
[fejãw > feãw].

1.1.2. Variáveis Sociais

a) Variável Sexo
A variável sexo apresentou um percentual significativo para

a monotongação, uma vez que os homens monotongam num percentu-
al de 99,7% e as mulheres monotongam num percentual de 75%.

Gráfico 2 – Variável Sexo

a) Variável Faixa Etária
A variável idade não apresentou uma diferença signifi-

cativa no fenômeno da monotongação, sendo que os mais jovens, na
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18 a 30 anos                  50 a 60 anos

a)  Variável Escolaridade
A variável nível de escolaridade também apresentou al-

guma significação para a monotongação, uma vez que os informantes
do primeiro nível de escolaridade, fundamental até a 9ª série, mono-
tongam os ditongos em 98,6% e os de ensino superior em 71,2%.

Gráfico 4 – Variável Escolaridade

faixa etária entre 18 e 30 anos, monotongam num percentual de 87,9%
e os mais idosos, na faixa de 50 a 60 anos, monotongam num percen-
tual de 86,1%.

Gráfico 3 – Variável Idade
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Considerações finais

De nossas análises chegamos à conclusão de que a hipó-
tese de variante regional nordestina está totalmente descartada, uma
vez que os mesmos fenômenos ocorrem em diferentes regiões do
país, fato comprovado por trabalhos de estudiosos que analisaram
outros falares regionais.

Nossa pesquisa confirmou parcialmente a hipótese da
variante social quanto ao sexo e ao nível de escolaridade, embora num
percentual não muito grande. A faixa etária  não apresentou per-
centuais significativos.

Os resultados confirmaram completamente a hipótese
de variante fonética quanto ao contexto posterior, quanto à extensão
da palavra e quanto à tonicidade.

Assim, o fenômeno da monotongação no falar das ca-
pitais do Nordeste não é diatópico, é parcialmente diastrático e com-
pletamente linguístico: fonético por excelência.
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A DISTRIBUIÇÃO DO DITONGO <ej> NO
ESTADO DO PARÁ

Abdelhak RAZKY (UFPA/CNPq)1

Maria Adelina Rodrigues de FARIAS (UFPA)2

Introdução

O estudo que ora apresentamos integra o Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB), que forneceu meios para a composição
do arcabouço teórico-metodológico desta pesquisa. Portanto, as análi-
ses materializaram-se a partir da coleta de dados realizada pelos inte-
grantes do ALiB regional (Norte). Consiste essa coleta na aplicação de
questionários (QFF – Questionário Fonético-Fonológico; QSL – Ques-
tionário Semântico-Lexical; e QMS – Questionário Morfossintático),
de questões para Discurso Semidirigido (DS), Questões de Pragmática
(Qprag), Questões de Prosódia (Qpros) e Perguntas Metalinguísticas
(PM), além de Texto para Leitura (TL).

O Projeto ALiB no Norte do país é constituído de pontos
de inquérito espalhados ao longo dos Estados que compõem uma
região com variadas peculiaridades linguísticas, sociais, políticas e cultu-
rais, resultantes de especificidades históricas, de povoamento e de de-
senvolvimento econômico.

O objetivo deste trabalho é o de colaborar na compre-
ensão da ampla, sistemática e multifacetada realidade linguística do fa-
lar no português brasileiro, de um modo geral, e observar, em especial,
um elemento de variada concepção entre especialistas da área, o diton-

1 Professor da Universidade Federal do Pará e Bolsista CNPq, razky@ufpa.br,
arazky@gmail.com.

2 Mestre pela Universidade Federal do Pará.
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go decrescente <ej>, visto configurar uma das formas que mais so-
frem variação, em especial do ponto de vista de suas restrições estrutu-
rais. Pretende-se então:

a. Analisar a distribuição fonética do ditongo <ej>
por meio do corpus ALiB-Pará, focalizando as lo-
calidades de Belém, Bragança, Soure e Jacareacan-
ga;

b. Verificar que fatores estruturais mais influenciam
na realização ditongada ou na monotongação da
variável neste território;

c. Apontar em que medida a variável está condicio-
nada a fatores sociais, tais como escolaridade, sexo,
origem;

d. Propiciar uma visão espacial da realidade fonética
de <ej> nestas localidades, mapeando os resulta-
dos e comparando-os entre as localidades.

Metodologia

Os Pontos de Inquérito

Sabemos que o Norte do Brasil é marcado por desní-
veis sociais bastante graves e são altos os índices de analfabetismo em
comunidades interioranas, assim como é marcado por áreas de imi-
gração, especialmente em extensões de garimpo, pelas minorias linguís-
ticas e sociais, como povos indígenas e comunidades quilombolas.

Consideramos, portanto, nesta pesquisa, falantes nativos
do Estado do Pará, em que teremos como representação uma locali-
dade de quatro das mesorregiões do Estado: Área Metropolitana, ten-
do como foco a capital, Belém – com oito informantes; Nordeste do
Pará, focalizando a cidade de Bragança – com quatro informantes;
Marajó, com a cidade de Soure – também composto de quatro infor-
mantes; e Sudoeste, na cidade de Jacareacanga, com o mesmo número
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de informantes; totalizando, pois, 20 (vinte) informantes estratificados
em faixa etária, escolaridade e sexo.

Os informantes

São 20 (vinte) informantes de ambos os sexos. Tem-se
oito nas capitais (sendo quatro com nível superior de ensino e os ou-
tros quatro com nível fundamental, assim como nas demais localida-
des) e quatro nas outras, distribuídos igualmente em duas faixas etárias
(18 a 30 anos e 50 a 65 anos de idade), que tenham aí nascido e, prefe-
rencialmente, que tenham pais também nascidos na localidade.

Variáveis sociolinguísticas

Variável dependente

Considerou-se a variável <ej> como dependente, sen-
do suas possíveis realizações a forma com manutenção da semivogal
/j/, ou seja, o ditongo pleno; e sua forma monotongada, isto é, quan-
do suprimida a vogal assilábica. Logo, estamos considerando como
aplicação da regra a monotongação do ditongo <ej>, por exemplo,
em beija-flor/beja-flor, teia/tea, manteiga/mantega, leira/lera, etc.

Variáveis independentes

Detemo-nos aqui nos possíveis condicionadores linguís-
ticos que comumente vêm relacionados à produção acadêmica. Den-
tro desses grupos de condicionadores, fazem parte somente os fatores
considerados relevantes pelo programa estatístico Varbrul. São eles:

- Segmento Fonético Subsequente: neste grupo de fato-
res, tratamos como relevantes o tepe alveolar (beira), a oclusiva velar
sonora (manteiga), a oclusiva alveolar surda (peito), a fricativa palatal
surda (queixo), a fricativa palatal sonora (queijo), a vogal baixa (meia), a
vogal alta (seio) e a africada surda (lei[t ]e);∫ 
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- Tonicidade da Sílaba: destacamos as átonas pretônicas
(beijar) e as tônicas paroxítonas (beira);

- Estrutura Silábica da Palavra: composto de palavras
dissilábicas (seio), trissilábicas (peneira) e polissilábicas (aleijado);

- Posição do Ditongo na Palavra: estruturado em início
(peito), meio (cadeira) e fim (acordei);

- Classe da Palavra que Contém o Ditongo: cuja rele-
vância está no substantivo (feira), adjetivo (cachaceiro), verbo (beijar), e
numeral (primeiro).

Os grupos de fatores sociais para a realização do traba-
lho são: sexo, idade, escolaridade e localidade. As variáveis de ordem
situacionais dizem respeito à maneira como o ditongo se comporta
quando realizado dentro de uma resposta a um questionário e a partir
da fala espontânea.

Análises dos resultados

Foram computados, a partir da análise computacional
do pacote VARBRUL, 869 dados dos quais 58% foram resultado da
monotongação de <ej> na fala de indivíduos oriundos das localidades
ora estudadas.

Análise das Variáveis Linguísticas

Faremos, a seguir, a exposição dos resultados no que se
refere aos grupos de fatores que se mostraram mais relevantes na de-
preensão da regra de monotongação na fala do paraense.

Segmento Fonético Subsequente

O programa Varbrul selecionou o segmento fonético
subsequente como o grupo de fatores mais relevante na depreensão da
regra de monotongação no Estado do Pará. Nesse grupo de fatores,
pode-se observar que, em termos de quantidade de ocorrências, há
uma escala de produtividade, isto é, o ditongo <ej> se realiza potenci-
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almente, diante de: tepe (506 ocorrências); oclusiva alveolar surda (80);
fricativa palatal surda (70); fricativa palatal sonora (58); vogal baixa
(55); africada palato-alveolar (33) e oclusiva velar sonora (25), confor-
me apresentado na tabela a seguir:

TAB 01: A Importância do Segmento Fonético Subsequente para a
Aplicação da Regra de Monotongação de <ej>

Variáveis Monotongo (%) Exemplo Peso Relativo 
 416 de 506/82% Prateleira (QFF) .79 
 17 de 25/68% Manteiga (QFF) .64 
 36 de 70/51% Queixal (QSL) .47 
 27 de 58/47% Beijar (QFF) .42 
 4 de 33/12% Mãe de Leite (QSL) .10 
 1 de 55/2% Seio (QSL) .02 
 1 de 80/1% Peito (QSL) .01 

Total 502 de 827/61% 
 Os resultados mostram que, dentre os fatores estrutu-

rais, o que mais propicia o apagamento da semivogal no ditongo <ej>
é o tepe, quando localizado após a variável, como em janeiro/janero,
com peso relativo (.79), o que vem confirmar os resultados de outros
estudos, como é o caso de Veado (1983), Bisol (1994), Paiva (1996),
Cabreira (1996), Mota (1988), Araújo (1999) e Lopes (2002). De acor-
do com Bisol (1989), nesse ambiente, o <ej> constitui um ditongo
leve, pois alterna com o monotongo, sem implicar mudança de senti-
do. Nesse contexto, seria, pois, um ditongo puramente fonético.

Segue-se a esse fator a oclusiva velar sonora (.64). Deve-
mos, no entanto, usar de cuidado em relação a esse fator, pois a maio-
ria absoluta de ocorrências nesse ambiente refere-se à palavra manteiga,
o que pode configurar uma particularidade do item lexical.

As fricativas palatais surda e sonora apresentam pesos
com tendência negativa para o apagamento da semivogal quando o
ditongo lhes precede, como em queixal/quexal (.47) e beija-flor/beja-
flor (.42), respectivamente.
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Os resultados, embora negativos, mas muito próximos
da neutralidade nesses ambientes, causam certa estranheza, visto que muitos
autores têm registrado apagamento recorrente e em grande escala da
semivogal nesse contexto. O estudo de Cabreira (1996), por exemplo,
mostra que 99% das ocorrências de <ej> monotongadas no Sul do
Brasil são diante de tepe e de fricativas palato-alveolares no contexto
seguinte ao ditongo. Segundo Bisol (1989), o glide vizinho à palatal pode
ser retirado ou não, o que não afetará o sentido da palavra, pois não há
exemplo de pares mínimos neste contexto, configurando-se, pois, num
“falso” ditongo. Para Bagno (2001), o glide, sendo um som alto, diante de
consoante palatal é assimilado a este último segmento, configurando, pois,
não uma simplificação de <ej> em /e/, mas uma assilimilação de /j/ à
consoante palatal posteriormente contígua, o que também é confirma-
do por Silva (1997). Esses resultados ratificam também Bisol (1989),
Paiva (1996), Silva (1997) e Lopes (2002). Acreditamos, no entanto, que
os resultados por nós alcançados podem estar relacionados a fatores
extralinguísticos, como escolaridade e procedência do informante.

As oclusivas e africadas (estas variantes daquelas) pos-
postas ao ditongo parecem, de um modo geral, estimular o falante a
manter a semivogal, como é o caso de [] (.10), como em mãe de leite,
por exemplo; e do /t/ como em peito, prefeito, aceito, que apreentou um
dos mais altos níveis de manutenção da semivogal: (.01) para mono-
tongação. Vale observar que, no estudo feito por Aragão (2002) com
o corpus experimental do ALiB, pode-se encontrar, na localidade de
Vitória da Conquista, informantes realizando vogal simples diante de
consoante africada, como em  [/, resultado que
corrobora a afirmação de Mota (1988), de que, diante do /t/, ocorre
tanto /ej/ quanto /e/ se a realização for africada palatal; o que não se
observa no português falado no Estado do Pará, conforme os dados
apresentados. Quanto às oclusivas, em especial o /t/, esses resultados
confirmam o que foi observado por Mota, em Ribeirópolis, ao afir-
mar que, diante desse som, acontece <ej> quando se realiza como
oclusiva dental. Com base nos dados, observamos que as vogais, quando
pospostas ao ditongo <ej> propiciam a manutenção da semivogal.
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Assim, os maiores promotores do ditongo pleno parecem
ser o /a/ (.02) para a aplicação da regra (ex. meia, leia, teia), e o /u/, cujos
dados resultaram em knockout, isto é, em que há inexistência de varia-
ção (ex. seio, leio, creio); o que é confirmado por Paiva (1996), Silva
(1997) e Lopes (2002). Esse fenômeno parece bastante peculiar, já que
vogal e glide são sons homorgânicos, o que poderia influenciar no senti-
do de haver uma harmonização e, consequentemente, um apagamento
da semivogal, por ser esta mais fraca. Segundo Paiva (1996), porém, o
glide entre duas vogais parece configurar uma tentativa histórica de se
evitarem os hiatos, pois a semivogal, nesse ambiente, seria um som de
transição. Couto (1994) assevera que, em sequências como meia e seio,
quando se localiza a vogal depois do elemento semivocálico, este pare-
ce se associar tanto a ela quanto à vogal anterior ao glide. Nessa pers-
pectiva, há um processo da ambissilabicidade, em que dois ditongos são
formados com a mesma semivogal.

Nos estudos de Mota (1988), verificou-se uma relação
entre <ej> e /e/ e a qualidade da vogal seguinte: quando baixa central
/a/ ocorrem as duas variantes, mas quando alta posterior /u/ há uma
manutenção categórica. Cabe aqui ressaltar que, concernente aos itens seio,
meio, leio, ocorridos sistematicamente no corpus, pode-se dizer, por exten-
são ao que asseverou Bisol (1989), com relação ao que chama de “diton-
gos verdadeiros” e “ditongos falsos”, que o ditongo nesses lexemas con-
figura-se como um “ditongo verdadeiro”, pois podemos encontrar, em
língua portuguesa, par mínimo para essas palavras, achando-se o diton-
go em menos condições de que se efetive a monotongação, pois se
encontra na estrutura profunda da língua. Podemos ratificar esse pensa-
mento levando em conta a assertiva de Câmara Jr. (1997), a qual diz que
o /o/ átono final, em língua portuguesa, tende a sofrer alteamento. Terí-
amos, então, a formação do par mínimo /seju/ x /seu/, /meju/ x
/meu/, /leju/ x /leu/ (presença X ausência da semivogal).

Tonicidade da sílaba

Aqui se observa que, quantitativamente, as ocorrências
de <ej> apresentam mais produtividade em sílabas tônicas paroxíto-
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Variáveis Monotongo (%) Exemplo Peso Relativo 
Tônica 

paroxítona 457 de 742/62% Prateleira (QFF) .51 

Átona 
pretônica 45 de 85/53% Beijar (QFF) .42 

Total 576 de 827/52% 

nas (.51), seguidas de um peso não significativo das átonas pretônicas
(.42). Observemos os dados dispostos na tabela seguinte:

TAB 02: A Importância do Acento para a Aplicação da Regra de
Monotongação de <ej>

Nas ocorrências em porcentagem respeitantes a esses dois
contextos, não houve um distanciamento significativo entre a simplifica-
ção do ditongo e sua realização plena, o que confirma os resultados dos
estudos de Paiva (1986) na cidade do Rio de Janeiro. Mas o teste estatís-
tico aponta um resultado semelhante à análise de Veado (1983), que mostra
que na região metropolitana de Belo Horizonte o traço (+ acento) favo-
rece consideravelmente a simplificação de <ej>. Já Silva (1997) afirma
que, em João Pessoa/PB, nas sílabas tônicas, a semivogal no ditongo
<ej> tende a se manter, em detrimento das pretônicas.

Estrutura Silábica da Palavra

Verifiquemos os dados expostos na tabela:

TAB 03: A Importância do Tamanho da Palavra para a
Aplicação da Regra de Monotongação de <ej>

Variáveis Monotongo (%) Exemplo Peso 
Relativo 

Polissílabos 212 de 273/78% Macaxeira (QFF) .71 
Trissílabos 217 de 340/64% Acordei (DS) .56 
Dissílabos 73 de 256/29% Leite (QSL) .22 

Total 502 de 869/58% 
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No que tange ao número de sílabas da palavra em que
se encontra o ditongo, à medida que se amplia o número de sílabas,
aumentam-se as chances de supressão da semivogal. Assim, podem-se
observar os seguintes resultados: para palavras dissilábicas .22 de apa-
gamento, para trissilábicas .56 de supressão e para polissilábicas.71 de
monotongação.

Esses resultados confirmam os estudos de Paiva (1996).
Afirma esta autora que uma provável explicação para esse fato seria
que palavras monossilábicas estariam menos sujeitas a apagamentos
em decorrência da alta probabilidade de se encontrarem homônimos
após a supressão, conforme já referido anteriormente.

Posição do ditongo no interior da palavra

Os resultados mostram que, no que tange à posição
ocupada pelo ditongo no item lexical, há uma preponderância da
realização do ditongo no meio da palavra (578 ocorrências), segui-
da de contexto inicial (249), de acordo com os dados abaixo reve-
lados:

TAB 04: A Importância da Posição do Ditongo na Palavra para o
Processo de Monotongação do <ej>

Variáveis Monotongo (%) Exemplo Peso Relativo 
Início 77 de 249/31% Leite (QSL) .22 
Meio 425 de 578/74% Macaxeira (QFF) .63 
Total 502 de 827/61% 

Dessas realizações, o fator medial parece se relacionar
diretamente à monotongação,  já que apresenta tendência à aplicação
da regra (.63), ao passo que o fator inicial (.22) se mostrou favorável à
manutenção do glide. Pode-se, dessa forma, afirmar que, em ambien-
tes fronteiriços, há menos tendência à supressão da semivogal; e que,
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no meio da palavra, há uma maior possibilidade à aplicação da regra
de monotongação, justamente por receber influências da contiguidade,
o que raramente acontece quando o ditongo se encontra em outras
posições.

Classe da Palavra que Contém o Ditongo

Os resultados concernentes a este grupo de fatores rati-
ficam a hipótese de que o verbo estaria relacionado à manutenção da
semivogal – apesar de o ditongo <ej> revelar-se, na amostra, mais
produtivo em substantivos (579 ocorrências), seguido de verbos (118),
adjetivos (141) e numerais (31). Do ponto de vista estatístico, é possível
verificar que, no topo das classes de palavras que mais propiciam a
monotongação, está o adjetivo, com .59 de apagamento da semivogal
no ditongo <ej> na fala do paraense, de acordo com os resultados
apresentados na tabela 05:

TAB 05: A Importância da Classe da Palavra para o Processo de
Monotongação do <ej>

Variáveis Monotongo (%) Exemplo Peso Relativo 
Adjetivo 94 de 141/67% Caloteiro (QSL) .59 

Substantivo 361 de 579/62% Macaxeira (QFF) .55 
Numeral 13 de 31/42% Primeiro (QMS) .35 

Verbo 34 de 118/29% Falei (DS) .23 
Total 502 de 869/58% 

No entanto, não se pode afirmar que esse fator seria
decisivo para essa realização, visto que, no corpus, a ocorrência de pala-
vras pertencentes a essa categoria está restrita a termos como pata tra-
seira (QSL), pata dianteira (QSL), o que pode estar relacionado ao sufi-
xo, que é constituído por um tepe posposto ao <ej>, fato que se mos-
trou determinante à supressão do glide. Essa mesma visão pode ser
estendida ao substantivo, que apresentou .55 de simplificação do <ej>
(ex. prateleira – QFF, parteira – QSL).
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Respeitante à classe numeral, há de se considerar que a
maioria das ocorrências, nesse fator, é da palavra primeiro, em que o
ditongo se apresenta (em boa parte, porém, não significativa) na for-
ma ditongada (.35). Esse comportamento causa estranheza porque o
ditongo está seguido por tepe, que propicia a monotongação. Talvez
isso esteja relacionado à questão situacional ou mesmo à profissão
do informante, perguntas que possivelmente poderão ser respondi-
das com pesquisas mais detalhadas e que manipulem essa particulari-
dade.

No que se refere ao verbo, é importante destacar que os
dados relativos ao ditongo nessa categoria gramatical, em sua maioria,
estão nas formas verbais de 1ª pessoa do singular do pretérito perfeito
do modo indicativo, portanto estariam menos passíveis à monotonga-
ção, já que fazem parte da estrutura morfológica da língua. Além disso,
deve-se observar que há, aqui, concomitância de grupos de fatores,
quais sejam: posição do ditongo na palavra (fim) e tonicidade (tônica
oxítona), que se mostraram categóricas na produção ditongada da va-
riável.

Análise das Variáveis Sociais

Conforme os resultados, é possível observar que fato-
res sociais parecem ser pouco relevantes para o apagamento ou manu-
tenção da semivogal no ditongo <ej>. Note-se que as frequências cor-
respondentes a cada um dos fatores são muito aproximadas, confir-
mando a hipótese inicial de que a redução de ditongos é um fenômeno
basicamente estrutural e pouco influenciado por fatores sociais. Entre-
tanto, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca de cada grupo
de fatores extralinguísticos aqui observados.

Sexo
Antes de explicitarmos as considerações a esse respeito,

observemos os dados a seguir:
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TAB 06: A Importância do Sexo do Informante para o Processo de
Monotongação do <ej>

Sexo Monotongo (%) Peso Relativo 
Homens 259 de 436/59% .52 
Mulheres 243 de 433/56% .48 

Total 502 de 869/58% 

Percebe-se que, nos resultados relacionados a sexo, tan-
to homens quanto mulheres apresentam resultados aproximados, mas
com grau de significância timidamente relevante: um grau de supressão
da semivogal relativamente significativo (.52) para homens e relativa-
mente não significativo para mulheres (.48), que apresentam uma ligei-
ra tendência a utilizar (partindo da norma culta escrita) a forma preco-
nizada pela norma tradicional.

Faixa etária
Das 869 ocorrências, os indivíduos mais jovens promo-

veram mais monotongação do que os mais velhos (.49), embora essa
diferença seja pouco relevante,  conforme exposto na tabela abaixo:

TAB 07: A Importância da Faixa Etária do Informante para o
Processo de monotongação do <ej>

Idade (Faixa Etária) Monotongo (%) Peso Relativo 
1 – 18 a 30 anos 229 de 388/59% .51 
2 – 50 a 65 anos 273 de 481/57% .49 

Total 502 de 869/58% 

É preciso, no entanto, levar em conta que este fator pode
estar relacionado à escolaridade e à procedência do informante, uma
vez que o indivíduo pode apresentar tendência à monotongação ou à
manutenção dependendo desses critérios. Ou seja, é possível que o
informante mais jovem, com escolaridade maior e residente na capital
manifeste um comportamento diferenciado de um mais velho, com
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menor escolarização e morador de outra localidade, por exemplo.
Acreditamos, pois, que precisaremos considerar, concomitantemente,
esses grupos de fatores, cruzando os dados referentes a eles, para che-
garmos a conclusões mais expressivas.

Escolaridade

A simplificação do ditongo <ej> mostrou-se suscetível
a esse grupo de fatores. Os resultados mostram que informantes com
menor escolaridade aplicam mais a regra de monotongação (.54) do
que os que têm mais anos de estudo (.38). Verifica-se, pois, a influência
do contato com a escola, mais especificamente com relação à escrita
da língua, na realização da variável, de acordo com os resultados ex-
postos na tabela:

TAB 08: A Importância da Escolaridade do Informante para o
Processo de Monotongação do <ej>

Escolaridade Monotongo (%) Peso Relativo 
Nível Fundamental 394 de 635/62% .54 
Nível Superior 108 de 234/46% .38 

Total 502 de 869/58% 

A esse respeito, Paiva (1996) observou que, entre os fa-
lantes com primário, fundamental e médio, há uma relativa produção
escalonada do monotongo, para cujos resultados se verificam: (.59),
(.42) e (.45), respectivamente; resultados que se aproximam dos alcan-
çados por Cabreira (1996), que chegou à conclusão de que falantes
com o primário monotongam mais (.76) em relação àqueles com o
ginasial (.30) ou o segundo grau (.43).



108 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Localidade

O último – mas não menos importante – dentre os gru-
pos de fatores sociais a serem considerados nesta pesquisa é o referen-
te à procedência do informante. Observemos os dados:

TAB 09: A Importância da Procedência do Informante para o
Processo de Monotongação do <ej>

Localidade Monotongo (%) Peso Relativo 
Bragança 110 de 144/76% .70 

Soure 120 de 192/63% .54 
Jacareacanga 92 de 159/58% .50 

Belém 180 de 374/48% .40 
Total 502 de 869/58% 

Os dados de monotongação são bem expressivos na
cidade de Bragança (.70), ao que se verifica, em pólo oposto, uma
inexpressiva produção de monotongo em Belém  (.40). Já Soure (.54)
e Jacareacanga (.50) apresentam-se num nível intermediário de simpli-
ficação do ditongo <ej>.

No entanto, mesmo verificando essa tendência à mono-
tongação apresentada em Bragança, é preciso considerar que, da tota-
lidade dos dados nos municípios, em 42% não houve a supressão da
semivogal no ditongo <ej>, contra 58% para a monotongação, o que
mostra um aparente equilíbrio e se aproxima dos resultados de Lopes
(2002) em Altamira-PA.

Para melhor visualizarmos esse relativo equilíbrio diató-
pico no Estado do Pará, que tende a favorecer a regra de apagamento
do glide, evidenciamos as cartas a seguir. Para melhor compreensão,
consideremos as cores: azul para a monotongação de <ej> e verme-
lho para a manutenção da semivogal no ditongo especificado.
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Carta 01 – Carta Experimental Diatópica do <ej>
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Carta 02 – Carta Experimental Pluridimensional do <ej>
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Análise das Variáveis Situacionais

Com o objetivo de verificar em que medida a produ-
ção do ditongo <ej> de forma plena ou suprimida de sua semivogal
está relacionada ao modo de comunicação, ou seja, a situações de inte-
ração diversificadas, necessário se fez observar a efetivação do diton-
go comparando sua realização quando em fala espontânea, via leitura
e/ou questionário. Para tanto, amalgamamos os dados referentes a
todos os questionários do ALiB e os comparamos aos efetivados via
discurso semi-dirigido e texto para leitura. Chegamos, assim, aos se-
guintes resultados.

Natureza do Suporte

Nossa hipótese inicial considera que a produção de <ej>
se aproximaria da norma culta escrita quando efetivada via leitura –
tendo em vista sua natureza artificializada; e se distanciaria desta em
contexto de fala espontânea. Analisemos os resultados:

TAB 10: A Importância da Natureza do Suporte para a
Monotongação do <ej>

Suporte Monotongo (%) Peso Relativo 
Fala Espontânea 72 de 126/57% .49 

Questionário 430 de 743/58% .50 

Leitura Knockout (100% de 
ditongos) -- 

Total 502 de 869/58% 

Conforme a tabela 10, pode-se observar que nossa hi-
pótese foi confirmada em parte nesta pesquisa, na medida em que o
fator leitura fora excluído pelo programa por ter sofrido knockout, ou
seja, por não apresentar variação (todas as ocorrências são do ditongo

knockout
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pleno) – ratifica o que foi hipoteticamente exposto de início; os fatores
fala espontânea e questionário, por sua vez, mostraram-se neutros –
.49 e .50, respectivamente.

Esses resultados surpreendem, pois o argumento de que,
ao responderem a questionários, os indivíduos tenderiam a manter es-
pecificidades da norma culta escrita, em geral, e do ditongo <ej>, em
especial – por haver menos possibilidades de sofrer influências de ter-
mos contíguos – nos parecia bastante contumaz. Ao passo que, ao
reproduzi-lo em narrativa espontânea, promoveriam a monotongação
de forma mais sensível, também se manifestava real, inclusive com
base em outros de trabalhos de cunho sociolinguístico.

No entanto, essa hipótese não foi confirmada, eviden-
ciando a forma característica como o ditongo é realizado no Pará,
fato que só poderá ser confirmado – ou, pelo menos, esclarecer-se
um pouco mais – ao final da pesquisa do grupo em território nacio-
nal. Pode-se, com isso, entender que o ditongo não é estigmatizado
na fala, podendo ocorrer a forma monotongada (bera) ou ditonga-
da (seio).

Seguindo uma escala de relevância dos grupos de fatores
que mais propiciariam a monotongação de <ej> na fala do paraense, é
possível nos depararmos com resultados nada surpreendentes, con-
forme os resultados alcançados:

TAB 11: Grupos de Fatores Estruturais

Grupo de Fatores Peso Relativo 
Posição do Ditongo na Palavra .62 

Tonicidade .62 
Tamanho da Palavra .59 

Classe da Palavra .58 
Segmento Fonético Subsequente .55 
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TAB 12: Grupos de Fatores Sociais

Grupo de Fatores Peso Relativo 
Localidade .59 

Escolaridade .58 
Sexo .58 

Faixa Etária .58 

Assim, podemos concluir que:
a) Os fatores estruturais são os que mais sensivelmente

propiciam a simplificação do ditongo <ej>, dos quais se pode desta-
car a posição do ditongo na palavra e a tonicidade (.62), seguido pelo
fator tamanho da palavra (.59) e pelo fator classe da palavra em que se
encontra o ditongo (.58); b) O fator segmento fonético subsequente
apresentou-se como o elemento que mais propicia a variação dentre
os fatores estruturais (.55); e c) Os fatores sociais estariam pouco rela-
cionados com a monotongação de <ej> no Pará.

Considerações finais

Analisando a regra de monotongação do ditongo <ej>
no português falado no Estado do Pará, observamos que esta não é
aplicada em todo o Estado, fato que parece estar concentrado na cida-
de de Bragança. Essa assertiva, no entanto, só poderá ser confirmada
ou refutada com análise da fala em todo o território estadual. Percebe-
mos também que os fatores estruturais são determinantes para a reali-
zação monotongada ou plena da variável neste Estado brasileiro, den-
tre os quais destacamos: o segmento fonético seguinte ao ditongo, tendo
como favorecedor à aplicação da regra o tepe, e como bloqueadora
desta as vogais e as oclusivas apicais; a estrutura silábica da palavra que
contém o ditongo, favorecendo à monotongação as palavras maiores
e obstando-a as palavras menores; e a posição do ditongo no interior da
palavra, para a qual se destaca o contexto medial como favorecedor
da aplicação da regra (por sofrer influências dos segmentos internos
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do termo) e o final para impedimento desta (por, geralmente, estar em
contexto de pausa, portanto menos passível de influência de elementos
vizinhos).

Com relação aos fatores sociais, estes se mostraram frá-
geis para determinar a monotongação ou a realização plena de <ej>
no português falado no Pará; mas, mais particularmente, é possível
afirmar que as mulheres parecem apresentar uma tendência maior no
uso da forma inteira do ditongo do que os homens; os indivíduos
mais jovens tendem a utilizar a forma monotongada mais recorrente-
mente que os mais velhos; os informantes de escolaridade menor utili-
zam preferencialmente o monotongo; e os informantes nascidos e cres-
cidos em Bragança mostram-se propensos à utilização monotongada
de <ej>, enquanto os da capital tendem a mantê-lo.

Em se tratando dos aspectos situacionais, concluímos
que, ao se produzir o ditongo via leitura, os informantes realizam-no
em sua forma plena categoricamente, e, na fala espontânea, há tendên-
cia à manutenção do ditongo, ao passo que, quando das respostas a
questionários, há maior possibilidade de variação do ditongo.

Entendemos que este estudo precisa ser ampliado às
demais localidades do Pará e, consequentemente, a um número maior
de informantes para verificar o comportamento do glide nos grupos
de fatores que se mostraram mais neutros.
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Introdução

O artigo apresenta uma análise da ditongação vocálica
diante de /S/, nas capitais brasileiras das regiões Sul (Curitiba, Floria-
nópolis, Porto Alegre) e Sudeste (São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte), explorando a dimensão diatópica do fenômeno, além
de possíveis condicionamentos de ordem social. Embora o tema se
constitua parte de um projeto mais amplo de exploração do fenôme-
no em nível nacional, para este artigo apresentam-se, apenas, resultados
parciais.3 Para tal fim, serão tomados como base os dados elencados a
partir dos inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).

O estudo em questão vincula-se aos princípios da Diale-
tologia Pluridimensional e da Sociolinguística Variacionista, partindo da
compreensão de que a variação é fenômeno inerente à língua, conside-

mailto:jacymota@ufba.br
mailto:amandaresi@gmail.com
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rada, aqui, enquanto um sistema heterogêneo, nos moldes daquilo que
informam Weinreich, Labov e Herzog (2006, p.125): “A estrutura lin-
güística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos estilos atra-
vés de regras que coordenam a variação na comunidade de fala; o
domínio do falante nativo sobre a língua inclui o controle destas estru-
turas heterogêneas”. Assim sendo, cabe aos estudos variacionistas ex-
plicitar os mecanismos desencadeados no processo de variação, con-
cebendo-a como não aleatória, mas sim condicionada por fatores intra
e extralinguísticos, de modo ordenado, sendo passível de descrição e
análise sistemáticas, contemplando-se todas as variantes, sem a emissão
de juízos de valor.

É necessário enfatizar que, ao considerar os eixos verti-
cal (social) e horizontal (espacial) na observação do uso variável de
ditongos diante de /S/ em variedades do Português Brasileiro (PB),
não se parte da ideia de uma maior importância de uma variável sobre
outra, admitindo, por exemplo, a noção de que “[...] as divisões diale-
tais no Brasil são menos geográficas que sócio-culturais” (TEYSSIER,
1982, p.79). A fim de cumprir os objetivos delineados para o presente
escrito, reconhece-se, primeiramente, a incontestável pluralidade do PB,
em diferentes vieses, compreendendo que essa reflete peculiaridades
de sua disseminação e implementação em território nacional e que tal
multiplicidade é fruto de uma consonância de fatores, tornando claro,
desde o início, que as considerações tecidas com relação à diatopia e à
diastratia não são categóricas, dizendo respeito apenas ao universo dos
dados aqui considerados.

A ditongação diante de /S/: caracterização do fenômeno
e perspectivas prévias

Consoante já se explicitou anteriormente, o eixo de gra-
vitação deste estudo consiste na observação do uso variável de diton-
gos em sílabas fechadas por /S/, conforme se pode verificar em ocor-
rências tais como ‘pa(i)z’, ‘nó(i)s’, ‘trê(i)s’. Pretende-se, nesse sentido,
identificar a distribuição espacial e social das variantes caracterizadas
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4 [...] acrescenta-se um i à sílaba final de certos vocábulos terminados por –ê:
fei = *fê = fez, trei = *trê = três, francei = *France = francês.

pelo desdobramento da vogal ocupante do núcleo silábico na sequên-
cia vogal + glide /j/, fenômeno que é frequentemente apontado como
uma peculiaridade da língua portuguesa falada no Brasil, não havendo
correspondência nas outras variedades do português, como observa
Noll, ao tratar de “Vogais epentéticas” (2008, p.226): “A semivogal
 que é introduzida em oxítonas e monossílabos antes de um /s/
final [...] é uma inovação do Português Brasileiro”. Veja-se, ainda, o que
expõe Leite de Vasconcellos, já no início do século XX, ao apresentar
as particularidades do chamado “dialeto brasileiro”: “[...] on ajoute un
i à la syllabe finale de certains mots terminés par –ê: fei = *fê = fez, trei
= *trê = três, francei = *France = francês...” (Grifos do autor) (1970,
p.133)4.

Apesar de ser considerada uma inovação do PB, a di-
tongação diante de /S/ não se encontra suficientemente documentada,
descrita e analisada, de modo a delimitar, de modo seguro, possíveis
isoglossas e, consequentemente, áreas dialetais, pautadas em tal fato. Os
poucos estudos são relativos a áreas pouco abrangentes e a contextos
linguísticos restritos, considerando-se, sobretudo, vocábulos oxítonos
(rapaz, francês, satanás etc.) ou monossílabos tônicos (vez, foz, três, dez).

Se, sob a perspectiva sincrônica, poucas explicações cons-
tam acerca da natureza da regra variável em análise, do ponto de vista
histórico/diacrônico as informações são bem mais esparsas. Sabe-se
apenas que as raras evidências diacrônicas remontam à primeira meta-
de do século XIX. Esses dados são perceptíveis a partir de ocorrência
explícita em texto escrito, conforme aponta Oliveira (2008), em refe-
rência ao registro “Aos sete dias do Meis de Novembro”, obtido da
escrita de um membro de uma irmandade negra, em período pré-
abolicionista, ou, ainda, da interpretação de rimas de poetas ditos ro-
mânticos e parnasianos. Tais rimas são exemplificadas por Câmara Jr.
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(1977, p.86), em estudo dedicado às mesmas e suas especificidades, na
poesia brasileira: “Como Cassimiro de Abreu, que rima nus e azuis,
rima Olavo Bilac, azuis e luz [...] Como a rima espirais e Satanás de
Castro Alves, temos em Alberto de Oliveira traz e mais...” (Grifos do
autor).

Torna-se imprescindível destacar que a maior parte das
investigações existentes, que se dedicam à observação da ditongação di-
ante de /S/ no PB, sob os escopos da Dialetologia e da Sociolinguística,
está confinada a comunidades linguísticas de certas áreas das regiões
Sul e Sudeste do país. Destarte, cabe, aqui, trazer à tona um breve
panorama de alguns desses estudos prévios, de modo a melhor cir-
cunstanciar as considerações, enfocando, sobretudo, as cidades que
constituem o corpus que será, posteriormente, analisado.

Tratando-se, especificamente, da Região Sul do país,
destaca-se, o trabalho de Leiria (2000), baseado nos dados do proje-
to Variação Linguística no Sul do País (VARSUL), que apresenta con-
dicionamentos estruturais e sociais para o fenômeno, contemplando
dados das três capitais da região, restringindo-se à verificação do
fato em oxítonos e monossílabos tônicos. Com base na análise quan-
titativa, obtida através da submissão dos dados ao pacote de progra-
mas VARBRUL, o trabalho aponta uma prevalência dos fatores linguísti-
cos (como a qualidade da vogal e o ponto de articulação da sibilante)
na aplicação da regra da ditongação, perante os fatores de ordem ex-
tralinguística. Dentre esses últimos, destaca-se a diatopia, indicando uma
maior probabilidade de variantes ditongadas em Curitiba (peso relati-
vo de 0,73), seguida de Florianópolis (0,68), ao passo que em Porto
Alegre haveria uma tendência desfavorável à ocorrência do fenômeno
(0,26).

Prosseguindo nos domínios do Sul brasileiro, tem-se o
estudo de Haupt (2007), baseado na leitura de um texto, por 24 sujei-
tos, estratificados, segundo variáveis sociais (escolaridade, sexo e ida-
de), nativos de Florianópolis, mais especificamente da comunidade de
Ribeirão da Ilha, caracterizada pela presença de uma população des-
cendente de açorianos. A análise dos dados, referentes à palatalização
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do /S/ em coda silábica e à ditongação em sílabas travadas por /S/, é
pautada não somente na perspectiva variacionista, mas também na
abordagem gerativa da Fonologia de Geometria de Traços. Conclui-se
que o fenômeno da ditongação não é muito difundido em Florianó-
polis (apenas 38% de frequência de variantes ditongadas), demonstran-
do, assim como no estudo anteriormente citado, que as variáveis de
cunho linguístico apresentam maior relevância.

No âmbito da Geolinguística, conta-se como uma das
referências para o estudo da ditongação diante de /S/ o Atlas Lingüís-
tico Etnográfico da Região Sul – ALERS (KOCH et al., 2005), que apre-
senta o traçado de isoglossas com base na realização dos vocábulos
três, paz, cruz e dez (considerando-se, dessa maneira, apenas a estrutura
de vocábulos monossilábicos e tônicos, com três diferentes vogais no
núcleo silábico). Segundo o ALERS, as capitais Florianópolis (ponto
551) e Porto Alegre (ponto 818) são caracterizadas pela baixa frequên-
cia de ditongação diante de /S/, ambas com apenas duas ocorrências
no universo dos vocábulos e informantes considerados. Por sua vez,
Curitiba (ponto 247) estaria entre as áreas mais expressivas no uso de
ditongos em sílabas travadas, apresentando quatro ocorrências. Rele-
ve-se, no entanto, que as áreas delimitadas pelas isófonas do atlas são
baseadas em um número pouco expressivo de dados e estão restritas a
um contexto linguístico específico.

Persistindo nos trabalhos que aludem às áreas dialetais
brasileiras, cita-se a proposta de divisão dialetal de Zágari (2005) relati-
va ao Estado de Minas Gerais. Tomando por base os dados cartogra-
fados no Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (RIBEIRO et al.,
1977), o autor propõe a divisão do Estado em três grandes falares,
utilizando-se da ditongação diante de /S/ como um dos traços defini-
dores do chamado falar mineiro: “[...] um falar mineiro [...] que, não
possuindo nenhuma das características acima enumeradas, desfaz cons-
tantemente os ditongos [aj],  e [ow] quando não finais e faz surgi-
rem outros, quando finais e antecedidos de sibilante: [axojs], [fajs],
[”.(p. 51). Deve-se alertar que, de acordo com a proposta de
divisão dialetal apresentada pelo autor, a capital Belo Horizonte (ponto
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54, de acordo com a rede de pontos do atlas) comporia uma das
localidades de tal falar, sendo, portanto, área de ditongação.

Citem-se, ainda, estudos realizados com base no corpus
do Projeto Norma Lingüística Urbana Culta (NURC)5 , referentes à diton-
gação, entre os quais figuram dois estudos de Callou, Leite e Moraes
(1998, 2003). O primeiro deles se dedica a investigar dois processos de
ditongação6, à luz da Sociolinguística Variacionista, em dados das capi-
tais contempladas pelo referido projeto, considerando-se informantes
estratificados quanto ao gênero e quanto à faixa etária, além de dados
oriundos de duas sincronias diferenciadas (década de 1970 e década de
1990). Para a ditongação diante de /S/, cuja análise é restrita à capital
Rio de Janeiro, são apresentados grupos de fatores linguísticos deter-
minantes para a ocorrência do fato, como a realização da consoante
em coda silábica e a acentuação lexical e frasal, ressaltando-se, no viés
social, as variáveis faixa etária e gênero. O segundo deles se dedica à
observação dos condicionamentos não estruturais, visando a eviden-
ciar possíveis processos de mudança linguística em curso no PB, se-
guindo as noções de mudança em tempo real e em tempo aparente
(cf. LABOV, 2008, p. 308), concluindo que, na comunidade carioca, o
fenômeno permanece em variação estável, sendo característico desse
grupo, o que é confirmado por Callou (2009), ao traçar um perfil da
fala carioca.

5 O projeto NURC, iniciado, no Brasil, em 1969, objetivava a descrição dos
padrões de uso orais utilizados na interação de indivíduos de nível universi-
tário, representantes de cinco capitais brasileiras (Recife, Salvador, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, escolhidas a partir de critérios de cunho
histórico e econômico). Buscava, ainda, o controle da chamada norma urba-
na culta, em diferentes contextos de elocução: (i) diálogo entre dois infor-
mantes (D2); (ii) diálogo entre informante e documentador (DID) e (iii)
elocuções formais (EF).

6 O estudo aborda não somente os ditongos que se desenvolvem diante da
consoante sibilante, mas também aquele que se estabelece a partir da vocaliza-
ção do /l/ em coda, como em ‘mal’ [maw], ‘volta’ [v, dentre outros.
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O corpus

Ao utilizar o corpus do Projeto ALiB, o estudo pauta-se
em elocuções de falantes nativos das áreas contempladas, vinculando-
se aos critérios de seleção previstos em sua metodologia geral.

Os informantes selecionados para a constituição do cor-
pus afastam-se da proposta inicialmente prevista para os estudos diale-
tais tradicionais, cujas prerrogativas vinculavam-se aos interesses dos
neogramáticos, investigando, sobretudo a fala de áreas rurais isoladas e
de informantes idosos e não alfabetizados, buscando-se uma espécie
de fala “primeira”, “pura”. Adota-se, portanto, a compreensão de que
a língua se transforma no uso real e está sujeita às especificidades cultu-
rais de seus falantes, visando à sistematização da sua realidade intrinse-
camente plural. Desse modo, para cada uma das capitais brasileiras
consideradas, contabilizam-se oito informantes (assim, considera-se,
para este trabalho, um total de 56 informantes), estratificados com
relação a três variáveis sociais, a saber: (i) gênero: consideram-se indiví-
duos dos gêneros masculino e feminino; (ii) faixa etária: há duas faixas
consideradas — a faixa I, com informantes cuja idade se encontra
entre 18 e 30 anos, e a faixa II com sujeitos entre 50 e 65 anos —; (iii)
escolaridade: há indivíduos de nível superior completo e de nível fun-
damental.

Os inquéritos linguísticos realizados pelo Projeto ALiB
consistem na aplicação in loco de questionários linguísticos previamente
elaborados, essenciais para a depreensão de dados empíricos, de modo
coerente e sistemático, garantindo uma maior uniformidade nas entre-
vistas realizadas em todo o território nacional.

A versão em uso dos questionários do ALiB, Questionários
2001 (COMITÊ NACIONAL, 2001), reúne o Questionário Fonético-
Fonológico (QFF, contemplando, além do nível segmental, questões
voltadas à prosódia), o Questionário Semântico-Lexical (QSL), o Ques-
tionário Morfossintático (QMS), as Questões de Pragmática (QP), os
Temas para Discursos Semidirigidos (TDS), as Perguntas Metalinguís-
ticas (PM) e um texto para leitura, abarcando-se, assim, os diferentes
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níveis de estruturação linguística, além de possibilitar a obtenção da
avaliação subjetiva dos falantes com relação a sua língua materna. Por
questões intrínsecas ao próprio objeto de estudo, no âmbito desta pes-
quisa, todavia, considerar-se-ão os registros contidos nas gravações de
apenas três questionários do ALiB, o QFF, o QSL e os TDS. Os dois
primeiros, originalmente, consistem em perguntas formuladas indire-
tamente, dirigidas a respostas específicas, como, por exemplo:

QFF 009 - LUZ
Quando está escuro é porque faltou o quê? [Quando

falta energia é que ficou sem _____?]
QFF 063 - TRÊS
O que é que vem depois do dois?
QSL 003 - FOZ
Como se chama aqui o lugar onde o rio termina ou

encontra com outro rio?
QSL 148. FANTASMA
O que algumas pessoas dizem já ter visto, à noite, em

cemitérios ou em casas, que se diz que é do outro mundo?

Além das respostas obtidas no QFF e no QSL, serão
considerados os possíveis comentários livres efetuados pelos infor-
mantes no decorrer da entrevista, com vistas a abarcar um maior nú-
mero de ocorrências, não restritas a um só estilo contextual, tampouco
a estruturas linguísticas específicas, agregando-se esses dados àqueles
obtidos através da aplicação dos TDS.

Como exemplificação de ocorrências encontradas nos
TDS, citam-se os trechos do inquérito do informante do Rio de Janei-
ro, de nível fundamental, faixa II, referentes ao momento em que esse
é solicitado a narrar um acontecimento marcante de sua vida:

INQ. – E foi o quê? Uma situação de doença...
INF. – Foi... Tive com... um problema seríssimo... Só

vim discubri com uma certa idade, né? E... Nóis [n]... Pra muitus
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[, talveiz [taw... Não ia consigui saí daqui, mas tô aqui...
Mais [ saí!

Procedeu-se, inicialmente, à audição dos inquéritos aqui
selecionados, objetivando-se a extração dos dados relevantes para a
análise. Esses dados foram transcritos fonética e grafematicamente e
organizados em tabelas. Após a coleta, os mesmos foram codificados
e devidamente submetidos à análise quantitativa, realizada com auxílio
de software específico para este fim, Goldvarb 2001, o qual consiste na
versão para Windows do pacote de programas VARBRUL (cf. LA-
WRENCE; TAGLIAMONTE, 2001). A justificativa para a escolha
de uma ferramenta de tal natureza pode ser encontrada no que afir-
mam Guy e Zilles (2007, p.105):

A investigação mede os efeitos, bem como a significância dos
efeitos, dessas variáveis independentes sobre a ocorrência das
realizações da variável que está sendo tratada como dependente.
O resultado da análise inclui [...] medidas dos efeitos das variá-
veis dependentes e, também, outros elementos, como a medi-
da do nível geral de uso de uma variante dependente e medidas
de significância e ajuste. O programa também permite ao pes-
quisador testar várias hipóteses possíveis sobre a natureza, ta-
manho e direção dos efeitos das variáveis independentes. De
modo geral, o uso do Varbrul facilita a construção de um mode-
lo quantificado dos processos lingüísticos [...] que controlam e
produzem os padrões regulares da variação sociolingüística.

Após a obtenção dos valores brutos, em percentuais e
pesos relativos (P. r.), esses foram analisados, encontrando-se os resul-
tados expostos a seguir.

Análise dos dados

Para a análise foram consideradas, ao total, 10.929
ocorrências. Nesse universo, a ditongação diante de /S/ se mostra pre-

~
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sente em apenas 12% dos casos (1.315 ocorrências), demonstrando a
sua baixa frequência nas comunidades linguísticas contempladas.

A dimensão horizontal: análise da variável diatopia

Tabela 1: A ditongação diante de /S/ segundo a variável diatopia.

Localidades Aplic./Total (%) (P.r.) 
Belo Horizonte 321/1507 21 0,66 
Vitória 166/1003 16 0,61 
Rio de Janeiro 165/1015 16 0,80 
São Paulo 230/1445 15 0,53 
Curitiba 127/1666 7 0,34 
Florianópolis 221/2508 8 0,52 
Porto Alegre 85/1785 4 0,23 

Significância: 0,005

A partir dos valores em pesos relativos, expostos na
tabela 1, percebe-se uma maior probabilidade de vogais ditongadas
diante de /S/ nas capitais da região Sudeste, destacando-se o Rio de
Janeiro (0,80), seguido de Belo Horizonte (0,66) e Vitória (0,61). Por
sua vez, São Paulo (0,53) e Florianópolis (0,52) estão entre as localida-
des cujo comportamento é praticamente neutro, com relação à regra
variável em análise. Os informantes de Curitiba (0,34) e Porto Alegre
(0,23) apresentam comportamento mais conservador, sendo desfavo-
recedores da ditongação em suas falas.

Os resultados obtidos para o Rio de Janeiro confor-
mam-se, desse modo, ao que observa Callou (2009) ao traçar um per-
fil da fala carioca e incluir a ditongação em sílabas fechadas por /S/
como um dos fenômenos que caracterizariam tal norma, alertando
para a formação significativa de ditongos, mesmo em estruturas linguís-
ticas as quais, supostamente, a desfavoreceriam, como as sílabas iniciais,
mediais e átonas. Embora o valor bruto e o valor percentual apontem
para uma frequência pouco significativa de aplicação da regra, o valor
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em peso relativo é indicador de uma altíssima probabilidade de se
encontrarem tais ditongos fonéticos na fala dos cariocas.

Situação oposta é a de Porto Alegre, marcada por uma
fortíssima tendência a não ditongação diante de /S/, conforme apon-
tam os valores percentuais e em peso relativo. Corroboram-se, dessa
maneira, os resultados apresentados por Leiria (2000), além das iso-
glossas traçadas a propósito do ALERS (KOCH et al., 2005), segun-
do os quais a capital do Rio Grande do Sul também seria refratora ao
fenômeno.

A dimensão vertical: análise das variáveis sociais

De modo a garantir uma análise mais precisa, no que
tange à estratificação do fenômeno nas capitais contempladas, optou-
se, no momento da análise quantitativa, por amalgamar os grupos de
fatores referentes às variáveis sociais, com o grupo referente à diatopia,
obtendo-se valores específicos para cada grupo de falantes, de cada
uma das cidades.

A variável faixa etária

Tabela 2: A ditongação diante de /S/ segundo a variável faixa etária.
Dados das regiões Sul e Sudeste do Brasil

Faixa I Faixa II Localidade Aplic./Total % P.r. Aplic./Total % P.r. 
Belo Horizonte 121/612 19 0,50 200/895 22 0,50 
Vitória 89/460 19 0,58 77/543 14 0,43 
Rio de Janeiro 90/524 17 0,56 15/491 15 0,45 
São Paulo 154/757 21 0,59 66/688 9 0,37 
Curitiba 55/711 7 0,49 72/955 7 0,50 
Florianópolis 67/746 8 0,45 154/1762 8 0,53 
Porto Alegre 35/681 5 0,52 50/1104 4 0,47 

Significância: 0,018
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Conforme os valores dispostos na tabela 2, observa-se
uma postura mais inovadora por parte dos informantes da faixa I,
excetuando-se o caso de Belo Horizonte (faixa I: 050, faixa II: 0,50),
Curitiba (faixa I: 0,49; faixa II: 0,50), capitais para as quais há um com-
portamento neutro para ambas as faixas etárias, e o de Porto Alegre
(faixa I: 0,52; faixa II: 0,47), onde a diferença entre os dois grupos de
falantes é pouco expressiva. Os valores referentes a Florianópolis (fai-
xa I: 0,45; faixa II: 0,53), embora pouco divergentes, retratam a situa-
ção inversa: são os informantes da faixa II os que mais utilizam em
suas falas as variantes ditongadas.

Em Vitória (faixa I: 0,58; faixa II: 0,43), Rio de Janeiro
(faixa I: 0,56; faixa II: 0,45) e São Paulo (faixa I: 0,59; faixa II: 0,37),
percebe-se uma diferença significativa no uso das realizações ditonga-
das, ressaltando-se, sobretudo, o caso da capital paulista, em que a
diferença sugere um caso de mudança linguística em progresso: em-
bora a ditongação em contexto de sibilante ainda seja um traço pouco
frequente na fala dos paulistanos, de modo geral, o fato parece estar se
implementando na norma local, através do grupo de indivíduos mais
jovens. A análise das demais variáveis sociais poderá elucidar prováveis
causas e direcionamentos para esse processo, na norma em questão.

A variável nível de escolaridade

Tabela 3: A ditongação diante de /S/ segundo a
variável nível de escolaridade.

Dados das regiões Sul e Sudeste do Brasil

Fundamental Universitário Localidade Aplic./Total % P.r. Aplic./Total % P.r. 
Belo Horizonte 161/681 23 0,65 160/826 19 0,61 
Vitória 62/320 19 0,64 104/683 15 0,56 
Rio de Janeiro 94/446 21 0,87 61/569 12 0,69 
São Paulo 163/900 18 0,60 67/545 12 0,42 
Curitiba 58/658 8 0,40 69/1008 6 0,34 
Florianópolis 56/1033 5 0,35 165/1475 11 0,61 
Porto Alegre 62/911 6 0,36 23/874 2 0,19 

Significância: 0,018
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A observação dos números apresentados na tabela 3
permite que seja conjecturada certa estratificação social para as varian-
tes com ditongos diante de /S/, em determinadas capitais das regiões
Sul e Sudeste. Nota-se, na maior parte das áreas consideradas, uma
predominância da variante inovadora na fala dos indivíduos com me-
nor nível de escolaridade, enfatizando-se os casos do Rio de Janeiro
(fundamental: 0,87; universitário: 0,69) e de São Paulo (fundamental:
0,60; universitário: 0,42). Essa situação reforçaria o posicionamento de
Silva Neto (1979), quando afirma que o fato, marcante em variedades
do PB, estaria confinado às normas mais populares.

Caso contrário é observável, mais uma vez, em Floria-
nópolis (fundamental: 035; universitário: 0,61), onde se verifica uma
prevalência muito maior de ditongos em contexto de sibilante dentre
os informantes mais escolarizados.

Para exemplificar o maior prestígio da variante não di-
tongada, em São Paulo, cita-se a avaliação da informante de faixa etária
I, de nível fundamental, a propósito da questão 063 do QFF:

INQ. - Qual que é mais comum falarem aqui? Eles falam... é...
   três ou trêis? Como é que cê ouve?

INF. - Trêis [. O certo é falá três [
INQ. - É (inint.)
INF. - Mas, dito...
INQ. - Como é que mais ouve?
INF. - Trêis [.
INQ. - E depois do nove?
INF. - As pessoas falam deiz [, mas o correto é dez

  [.
INQ - Eu não trabalho com o correto... Eu trabalho com...
INF. - Com o que se fala... Deiz [.
INQ. - Hum... hum... Deiz é mais comum.
INF. - É.

A propósito do fato, em São Paulo, Amaral (1920), em
trabalho dedicado ao chamado dialeto caipira, no sentido de delimitar
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esse falar e elucidar a sua relação com as normas vernaculares da capi-
tal paulista, afirma:

Tivemos, até cerca de vinte e cinco a trinta anos atrás, um dialeto
bem pronunciado, no território da antiga província de S. Paulo.
É de todos sabido que o nosso falar caipira – bastante caracterís-
tico para ser notado pelos mais desprevenidos como um siste-
ma distinto e inconfundível – dominava em absoluto a grande
maioria da população e estendia a sua influência à própria mino-
ria culta. As mesmas pessoas educadas e bem falantes não se
podiam esquivar a essa influência.
[...]
Hoje, ele acha-se acantoado em pequenas localidades que não
acompanharam de perto o movimento geral do progresso e
subsiste, fora daí, na boca de pessoas idosas, indelevelmente
influenciadas pela antiga educação. Entretanto, certos remanes-
centes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na lingua-
gem corrente de todo o Estado, em luta com outras tendências,
criadas pelas novas condições. (Grifos do autor). (AMARAL,
1920, p. 11-12).

Dentre os fatos característicos do dialeto caipira, o au-
tor aponta a ditongação diante de /S/, ao delinear a situação das vo-
gais tônicas:

As TÓNICAS, em regra, não sofrem alteração. O único facto
importante a assinalar em relação a estas é que, quando seguidas
de ciciante (s ou z), no final dos vocábulos, se ditongam pela
geração de um i: rapáiz, mêis, péis, nóis, lúiz. (Grifos do autor)
(AMARAL, 1920, p. 22).

Ou, ainda, ao tratar do [s] e do [z] em coda silábica,
conforme pode se observar a seguir:

a) Nos VOCÁBULOS ÁTONOS, conserva-se: os, as, nos (con-
tração e pronome), nas. Aliás, há pronunciada tendência para
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tornar tônicos esses vocábulos; pela ditongação: ois, ais, etc. A
conjunção mas tornou-se mais.
b) Nos OXÍTONOS, conserva-se, – salvo quando mero sinal
de pluralidade: crúiz, retróis, nóis (nós), nuz (nóz), juiz, ingrêis,
vêiz, (vez), dois, trêis, déiz, fáiz, fiz, diz, páiz (paz), pois.  (AMA-
RAL, 1920, p. 51).

De posse de tais informações, seria possível supor que
o processo de mudança em curso, identificado a partir da observação
em tempo aparente, esteja configurando um caso de mudança vinda
de baixo (cf. LABOV, 2008, p. 152), revelando a situação da ditonga-
ção, na dinâmica entre as normas populares e cultas em São Paulo,
persistindo características datadas do final do século XIX, conforme as
informações extraídas do autor acima citado.

A variável gênero

Tabela 4: A ditongação diante de /S/ segundo a variável gênero.
Dados das regiões Sul e Sudeste do Brasil

Homem Mulher Localidade Aplic./Total % P.r. Aplic./Total % P.r. 
Belo Horizonte 106/563 18 0,48 215/944 22 0,55 
Vitória 74/410 18 0,60 92/593 15 0,46 
Rio de Janeiro 87/580 15 0,58 78/435 17 0,51 
São Paulo 143/721 19 0,62 87/724 12 0,38 
Curitiba 63/660 9 0,55 64/1006 6 0,41 
Florianópolis 88/1131 7 0,43 133/1377 9 0,58 
Porto Alegre 32/700 4 0,48 53/1085 4 0,42 

Significância: 0,018

Ao visualizar os valores organizados na tabela 4, perce-
be-se que há divergências entre as capitais consideradas no que diz
respeito à distribuição diagenérica do fenômeno. Em três capitais —
Vitória (homem: 0,60; mulher: 0,46), São Paulo (homem: 0,62; mulher:
0,38) e Curitiba (homem: 0,55; mulher: 0,41) —, verifica-se uma postura
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mais inovadora por parte dos sujeitos de gênero masculino. No Rio de
Janeiro (homem: 0,58; mulher: 0,51) e Porto Alegre (homem: 0,48; mu-
lher: 0,42), embora os valores mais elevados se encontrem nos infor-
mantes masculinos, não se pode evidenciar uma diferença significativa
entre as duas categorias consideradas. Contrariamente, em Belo Hori-
zonte (homem: 0,48; mulher: 0,55) e Florianópolis (homem: 0,43; mu-
lher: 0,58), há uma maior tendência à ditongação na fala das mulheres,
revelando um comportamento mais inovador por parte desse grupo.

Considerações finais

Através das análises estabelecidas, podem-se tecer algu-
mas considerações, ainda que não definitivas acerca da ditongação di-
ante de /S/ entre os falantes nativos das capitais das regiões Sul e
Sudeste do Brasil.

No que diz respeito à variação diatópica, não se pode
afirmar, categoricamente, que o fenômeno em análise seja característi-
co das áreas consideradas, haja vista a baixa frequência de ditongação
no corpus analisado. Todavia, é preciso persistir na ideia de que os valores
em pesos relativos, muito mais precisos e específicos do que frequências,
apontam para uma visível divergência dialetal dentre as capitais.

Alerta-se para a necessidade de confronto com dados
de outras áreas, a fim de se corroborar ou refutar os caminhos que
aqui começam a se visualizar. A continuidade de tal investigação certa-
mente contribuirá para a delimitação das áreas dialetais do PB, com
base em uma metodologia cientificamente rigorosa, atendendo a uma
demanda dos estudos em dialetologia no Brasil, possibilitando uma
maior compreensão acerca da diversidade de tal língua.

É lícito afirmar, ainda, que um conhecimento mais siste-
mático de dados relativos ao processo de formação das capitais, aos
seus núcleos de povoamento, além de considerações acerca dos pró-
prios condicionamentos linguísticos para o fenômeno, poderão apon-
tar direcionamentos mais claros e coerentes a propósito da natureza ino-
vadora do PB, no que diz respeito à ditongação diante de /S/. Poder-se-
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á compreender, por exemplo, o fato de as realizações ditongadas apre-
sentarem uma alta taxa de recorrência em uma capital povoada já no
século inicial da colonização brasileira (século XVI), como é o caso do
Rio de Janeiro, enquanto um comportamento evidentemente contrário é
demonstrado pelos falantes daquela em que o processo de disseminação
da língua portuguesa se deu mais tardiamente, dentre as capitais conside-
radas, caso de Porto Alegre (fins do século XVIII).

No que é atinente às variáveis sociais, percebeu-se uma
estratificação mais significativa com relação à faixa etária e ao nível de
escolaridade, sendo possível supor processos de mudança em curso
em algumas localidades. O gênero dos informantes parece não ser um
fator muito relevante, embora haja leve estratificação em algumas cida-
des, apontando-se ora um comportamento mais inovador por parte
dos homens, ora por parte das mulheres.

Compreende-se, entretanto, que as considerações aqui
tecidas restringem-se apenas ao universo dos dados considerados, sen-
do preciso amplificar o escopo da análise, de modo a se obter uma
visão completa e mais coerente da ditongação diante de /S/ no portu-
guês falado no Brasil.
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O que se pretende?

Estudos sobre a lateral alveolar /l/ em coda silábica no
português do Brasil indicam que, em grande parte do território nacio-
nal, predomina a variante vocalizada desse fonema, formando, nesse
caso, um ditongo com a vogal do núcleo da sílaba. Em referência ao
segmento de que se ocupa esta pesquisa, isto é, o /l/ em coda silábica,
assim se manifesta Câmara Jr. (1979 [1970], p. 51):

Em primeiro lugar, /l/ pós-vocálico é posterior por alofonia
posicional. Isso quer dizer que, além do movimento da língua
junto aos dentes, há um levantamento do dorso posterior da
língua para junto do véu palatino, dando o que os gramáticos
latinos chamavam o l pinguis ou “gordo”. Daí decorre uma
mutação, que em linguística diacrônica se chama a “vocalização”
da consoante: cessa a elevação da ponta da língua junto aos
dentes, a elevação do dorso da língua não chega a interromper a
corrente do ar, e há um concomitante leve arredondamento dos
lábios. O resultado é um /u/ assilábico, e mal torna-se homôni-
mo de mau, vil de viu e assim por diante.

Sobre o mesmo tema, Thaïs Cristófaro-Silva (2002, p.
3) afirma:

Em posição final de sílaba, a lateral alveolar ocorre com ou sem
velarização [sal] ou [sa] em Portugal e certas regiões do sul do

mailto:wfelicio@cce.ufsc.br.


138 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Brasil. Na grande maioria dos dialetos do Brasil ocorre a vocali-
zação da lateral pós-vocálica que se manifesta foneticamente com
um glide posterior arredondado, ou seja [w].

Com relação a tal segmento fonético, considera-se a
existência de uma gradação inerente à variação de /l/ que, em final de
sílaba, apresenta em um dos extremos, quanto ao ponto de articulação,
o traço dental/alveolar e, de outro, a vocalização e o apagamento.
Nesse percurso, considera-se a velarização, que caracteriza o português
de Portugal, ao passo que a variante vocalizada é uma marca do portu-
guês falado no Brasil (SÁ, 2006).

O apagamento da lateral posvocálica é documentado por
Nascentes (1953), como em sol: so[:], so[Ø]; Brasi[:], Brasi[w], Brasi[Ø];
por Hora (2006), como em jornaØ, papeØ, anzoØ, azuØ, aniØ.

Silva Neto (1963) aponta também a realização de uma
semivogal anterior [j]: alma > a[j]ma, borboleta > ba[j]buleta.

Para este autor [Silva Neto], primeiramente ocorre o rotacismo e
este /l/ roticizado fica sujeito em seguida à vocalização, resultan-
do [j], e não a semivogal posterior [w]. Sá (2007) observa em
Arcoverde, PE, as variantes [h] e [j], e.g. fa[h]so, vo[h]tou,
a[h]fase, so[h]teiro e ca[j]ma, pa[j]ma, descu[j]pe. Em núme-
ro pequeno de ocorrências e restritas a determinados itens lexi-
cais, essas realizações parecem confirmar a ideia de Silva Neto
de que não é a lateral que passa a [h] ou [j], mas o rótico
(COLLISCHONN; QUEDNAU, 2009, p. 153).

Do exposto, fica evidenciado que, no português do Brasil,
um processo mais recente, a vocalização, substituiu um processo mais an-
tigo, o rotacismo, ficando este restrito às variedades de menor prestígio
social, na fala de pessoas mais velhas, e a determinados itens lexicais.

A manutenção do /l/ alveolar e a velarização são ates-
tadas na região sul do Brasil (QUEDNAU, 1993; TASCA, 1999; ES-
PIGA, 2001 e 2002; CALLOU, LEITE e MORAES, 2002), fato que
já tinha sido apontado por Câmara Jr. (1977, p. 31):



139Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

[...] o contraste entre /l/ e /w/ depois de vogal não deve ir ao
ponto de se articular o /l/ depois de vogal exatamente como o
/l/ antes de vogal. Salvo no extremo sul do país, esta pronúncia
indiferenciada soa anômala, e dá a impressão de haver um ligei-
ro /i/ depois do /l/ de maneira que uma palavra como cal
quase se confunde com cale ou mel com mele.

De fato, os estudos realizados pelos pesquisadores do
Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil – ALERS (2011),
com informantes rurais e de baixa ou nenhuma escolaridade, confir-
mam a predominância da lateral alveolar ou da correspondente velari-
zada no item lexical “calção” (ver Figura 1). A área de predominância
do /l/ alveolar ou velarizado (área em azul) ocupa a maior parte do
espaço geográfico em estudo.

Os dados do ALERS reforçam a indicação de que a
lateral no português do Brasil pode realizar-se também como aproxi-
mante retroflexo [] ou tepe retroflexo [] na fala de indivíduos rurais e
de baixa escolaridade.

Como mostra o Atlas Linguístico da Região Sul (ALERS) (AL-
TENHOFEN et alii, 2002), na região sul do Brasil, realizações
deste tipo são mais frequentes na zona do Paraná que faz divisa
com São Paulo. Nos trabalhos de cunho variacionista, a realiza-
ção como tepe ou aproximante retroflexo, quando observada,
está associada significativamente a falantes de baixa escolaridade
(COLLISCHONN; QUEDNAU, 2009, p. 154).

A substituição da lateral por um rótico (tepe no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina e retroflexo no Paraná) está associada
ao percurso dos tropeiros, em áreas do planalto serrano mais ao sul e
no nordeste paranaense.

Como se vê, nos dados do ALERS, poucas e esparsas
são as ocorrências de vocalização da lateral em final de sílaba na região
sul do Brasil (em amarelo), com uma pequena concentração no noro-
este do Paraná.
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Figura 1 – Mapa 37 do ALERS sobre a variação da lateral em final de sílaba

ATLAS LINGUÍSTICO-ETNOGRÁFICO DA REGIÃO SUL DO BRASIL (ALERS)
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De certa forma, a preservação da lateral alveolar em
coda silábica na região sul do Brasil pode ser associada, em parte, aos
contatos linguísticos com a língua espanhola em áreas lindeiras – ver
estudos de Espiga (2001 e 2002, entre outros), relativamente ao portu-
guês de fronteira dos Campos Neutrais (Chuí e Santa Vitória do Pal-
mar) – e com as línguas de imigrantes.

Para descrever de forma mais abrangente a variação da
lateral posvocálica no Brasil, serão retomados primeiramente os prin-
cipais resultados obtidos em pesquisas já realizadas sobre o tema, vi-
sando a melhor compreender quais fatores linguísticos e extralinguísti-
cos entram em jogo na variação da realização da variante velarizada ou
vocalizada.

Num segundo momento, serão apresentados novos
dados empíricos obtidos pelo Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) em
todas as capitais dos estados brasileiros, nas quais foram entrevista-
dos 8 informantes estratificados por gênero, idade e escolaridade.
Além da análise da influência dos fatores internos, pretende-se des-
crever a distribuição geográfica das variantes da lateral posvocálica,
identificando as regiões do Brasil que mantêm a lateral alveolar, as-
sim como as que privilegiam o apagamento, a vocalização e a velari-
zação.

Os estudos já feitos sobre a variação da lateral /l/ em
final de sílaba fornecem visões pontuais da variação em uma determi-
nada cidade ou região, mas não fornecem uma visão macro, abrangen-
do todo o território nacional. Com os dados das capitais do ALiB,
poder-se-á ter, ao contrário, uma visão mais ampla desse fenômeno de
variação e de mudança fonológica.

Além da variação diatópica, o presente estudo inclui a
variação diastrática associada à idade, sexo e escolaridade dos falantes,
o que permitirá distintos cruzamentos na perspectiva da chamada dia-
letologia pluridimensional (THUN, 2005).
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Um percurso sobre os estudos da lateral em coda silábica
no português brasileiro

A variação entre a velarização e a vocalização do /l/ em
coda silábica é determinada por fatores extralinguísticos (etnia, região,
sexo e idade do informante, por exemplo) e linguísticos. Como nos
aponta Faraco, o fator idade é bem significativo no estudo desse fenô-
meno.

Se contrastarmos o português falado hoje na maioria das regiões
brasileiras, por pessoas de gerações bem diferentes, vamos ob-
servar, por exemplo, que, na fala dos mais idosos (digamos a
geração de 75 anos), o último som de palavras como mal, papel,
lençol é ainda, no mais das vezes, uma consoante lateral, seme-
lhante ao primeiro som de palavras como lama, leite, lado; en-
quanto na fala de outras gerações o último som é a semivogal
/w/, idêntica ao último som de palavras como mau, céu, ven-
deu (principalmente entre os falantes da classe média urbana)
(FARACO, 2007, p. 12).

Constata-se, pois, que no português do Brasil está em
curso um processo de mudança, representado pela substituição da va-
riante velarizada pela vocalizada, já que na fala dos mais novos é a
vocalização que predomina. Ressalte-se, no entanto, que a vocalização
não é um processo novo dentro da história da língua. A transforma-
ção do /l/ em /w/ é algo relativamente comum nas línguas, princi-
palmente nas neolatinas. Já, no latim vulgar, registrou-se a passagem
do /l/ para /w/ como é possível atestar nos vocábulos poupar (de
palpare) e outro (de alterum).

No francês, segundo nos relata Malmberg, também
houve esse processo de velarização e uma posterior vocalização da
lateral.

O francês teve antigamente um l velarizado que se transformou
mais tarde num elemento vocálico (u) em consequência da perda
da articulação apical. Este processo é o responsável, por exemplo,
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pelos plurais franceses de tipo cheval – chevaux. No antigo plural
chevalz, o l velarizado transformou-se em u, daí um ditongo que
terminou por se reduzir a ô (MALMBERG, 1954, p. 81-82).

No contexto da pesquisa linguística feita no Brasil, há já
importantes trabalhos, principalmente elaborados na perspectiva da
teoria da variação linguística, que focam a variação da consoante lateral
alveolar em posição de final de sílaba (posvocálica). Sem querer aqui
fazer uma lista exaustiva desses estudos, podemos citar Tasca (1999),
Quednau (1993), Quednau e Hahn (2007), Dal Mago (1998), Hora
(2006), dentre outros.

No estudo de Dal Mago (1998), feito a partir de dados
do VARSUL3, constatou-se que os fatores extralinguísticos são mais
relevantes para o aparecimento da vocalização do que os fatores pura-
mente linguísticos. Por exemplo, os falantes mais escolarizados, ou seja,
aqueles que cursaram até o colegial, tiveram uma taxa de vocalização
por volta de 50%. Por outro lado, aqueles que possuem somente o
primário vocalizaram 30%. Estes dados indicam que, quanto maior é a
escolaridade do informante, maior é a vocalização da lateral. O fator
escolaridade parece, portanto, um fator fortemente condicionante.

A mesma autora ratificou a afirmação de Faraco (2007),
acima citada, de que o fator idade é importante para o fenômeno de
variação. Pessoas com mais de 55 anos parecem ser mais conservado-
ras, mantendo a variante velarizada num percentual de 70%. No outro
grupo estão as pessoas com menos de 45 anos, as quais apresentaram
apenas 20% de velarização. No que toca ao fator geográfico, Dal Mago
(1998) afirma que “o Paraná vocaliza mais que Santa Catarina e este
mais que o Rio Grande do Sul” (p. 37).

3 O projeto VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil) objetiva a
descrição do português falado e escrito em contexto urbano nos três estados
brasileiros do sul. O banco de dados do VARSUL é composto por entrevis-
tas gravadas em quatro cidades de cada estado da região sul.
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Sobre a influência dos fatores linguísticos na determina-
ção da variação, Dal Mago (1998, p. 38) assim se manifesta:

Nas palavras em que o /l/ pós-vocálico encontra-se na sílaba
tônica há um maior favorecimento à aplicação da regra, ou seja,
à vocalização, o mesmo acontece nas palavras que possuem até
duas silabas e em palavras em que o contexto precedente do /l/
são vogais /u/, // e /o/.

Quednau (1993), em sua dissertação intitulada A lateral
posvocálica no português gaúcho, estudou o mesmo fenômeno linguístico
em 4 cidades do Rio Grande do Sul, tendo 7 informantes em cada
ponto: Porto Alegre (região metropolitana), Taquara (colonização ale-
mã), Monte Bérico (colonização italiana) e Santana do Livramento (re-
gião de fronteira), cujos resultados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – A presença da variante vocalizada segundo o
grupo étnico

Fonte: Quednau (1993, p. 44)

Os dados da Tabela 1 acima nos indicam que a vocali-
zação da lateral é praticamente categórica na capital gaúcha, ao passo
que é pouco recorrente nas cidades do interior de colonização alemã e
italiana, como também na fronteira com língua espanhola. Se conside-

Fatores  Percentual  Peso 

Metropolitanos 652     
715         91 %                     .95 

Alemães 73 
363 20 % .25 

Italianos 149 
641 23 % .26 

Fronteiriços 142 
525 27 % .31 
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rarmos que na capital se concentra o poder político, cultural e econô-
mico, pode-se inferir que a tendência é a difusão da variante vocalizada
que, progressivamente, substituirá a variante velarizada nas cidades do
interior. Como a língua está atrelada à cultura e ao poder, é fácil com-
preender que a capital detém a dianteira no que diz respeito à inovação,
adotando as formas que serão consideradas pertencentes à norma de
prestígio, ao “bom uso da língua”.

Fato semelhante ocorreu no passado, durante a evolu-
ção do latim, quando a cidade de Roma era o ponto a partir do qual as
inovações linguísticas expandiam-se pelo império.

Roma era a cabeça política, social e cultural do Império, o grande
centro irradiador das inovações linguísticas, que trabalhavam
em medida crescente o seu latim vulgar. Ora, essas inovações
atingiram em grau diferente as diversas províncias, conforme a
distância e a posição de cada uma dentro ou à margem das
grandes correntes de comunicação do Império (CÂMARA JR.,
1979, p. 23).

Quednau (1993) também verificou a importância do fator
idade na evolução do fonema. Os informantes foram divididos em dois
grupos, mais novos (de 20 a 40 anos) e mais velhos (de 41 a 55 anos).

Tabela 2 – A presença da variante vocalizada segundo a faixa etária

Fonte: Quednau (1993, p. 46)

Como se observa na Tabela 2, a vocalização cai entre os
mais velhos, apresentando apenas 37% de registros. Por outro lado,
entre os mais novos a porcentagem de vocalização sobe para 51% do
total. Ou seja, entre os dois grupos, vemos uma considerável diferença

Fatores Percentual Peso 

20-40 anos 684                        
1352 51 %                       .49 

41-55 anos 332 
892 37 % .51 
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de 14%, embora a diferença nos pesos relativos não seja tão significati-
va. Como veremos mais à frente, os resultados da pesquisa de Quednau
(1993) serão corroborados pelos dados do ALiB no que diz respeito
aos fatores idade e localização geográfica.

O estudo de Hora (2006) enfoca o comportamento da
lateral em João Pessoa e utiliza como corpus dados do projeto Variação
Linguística no Estado da Paraíba (VALPB). Das 3.703 ocorrências da late-
ral no corpus coletado, o autor constatou que em 3.109 dos casos houve
a vocalização, 583 casos de apagamento do fonema, oito casos de
aspiração (a lateral realizou-se como [h]) e três casos de velarização.
Ficou constatado que a posição do fonema possui certa influência na
aparição de uma ou outra variante.

A partir do conjunto dos exemplos apresentados, constatamos que
a variante aspirada [h] ocorre no interior de palavra e o zero fonético
([Ø]), principalmente, no final de palavra (HORA, 2006, p. 35).

No que se refere aos fatores sociais – como idade, sexo
e escolaridade –, verificou-se que o sexo pouco interfere na variação
da lateral, pois enquanto os homens vocalizaram em 83% dos dados,
as mulheres vocalizaram em 85%.

O fator idade revela-se significativo no artigo de Hora
(2006), confirmando a afirmações de Quednau (1993), Dal Mago (1998)
e Faraco (2007),  uma vez que a taxa de não-vocalização entre o grupo
de informantes mais velhos aumenta em relação aos mais novos.

Tabela 3 – Atuação do fator “faixa etária”

Fonte: Quednau (1993, p. 37)

Faixa etária APL./Total % Peso relativo 
+ de 49 anos 939/1.213 77 .37 
De 15 a 25 anos 1.002/1.561 87 .55 
De 26 a 49 anos 168/1.323 88 .58 
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Como tantos outros estudos sociolinguísticos apontam,
quando olhamos a variação atual no PB entre faixas etárias distintas,
fica evidente a mudança em tempo aparente, como no caso mostrado pelo
estudo de Hora (2006). A inovação ocorre entre os mais jovens, en-
quanto os mais velhos possuem, em seus dialetos, um padrão de fala
conservador. Sobre a lateral em coda silábica, tudo indica que a situa-
ção linguística entre Brasil e Portugal tornar-se-á bem polarizada, neste
aspecto fonológico, entre a vocalização categórica da consoante no
Brasil e a conservação da variante velar em Portugal.

Hora (2006), cruzando escolaridade e contexto fonoló-
gico precedente, verificou que, se a vogal precedente for anterior (/i,
/e/ e //) ou central (/a/), prevalece a forma vocalizada /w/, ao
passo que, se antes da lateral houver uma vogal posterior (//, /o/ e
/u/), o apagamento será mais constante (culpa > cu[ø]pa, sul > su[ø],
soldado > so[ø]dado, anzol > anzo[ø]). Em todos os níveis de escola-
ridade, o apagamento da lateral sempre é mais frequente se precedida
por /u/, que favorece a crase com a variante vocalizada, uma vez que
a “realização do tipo [uw] não é aceitável na nossa língua, isto porque
geraria um ditongo mal-formado” (HORA, 2006, p. 40).

O cruzamento entre escolaridade e contexto fonológi-
co precedente mostra que, seja qual for a vogal que antecede a lateral
alveolar, o apagamento cresce entre menos escolarizados, enquanto os
mais escolarizados (com mais de 11 anos de escolarização) tendem a
vocalizar, inclusive preservando o ditongo [uw] em 47 % dos casos
(HORA, 2006).

Num estudo sobre o português de base açoriana fala-
do no litoral de Santa Catarina, Furlan (1989) mostra que pode ocor-
rer paragoge em palavras terminadas por /l/, fato que ocorre por
fatores de ordem articulatória. Palavras como carnaval e mal tornam-
se carnavali e mali, respectivamente. O autor lembra, entretanto, que
essa característica dialetal, herdada dos colonos açorianos vindos em
meados do século XVIII, só é encontrada na fala de pessoas muito
idosas.



148 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

[...] no açoriano-catarinense, os falantes de faixa etária alta e de
pouca escolarização apresentam, ainda viva, a tendência a apoiar
com [i] ou [e] os oxítonos terminados em l, r, s, z, fenômeno
que ocorre sobretudo ante pausa; ex.: sal [], mar [],  faz
[faze].
No português europeu, o apoio é traço amplamente difundido
em todos os níveis sociolinguísticos, mas só após líquidas; Bra-
sil [bra zile], ir [ire]. Quanto aos Açores, o registro cinge-se à
líquida lateral; ex.: terrível [teele] (Terc.) (FURLAN, 1989, p.
15-16).

Não deixa de ser relevante o aparecimento de uma vo-
gal paragógica nessas variedades dialetais do português, uma vez que o
acréscimo de um [e] ou [i] ocorre justamente pelo fato de existir uma
tendência românica a privilegiar a estrutura silábica consoante mais vogal
ou ditongo (CV, CVV) (FURLAN, 1989). Além disso, a paragoge tam-
bém transforma palavras oxítonas em paroxítonas, o padrão acentual
mais comum em português. Sabemos que palavras terminadas em /r/
e /l/ geralmente são oxítonas, segundo nos afirma Mattoso Câmara
Jr. (2008 [1970]). Mas quando é acrescentada uma vogal anterior ao seu
fim, elas assumem uma nova configuração acentual paroxítona, a mais
frequente nas palavras portuguesas.4

Os estudos de Espiga (2001, 2002, 2003) fornecem um
importante quadro da entrada de formas inovadoras da lateral posvo-
cálica /l/ no extremo sul do Rio Grande do Sul, na região de contato
com o espanhol uruguaio conhecida como Campos Neutrais, princi-
palmente nas comunidades de Chuí e Santa Vitória do Palmar. Esse
português de fronteira encontrava-se relativamente isolado até os anos
70 do século passado, mantendo mais contato com o espanhol. Entre-

4 O grande número de palavras de origem indígena no português brasileiro,
principalmente oriundas do tupi, fez com que ele passasse a ter um número
maior de oxítonos do que o português de Portugal (CÂMARA JR., 2008
[1970], p. 65).
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tanto, com a construção da BR471 e a chegada do sinal da TV brasilei-
ra, as comunidades sofreram grandes mudanças socioeconômicas, pas-
sando a se integrar à cultura em língua portuguesa. Isso se reflete na fala
dos mais novos que tendem a perder a variante alveolar [l], típica do
contato com o espanhol, para adquirir formas inovadoras, principal-
mente a variante velarizada [] e a labializada [lw], esta constituindo-se
no estágio final antes da vocalização. Além disso, Espiga (2002) consta-
tou uma atitude conservadora – a manutenção da variante alveolar [l]
– entre os falantes com mais de 50 anos5, que, portanto, adquiriram a
língua ainda na época em que a região mantinha pouco contato com
outras variantes do português.

Por último, mencionamos o estudo de Sá (2006), que
fez uma comparação do comportamento da lateral entre o espanhol e
o português, que são línguas estreitamente vinculadas por suas histórias
de origem comum no latim vulgar.

A variação da lateral em espanhol é bem diferente da
que vimos ocorrer em português. Na língua portuguesa, estrutural-
mente falando, é o contexto anterior que mais influencia na vocalização
ou apagamento do fonema lateral. Por outro lado, em espanhol o con-
texto seguinte é o mais determinante. Nessa língua, se após a lateral
ocorrer um fonema alveolar, a lateral tende a se realizar como alveolar,
evidenciando um processo de assimilação regressiva do ponto de arti-
culação. Em espanhol a lateral também pode se realizar como velar,
mas isso depende do contexto à direita do fonema. De qualquer for-
ma, o que deve aqui ser destacado é que o contexto fonológico, na

5 A preservação da lateral alveolar [l] chegou a 87% entre os falantes com mais
de 50 anos e alta escolaridade, e 59% entre os com baixa escolaridade da
mesma faixa etária. O que revela o prestígio desta variante entre os mais
velhos. Tal avaliação dessa variante entre os mais jovens é bem diferente.
Entre os falantes de 16 a 25 anos, houve somente 19% de ocorrência da
lateral alveolar [l], entre os mais escolarizados, e 28% entre os menos escola-
rizados (ESPIGA, 2002, p. 84).
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variação da lateral em coda, é bem mais determinante em espanhol do
que em português.

A variação da lateral nas capitais dos estados brasileiros

Após termos visto os principais dados de alguns estu-
dos sobre a variação da lateral em final de sílaba no PB, passemos
agora à análise dos dados obtidos pelo Atlas Linguístico do Brasil –
ALiB.

Da amostra total de 1100 entrevistas previstas pelo ALiB,
selecionamos para o presente estudo todas as 200 entrevistas realizadas
nas capitais, estratificadas conforme indica o Quadro 1. Dessa forma,
como é próprio de uma pesquisa feita dentro da perspectiva da geo-
linguística pluridimensional, além da variação diatópica, contempla-se
também a variação diastrática, como nos estudos sociolinguísticos,
controlando-se, nesse caso, as dimensões sexo, idade e escolaridade.

Quadro 1 – Perfil dos informantes nas capitais brasileiras

Informante  Sexo  Idade  Escolaridade  

1  Homem  18 a 30 anos até 7ª série 

2 Mulher 18 a 30 anos até 7ª série 

3 Homem  50 a 65 anos até 7ª série 

4 Mulher 50 a 65 anos até 7ª série 

5 Homem  18 a 30 anos ensino superior 

6 Mulher 18 a 30 anos ensino superior 

7 Homem 50 a 65 anos ensino superior 

8 Mulher 50 a 65 anos ensino superior 



151Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Os 11 (onze) itens lexicais incluídos na presente amostra
fazem parte do questionário fonético-fonológico do ALiB. São eles:

[pól]vora [al]moço [sal] [mel]     [sol] a[zul]
Bra[sil] [sol]dado [cal]ção [al]ta      a[nel]

Na Tabela 4 apresentamos os dados obtidos nas 200 en-
trevistas. Os resultados mostram que, no português brasileiro falado, o /l/
em coda silábica é substituído pela semivogal [w], com um total de
87,81%, resultado que confirma as conclusões de estudos anteriores.

Figura 2 – Vocalização da lateral /l/ no espaço geográfico

A distribuição da vocalização da lateral em coda silábica
no português falado no Brasil, considerando os valores percentuais de
aplicação da regra, está representada no mapa da Figura 2. Nesse mapa,
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foi feito um agrupamento das localidades pesquisadas, seguindo uma
escala em três degraus: até 80% de aplicação da regra; de 81% a 90%
de aplicação da regra; e acima de 91% de aplicação da regra.

Outra constatação relevante (ver Tabela 4) é a preserva-
ção da lateral em Porto Alegre, onde houve 8 registros da lateral plena

Tabela 4 – Resumo das ocorrências da /l/ em coda silábica nas 
capitais brasileiras 

        ø Rótico RP Totais 
Norte Macapá  -  -  76  -  - 12 88 
  Boa Vista  -  - 85 3  -  - 88 
  Manaus  -  - 82 5  - 1 88 
  Belém  -  - 80 8  -  - 88 
  Rio Branco  -  - 83 5  -  - 88 
  Porto Velho  -  - 83 2  - 3 88 
Nordeste São Luís  -  - 80  -  - 8 88 
  Teresina  -  - 76 12  -  - 88 
  Fortaleza*  -  - 47 5  - 36 88 
  Natal  -  - 77 9  - 2 88 
  João Pessoa  -  - 74 11  - 3 88 
  Recife  -  - 65 19  - 4 88 
  Maceió  -  - 67 19 2  - 88 
  Aracaju  -  - 76 9  - 3 88 
  Salvador  -  - 70 14  - 4 88 
Centro-Oeste Cuiabá  -  - 72 4 7 5 88 

  
Campo 
Grande  - 1 66 3 6 12 88 

  Goiânia 1  - 78 3  - 6 88 

Sudeste 
Belo 
Horizonte  -  - 83 3  - 2 88 

  São Paulo  -  - 79 5 1 3 88 
  Vitória  -  - 81 1 1 5 88 

  
Rio de 
Janeiro  -  - 82 1  - 5 88 

Sul Curitiba  -  - 83 4 1  - 88 
  Florianópolis  -   84 2 1 1 88 
  Porto Alegre 8 8 71 1  -  - 88 
  Totais 9 9 1900 148 19 115 2200 
  Percentuais 0,41% 0,41% 86,36% 6,73% 0,87% 5,22% 100% 
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[l] e 8 registros da variante velarizada [], totalizando 16% das ocorrên-
cias. Cabe aqui registrar que a ampliação da base de dados prevista
pelo ALiB certamente haverá de confirmar a existência de uma área
dialetal na região sul do Brasil, associada ao contato com a língua espa-
nhola e às línguas de imigrantes europeus, caracterizada pela manuten-
ção da lateral alveolar ou velarizada, fato já documentado pelas pesqui-
sadas de Quednau (1993), Tasca (1999) e Espiga (2001), entre outros.
Todavia, é preciso levar em conta que essas variantes linguísticas carac-
terizam a fala de pessoas mais velhas, e tendem a diminuir significativa-
mente na fala dos mais jovens (cf. TASCA, 2002, p. 287), registrando-
se em regiões de fronteira a inserção do alofone [lw] no curso da mu-
dança da lateral, situada entre a forma velar [] e a vocalizada [w] (cf.
ESPIGA, 2003, p. 265).

O apagamento da lateral, por sua vez, é maior na região
nordeste (com pouco mais de 15% de apagamento), seguida pelas
regiões norte e centro-oeste.

Figura 3 – Substituição do /l/ em coda silábica por róticos
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Considerando o fator geográfico, como revelam a Ta-
bela 4 e a Figura 3, vemos que os róticos aparecem como variantes da
lateral principalmente na região centro-oeste, possivelmente como uma
das marcas dialetais da região. Todavia, para confirmar tal hipótese, é
necessário ampliar a amostra, incluindo os dados do ALiB obtidos em
cidades do interior. Isso é necessário até mesmo para a verificação se
estamos diante de um processo de implementação de mudança. Num
estudo sobre o dialeto caipira, Pontes (1992), investigando os róticos
oriundos da lateral /l/, constatou uma mudança no sentido da vocali-
zação dos róticos, que passavam a se realizar como /w/ na fala dos
mais jovens. O que aponta para um fenômeno contemporâneo que
consiste na perda de um traço típico desse falar. Observando os pre-
sentes dados do ALiB, somados aos resultados de Pontes (1992), a
baixa frequência de rotacismo pode ser um indicativo a corroborar
uma  hipótese favorável a uma mudança em vias de implementação, na
qual a variante vocalizada da lateral tende a predominar sobre um tra-
ço típico de falares rurais.

Gráfico 1 – Variantes da lateral /l/ por item lexical
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Além dos fatores externos no processo de variação/
mudança, são igualmente importantes os fatores internos para a com-
preensão do processo em estudo. No gráfico 1, apresentamos as vari-
antes da lateral alveolar em coda silábica em cada um dos itens lexicais
investigados. O apagamento da lateral chega a quase 60% na palavra
azul e a pouco menos de 20% no vocábulo pólvora. Também há apaga-
mento em outros itens lexicais, principalmente em soldado, o qual passa
a ser pronunciado, nesses casos, como sodado.

Gráfico 2 – Realização da lateral e a vogal precedente
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Figura 4 – Apagamento da lateral alveolar /l/ em posição de
coda silábica

Podemos constatar, através do Gráfico 2, como, aliás, já
havia documentado Hora (2006), que as vogais  [o], [] e [u], principal-
mente, constituem-se o contexto precedente que favorece o apaga-
mento da lateral, ou seja, são essas vogais posteriores que, por motivos
estruturais, fazem a lateral passar por seu último estágio após a vocali-
zação.

O apagamento da lateral alveolar na perspectiva diató-
pica é demonstrado por meio da Figura 4. Observa-se, então, que o
apagamento está principalmente associado ao português falado nas
capitais do nordeste brasileiro, embora os percentuais de ocorrências
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dessa variante não sejam tão expressivos, atingindo o máximo de 19%
em Maceió e Recife.

Em relação à variação diatópica, registra-se uma espécie
de polarização entre as regiões sul e nordeste, apesar de a vocalização
da lateral apresentar percentuais semelhantes. Mas, enquanto o sul é
relativamente conservador, com preservação da lateral e baixos índi-
ces de apagamento (dois registros), a região nordeste, pelo contrário,
inova ao liderar como a área com mais elevados percentuais de apaga-
mento e nenhum registro das variantes [l] e [].

Conclusões

Os dados aqui apresentados limitam-se à amostra ALiB
nas capitais dos estados brasileiros, à exceção de Brasília/DF e Pal-
mas/TO. Assim que for possível dispor de todos os dados da amos-
tra, incluindo as 1100 entrevistas previstas, certamente será possível dar
mais luz sobre o uso variável da lateral alveolar em coda silábica, defi-
nindo melhor a variação diatópica e diastrática dessa variável linguísti-
ca.  Limitando-se, pois, aos resultados até agora alcançados, confirma-
se que, no português do Brasil, predomina a vocalização, com percen-
tual de 88% das ocorrências, e que tal pronúncia está presente em todas
regiões, indistintamente da idade, da escolaridade e do sexo dos infor-
mantes.

A manutenção de tal fonema como lateral alveolar ou
velarizada [] foi registrada predominantemente em Porto Alegre, pre-
vendo-se, de antemão, que isso também ocorra em outros pontos do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como uma marca do português
em contato com a língua espanhola e com línguas de imigrantes euro-
peus, conforme apontam estudos realizados por Tasca (1999) e Espi-
ga (2001), entre outros.

O apagamento do segmento lateral em final de sílaba
foi registrado em todo o território brasileiro, mas é mais intenso em
todas as capitais da região nordeste, exceto São Luís do Maranhão.
Cabe destacar, no entanto, que a realização dessa regra está também
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fortemente associada ao contexto precedente formado por vogais
posteriores, com destaque para a vogal [u] em posição tônica (azul),
como resultado de uma crase sucessiva à vocalização da lateral: [ul] >
[uw] > [u].

A realização da lateral alveolar em coda silábica como
rótico apresenta, a exemplo das variantes lateral alveolar e velar, nenhu-
ma ocorrência na maioria das capitais. Tal regra foi registrada em Ma-
ceió, Campo Grande e Cuiabá, com 2, 6 e 7 ocorrências, respectiva-
mente.6

Os dados das capitais fornecidos pelo ALiB confirmam
os estudos anteriores e ampliam o entendimento da variação diatópica
do fonema. Temos um maior conservadorismo ao sul e inovação no
nordeste, que apresenta significativos índices de apagamento da lateral.

Ainda na análise dos dados do ALiB, podemos obser-
var também indícios de uma mudança em tempo aparente, na medida
em que a lateral velarizada ocorreu na fala dos informantes mais ve-
lhos, em Porto Alegre, ao passo que, entre os mais novos, predomina
a vocalização.

 Em relação à estrutura silábica, o fenômeno de vocali-
zação altera a configuração da sílaba da língua portuguesa, ampliando,
por um lado, o número de ocorrências de ditongos e, por outro, redu-
zindo as sílabas travadas, ou seja, aquelas terminadas por segmentos
consonantais. Além da vocalização e apagamento da lateral, vê-se que
outros processos têm atuado sobre a coda silábica, como a queda dos
fonemas /s/, /r/, e /N/, principalmente em final de palavra. Tudo
isso indica que a língua caminha para uma estrutura silábica cada vez
mais CV.

6 Em Curitiba, Florianópolis, São Paulo e Vitória houve o registro de apenas
1 caso de rotacismo.
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OS RÓTICOS EM CODA SILÁBICA EM QUATRO
LOCALIDADES MINEIRAS

Vanderci de Andrade Aguilera1

Dircel Aparecida Kailer2

Introdução

Este estudo, à luz dos pressupostos teórico-metodoló-
gicos da Geossociolinguística, investiga os róticos em coda silábica em
dados coletados pelo projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) em
quatro localidades mineiras: Unaí, ponto 130, Patos de Minas 136,
Campina Verde, ponto 137, e Poços de Caldas, ponto 147.

A propósito da posição das consoantes em coda, Câ-
mara Jr. (1995) afirma que apenas quatro delas podem realizar-se em
posição posvocálica no Português do Brasil: o /s/, o /z/, o /l// e o
/r/. Sobre este último declara a existência de duas realizações, uma
vibrante fraca e outra vibrante forte, o que resulta na oposição entre
esses fonemas na posição intervocálica, como em kaRu] e .
Este autor afirma, também, que o /r/ demonstra comportamentos
diversos em posição posvocálica:

Já nas vibrantes a língua vibra, quer num só golpe junto aos
dentes superiores, para o /r’/ brando, quer para o /r/ forte em
golpes múltiplos junto aos dentes superiores, ou em vibrações
da parte dorsal junto ao véu palatino ou em vez da língua há a
vibração da úvula, ou se dá além do fundo da boca propriamen-
te dita uma fricção. (Câmara, 1995, p. 49).

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina e Bolsista CNPq,
vanderci@uel.br.

2 Doutora pela Universidade Estadual Paulista.

mailto:vanderci@uel.br.
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No dizer de Bisol (1999), são múltiplas as variantes para
o /r/ posvocálico (vibrante [r], fricativa velar [x], uvular [R], aspirada
[h], vibrante simples [], ou um som retroflexo []).

No intuito de descrever tal variedade no português do
Brasil, muitos estudos já foram realizados, alguns investigando as mar-
cas regionais, culturais e socioeconômicas, outros investigando a avali-
ação que os informantes fazem das variantes usadas por pessoas pro-
venientes de lugares ou camadas socioeconômicas e culturais diferentes
da sua e também da valoração atribuída pelo próprio informante à sua
variante.

Amadeu Amaral, por exemplo, no século XX, já se re-
feria ao “r- caipira” para classificar o r retroflexo usado no interior
paulista.

r inter e post-vocálico (arara, carta) possui um valor peculiar: é
línguo-palatal e guturalizado. Na sua prolação, em vez de projetar
a ponta contra a arcada dentária superior, movimento este que
produz a modalidade portuguesa, a língua leva os bordos late-
rais mais ou menos até os pequenos molares da arcada superior
e vira a extremidade para cima, sem tocá-la na abóbada palatal.
Não há quase nenhuma vibração tremulante. Para o ouvido,
este r caipira assemelha-se bastante ao r inglês post-vocálico. É,
muito provavelmente, o mesmo r brando dos autóctones. Es-
tes não possuíam o rr forte ou vibrante, sendo de notar que
com o modo de produção acima descrito é impossível obter a
vibração desse último fonema. (AMARAL, 1982, p. 47)

Muitos outros estudos continuam desvendando a área
de predominância das variantes do /r/. Silveira Bueno (apud Head,
1978) registra, por exemplo, a retroflexa, também no falar goiano e
ressalta a sua ocorrência inclusive na fala culta; Head (1978), por sua
vez, destaca São Paulo e São Domingos em Minas Gerais como ou-
tros pontos de uso desta variante. De acordo com Brandão (2007),
muitos atlas confirmam a presença do retroflexo em muitas regiões
brasileiras (Atlas Prévio dos Falares Baianos (ROSSI et al., 1963); Esboço de um
Atlas Linguístico de Minas Gerais (RIBEIRO et al., 1977); Atlas Linguístico de



165Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Sergipe (FERREIRA et al., 1987); Atlas Linguístico de Sergipe II (CAR-
DOSO, 2005); Esboço de um Atlas de Londrina (AGUILERA,1987); Atlas
Linguístico do Paraná (AGUILERA, 1994); Atlas Linguístico Etnográfico da
Região Sul do Brasil (KOCH et al., 2002)). Atualmente o ALiB3 (Atlas
Linguístico do Brasil) tem, dentre suas várias investigações linguísticas,
o objetivo de mostrar as variantes dos róticos presentes em diferentes
regiões do Brasil.

Os estudos sobre os róticos nos falares brasileiros têm
recebido tratamentos diversos: uns os tratam com certa valoração, como
ocorreu com a variante retroflexa nomeada de r-caipira por Amadeu
Amaral e para a qual previa uma existência efêmera. Outros se preocu-
pam com a origem dos róticos e buscam demarcar o predomínio de
cada uma de suas variantes, como o fizeram Head (1978), já citado
anteriormente, e Votre (1979) que observa a omissão dos róticos em
coda externa; Brandão (1995), por sua vez, destaca a distinção dialetal
salientada pelo uso das variantes dos róticos; Monaretto (1995), ora
discute o status fonológico da vibrante, ora se preocupa em traçar as
variantes desse fonema na Região Sul; Callou; Moraes (1995) estudam
o uso do /r/ em diferentes contextos; Gusmão (2004) analisa a varia-
ção dos róticos no falar rural paranaense; Botassini (2009) investiga as
crenças e atitudes linguísticas de informantes gaúchos, cariocas e ma-

3 O Atlas linguístico do Brasil, projetado inicialmente em 1996 e ainda em
andamento, investiga o falar de: Informantes nas Faixas Etárias: 18 a 30
anos, e de 50 a 65 anos; Sexo: masculino e feminino; Nível de instrução: no
máximo a 4a. série, superior, nas Capitais; Localidades: Região Norte: 23
pontos; Região Nordeste: 71 pontos; Região Sudeste: 79 pontos; Região
Sul: 41 pontos; Região Centro – Oeste: 21 pontos.  Os Questionários:
Semântico Lexical, com 15 áreas semânticas e 207 questões; Morfossintático,
com 121 questões; Fonético-fonológico, com 159 questões, seguido de 11
questões de prosódia; Pragmático, com 05 questões; Prosódico, com 04
tipos de questões; Temas para discursos semidirigidos, 04 temas. (ARA-
GÃO, 2008)
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ringaenses residentes em Maringá; Aguilera desenvolve diversos traba-
lhos sobre este fonema tanto com dados da ALPR (1994) quanto com
dados do ALiB (em andamento).

Sobre os dados coletados na localidade de Patos, em
Minas Gerais, ponto 144 do ALiB, e comparados com os recolhidos
por Ribeiro et al. (1977), Aguilera; Silva (2011) concluem que:

no EALMG, as cartas que traziam o /r/ em coda já apontavam,
no mesmo e único informante, uma oscilação entre o /r/ retro-
flexo e outro realizado na porção posterior da cavidade bucal – o
/r/ velar, variante que se irradiava para o norte, oeste e leste do
Estado. Nos dados atuais, coletados para o ALiB em Lavras,
permanece a mesma oscilação, agora entre o retroflexo e o glotal,
com a ressalva de aquele ter sido mais produtivo na fala do
homem jovem e na da mulher idosa. Esta, apesar de produzir,
predominantemente, o [], demonstra sua deslealdade linguís-
tica ao avaliar esta variante como feia e grosseira, portanto, estig-
matizada na comunidade lavrense. Esta atitude de desprestígio
em relação ao retroflexo pode ser um fator que vá desencadear a
diminuição da força dessa variante, caso outros fatores mais
relevantes não intervenham. Só o tempo, porém, e pesquisas
mais verticais na localidade poderão dizer da caminhada futura
do [] pelas veredas de Minas Gerais.

O uso dos róticos tem de fato despertado interesse da
comunidade acadêmica e muitas pesquisas continuam sendo realizadas.
Este estudo também se insere neste cenário de descoberta do uso das
variantes do /r/ em coda silábica no falar brasileiro e tem como obje-
tivos verificar: a) quais variantes desse fonema predominam em cada
uma das localidades analisadas, bem como a localidade de predomínio
do apagamento dessas variantes; b) os contextos linguísticos e extralin-
guísticos que possam interferir na frequência de uma ou de outra vari-
ante, ou no apagamento delas, tendo como corpus o falar de quatro
localidades mineiras.
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Encaminhamentos metodológicos

Usando a metodologia da Sociolinguística Variacionista
foram recortadas, do Questionário Fonético-fonológico (QFF) e dos
relatos presentes nesta parte da entrevista e no discurso semidirigido,
os itens lexicais que apresentaram róticos em coda silábica interna e em
coda silábica externa.

Optamos por analisar as ocorrências das respostas da-
das ao QFF separadamente das ocorrências do /r/ em relatos es-
pontâneos surgidos durante o Questionário Fonético-Fonológico, ou
durante o discurso semidirigido no intuito de verificar se o grau de
formalidade poderia interferir no uso dos róticos. Após recortar os
itens lexicais de nosso interesse, por meio do programa SoundForge
(2010), procedemos à codificação e à análise percentual e probabilís-
tica do pacote Varbrul (1998). Trabalhamos com 1.398 ocorrências
desse fenômeno em coda silábica, no falar de 16 informantes, 8 ho-
mens e 8 mulheres, nas faixas etárias de 18 a 30 anos e de 50 a 65
anos, todos com o nível fundamental de escolaridade, em quatro
cidades de Minas Gerais (Unaí, Patos de Minas, Poços de Caldas e
Campina Verde).

À medida que o programa pacote Varbrul fornecia os
resultados foram feitos alguns ajustes, isto é, foram necessários outros
cruzamentos e rodadas, por isso o número de ocorrências nem sem-
pre apresenta o mesmo número de dados de uma rodada para outra,
devido aos amálgamas e/ou exclusões por conta dos nocautes, uma
vez que os programas trabalham com variação e se houver 0% ou
100% de aplicação da regra em análise, os programas indicam ocor-
rência de nocautes e para prosseguir com a análise é necessário eliminá-
los. Após os ajustes, os programas indicaram quais eram as variáveis
linguísticas e extralinguísticas mais relevantes quanto ao uso e ao apaga-
mento dos róticos nas referidas localidades, conforme apresentamos a
seguir.
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Variantes em análise

Primeiramente fizemos uma análise com todas as varian-
tes: tepe alveolar (ou simples) – []; velar – [x]; glotal – [h], []; retroflexa
[]) e com o apagamento dos /r/ ([ø]); posteriormente, excluímos as
ocorrências das quatro velares surdas4 realizadas por um informante de
Patos de Minas, devido aos nocautes; em seguida optamos por amalga-
mar as glotais sonora e surda visto que nosso objetivo, para este estudo,
não era identificar a sonoridade das variantes e sim verificar quais delas,
independentemente da sonoridade, predominam em cada região.

Após termos os resultados das quatro variantes (glotal,
tepe, retroflexa e apagamento), tanto em coda interna quanto em coda
externa, excluímos os casos de coda interna e analisamos apenas aque-
les em coda externa. Por último, fizemos três análises: a primeira com
as três variantes mais produtivas (tepe alveolar (ou vibrante simples) –
[]; glotal – [h], []; retroflexa []), a segunda com as duas predominan-
tes nas localidades em estudo (retroflexa e glotal)5 e, na última, contras-
tando apagamento versus preenchimento dos róticos.

Variáveis linguísticas e sociais investigadas

Analisamos ponto e modo de articulação seguinte; vo-
gal precedente; tonicidade da sílaba; acento; posição da coda; faixa etá-

4 No recorte que fizemos, ocorrem apenas os quatro casos de velares surdas
referidos.

5 Conforme já foi relatado, a variante velar apresentou quatro ocorrências, foi
eliminada na primeira rodada, já a variante tepe apresentou 22 ocorrências na
fala de mais de um informante de diferentes localidades por isso participou
da análise multivariada, por meio da qual pudemos entender um pouco
sobre seu comportamento no falar mineiro das regiões em análise. Todavia,
como eram poucas ocorrências, esta variante foi excluída da última análise.
Quanto ao apagamento, fizemos uma análise à parte apenas verificando
preenchimento versus apagamento dos róticos.
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ria; escolaridade; localidade, informante; vozeamento do fonema seguinte;
extensão da sílaba; classe morfológica; tipo de discurso (dirigido ou se-
midirigido). Conforme o programa foi apresentando os percentuais e
os nocautes, procedemos aos ajustes necessários, conforme já mencio-
namos. Foram realizados, por exemplo, amálgama das vogais em anterior,
posterior e central; em relação aos modos e pontos de articulação exclu-
ímos os casos de nocautes; quanto à extensão silábica, amalgamamos os
vocábulos com quatro e cinco sílabas, os quais foram excluídos nas últi-
mas rodadas (com duas variantes) juntamente com os monossílabos por
apresentarem nocautes. Outra variável que sofreu amálgama foi a classe
morfológica, visto que os numerais, as conjunções e os adjetivos e os
nomes apresentaram peso relativo muito próximos; no intuito de tornar
as células mais ortogonais6 analisamos, de um lado, verbos e de outro
não verbos. Os nocautes, também, foram responsáveis pela exclusão da
variável informante, visto que muitos não registraram variação. A seguir
apresentamos as variáveis apontadas pelos programas do Pacote Varbrul
como as mais relevantes para as rodadas que realizamos, conforme já
especificamos anteriormente.

Em Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais.

Antes de procedermos à apresentação dos resultados
acerca do uso dos róticos em coda silábica nas quatro localidades de
Minas Gerais, cabe lembrar que, no Esboço de um Atlas Linguístico de
Minas Gerais (RIBEIRO et al., 1977), os autores investigaram em 116
localidades mineiras informantes de faixa etária entre 30 e 50 anos; de

6 A ortogonalidade refere-se ao número de ocorrências de cada fator das variá-
veis independentes, ou seja, é preciso que o número de ocorrência de todos
os fatores de todas as variáveis independentes seja parecido, pois, apesar de
o programa conseguir lidar com alguns casos de não ortogonalidade, se na
amostra houver um número muito grande de ocorrência de um fator e
nenhuma ocorrência de vários outros fatores, o programa pode fornecer
resultados falseados.
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nível de instrução entre analfabeto a primário completo; do sexo mascu-
lino e feminino. E por meio de um questionário composto de 415 ques-
tões, fizeram um levantamento do falar mineiro apresentando no referi-
do atlas 78 cartas sendo 05 de identificação, 21 léxicas, 24 fonéticas, 03
isófonas e 25 cartas isoléxicas. Trabalho que nos possibilitou verificar nas
7 cartas fonéticas referentes às lexias arco-íris, arco-da-velha, orvalho, mormaço,
chuva-de-flor, salto mortal e pegador como os róticos se comportavam, na
década de setenta, no falar das quatro localidades aqui apresentadas. Em
Campina Verde, observamos que houve uso da vibrante retroflexa so-
nora nas lexias arco-íris e mormaço, nas demais lexias os róticos não foram
realizados; em Poços de Caldas, verificamos que a vibrante retroflexa
sonora predominou, realizando-se nas lexias arco-íris, arco-da-velha, morma-
ço, já na lexia orvalho a variante flap alveolar sonora. Em Unaí, foram
registradas duas realizações da vibrante velar sonora nas lexias arco-íris e
salto mortal e um caso de vibrante alveolar sonora na lexia mormaço. Em
Patos de Minas identificamos apenas uma ocorrência da vibrante retro-
flexa sonora na carta referente à lexia arco-da-velha.

De acordo com essas sete cartas apresentadas pelo Es-
boço de um Atlas linguístico de Minas Gerais, referentes aos róticos em coda
silábica, constatamos que em 1977 predominava a vibrante retroflexa
sonora em Poços de Caldas, Patos de Minas e em Campina Verde;
seguida da vibrante velar sonora em Unaí, onde também foi registrada
uma ocorrência da vibrante alveolar sonora; por fim, verificamos que
houve também um caso de flap alveolar sonoro em Poços de Caldas.

Tal predominância se confirma na carta 47, com as lexias
carta, porta, esquerdo e arco as quais apresentam a vibrante retroflexa so-
nora nas zonas mineiras do Triângulo, Alto Parnaíba, Alto São Francis-
co e Sul, onde estão as localidades de Campina Verde, Poços de Caldas
e muito próximo à de Patos de Minas.

Usando esses registros dos róticos presentes no Esboço
de um Atlas Linguístico de Minas Gerais, como um grupo de controle, busca-
mos investigar se, nos dados coletados pelo ALiB, os róticos conti-
nuam com comportamento semelhante, se algumas dessas variantes já
despareceram, ou se outras se instalaram nas referidas localidades.
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Variação dos róticos, nos dados do QFF do ALiB, em
algumas localidades de Minas Gerais

Analisando os dados coletados nas respostas ao QFF,
para o ALiB, os resultados oferecidos pelo Pacote Varbrul7 na análise
multivariacional apresentam os contextos mais relevantes para o uso
de cada uma das variantes do /r/ (glotal, retroflexa, tepe e apagamen-
to), conforme já salientamos anteriormente.

Muitas regiões possuem os róticos como uma marca
dialetal, isso vem sendo relatado desde Antenor Nascentes e Amadeu
Amaral, por exemplo. Neste sentido, verificamos no gráfico a seguir
como e quais variantes do /r/ estão presentes em cada uma das loca-
lidades investigadas.

Gráfico 1: Localidades mineiras investigadas e os registros do /r/
em coda interna e externa

7 Usamos o programa Pacote Varbrul (1988) para codificação e análises terná-
rias e enárias, para as análises binárias trabalhamos com o programa Gold-
Varb (for Windows, 2001), uma versão mais nova  do programa Varbrul.
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O gráfico 1 mostra que em Unaí predomina a variante
glotal seguida de apagamento. Vale ressaltar que tal omissão ocorreu
principalmente em coda externa, pois, no contexto de coda interna,
houve apenas seis apagamentos que foram realizados nos itens lexicais
catorze/quatorze e porque. Campina Verde e Poços de Caldas destacam-
se pela presença da variante retroflexa e em Campina Verde ocorrem a
variante glotal e o apagamento, o que também acontece, em menor
proporção, em Poços de Caldas. É interessante destacar, também, que
em nenhuma das duas localidades foi registrada a variante tepe nos
dados recortados para este estudo.

Tanto em Patos de Minas quanto em Unaí há alto índice
de glotal (54%) e um percentual razoável de apagamento (37% em
Unaí e 30% em Patos de Minas). Já em relação à variante retroflexa,
verificamos apenas quatorze ocorrências (5%) em Unaí e em Patos de
Minas duas ocorrências, ou 1%.

Retomando os dados do Esboço de um Atlas linguístico de
Minas Gerais, verificamos que, em Patos de Minas, onde foi registra-
do o uso da vibrante velar sonora em 1977, atualmente, pelos dados
do ALiB, predominam a glotal e a retroflexa, esta em menor frequên-
cia. Em Unaí em que havia sido registrada a velar e a alveolar, cons-
tatamos que predomina a glotal (54%), com a presença tímida da
retroflexa (4%). Por fim, em Campina Verde e em Poços de Caldas,
continua o predomínio da variante retroflexa, com algumas poucas
ocorrências das variantes tepe e velar nesta localidade, e da variante
glotal em Campina Verde. Em Patos de Minas, que fica próximo à
zona de predominância da variante retroflexa, traçada por Ribeiro et
al. (1977), ocorreram 4 casos de velares. Tanto Campina Verde quan-
to Poços de Caldas confirmam os dados apresentados no Esboço de
um Atlas linguístico de Minas Gerais, pois a variante retroflexa, indepen-
dentemente de sua “valoração” continua predominado em ambas as
localidades.
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Gráfico 2: Variantes do /r/ e a variável sexo

Labov (1966) declara que as mulheres usam menos as
formas estigmatizadas do que os homens e são mais sensíveis do que
eles aos padrões sociais. Isso, segundo os estudiosos variacionistas, in-
dica que a variável sexo pode influenciar no uso de uma ou outra
forma linguística. Partindo desse pressuposto, é possível que o gênero
do informante exerça influência na escolha das formas linguísticas por
ele adotadas.

No gráfico 2, verificamos que as mulheres fazem mais
uso da glotal e, de forma pouco expressiva, da variante tepe, os ho-
mens, por sua vez, lideram no uso da  retroflexa e com uma margem
muito próxima da variante glotal (32%) e do apagamento (30%). Isso
pode indicar que a variante glotal é a variante de prestígio nas localida-
des, visto que as mulheres tendem a se preocupar mais com a forma
de falar e por isso fazem mais uso da variante de prestígio (LABOV,
1966). Esse comportamento das mulheres também é constatado por
Skeete (1997 apud GUSMÃO, 2004, p.30), no falar de João Pessoa,
em que “as mulheres favorecem o uso da forma lingüística mais pres-
tigiada, no caso, as fricativas velar e glotal”. Por outro lado, podemos
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observar que o apagamento parece não sofrer nenhuma influência do
fator sexo, visto que os percentuais são muito próximos, 30% para os
homens e 33% para as mulheres.

Variação dos róticos, nos discursos dirigido e semidirigido, nos
dados do ALiB

Labov (1972) ressalta a questão do paradoxo do obser-
vador, em que o entrevistador precisa coletar uma fala espontânea e ao
mesmo tempo faz muitas perguntas, grava e anota as informações
dadas pelo informante, fato que torna a conversa bastante formal.
Diante disso, destaca a importância de levar o informante a contar
algum fato pessoal que o tenha deixado muito feliz, muito triste ou
aborrecido, ou seja, algo com que ele possa se envolver emocional-
mente para que fique menos preocupado com a forma de falar. Atitu-
des estas planejadas e tomadas pela equipe do ALiB.

Consideramos nesta análise como discurso dirigido as
respostas dadas às questões do QFF8, por ser mais monitorado e o
informante ter que registrar o item lexical buscado (por exemplo:
Questão 22: A carne de porco não é magra porque tem (gordura)?).
Como dados para o discurso semidirigido, tomamos os comentários

8 Quanto às perguntas selecionadas pelo Questionário Fonético-Fonológico
(QFF) dos Questionários do ALiB 2001 (Comitê Nacional, 2001), para des-
crever o /r/ em coda silábica, temos: (i) quinze perguntas cujas respostas
trazem o rótico em coda interna: questões 12 (torneira), 22 (gordura), 27
(fervendo), 39 (árvore), 46 (borboleta), 62 (tarde), 65 (catorze/quatorze), 92
(pernambucano), 105 (certo), 110 (perdão), 144 (perfume), 148 (dormindo),
150 (perdida), 152 (perguntar) e 158 (esquerdo); (ii) 13 questões com /r/ em
coda final, sendo nove verbos no infinitivo: questões 18 (varrer), 36 (botar),
43 (montar), 80 (trabalhar), 88 (rasgar); 146 (beijar), 151 (encontrar), 152
(perguntar), 153 (sair); e quatro nomes: 25 (colher), 26 (liquidificador), 61
(calor), 129 (mulher).
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feitos pelos informantes no decorrer do próprio QFF em que relatam
casos, ensinam uma receita de comida, narram sobre algum aconteci-
mento.

A tabela 1 traz em porcentagem e em peso relativo as
variantes de /r/ em ambas as modalidades de discurso.

Tabela 1: Variação dos róticos versus tipo de discurso

A tabela 1 mostra que, no momento dos relatos, ou
seja, do discurso semidirigido, o informante tende a preencher menos
o /r/ em coda silábica, fato que demonstra que o apagamento parece
ser uma característica do discurso menos monitorado pelo informan-
te.

Já o discurso monitorado favoreceu o uso da glotal
(.313) e da variante retroflexa (.293). Diante desses resultados é pos-
sível hipotetizar que o preenchimento possui mais prestígio do que o
apagamento. Fato que é corroborado quando retomamos o fator
sexo e verificamos que tanto homens quanto mulheres fazem uso
parecido do apagamento (homens 33% e mulheres 30%) e que as
mulheres tendem a usar mais a variante glotal (41%). A soma desses
dois resultados (do apagamento e da predominância da glotal) pode,
também, garantir à variante glotal um relativo prestígio, visto que é
a mais usada no discurso mais cuidado, mais formal e pelas mulhe-
res, que se preocupam em fazer uso da variante de maior prestígio
(LABOV, 1972).

Apresentamos, a seguir, outros contextos que se mos-
traram mais relevantes para a realização das variantes em análise.

 Glotal Retroflexo Tepe Apagamento 
Tipos de 
discurso Apl. % PR Apl. % PR Apl. % PR Apl. % PR 

Dirigido 363/38% .313 334/35% .293 11/1% .266 255/26% .129 

Semidirigido 140/32% .176 107/25% .188 7/2% .207 181/42% .429 

/% /% /% /%
Tipos de
discurso
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Tabela 2: Variação dos róticos conforme a posição na coda silábica

Verificamos, no contexto de coda interna, que as ocor-
rências de apagamento são praticamente nulas (.050) pois ocorreu ape-
nas com as lexias “catorze/quatorze” e “porque”, nas quais ouvimos
um alongamento da vogal e o apagamento do /r/. Por outro lado,
este é um contexto bastante propício para a realização da retroflexa
(.365), da variante tepe (.296) e da glotal (.290).

Já o contexto coda externa mostrou-se muito favorável
ao apagamento (65%, com um peso relativo de .675). Comparados
aos valores das demais variantes, podemos afirmar que o apagamento
em coda externa está caminhando para uma aplicação categórica, fato
também observado por Brandão (1995) no falar do norte do Rio de
Janeiro, no qual ocorre o apagamento em 78% das ocorrências do [r]
em coda externa.

Tais resultados, juntamente com os observados nos grá-
ficos 1 e 2, salientam que o apagamento sofre mais influência linguística
do que social. Por outro lado, observamos que, no contexto coda ex-
terna, o preenchimento da variante glotal é mais significativo do que o
da retroflexa. Quanto à variante tepe, apesar de apresentar um peso
relativo de .115, não podemos afirmar sua relevância por conta do
número ínfimo de ocorrências (4 em um total de 641).

Constatamos, portanto, que no contexto de coda exter-
na, predominam o apagamento e o preenchimento da glotal. Este fato
somado ao peso relativo da retroflexa (.096) parecem apontar para
aquela valoração de “r-caipira” dessa variante, uma vez que em coda
externa sua realização fica mais saliente na fala. Esses resultados encon-

Glotal Retroflexo Tepe Apagamento Coda 
Silábica Apl./% PR Apl./% PR Apl./% PR Apl./% PR 

Interna-757 392/ 53% .290 323/ 44% .365 14/2% .296 6/1% .050 
Externa-641 111/ 17% .117 118/18% .096 4/1% .115 430/65% .675 
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tram respaldo em Monaretto (2000) que, ao estudar os róticos nas três
capitais do Sul (Florianópolis, Curitiba e Rio Grande do Sul), constata
que há mais apagamento deste fonema no referido contexto.

Variação dos róticos segundo a classe morfológica

Os adjetivos, substantivos, numerais e conjunções, por
estarem com peso relativo muito próximo, foram amalgamados e fi-
zemos o cruzamento de verbos e não verbos.

Tabela 3 : Variantes do /r/ e a classe morfológica

Pelos resultados expostos na tabela 3, verificamos que o
apagamento é quase categórico nos verbos, visto que apresenta um
peso relativo de .643, enquanto as outras três variantes juntas não se
aproximam desse valor (.056). Observando os dados, notamos que os
verbos no infinitivo (sair, perguntar, procurar, varrer, beijar) são responsá-
veis por esse alto índice de aplicação da regra de apagamento. Os re-
sultados apresentados na tabela 3, portanto, corroboram os achados
de Votre (1979), que afirma ser a classe dos verbos, principalmente no
infinitivo, o contexto mais favorável ao apagamento do /r/ final.

Analisando os casos de não verbos, observamos que há
mais ocorrências da variante retroflexa (.372), seguida da variante glo-
tal (.326). Esses resultados também encontram respaldo nos resultados
de Monaretto (2000), a qual destaca que, se o /r/ for ou constituir
parte de morfema, é mais provável sua queda e que seu apagamento
ocorre mais em posição final e privilegia verbos em detrimento de
outras classes de palavras.

Glotal Retroflexo Tepe Apagamento Classe 
Morfológica Apl./% PR Apl./% PR Apl./% PR Apl./% PR 
Verbos 103/17 .111 88/15 .098 6/1 .148 396/67 .643 
Não verbos 400/50 .326 353/44 .372 12/ .245 40/5 .056 
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No gráfico 3, apresentamos os resultados das duas
variantes mais produtivas no corpus analisado9, retroflexas e glotais. O
programa Goldvarb (for Windows 2001) selecionou as variáveis região,
sexo e faixa etária como contextos mais relevantes para uso dessas
variantes, conforme podemos verificar a seguir.

Gráfico 3: Retroflexas versus glotais

O gráfico 3 confirma os resultados do gráfico 1, o qual
apresenta a glotal predominando em Unaí e em Patos de Minas, e a
retroflexa mais frequente no falar de Poços de Caldas e em Campina
Verde. Vale ressaltar que a retroflexa está duelando nas quatro regiões,
todavia em Campina Verde os percentuais da glotal aproximam-se de
50% dos percentuais da retroflexa. Retomando os resultados do Esbo-

9         Como eram apenas duas variantes, conforme já mencionamos anteriormente,
usamos o programa GoldVarb, uma versão mais nova do Pacote Varbrul,
que apesar de trabalhar com apenas duas variantes é mais prático.
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ço do Atlas Linguístico de Minas Gerais, podemos inferir que a glotal vem
ganhando espaço nesta localidade, mas só o tempo e a história das
localidades irão dizer qual delas vai vencer tal duelo, ou se ambas con-
tinuarão a coexistir. De modo geral, os resultados do gráfico 3 reafir-
mam o que afirmamos sobre o uso dos róticos anteriormente, ou seja,
ao que parece, a variável localidade tem muita relevância para o uso de
uma ou outra variante.

Variação dos róticos segundo a faixa etária e o sexo dos
informantes

Para Labov a idade é um fator determinante no uso da
língua. É muito comum, por exemplo, ouvirmos as pessoas de idade
mais avançada dizer que os jovens estão falando “muito mal”, ou en-
tão que hoje em dia as pessoas falam “tudo errado” (KAILER, 2008).
Essa fala evidencia que há diferença no uso da língua dependendo da
faixa etária e é por meio de um estudo em tempo aparente, ou seja, de
pessoas com diferentes faixas etárias que podemos captar uma mu-
dança em curso ou constatar que o uso de determinado fenômeno
não passa de variação estável. Sendo assim, cruzamos as variáveis sexo
e faixa etária dos informantes no intuito de compreender melhor os
fatores que podem interferir no uso, especificamente, das retroflexas e
das glotais no falar dos informantes mineiros naturais das quatro loca-
lidades em estudo.

O Gráfico 4 traz em percentuais a produtividade das
duas variantes de rótico registradas na fala dos informantes de Unaí,
Patos de Minas, Campina Verde e Poços de Caldas. Os informantes
são identificados pelas letras FE= Faixa etária e números: 1 para os
jovens e 2 para os idosos, ou seja, entre 50 e 65 anos.



180 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Gráfico 4: Faixa etária e sexo

É possível verificar, pelo gráfico 4, que os homens mais
velhos (2) apresentam praticamente o mesmo percentual quanto ao
uso das duas variantes, (51% de retroflexa e 49% de glotal), já os ho-
mens mais jovens (1) apresentam um percentual mais expressivo no
uso da retroflexa (58%) e mais baixo da glotal (42%), todavia, nada
que possa ser determinante. As mulheres, por sua vez, destacam-se no
uso das glotais, as mais jovens (1) apresentam 55% e as mais velhas
63%. Diante disso, mas não de forma categórica, reafirmamos o que o
gráfico 1 apontou: o predomínio da retroflexa no falar masculino e o
da glotal no falar feminino.

Conforme mencionamos, fizemos, também, uma aná-
lise à parte do apagamento dos róticos versus preenchimento. Para a
referida análise, o programa Goldvarb selecionou apenas dois contex-
tos relevantes: classe morfológica e tipo de discurso.
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Tabela 4: Apagamento versus preenchimento

A tabela 4 traz os resultados do apagamento e do pre-
enchimento dos róticos em contexto de coda externa. Fizemos duas
análises: a primeira com o apagamento como variável dependente e a
segunda com o preenchimento. Conforme os resultados, em percen-
tuais e em peso relativo, a classe morfológica dos verbos é ambiente
propício para o apagamento (.760), ao contrário dos nomes, adjetivos,
numerais, conjunções que são muito favoráveis ao preenchimento dos
róticos (.931).

O discurso menos monitorado pelo informante tam-
bém se mostrou um importante condicionador na aplicação da regra
variável de apagamento dos róticos (.761) e consequentemente o dis-
curso mais monitorado favorece a manutenção dessas variantes (.646).

Isso nos remete, uma vez mais, ao fato de que quando o
/r/ se revela, no item lexical, uma marca redundante, principalmente
no caso dos verbos no infinitivo, o preenchimento desse fonema não
se faz necessário, somando isso a um discurso menos cuidado, a ten-
dência é que o apagamento, nas localidades investigadas, encontre am-
bientes favoráveis para ocorrer. Ou seja, se a pessoa está falando de
forma mais espontânea, com menos preocupação em utilizar a varian-
te de prestígio, e se esse contexto for somado à classe morfológica dos
verbos no infinitivo, ocorre apagamento dos róticos.

Apagamento Preenchimento 
(variantes do /r/) Apagamento X  

Preenchimento 
N.º 

ocorrências 
Apl./% PR Apl./% PR 

Verbos 441 370/83 .760 71/16% .239 

Não verbos 203 38/18 .076 165/81% .931 

Discurso menos formal 424 170/77 .761 50/22% .239 

Discurso mais formal 220 238/56 .354 186/43% .646 
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Considerações finais

De acordo com a análise do corpus do ALiB e pelos
dados registrados no Esboço de um Atlas linguístico de Minas Gerais, pode-
mos afirmar que os róticos dessas quatro localidades mineiras continu-
am duelando entre si, caracterizando regiões e sofrendo influências tanto
linguísticas quanto sociais.

Verificamos que o contexto coda externa, discurso es-
pontâneo e verbos são mais favoráveis à queda do /r/ independente-
mente do sexo do informante e da região. Já o contexto coda interna
e discurso mais cuidado favorecem o preenchimento desse fonema.
As mulheres fazem mais uso da variante glotal e os homens se desta-
cam pelo uso da variante retroflexa. Quanto à localidade ou ponto
linguístico, verificamos que em Unaí predomina a variante glotal e qua-
se que inexpressivamente a variante tepe e a retroflexa; em Campina
Verde predomina a variante retroflexa seguida da glotal; em Patos de
Minas, a glotal e, de forma tímida, a retroflexa; por fim, em Poços de
Caldas, verificamos o predomínio da retroflexa e, de forma menos
frequente, da glotal.

Com base nos resultados apurados na fala de informantes
das localidades investigadas, é possível observar que, se a retroflexa e a
glotal estão duelando, em Unaí e em Patos de Minas, quem vence é a
glotal, e às variantes tepe e velar restaram algumas ocorrências pouco
representativas. Já a retroflexa, apesar da “valoração de r-caipira” a ela
atribuída, e contrariando o que Amaral havia previsto sobre sua exis-
tência efêmera, está vencendo em Campina Verde e em Poços de Cal-
das, principalmente na fala dos homens mais jovens, fato que pode ser,
também, um indicativo de continuidade da mesma na fala das próxi-
mas gerações.

As variáveis ponto de articulação, vogal, acento tônico e
vozeamento não foram selecionados pelo programa como relevantes
para o uso das variantes estudadas.

É provável que em uma análise mais refinada, com mais
dados, evitemos tantos nocautes, e com isso possamos cruzar mais
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variáveis e desvendar outras características desse fonema que ainda tem
muito para nos contar.
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ASPECTOS DA ENTOAÇÃO CARIOCA E MINEIRA SOB
O ENFOQUE DA FONOLOGIA PROSÓDICA

Cláudia de Souza Cunha1

Aline Ponciano dos Santos Silvestre2

Introdução

No Brasil, encontramos diversas descrições prosódicas
de base instrumental, quer enfocando aspectos contrastivos, mais liga-
dos à fonologia, como a entoação modal (Moraes 1984, 1991), o acento
lexical (Leite, 1974, Moraes, 1987, 1995a, 1995b, Massini 1992, Reis
1994) e a caracterização acústicas das vogais (Orsini, 1995; Moraes;
Callou; Leite, 1996), quer enfocando aspectos não-distintivos, de cará-
ter expressivo, discursivo-informacional, como a ênfase (Gonçalves
1997), a pausa (Yacovenco, 2000), a função indexical, como a entoação
regional (Cunha, 2000; Lira, 2009), e a percepção de fronteiras prosó-
dicas (Tenani 2002; Serra 2008).

Este trabalho propõe-se a analisar a relação entre a atri-
buição de tons e os constituintes prosódicos em orações assertivas neu-
tras, na mesma linha do que fizeram Frota e Vigário (2000), Tenani
(2002) e Cruz e Frota (2011). Este objetivo será mais bem detalhado
na seção 3.

No que concerne ao padrão entoacional característico
das assertivas, Moraes diz que “In Portuguese, as in most known languages,
the neutral declarative pattern is caracterised by a drop in fundamental frequency
(F0) at the end of  the utterance (more precisely, on the final tonic) while the inicial

1 Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
claudiascunha@ig.com.br.

2 Mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

mailto:claudiascunha@ig.com.br.
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pitch is at a mid level”(1998, p. 183). O autor salienta que ainda a declina-
ção é mais observável nas sílabas átonas, pois às demais sílabas tônicas
não nucleares também estão associados movimentos tonais, fato do-
cumentado em trabalhos como os de Frota e Vigário (2000), Tenani
(2002, 2006), Fernandes (2007) e Cruz e Frota (2011).

O padrão acima descrito também é atestado em outros
estudos (Sosa 1999; Cunha 2000; Frota; Vigário 2000, Tenani 2002,
Grabe 2004; Santos, 2008; Lira 2009; Silva 2011; Figueiredo 2011), os
quais revelam que a origem geográfica do falante influi na execução
fonética das asserções, embora haja maior variedade nos contornos
dos enunciados interrogativos. Exemplo expressivo desta influência,
encontrado em Grabe (2004), é a observação de uma entoação ascen-
dente tanto nas interrogações quanto nas asserções produzidas pelos
falantes de Belfast, na Irlanda do Norte, entoação esta responsável por
distingui-los dos falantes do sul da Inglaterra, os quais diferenciam as
modalidades de fala através de uma entoação ascendente nas pergun-
tas e descendente nas declarativas.

Em relação, especificamente, ao Português do Brasil,
Moraes (2008) propõe, para a asserção neutra, a notação fonológica
/L+H*/ para o acento pré-nuclear e /H+L*L%/, para o acento nu-
clear. Esta notação esquematiza o contorno encontrado para as asserti-
vas na maioria dos trabalhos que as consideram, contorno este, como
já dito, caracterizado pelo decréscimo da frequência fundamental no
fim do enunciado. Em estudo anterior sobre a implementação fonéti-
ca da asserção neutra em variedades regionais, Cunha (2005) encontra
dois outros padrões para o PB, um relativo à fala de Recife e outro à
de Porto Alegre, respectivamente:

H* __________ H + L*L%
L+H* ________ H+ H*L%

Tenani (2002) estuda as orações assertivas sob diferente
enfoque teórico (o qual nos interessa particularmente e do qual tratare-
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mos na seção 2) e, pautada também na teoria dos constituintes prosó-
dicos, acha, para o PB, os mesmos padrões entoacionais descritos por
Moraes.

Feitas estas sumárias considerações iniciais sobre a pro-
sódia das orações assertivas neutras, segue esta introdução a seção 2, na
qual explicitaremos o enfoque teórico a ser seguido. Na seção 3, deli-
mitaremos nosso objetivo pautado no enquadre teórico anteriormente
exposto. Na seção 4, apresentaremos o corpus e a metodologia utiliza-
dos. Na seção 5, procederemos à descrição dos resultados para na
seção 6, então, tecermos nossas considerações finais.

Enquadramento teórico

Como já previamente anunciado, lançaremos mão, nes-
te trabalho, das abordagens feitas pela Fonologia Entoacional, postula-
das por Pierrehumbert (1980), Ladd (1996), entre outros, no que tange
à análise da estrutura entoacional (da variação da F0 em termos de
eventos tonais). Para sustentar a análise referente à estrutura prosódica
e seus constituintes, faremos uso da teoria da Hierarquia Prosódica, na
linha do que propõem Nespor e Vogel (1986), entre outros.3

A conjugação dos modelos acima citados é feita, para o
Português, em trabalhos como de Frota (2000, 2002, 2003), Frota e
Vigário (2000), Tenani (2002), Viana e Frota (2007), Fernandes (2007),
Serra (2009) e Cruz e Frota (2011), os quais servirão como valiosa base
para nossa análise.

Uma das importantes afirmações que nos importa ob-
servar é feita por Frota e Vigário (2000) ao compararem os aspectos
prosódicos do Português do Brasil (PB) e do Português Europeu (PE).
As autoras dizem que

3 Uma exposição detalhada das abordagens da Fonologia Prosódica e da Fo-
nologia Entoacional pode ser encontrada em Serra (2009, p.16-24).
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no PB é freqüente a presença de eventos tonais que não se en-
contram ligados a sílabas acentuadas e cuja ocorrência depende
do número de sílabas na palavra que precedem o acento princi-
pal. Este facto, que caracteriza a palavra inicial de f, é particular-
mente visível se esta é também a primeira palavra de I (Frota e
Vigário, 2000, p. 11)

Na mesma linha de comparação entre PB e PE, Tenani
(2002) diz que, para o Português do Brasil,

A busca de evidências entoacionais da estrutura prosódica le-
vou-nos a identificar a frase fonológica como o domínio cujo
elemento proeminente sempre é candidato a carregar eventos
tonais. Uma alternância entoacional do tipo L H L H é imple-
mentada obedecendo a uma distância ‘ótima’, dada em termos
de número de sílabas, entre os eventos tonais dentro de  e
entre s. (2006, p. 121).

Com exceção de Serra (2009), que analisou também
enunciados espontâneos em sua investigação sobre a percepção de fron-
teiras prosódicas, todos os outros trabalhos feitos para o PB na linha
teórica que aqui se segue, inclusive os que investigaram diferenças diale-
tais, fizeram uso de corpus controlado, lido, com frases semelhantes
para todos os informantes. Lembramos isto, pois, como elucidará a
seção 4, nossa pesquisa é pautada na análise de enunciados espontâneos
somente.

Sobre esta questão, o trabalho de Lira (2009), que com-
para variedades do PB em corpus controlado, respalda, de alguma for-
ma, o uso de um corpus espontâneo para análise, uma vez que, mesmo
com todo controle dos dados (número de sílabas, posição do acento)
e dividindo as orações assertivas em três diferentes categorias – asser-
ção correspondente a uma questão total, asserção correspondente a
uma questão parcial e asserção correspondente a uma questão disjunti-
va –, a autora encontrou traçados similares para todas as realizações.
Isso quer dizer: foram observadas diferenças entoacionais entre diale-
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tos, porém essas diferenças não estavam relacionadas à estrutura sintá-
tica das frases. A não relação direta entre estrutura sintática e entoação
já havia sido verificada por Fernandes (1976 apud Serra 2009)

Vale lembrar que o trabalho de Lira fundamentou-se
apenas nas teorias e práticas postuladas pela Fonologia Entoacional, o
que difere de nosso trabalho, mas é importante expor seus resultados
(semelhantes aos de outros trabalhos que se propuseram a descrever a
entoação PB, como o de Cunha, 2000 e Moraes, 2007), pois, uma vez
que o controle sintático se mostrou irrelevante para a configuração das
assertivas neutras, é válida e produtiva a descrição do comportamento
prosódico em orações espontâneas, a fim, inclusive, de comparar os
resultados obtidos com diferentes corpora.

Ressaltamos ainda que não há isomorfismo entre as es-
truturas sintática e prosódica, embora, como bem disse Serra (2009,
p.17) “seja precisamente através de regras de mapeamento que se ates-
ta a viabilidade de interface entre a fonologia e os demais níveis da
gramática – sobretudo com a referência à estrutura sintática de super-
fície para a formação de constituintes de estrutura fonológica”.

Enfatizamos também que, mesmo não sendo utilizado
um corpus sintaticamente controlado, a escolha dos enunciados para
fins de comparação entre dialetos não foi feita aleatoriamente. Os tra-
balhos de Frota e Vigário, Tenani, Cruz e Frota, respaldados igualmen-
te nas correntes teóricas que aqui seguimos, atestam a influência do
tamanho do enunciado para a atribuição de tons e, portanto, este é um
fator relevante e que se mostra necessário controlar. Exemplo desta
influência do número de silabadas na atribuição de tons é dado por
Tenani, ao estabelecer que a atribuição de tons obedece a uma distância
“ótima”, exemplo do qual damos amostra:

Em (4.1.ii), há uma distância de quatro sílabas entre os
elementos proeminentes de dois fs iniciais. Nesse caso, ocorrem tons
complexos LH* LH* alinhados aos elementos proeminentes de f. Em
(4.2.ii), a distância entre os elementos proeminentes dos fs passa a ser
de duas sílabas. Nesse caso, deixam de ocorrer dois eventos tonais
complexos, mas a realização LH* L* ainda preserva a ‘alternância en-
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toacional’. Essa mesma alternância se observa dentro de um mesmo f,
como ilustrado na realização de [[aNOva]w [asTRÓloga]w]f (4.1.iii).
(2006, p. 121)

É levando em consideração todo o exposto acima que
guiaremos nossa pesquisa.

Delimitação do Objetivo

Neste trabalho, reservamo-nos ao objetivo de dar um
primeiro passo para responder as seguintes perguntas:

i)  Os achados de Frota e Vigário (2000) e Tenani
(2002), para dados de leitura, confirmam-se em
dados de fala espontânea?

ii) O sintagma fonológico () é, de fato, assim como
I, um nível da hierarquia prosódica propício a dis-
tinguir as marcas regionais do PB em elocuções
espontâneas? Existe diferença de densidade tonal4
entre as variedades do PB?

4  O termo é utilizado por Cruz e Frota (2011) para a diferenciação de quatro
variedades do Português Europeu.
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Corpus e metodologia

Os dados aqui analisados provêm de entrevistas feitas
para o projeto Atlas Linguístico do Brasil, o qual tem, como um de
seus principais objetivos, descrever diferenças dialetais. As entrevistas
que deram suporte à recolha contém enunciados assertivos de infor-
mantes  de ambos os sexos, residentes em Belo Horizonte e no Rio de
Janeiro, divididos em duas faixas etárias - 18 a 30 anos  e 50 a 65 anos.

Considerando todas as propostas teóricas e trabalhos
aqui apresentados, decidimos que, para habilitar-se à análise inicial aqui
almejada, cada um dos dados deveria adequar-se a alguns critérios:

(a) ser um sintagma entoacional de 10 sílabas;
(b) apresentar, prosodicamente, um padrão de pro-

núncia neutro (sem expressão explícita de carga emo-
tiva);

(c) apresentar qualidade sonora suficiente para seg-
mentação em sílabas e medição dos valores da fre-
quência fundamental, feita no programa computa-
cional PRAAT.

Atendidos os critérios acima estabelecidos, foi feita a
segmentação ideal dos enunciados em constituintes prosódicos (méto-
do utilizado por Serra 2009) e observada a atribuição de tons face a
esses constituintes, de modo a verificar se, em frases espontâneas,  é,
de fato, constituinte importante para a caracterização do PB. Para essa
verificação, dividimos os enunciados em dois grupos, de modo a ave-
riguar os achados de Tenani: os que tinham menos de quatro sílabas
entre os acentos principais de dois s e os que tinham quatro sílabas ou
mais.

Ao todo, foram analisadas 12 frases do Rio de Janeiro e
12 frases de Belo Horizonte, 3 por informante.
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Análise e discussão dos resultados

Rio de Janeiro

Os enunciados analisados da capital fluminense, com suas
respectivas segmentações previstas, foram os seguintes:

1. [A raia]  [é tipo triângulo] 
2. [Eu]  [ajudaria]  [muita gente] 
3. [Bota]  [um alarme]  [dentro do carro] 
4. [A gente]  [dorme]  [no mesmo quarto] 
5. [Não gostei]  [do que vocês fizeram] 
6. [As pessoas]  [chamam]  [de ladrona] 
7. [Agora]  [não me lembro]  [do nome] 
8. [Digo]  [que é chuva de inverno] 
9. [O Rio de Janeiro]  [mudou]   [muito] 
10. [Eu]  [não quero]  [você]  [aqui dentro] 
11. [Iam perder]  [aquela entrada] 
12. [Minha filha]  [gosta de boneca] 

A análise dos dados no programa Praat revelou o con-
torno entoacional já largamente descrito para as assertivas, o qual apre-
senta os tons /L+H*/ no contorno pré-nuclear e os tons /H+L*L%/
no contorno nuclear.

No que tange especificamente à atribuição de tons aos
fs, não foi observada a atribuição de acentos alternados (LH*) a ne-
nhum conjunto de sílabas que não compusesse a melodia mínima, seja
qual fosse o número de sílabas que separavam os fs. Isto quer dizer que
o nível tonal dos enunciados se manteve semelhante durante toda sua
articulação, apresentando mudança apenas no contorno nuclear, como
é majoritariamente descrito para o padrão assertivo neutro e como
mostram os exemplos:
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Figura 1: [[As pessoas] [chamam]  [de ladrona]]I”, dita pela informante do
Rio de Janeiro (faixa etária 1).

Figura 2: [[Eu] [não quero]  [você]  [aqui dentro]]I”, dita pela informante 4 do
Rio de Janeiro (faixa etária 2).

Belo Horizonte

Os enunciados analisados da capital mineira, com suas
respectivas segmentações previstas, foram os seguintes:

1. [Geralmente]  [eles]  [falam isso] 
2. [Também]  [não dá]  [nome]  [pra isso] 
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3. [Não tá vindo]  [aqui]  [na cabeça]
4. [Falo]  [que meu sogro]  [é roceiro]
5. [Tem] [lá no parque]  [do Mangabeiras]
6. [Eu]  [já vi]  [lá]  [onde eu morava]
7. [A mais gostosa]  [é o palmito] 
8. [Trinta grau]  [a gente]  [tá morrendo]
9. [Na panela]  [é uma delícia] 
10. [Eles]  [sempre tão elogiando] 
11. [Não posso]  [te dar uma carona] 
12. [Eles]  [gostam muito] [de moranga]

A análise dos dados revelou o contorno entoacional ca-
racterístico das assertivas, como no Rio de Janeiro. Em Belo Horizon-
te, contudo, verificamos também que o pico acentual do referido con-
torno nuclear tende a se situar alinhado à direita na sílaba pretônica ou
à esquerda na sílaba tônica:

Figura 3: [[Falo] [que meu sogro]  [é roceiro]]I”, dita pela informante de Belo
Horizonte (faixa etária 1).

Referente à imputação de tons aos s, assim como nos
dados do Rio de Janeiro não foi observada a atribuição de acentos
alternados (LH*) a nenhum conjunto de sílabas que não compusesse a
melodia mínima independentemente do número de sílabas que separa-
vam os s. Contudo, observamos em dois enunciados (figuras 4 e 5) a
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existência de um tom H alinhado a um elemento proeminente do 
intermediário, o que pode ser vestígio do que Tenani (2006) e Frota e
Vigário (2000) indiciaram em suas descrições prosódicas sobre o Por-
tuguês do Brasil.

Figura 4: [[Eles] [gostam]   [muito]  [de moranga]]I”, dita pela informante
de Belo Horizonte (faixa etária 2).

Figura 5: [[Tem]  [lá no parque]  [do Mangabeiras] ]I”, dita pela informante de
Belo Horizonte ( faixa etária 1).
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Considerações finais

Nossas considerações são, como antes anunciado, preli-
minares. Esta análise piloto, portanto, permite-nos somente tecer bre-
ves comentários sobre o que esperar de uma análise maior e mais
acurada.

Por agora, podemos apenas nos arriscar dizer que, de
acordo com os 24 dados, a alternância tonal LH*L postulada por
Tenani não se mostrou essencial para a produção de enunciados ditos
espontaneamente, o que não contradiz nenhuma das descrições, uma
vez que não há dúvidas de que a prosódia de leitura e a de fala espon-
tânea comportam-se de maneiras diferenciadas, fato já atestado por
Cunha (2000) e Serra (2009).

Quanto à possível distinção de marcas regionais pro-
porcionada pela atribuição de tons ao nível do sintagma fonológico, a
questão precisa ser muito melhor destrinchada e, obviamente, é preci-
so que aumentemos o número de dados e de variedades analisadas
para que cheguemos a algumas conclusões. O que podemos reafirmar
é, apenas, que os dois dados encontrados na capital mineira em que
houve atribuição de um tom H a um  intermediário pode indicar
fator de diferenciação regional. Porém, esses são apenas “palpites” ini-
ciais e faz-se ainda necessário que apliquemos testes de percepção, a
fim de que se elejam os dados mais característicos de cada variedade
para que a análise ganhe maiores ares de concretude.
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Introdução

A flexão de gênero do pronome adjetivo indefinido
menos não parece ter chamado a atenção de nossos dialetólogos de
primeira hora. Amaral (1920), Nascentes (1922) e Marroquim (1934),
por exemplo, não tratam desse caso nem na seção dos pronomes nem
na dos advérbios. Teixeira (1938), ao examinar o uso dos Pronomes
indefinidos, cita apenas: tudu, nada, muitu, poucu, bastanti, diversu, váriu, tá,
quá e, ao elencar os Advérbios de quantidade (p. 47), registra somente:
munto, pôco, mais, bastante, quagi. Ao tratar, porém, dos graus dos advér-
bios, Teixeira (1938, p. 48) esclarece que: como na língua culta, os advérbios
possuem graus: diminutivo (agorinha); comparativo (moro longe iguá vancê e
moro longe cumo vancê); superioridade (moro mais distante qu’ ocê e inferiori-
dade: com menas que: só João tem menas réis qu’ eu.

Nascentes (1961), ao complementar o questionário geral,
já publicado pela casa de Rui Barbosa (1958), sugere que se inclua uma
questão para o feminino do indefinido menos (Eu ganhei menas laranjas) (NAS-
CENTES, 1961, p. 17).

Tendo em vista o pouco material para estudos linguísti-
cos sobre a variação de menos > menas, seja do ponto de vista diatópi-
co, seja na ótica diastrática, propomos esta reflexão, verificando inicial-

mailto:vanderci@uel.br.
mailto:valter.romano@hotmail.com.
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mente nos dicionários o tratamento dado ao verbete menos. Na sequên-
cia, buscamos em algumas gramáticas de Língua Portuguesa, nas se-
ções dos pronomes indefinidos, dos advérbios e preposições, a abor-
dagem de cada um dos autores consultados. Finalmente, apresentamos
a descrição e análise dos dados coletados para o Atlas Linguístico do
Brasil (ALiB), em 25 capitais, num enfoque geossociolinguístico.

Menos em alguns dicionários

Selecionamos para essa busca um dicionário de latim-
português (FERREIRA, 1991) e outros de língua portuguesa, inician-
do por Moraes Silva (1813), Cunha (1994), Houaiss (2001) e finalizan-
do com Ferreira (2004).

O Dicionário de Latim-Português (FERREIRA, 1991)
traz minus como advérbio comparativo de parum e em três subentradas
registra: 1: menos // plus minus, mais ou menos; minus quam, não me-
nos... do que. 2: bastante pouco, muito pouco// minus diligenter, Cícero,
com muito pouca diligência. 3. não// si minus, senão, em caso contrá-
rio.

Moraes Silva (1813) apresenta duas classificações para o
verbete menos: (i) adjetivo e (ii) advérbio com o significado de oposto a
mais, dando-lhe o sentido de menor quantidade: “não é menos que
elle” (adj.); “sabe menos que Pedro” (adv.). No entanto, dada a quan-
tidade de exemplos apresentados pelo autor, embora não deixe explí-
citas outras classificações, depreendemos que o verbete pode ser tam-
bém pronome indefinido “este vaso leva menos água que esse” (pron.
indef.), “estava lá menos gente que hontem” (pron. indef.) e como
preposição “nom serem lançados cavallos, e armas, a menos de se-
rem primeiramente avaliados” (loc. prep.) (grifo nosso).

Em Cunha (1994), do verbete menos, destacamos: adv.
‘em quantidade ou intensidade menor’ XIV, meos XIII, meos XIII etc.
 Do latim minus .

Houaiss (2001), por sua vez, apresenta quatro classifica-
ções para este verbete:

~
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(i) pronome indefinido. Expressa número ou quantidade menor de
alguma coisa. Ex.: “pedimos mais carne e menos pão”. Pode indi-
car igualdade ou mesmo superioridade quando acompanhado de
negação. Ex.: “não é menos rico que o vizinho” ou ainda pode
equivaler à palavra menor quando precedido de artigo definido e
seguido quase sempre de nome no singular. Ex.: “o menos preço
da farinha é caro para nós”.

(ii) advérbio. Nesta classificação encontram-se quatro acepções: 1) para
indicar menor quantidade, em grau inferior ou com menor inten-
sidade, ex.: “as laranjeiras floresceram menos este ano”; 2) para
indicar diminuição quantitativa indeterminada; em número inferior;
não mais que, ex.: “eram menos de 30 pessoas presentes”; 3) indi-
ca correção, inversão de sentido; antes, preferentemente, de pre-
ferência, ex.: “o ato de mentir é menos uma fraqueza que um
vício” e por fim, 4) advérbio que equivale a pouco, não muito,
ex.: “como são pessoas menos educadas, é melhor mantê-las afas-
tadas”.

(iii) substantivo masculino. Aquilo que tem menor importância, o míni-
mo, a menor coisa, ex.: “isso é o menos que lhe pode suceder”;
para indicar o menor preço “isso é o menos que o senhor pode
fazer nessa compra” e por fim para indicar o sinal matemático
negativo (-).

(iv) preposição. Equivalente a exceto, à exceção, afora, salvo, ex.: “to-
dos entram, menos os retardatários”, ou como uma rubrica da
matemática: subtraído de [Em álgebra, introduz um número nega-
tivo.] Ex.: “oito menos três é igual a cinco”, “menos dois mais
menos três é igual a menos cinco”.

Além dessas classificações e acepções, encontram-se, ain-
da, diversas locuções formadas a partir do item lexical menos. Exemplo:
“ao abrir a caixa dei-me com dois bombons a menos” (indica quanti-
dade menor que a esperada); “a menos que faça sol, sairemos” (indica
condição, a não ser que, salvo se), “em menos de duas horas, chegare-
mos lá” (em tempo menor que, antes de). Por fim, o autor apresenta o
seguinte comentário a respeito da gramática e uso desse verbete:
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Dicionário advérbio pron. 
indef. subst. adj. prep. 

(loc.) 
conj. 
(loc.) 

Ferreira (1991) X O O O O O 
Moraes Silva (1813) X X O X X O 
Cunha (1994) X O O O O O 
Houaiss (2001) X X X O X X 
Ferreira (2004) X X X O X X 
 

“como adv. quantitativo, é antônimo funcional de mais e, por
isso, invariável; No Brasil, na linguagem coloquial desescolariza-
da, ocorre a forma deturpada menas (pron.indef.), em concor-
dância de gênero com o subst. que se segue (menas confiança
comigo, hein?) (HOUAISS, 2001)

Ferreira (2004) traz no verbete: [do lat. minus]. Pron. in-
def. 1. Comparativo de pouco; inferior em número ou quantidade: Há
menos pessoas aqui do que lá. 2. Inferior em condição ou posição:
Não sou menos humano que ele, nem menos compreensivo. 3. Míni-
mo, menor: Seu menos rendimento é de 100 reais por dia. Adv. Em
número ou quantidade menor: A roseira floriu menos que antes. (...) S.
m. Aquilo que tem a menor importância; o que é mínimo: O menos
que lhe pode acontecer é abrir falência. Prep. À exceção de, exceto,
afora, salvo: Todos saíram, menos o médico (...)

No Quadro 1 apresentamos sinteticamente as classes de
palavras, informadas pelos lexicógrafos consultados, às quais menos pode
pertencer.

Quadro 1: Menos e as classes de palavras nos
dicionários consultados.

3 Único lexicógrafo, dentre os consultados, que faz referência à concordância de
gênero, não avalizada pelas gramáticas normativas, do pronome menos com
o nome que o sucede.

3

Classe
Dicionário
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Pelo Quadro 1, verificamos que os cinco dicionários
registram o menos como advérbio; Houaiss (2001) e Ferreira (2004)
reconhecem a gramaticalização do advérbio para quatro outras classes:
pronome indefinido e substantivo e locução prepositiva e conjuntiva;
o mesmo ocorre em Morais Silva (1813), exceto para locução conjun-
tiva.

Menos em algumas gramáticas

Inicialmente, foram selecionadas algumas gramáticas his-
tóricas para verificar o tratamento dado ao menos. Entre elas: Argote
(1724), Dias (1959), Nunes (1969) e Huber (1986).

Das Regras da língua portugueza: espelho da língua latina,
de D. Jerônimo Contador de Argote, consta que há advérbios de quanti-
dade, assim como muito, pouco, mais, menos” (ARGOTE, 1724, p. 171). Não
trata do menos como pronome indefinido relacionando apenas os pro-
nomes pessoais, possessivos, demonstrativos e relativos.

Dias (1959, p. 30), ao se referir às particularidades de
concordância do predicado, esclarece que as expressões mais de, menos
de, passante de, cousa de, obra de, cerca de, antepostas a nomes de número, são tidas
na conta de advérbios, e por isso, quando pertencem para um sujeito, é com este
que o predicado concorda.

Tratando do emprego da preposição de, Dias (1959, p.
125) observa que (i) mais de, menos de empregam-se adverbialmente sem
influírem na construção da oração (...); (ii) depois de alguns adjetivos (e
particípios) substantivados também se diz mais de, menos de, em vez de
mais, menos do que (...).

Do capítulo relativo ao advérbio, consta que o comparati-
vo de inferioridade do adjetivo e do advérbio forma-se com o advérbio menos: menos
prudente, menos prudentemente. (DIAS, 1959, p. 170).

Nunes (1969, p. 346), ao tratar dos advérbios de quanti-
dade, inclui meos, meos, do latim minus, observando que se trata da for-
ma arcaica de menos. Dentre as locuções adverbiais, cita a ou de mais ou
menos, formada por preposição e advérbio, podendo se formar tam-

~
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bém com dois advérbios: não menos, quando menos e, até mesmo, por
verdadeiras frases: nem mais nem menos. Na seção sobre os pronomes inde-
finidos, Nunes (1969, 260) afirma:

Ao passo que dos pronomes latinos até aqui mencionados qua-
se todos passaram para a nossa língua, outro tanto se não pode
dizer dos chamados indefinidos, dos quais relativamente ao seu
avultado número, poucos subsistiram quer no português, quer
nos demais idiomas românicos, o que significa que o latim po-
pular neste ponto era mais pobre do que o literário, essa pobre-
za compensou-a ele, porém, já combinando elementos desses
pronomes indefinidos entre si ou com vocábulos diferentes,
donde resultaram formas novas, já adoptando palavras de na-
tureza diversa, às quais atribuiu sentido vago e indeterminado.

Após demonstrar os vários processos de inserção de
pronomes indefinidos na língua portuguesa, a partir de nomes usados
com o valor de indefinidos no latim vulgar, Nunes conclui que tomaram
finalmente lugar entre os pronomes indefinidos e ainda no latim vulgar os advérbios
mais e menos, os quais consoante a sua origem, são invariáveis e figuram umas vezes
como adjectivos, outras como substantivos (NUNES, 1969, p. 267-268).

Outro autor consultado, Huber ([1933], 1986, p. 170), na
seção destinada à Formação do comparativo, esclarece que, dos compa-
rativos latinos sintéticos, subsistiram: maior, melhor, peior, menor e o advér-
bio menos para quem é o único neutro que se manteve. Completa o
gramático que mais e menos também se usam como adjetivos, exemplifi-
cando com: o mais tempo ‘a maior parte do tempo’, a menos parte ‘a
menor parte’ (HUBER, [1933], 1986, p. 170). Menos também consta da
seção destinada aos advérbios de quantidade, sob a forma antiga meos
‘menos’, ao lado de assaz, farte, mais (HUBER, [1933], 1986, p. 259).

Sintetizando as informações dadas sobre o menos nas
gramáticas históricas, verifica-se que: (i) há um tratamento uniforme
quanto à classe gramatical, ou seja, todos consideram o menos um ad-
vérbio; (ii) por um processo de gramaticalização, menos passou a pro-

~
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nome indefinido; (iii) para Nunes menos pode figurar como adjetivo e
como substantivo.

Dentre as gramáticas que tratam do uso atual da língua
portuguesa, selecionamos a de Cunha; Cintra ([1970] 2008); Vázquez
Cuesta; Luz (1989), Nicola; Infante (1997), Neves (2000) e Faraco;
Moura; Maruxo (2006).

Cunha e Cintra ([1970] 2008) não incluem menos na cate-
goria dos pronomes indefinidos (p. 371). O único espaço desse vocá-
bulo nessa gramática é na classe dos advérbios, comportando-se como
um advérbio de intensidade (p. 557) suscetível de gradação. Os advér-
bios de intensidade podem assim apresentar um grau comparativo e
um superlativo. O caso de menos enquadra-se no comparativo de infe-
rioridade: “antepondo menos e pospondo que ou do que ao advérbio.
Ex.: O pai andava menos depressa do que (ou que) o filho. (p. 562)

Quanto aos pronomes indefinidos portugueses, Vázquez
Cuesta; Luz (1989, p. 402) esclarecem que eles pertencem a duas clas-
ses: formas variáveis e formas invariáveis e incluem o menos dentre
esses últimos. As autoras completam informando que todas as formas
variáveis e cada, demais, mais e menos desempenham indistintamente a fun-
ção de adjetivos e pronomes. O menos também está incluído na seção
dos advérbios de quantidade, ao lado de outros, como demais, muito,
pouco, nada, mais e bastante e das locuções adverbiais, ao todo, tão-somente, ao
menos, pelo menos, ao certo. Integra, igualmente, a relação das conjunções
condicionais a menos que.

Na Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, Nicola
e Infante (1997) não incluem o menos na classe dos pronomes indefini-
dos. Nessa gramática, menos pertence aos advérbios de intensidade,
podendo, também entrar na formação do grau comparativo: “Este
trem parou menos longe que aquele” (p. 189).

Na Gramática de usos do português, Neves (2000) não se
refere ao menos na classe dos advérbios. Na seção destinada aos prono-
mes indefinidos, o inclui entre as palavras invariáveis em gênero e nú-
mero (p. 536), detalhando que é usado anteposto, com substantivo no singular
ou plural, para indicar que há um número ou quantidade menor do que havia antes,
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do que está envolvido, do que foi indicado, ou do que se esperava que houvesse: (...)
Havia menos gente nas mesas (...) (NEVES, 2000, p. 583-584).

Faraco, Moura e Maruxo não classificam o menos na classe
dos pronomes indefinidos, tratando-o apenas como advérbio de in-
tensidade. Assim, o item lexical menos pode também entrar na forma-
ção do grau comparativo de inferioridade. Ex.: “O burro vai menos
devagar que o cachorro” (p. 360). Ao tratar sobre a concordância
nominal, os autores afirmam categoricamente que, assim como alerta,
menos é invariável. Ex.: “Há menos pessoas no show do que imaginá-
vamos” “As crianças de Santos (SP) têm menos cáries que as do Japão,
Itália ou França”. (p. 503) (grifo nosso)

No Quadro 2, apresentamos sinteticamente as classes
de palavras a que pode pertencer o menos, segundo as gramáticas histó-
ricas e as de uso atual consultadas:

Quadro 2: Menos e as classes de palavras nas gramáticas consultadas.

Classe Gramática 
adv. pron. 

indef. subst. adj. prep. 
(loc.) 

conj. 
(loc.) 

Gramáticas Históricas ou antigas 
Argote (1724) X O O O O O 
Dias (1959) X O O O O O 
Nunes (1969) X X X X O O 
Huber (1991) X O O X O O 

Gramáticas Normativas e/ou de uso 
Vázquez Cuesta; Luz 
(1989) X X X X O X 

Cunha; Cintra ([1970] 
2008) X O O O O O 

Nicola; Infante 
(1997) X O O O O O 

Neves (2000) O X O O O O 
Faraco; Moura; 
Maruxo (2006) X O O O O O 
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As duas primeiras gramáticas históricas consultadas
ARGOTE (1724) e DIAS (1959) só fazem referência ao menos como
advérbio, portanto invariável. Huber (1986), além da classe de advér-
bio, o inclui na do adjetivo. Nunes, porém, é mais completo ao reco-
nhecer o menos como pertencente a quatro classes: advérbio, pronome
indefinido, substantivo e adjetivo.

As gramáticas normativas selecionadas referem o menos
como advérbio. A de uso de Neves (2000) o inclui somente como
pronome adjetivo. Vázquez Cuesta; Luz apresentam um leque maior
de classes ocupado pelo menos.

Descrição e análise dos dados

O corpus deste trabalho integra o banco de dados do
Projeto ALiB e refere-se às respostas de 200 informantes4 radicados
em 25 capitais brasileiras. Em cada cidade, foram entrevistadas oito
pessoas de dois níveis de escolaridade (quatro de Ensino Fundamental
e quatro de nível Superior), distribuídas equitativamente em duas fai-
xas etárias (Faixa I: 18-30 anos e Faixa II: 50-65), considerando ambos
os sexos.

Selecionamos, para este estudo, as respostas para a ques-
tão 32 do Questionário Morfossintático do ALiB (COMITÊ, 2001)
que traz o seguinte enunciado: “Paulo tem muita força e Luís tem
pouca força. Podemos dizer: Paulo tem mais força do que Luís. Luís,
pelo contrário, tem _________ força do que Paulo”. Buscamos, por-
tanto, que o informante complete a frase com o pronome menos ou
com sua variante popular menas.

A presença de um substantivo feminino (força), logo após

4 Devido a problemas técnicos, não constam dados dos seguintes inquéritos
190/3 (Vitória); 002/2 (Macapá); 070/7 (Recife); 093/4 e 7 (Salvador). Não
se considera como resposta válida a da informante 2, do ponto 123 (Campo
Grande), que insistiu na forma pouca (força).
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o pronome, sugere ao informante a concordância nominal padrão,
mas inadequada do ponto de vista da Gramática Normativa (FARA-
CO; MOURA, MARUXO, 2006), uma vez que o pronome indefinido
menos, originalmente da classe dos advérbios, mantém-se com as carac-
terísticas do gênero neutro latino, portanto, invariável.

No cômputo geral de todas as respostas, foram docu-
mentados 194 registros, distribuídos pelas duas variantes: (i) menos (110
ocorrências) e (ii) menas (81). Registramos, ainda, três ocorrências das
variantes menos/menas que foram documentadas por três informantes,
ou seja, o mesmo informante registrou as duas formas simultanea-
mente.

Em dados percentuais, apresentamos a seguinte distri-
buição (Figura 1):

Figura 1: Produtividade geral das respostas para a questão 32 do
QMS - capitais brasileiras

Os dados revelam que, entre os informantes inquiridos,
predomina a variante menos, representando 56,70% das respostas váli-
das. A variante menas ocorre em 41,75% dos casos. Com menor pro-

menos

menas

menos/menas

1,55%
56,70%

41,75%
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dutividade, observamos o registro simultâneo das duas variantes (1,55%),
pelo fato de o informante corrigir a forma utilizada no primeiro mo-
mento, ou mesmo pela alternância no uso das duas formas, em casos
de dúvidas em seu emprego, conforme se observa nos discursos trans-
critos ipsis litteris a seguir5:

(161/1) – João Pessoa
INQ.- Paulo tem muita força e Luís tem pouca força.
Então pode dizer: “Paulo tem mais força que Luís, e
Luís pelo contrario tem...?”
INF. – Menas... menos força.

(108/5) – Campo Grande
INQ.- Paulo tem muita força e Luís tem pouca força.
INF.- Ah.
INQ.- Podemos dizer: “Paulo tem mais força do que
Luís. Luís, pelo contrário, tem...”?
INF.- Menas for(?=ça), menos força.
INQ.- Ah? Mesmo quê?
INF.-  Menos força.
INQ.- Menos força.

(115/7) - Cuiabá
INQ.- Vamos imaginar uma situação. Paulo tem muita
força e Luís tem pouca força. Podemos dizer: “Paulo
tem mais força do que Luís e Luís, pelo contrário, tem...”
INF.- Menos força do que Paulo.
INQ.- Como?
INF.- Menas força...

5 As siglas INQ. e INF. indicam a fala do inquiridor e a fala do informante,
respectivamente.
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Variação Diatópica

Quanto à distribuição diatópica das variantes, no que tan-
ge às regiões do país, os dados apontam a concorrência das duas formas
em todas as regiões. Por meio da Tabela 1 e da Figura 2, visualiza-se esta
distribuição em número de ocorrências e em percentual:

Tabela 1: Produtividade das respostas para a questão 32 do QMS em
número de ocorrências e percentual, segundo a região administrativa.

Figura 2: Produtividade das respostas para a questão 32 do QMS,
considerando as regiões brasileiras.

Conforme mostram a Tabela 1 e a Figura 2, a variante
menos predominou em três das cinco regiões: Sul (66,67%), Sudeste
(64,52%) e Nordeste (63,77%), ao passo que a variante menas foi mais
produtiva nas regiões Centro-Oeste (56,52%) e Norte 53,19%.

Norte Nordeste Centro-
Oeste Sudeste Sul Total VARIANTES 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
menos 22 46,81 44 63,77 8 34,78 20 64,52 16 66,67 110 56,70 
menas 25 53,19 24 34,78 13 56,52 11 35,48 8 33,33 81 41,75 

menos/menas 0 0,00 1 1,45 2 8,70 0 0,00 0 0,00 3 1,55 
TOTAL 47 100 69 100 23 100 31 100 24 100 194 100 
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Com a finalidade de detalhar a produtividade das vari-
antes por capital, apresentamos, a seguir, a Tabela 2, que retrata o nú-
mero de registros e o seu percentual em cada localidade, e a Figura 3,
que ilustra a distribuição diatópica dos dados constantes do Quadro 4.
Para o cálculo das porcentagens, consideramos o universo das ocor-
rências no ponto de inquérito.

Tabela 2: Produtividade das respostas para a questão 32 do
QMS nas capitais brasileiras

menos menas menos/menas Regiões Capitais 
Nº.  % Nº. % Nº  % 

Belém 3 37,50 5 62,50 - - 
Boa Vista 5 62,50 3 37,50 - - 
Macapá 2 28,57 5 71,43 - - 
Manaus 5 63,50 3 37,50 - - 
Rio Branco 3 37,50 5 62,50 - - 
Porto Velho 4 50 4 50 - - 

Norte 

 

São Luiz 5 62,50 3 37,50 - - 
Natal 5 62,50 3 37,50 - - 
Fortaleza 5 62,50 3 37,50 - - 
Teresina 7 87,50 1 12,50 - - 
Aracaju 4 50 4 50 -  
João Pessoa 5 62,50 2 25 1 12,50 
Recife 5 71,43 2 28,57 - - 
Salvador 3 50 3 50 - - 
Maceió 5 62,50 3 37,50 - - 

Nordeste 

 

Cuiabá 2 25 5 62,50 1 12,50 
Campo 
Grande 

3 37,50 4 50 1 12,50 

Goiânia 3 42,86 4 57,14 - - 

Centro-
Oeste 

 

Belo 
Horizonte 

6 75 2 25  - 

São Paulo 4 50 4 50  - 
Rio de Janeiro 5 62,50 3 37,50  - 
Vitória 5 71,43 2 28,57  - 

Sudeste 

 

Curitiba 6 75 2 25  - 
Florianópolis 5 62,50 3 37,50  - 

Sul 

Porto Alegre 5 62,50 3 37,50  - 
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Apesar de o uso da variante padrão – menos – predominar
em todo o país, observamos que Macapá apresenta um índice alto da
variante popular, registrada na fala de mais de 70% dos informantes. Em
Rio Branco, Belém e Cuiabá também é alto o percentual dos que realizam
a variante menas (62,50%). Em Goiânia 4 dos 7 informantes entrevistados
realizam a forma popular (57,14%). Em Porto Velho, Aracaju, Salvador,
Campo Grande e São Paulo ambas as formas estão em equilíbrio. Em
contrapartida, Teresina é a capital em que houve a menor produtividade
de menas, com 12,50%, e, obviamente, registrou o maior índice percentual
da forma padrão – menos – (87,50%). Dessa forma, podemos concluir
que as variantes menos e menas estão presentes em todas as capitais. O desta-
que principal é para as capitais da região Norte e Centro-Oeste, onde a
variante menas apresentou maior produtividade. Ao passo que no Sul, Su-
deste e Nordeste predominou o uso da forma padrão, menos.

Figura 3: Distribuição diatópica das variantes menos/menas
nas capitais brasileiras
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A figura 3, com a distribuição diatópica dos índices de
frequência das duas variantes, mostra a vitalidade de menas em todas as
capitais, independentemente de as gramáticas descritivas, normativas
ou de uso não documentarem, ou rejeitarem a sua presença na fala dos
brasileiros.

A seguir, a discussão dos dados segue considerando as
variáveis sexo, faixa etária e escolaridade.

Variação diassexual

Figura 4: Produtividade das respostas para a questão 32 do QMS,
considerando a variável sexo

Considerando-se que homens e mulheres representam
cada qual 50% dos dados, verificamos que a variante menos predomi-
nou na fala das mulheres em 59,79% dos registros, e na dos homens
em 53,61% das respostas. A forma menas foi majoritária na fala mascu-
lina (43,30%) e, com percentual próximo, encontram-se as respostas
das mulheres (40,21%). O uso das duas formas concomitantemente
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(menos/menas) foi registrado exclusivamente entre os homens (3,09%).
Pode-se inferir, pelos resultados obtidos e aqui expostos, que não há
uma diferença marcante no uso de qualquer das formas, quando se
considera a variável sexo.

Variação diageracional

Considerando os problemas técnicos encontrados no
acesso aos dados de alguns inquéritos, foram documentadas as repos-
tas de 98 informantes pertencentes à faixa etária I e 96 referentes à
faixa II. Apresentamos, na Figura 5, a distribuição percentual de acor-
do com as duas gerações analisadas.

Figura 5: Produtividade das respostas para a questão 32 do QMS,
considerando a variável faixa etária

Observa-se que a variável faixa etária favorece o uso de
menos na fala dos informantes da primeira faixa (64,29%), enquanto
48,96% das realizações se encontram na fala dos informantes perten-
centes à faixa II. A variante menas, pelo contrário, foi majoritária entre
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os informantes da segunda faixa etária (50%), em detrimento dos in-
formantes da faixa I em que se registrou o índice de 33,67%. As duas
formas usadas concomitantemente (menos/menos) tiveram um baixo ín-
dice de ocorrência, estando presentes na fala de 2,04% dos informan-
tes da primeira faixa etária e em 1,05% na fala dos informantes da
segunda faixa.

Variação diastrática

Dentre as demais variáveis analisadas (sexo e faixa etá-
ria), observa-se que a variável escolaridade foi a mais significativa, ou
seja, os intervalos percentuais entre uma escolaridade e outra são maiores
quando comparados. Assim, em dados percentuais, apresentam a se-
guinte distribuição. (Figura 6)

Figura 6: Produtividade das respostas para a questão 32 do QMS,
considerando a variável escolaridade

Entre os informantes de Ensino Fundamental, predo-
minou em 69,79% das respostas, a forma não padrão (menas), ao passo
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que 29,17% dos informantes com este nível de escolaridade preferi-
ram a forma padrão (menos) e apenas 1,04% usou as duas formas (um
informante). Entre os informantes de nível superior, ocorre o contrá-
rio, pois a maioria deles (83,67%) prefere a forma padrão (menos),
14,29% desses informantes empregaram a variante não padrão menas,
e 2,04% das respostas representam os que ficaram indecisos e optaram
pelas duas formas, ou seja, demonstraram ter conhecimento da forma
padrão, embora no primeiro momento tenham utilizado a variante
menas.

Algumas considerações

Este estudo teve como propósito descrever e analisar
do ponto de vista diatópico, diassexual, diageracional e diastrático, a
concordância nominal de um nome feminino com o pronome indefi-
nido neutro menos. Os dados foram obtidos mediante a questão 032 do
Questionário Morfossintático extraído dos Questionários 2001 (CO-
MITÊ NACIONAL DO ALiB, 2001) do Projeto Atlas linguístico do
Brasil. Das 200 entrevistas, obtivemos 194 respostas válidas que apon-
taram para o seguinte: (i) no cômputo geral das respostas, predomina,
com 15% de vantagem, a forma padrão menos em 56,7% dos falantes.
Esta ligeira vantagem pode ser atribuída ao fato de os informantes
serem naturais e moradores das capitais onde o acesso à escola e a
outros bens culturais seja mais fácil; (ii) a variante menas distribui-se por
todas as capitais com índices variados que podem ir de 12,5% a 71,43%
e a sua forte presença na fala brasileira pode indicar que os falantes têm
consciência da necessidade de concordar o determinante com o deter-
minado, ou seja, o pronome com o nome a que se refere, mas ignora
o caráter de neutralidade do menos, etimologicamente advérbio e inva-
riável, advindo do latim; (iii) duas capitais sobressaíram-se quanto à
concordância de menos: Teresina com o predomínio da forma padrão
(87,5%) e Macapá com a prevalência da forma popular (71,43%).

A pesquisa também buscou respaldo nos dicionários e
nas gramáticas para a discussão da origem e do uso do menos e consta-



217Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

tou que as obras consultadas são unânimes quanto à etimologia do
menos como advérbio, mas dão tratamento diferenciado quanto às clas-
ses a que pertence este item gramatical.

Os dados analisados, repetimos, referem-se à fala cole-
tada nas capitais e, uma vez concluída a coleta nos 225 pontos do
interior, teremos material suficiente para retificar ou ratificar os resulta-
dos aqui apresentados.
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TABUS LINGUÍSTICOS: UM ESTUDO NO CAMPO
LÉXICO DO CORPO HUMANO

Aparecida Negri Isquerdo (UFMS/CNPq)1

Juliany Fraide Nunes (IC/UFMS/CNPq)2

Considerações iniciais

A língua é entendida como patrimônio social e cultural,
uma vez que por meio dela os falantes evidenciam os aspectos condi-
cionantes de sua natureza histórica, seus saberes e também a identidade
do grupo a que pertencem.  Logo, entre língua e sociedade há uma
relação intrínseca que, por sua vez, reflete marcas sociais e culturais de
uma comunidade. E na tensão entre língua, sociedade e cultura é gera-
do o léxico, nível linguístico que melhor retrata aspectos da realidade
dos falantes de uma língua, visto que é a partir dele que os indivíduos
nomeiam os seres e os objetos que estão ao seu redor. Deste modo, o
léxico, à medida que se configura

[...] como a primeira via de acesso a um texto, representa a janela
através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez
que esse nível da língua é o que mais deixa transparecer os valo-
res, as crenças, os hábitos e costumes de uma comunidade, como
também, as inovações tecnológicas, transformações sócio-eco-
nômicas e políticas ocorridas numa sociedade (OLIVEIRA; IS-
QUERDO, 2001, p. 09).

Assim, em decorrência das constantes transformações que

1 Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bolsista CNPq.
anegri.isquerdo@terra.com.br.

2 Aluna do Curso de Graduação em Letras. Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul. Bolsista IC/CNPq. julianyfraide@gmail.com.

mailto:anegri.isquerdo@terra.com.br.
mailto:julianyfraide@gmail.com.
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ocorrem na sociedade, o nível lexical está sempre em processo de mo-
dificação – ora se expande, ora se altera, ora cai em desuso. Como
resultado dessa dinamicidade, além do surgimento de novas unida-
des lexicais, novas acepções são incorporadas a palavras já existentes,
do mesmo modo em que são agregados à língua os empréstimos
linguísticos. Essa dinâmica na constituição do saber lexical gera, den-
tre outros fenômenos, diferentes formas de nomear o mesmo con-
ceito, ou seja, as variantes lexicais. Dessas inovações lexicais, há as que
acabam por incorporar-se ao sistema funcional da língua, devido ao
intenso uso, configurando-se, como norma, uma realização coletiva
que, a exemplo da tradição social, impõe hábitos aos indivíduos per-
tencentes a uma comunidade linguística.

Considerando-se, pois, que as escolhas lexicais dos fa-
lantes transparecem aspectos de uma norma em uso, o acervo voca-
bular pode revelar as percepções de mundo desses falantes, como a
orientação religiosa, as crenças e os hábitos culturais, muitos deles cau-
sadores de tabus linguísticos, “proibição de dizer certo nome ou certa
palavra, aos quais se atribui poder sobrenatural, e cuja infração causa
infelicidade ou desgraça” (GUÉRIOS, 1979, p. 05).

Uma palavra torna-se tabu quando, em um determi-
nado grupo de falantes, é relacionada a crendices e a superstições e,
por isso, evitada para não provocar constrangimentos, maus pressá-
gios, daí a utilização do recurso das substituições, sobretudo, de dife-
rentes figuras de linguagem, dentre as quais o eufemismo e a metoní-
mia. A primeira é utilizada para suavizar determinada expressão, como,
por exemplo, ao invés de dizer que uma pessoa está morta, troca-se
o verbo morrer pela expressão “foi-se com Deus”. Já no caso da
metonímia, há a mudança de uma unidade lexical por outra, pelo
processo de semelhança ou de associação de sentido, como ocorre
com o uso de “Madalena” para designar a prostituta (COSERIU,
1982).

Este trabalho discute parte dos resultados de pesquisa
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desenvolvida como bolsista de Iniciação Cientifica3, que analisou, sob as
perspectivas diatópica e léxico-semântica, designações para partes do
corpo humano4 com base em dados geolinguísticos recolhidos pelo Projeto
ALiB nas capitais e localidades do interior da região Centro-Oeste que
integram a rede de pontos do ALiB (24 localidades): Mato Grosso do Sul
(Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nioaque, Paranaíba e Ponta Porã);
Mato Grosso (Aripuanã, Alto Araguaia, Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres,
Diamantino, Poxoréu, São Félix do Araguaia e Vila Bela da Santíssima
Trindade) e Goiás (Aruanã, Goiânia, Goiás, Porangatu, Formosa, São
Domingos, Jataí, Catalão e Quirinópolis). Para este texto foi selecionada
a pergunta 105 do Questionário semântico-lexical (QSL) – “a parte alta
do pescoço do homem” e o estudo teve como objetivo identificar e
analisar as unidades léxicas que nomeiam o referente em questão e classi-
ficar as variantes consideradas tabus linguísticos por remeterem a um
universo de superstições e de crenças populares e religiosas, de acordo
com os meios de substituição propostos por Guérios (1979).

4 Pastorelli e Aguilera (2009) também realizaram estudos sobre essa área semân-
tica com base em dados do Projeto ALiB relativos a 13 capitais brasileiras
(Macapá, Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Gran-
de, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Curitiba e Florianópolis).

Assim, segundo a metodologia do projeto maior a que
este estudo se vincula, são entrevistados 04 informantes nas localidades
do interior e 08 para as capitais, daí o universo de inquéritos seleciona-
dos para este estudo ser composto de 108 informantes. Levantadas
dos inquéritos as respostas para a pergunta selecionada, foram consul-
tados dois dicionários de Língua Portuguesa – Houaiss (2001) e Ferrei-
ra (2004) – para verificar a questão da dicionarização das variantes

3 Plano de trabalho Identidade cultural e escolhas lexicais: um estudo no campo léxico
do corpo humano, desenvolvido no período de agosto/2010 a julho/2011,
com bolsa da UFMS, sob a orientação da Profa. Dra. Aparecida Negri Isquer-
do. Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada na modalidade co-
municação individual, no XX Seminário do CELLIP - Centro de Estudos Lin-
guísticos e Literários do Paraná, realizado na UEL - Universidade Estadual de
Londrina, Londrina - PR, no período de 25 a 27 de outubro de 2011.
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catalogadas que, por sua vez, foram analisadas, do ponto de vista se-
mântico, em termos de manifestação de tabus linguísticos, tomando-se
como parâmetro a tipologia utilizada por Guérios (1979).

Análise dos dados

Das respostas fornecidas para a pergunta 105 do QSL/
ALiB, foram apuradas 12 variantes lexicais (93 ocorrências) – gogó, papo,
garganta, nó da garganta, nó, nó na goela, nó do pescoço, maçã de adão, gogó de ema,
grigório, pomo de adão e gargalo – cuja produtividade no conjunto da re-
gião Centro-Oeste é apresentada na Tabela seguinte:

Tabela I – Produtividade das variantes que designam “a parte alta do
pescoço do homem” na região Centro-Oeste.

Para fins de análise, as variantes foram agrupadas segun-
do duas categorias: dados das capitais e dados do interior. O Gráfico I
apresenta a distribuição diatópica das variantes e respectivas frequências
de uso, tomando-se como universo o montante de ocorrências em
cada capital: Campo Grande (08), Cuiabá (07) e Goiânia (07).

Variantes Nº de 
ocorrências Porcentagem 

Gogó 75 70,76 
Papo 06 5,67 
Garganta 02 1,89 
Nó da garganta 02 1,89 
Nó 01 0,94 
Nó da goela 01 0,94 
Nó do pescoço 01 0,94 
Maçã de adão 01 0,94 
Pomo de adão 01 0,94 
Gogó de ema 01 0,94 
Grigório 01 0,94 
Gargalo 01 0,94 
Total 93 100 
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Gráfico I – Distribuição diatópica e percentual das variantes que
nomeiam “a parte alta do pescoço do homem” nas capitais da região

Centro-Oeste.

Nota-se a partir do Gráfico I que a designação gogó foi a
mais produtiva nas três capitais da região Centro-Oeste, enquanto a
variante garganta foi fornecida por dois informantes de Campo Gran-
de, um jovem e um idoso de nível superior e por um informante
jovem de Cuiabá. Já as variantes nó da garganta e gogó de ema foram
mencionadas apenas em Goiânia por dois informantes, respectivamente,
o idoso de baixa escolaridade e a idosa com nível superior. Por fim,
papo foi citada como resposta por uma jovem de baixa escolaridade de
Campo Grande.

Na sequência, a Tabela II visualiza os dados recolhidos
nas 21 localidades do interior dos 03 Estados da região Centro-Oeste,
considerando-se, para tanto, as ocorrências do conjunto de localidades
de cada Estado: MS (15), MT (26) e GO (30).
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Tabela II - Distribuição diatópica das variantes que nomeiam “a
parte alta do pescoço o homem” nas localidades do interior da

região Centro-Oeste.

Nota-se que, a exemplo do ocorrido nas capitais, gogó foi a
variante mais produtiva também nas localidades do interior, com a dife-
rença de que variantes diversas das registradas nas capitais foram docu-
mentadas nessas localidades: nó na goela, nó do pescoço, pomo de adão, maçã de
adão, gargalo, grigório e nó. O item lexical papo foi auferido em três lugares
como resposta dos informantes da primeira faixa etária (18 a 30 anos):
Ponta Porã/MS, Aripuanã/MT e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O designativo nó computou duas ocorrências, em Barra
do Garça/MT (informante masculino idoso) e em Quirinópolis (in-
formante masculino jovem). As demais variantes tiveram ocorrências
únicas em: Aripuanã/MT – nó na goela (informante masculino jovem);
Alto Araguaia/MT – nó do pescoço e nó da garganta (ambas citadas pela
informante feminina idosa); Barra do Garça/MT – maçã de adão (infor-
mante masculino jovem) e gargalo (informante jovem feminina); Poran-
gatu/GO – pomo de adão (informante masculino idoso) e grigório (infor-
mante jovem feminina). Nota-se, pois, que cada região comporta-se
de maneira distinta quanto às designações atribuídas ao referente em
questão, fato que ratifica a importância das pesquisas geolinguísticas na
documentação da dinâmica lexical da língua, que muitas vezes se mani-

Localidades (%) Variantes 
MS MT GO 

Gogó 93,3 73,96 90,64 
Papo 6,7 10,34  
Nó na goela  3,45  
Nó do pescoço  3,45  
Nó da garganta  3,45  
Pomo de adão   3,12 
Maçã de adão  3,45  
Gargalo  3,45  
Grigório   3,12 
Nó  3,45 3,12 
Total 100 100 100 
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festa de forma peculiar, dependendo de fatores culturais e histórico-
geográficos da região pesquisada. O Quadro I, a seguir, apresenta a
dicionarização das variantes em estudo, organizadas segundo os dicio-
nários consultados.

Quadro I: Dicionarização das variantes que nomeiam o conceito “a
parte alta do pescoço do homem”, na região Centro-Oeste.

Dicionários
Dicionários                            

Variantes Ferreira (2004) Houaiss (2001) 

Gogó “Bras. Fam. V. pomo-de-
adão.” 

“Regionalismo: Brasil.”. 
Uso: informal. 1 m.q. 
“pomo-de-adão”. 

Papo 
“[...] P. ext. A parte do corpo 
das aves que, externamente, 
corresponde ao papo.” 

“A parte externa do corpo 
das aves que corresponde a 
essa região.” 

Nó na goela “V. garganta (1).” “A parte anterior do 
pescoço; garganta.” 

Nó do pescoço   
Nó da garganta  “I. V. pomo-de-adão”. 

Pomo de adão 
“A saliência da cartilagem 
tireóide”. 
“1. V. pomo-de-adão”. 

“Rubrica: anatomia geral.” 

Maçã de adão “2. Pescoço, garganta”. 

“Rubrica: anatomia geral. 
Diacronismo: obsoleto. 
Ver proeminência 
laríngea”. 

Gargalo 

“Nó na garganta. 1. Bras. 
Sensação de constrição na 
garganta, causada por um 
abalo emocional”. 
“A saliência da cartilagem 
tireoide”. 

“Uso jocoso: pescoço, 
garganta”. 

Nó  “2. Pescoço, garganta”.  
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Como mostram as definições fornecidas pelos dicioná-
rios examinados, gogó e maçã de adão têm acepções semelhantes e reme-
tem à expressão pomo de adão, termo técnico que, na Medicina, nomeia o
conceito expresso na pergunta em estudo. A variante lexical gogó é mar-
cada como um regionalismo do Brasil pelas obras lexicográficas con-
sultadas. Segundo Almeida (2007, p. 146), os designativos pomo de adão e
maçã de adão “remetem à história bíblica sobre Adão e o caroço da fruta
do pecado que ficou presa na garganta e originou o ‘gogó’.” Houaiss
(2001) define pomo como o “pseudofruto formado pelo ovário envol-
vido pelo receptáculo floral, carnoso e muito desenvolvido, e que é a
porção comestível de frutos como, p.ex., a maçã e a pêra”, por isso a
associação com o formato da parte anatômica do pescoço masculino.
Relação similar ocorreu entre a unidade lexical nó, para nomear o con-
ceito em pauta, seja como forma simples, seja como forma composta
resultante da sua relação com outras variantes, como ocorre em nó do
pescoço e nó da garganta, esta última já dicionarizada como “pomo-de-
adão” (proeminência laríngea) (HOUAISS, 2001).

 Já o uso das unidades lexicais papo, goela e gargalo, cuja
acepção original não se refere à protuberância do pescoço do homem,
deve ter sido motivado pela proximidade entre as partes do pescoço
denominadas por esses itens léxicos e o local onde se localiza a saliência
típica dos pescoços masculinos.

Por fim, a variante não dicionarizada grigório configura-
se como uma variante de gogó, motivada pela proximidade fonética
entre ambas. A informante teve a intenção de reproduzir a forma gogó,
provavelmente só ouvida na oralidade, mas não conseguiu. Logo, essa
variante pode ser uma forma em fase de aquisição e não uma unidade
léxica que faça parte do seu vocabulário usual, como atestam as diver-
sas tentativas de pronúncia da variante realizadas pela própria infor-
mante jovem feminina de Porangatu/Goiás:

INF.- Gliglório, um nome assim [...] O povo fala gliglório, um
nome assim, eu num sei falar direito [...] grigório, um nome
assim, eu não sei falar direito.
INQ.- Grigório?
INF.- É.
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Quadro II – Classificação das variantes-tabus para nomear “a parte
alta do pescoço do homem”, segundo a tipologia dos meios de

substituição de Guérios (1979).

Observa-se que apenas a unidade lexical gogó (e a varian-
te grigório) foi classificada como hipocorístico, ou seja, um mecanismo de
substituição que suaviza a conotação expressa na variante maçã ou pomo
de adão, pois, a substituição pela variante gogó neutraliza a noção de “pe-
cado original” materializada pela variante “adão” na expressão pomo de
adão. Já os itens léxicos nó, nó do pescoço, nó da garganta e nó na goela foram
considerados disfemismos por terem sido consideradas expressões de
caráter hostil em relação à anatomia masculina, à medida que, nesse
contexto, o nó tem conotação pejorativa. As variantes lexicais garganta,
papo e gargalo, por seu turno, foram classificadas como expressões genéri-
cas, por não evidenciarem nem carga semântica positiva (hipocorísti-
co), nem negativa (disfemismo). Logo, o uso dessas unidades lexicais
para nomear o conceito em questão tem apenas valor substitutivo de
outros designativos. Por fim, as variantes maçã de adão e pomo de adão
foram classificadas como metáforas, relação de semelhanças entre dois
termos, justamente por recuperarem a história bíblica de Adão e Eva

Logo, o desconhecimento e/ou a não lembrança da for-
ma escrita gogó parece justificar a produção da variante grigório.

Considerando, por fim, que um dos objetivos deste tra-
balho é a análise das variantes na perspectiva da manifestação de tabus
linguísticos, o Quadro II apresenta as variantes-tabus, segundo a tipo-
logia dos meios de substituição proposta por Guérios (1979):

Hipocorístico Disfemismo Expressão 
genérica Metáfora 

Nó Garganta Maçã de adão 
Nó do pescoço Papo Pomo de adão 
Nó da garganta Gargalo  

Gogó / grigório 

Nó na goela   
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que, por comeram o fruto proibido no jardim do Éden, foram expul-
sos do paraíso.

Considerações finais

O estudo realizado demonstrou uma significativa diver-
sidade de designações, uma delas – gogó – produtiva em todas as loca-
lidades investigadas, outras documentadas apenas em determinados
pontos da rede de pontos do ALiB na região Centro-Oeste, em sua
grande maioria com ocorrências únicas, o que confirma o caráter dinâ-
mico do léxico, em que novas formas vão surgindo e outras caindo no
desuso. Logo, essas ocorrências únicas apontam para mudanças em
curso no repertório lexical dos habitantes da região pesquisada, resul-
tantes do caráter dinâmico desse nível da língua, o que reitera o ponde-
rado por Biderman (2001, p. 207) acerca dessa questão:

[...] é da essência da linguagem oral buscar o máximo de expressi-
vidade: assim os usuários da língua a consideram, com frequên-
cia, desgastada e descolorida, o que os leva a inventarem novos
matizes metafóricos e metonímicos para palavras velhas, ou a
inventarem novas formas que eles julgam corresponder melhor
àquilo que pretendem dizer.

A constatação da grande produtividade da variante gogó
para designar “a parte alta do pescoço do homem” confirma os resulta-
dos obtidos pelo estudo de Pastorelli e Aguilera (2009, p. 100), com base
em dados do Projeto ALiB relativos à pergunta 105/QSL/ALiB, em 13
capitais brasileiras, que também identificou gogó como a mais produtiva
no conjunto dessas capitais (55,93%), a par da alta frequência de formas
populares, concluindo que o “linguajar varia de acordo com a idade, o
sexo, a classe social, a localidade e o grau de escolaridade”.

Notou-se ainda que, para designar “a parte alta do pes-
coço do homem”, os informantes tentam não se comprometer valen-
do-se de expressões consagradas pelo uso como pomo de adão, atitude
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que demonstra a vitalidade da questão dos tabus linguísticos no imagi-
nário popular da população, mesmo em tempos modernos, o que se
confirma pelo repertório lexical da população. Enfim, a produtivida-
de de tabus no corpus analisado evidenciou aspectos da influência das
crenças e tradições no vocabulário de um grupo social que, por sua
vez, motiva a troca de determinadas variantes para evitar possíveis
maus presságios. Isso se dá pelo fato de que “muitas vezes temos ne-
cessidade de, ao mesmo tempo, dizer coisas e de poder fazer como se
não as tivéssemos dito; de dizê-las, mas de tal forma que possamos
recusar a responsabilidade de tê-las dito” (DUCROT, 1972, p. 13).
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Preliminares

A língua portuguesa transplantada pelo colonizador para
o território brasileiro sofreu profundas alterações, em decorrência do
contato com as línguas faladas pelas populações autóctones (povos indí-
genas) e, posteriormente, mesclada com o dialeto crioulo-português,
utilizado pelos africanos trazidos para o Brasil na condição de escravos,
o que, sem dúvidas, enriqueceu o português do Brasil especialmente no
âmbito do vocabulário. Em termos de populações alóctones, além dos
povos de etnia africana, é preciso computar a presença de imigrantes de
diferentes países europeus e asiáticos que se fixaram em território brasi-
leiro ainda no período colonial. A consequente diversidade linguística e
sociocultural advinda desses contatos interétnicos, somada às característi-
cas de um novo universo natural que necessitava de identificação por
meio de um nome, motivou a designação de aspectos da nova realidade,
seja com itens lexicais oriundos das línguas dos povos nativos, seja com
palavras do português, mas com conotações específicas para nomear
referentes brasileiros. Esse conjunto de elementos diversificados presen-
tes na língua vem adquirindo cada vez mais importância na delimitação
do léxico, tanto no nível linguístico – averiguação das regras semânticas,
gramaticais e lexicais –, como no nível sociocultural.

Nessa perspectiva, o léxico reflete aspectos da cultura
de um povo e por meio dele é possível compreender a forma como o
homem interpreta os mais diversos aspectos da vida em sociedade, uma

1 Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bolsista CNPq.
anegri.isquerdo@terra.com.br.

2 Professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul /Campo
Grande. freitaslugomes@yahoo.com.br.
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vez que as unidades léxicas podem refletir nuances da cultura de uma
comunidade linguística, atuando como mecanismo de identidade dos
falantes. Partindo desse princípio, o léxico é visto, neste estudo, como o
canal transmissor dos valores acumulados no decorrer da história, à
medida que abarca todo o acervo verbal existente em uma língua. O
estudo lexical regional, por exemplo, pode evidenciar características par-
ticulares do vocabulário que refletem aspectos da história da língua e,
por extensão, do percurso histórico do povo que habita dada região. Por
isso, por meio do estudo da língua é possível recuperar singularidades
acerca da trajetória sócio-histórico-cultural de uma comunidade linguísti-
ca, bem como compreender condicionantes extralinguísticos que se ma-
terializaram no vocabulário dos mais diversos grupos sociais. Conforme
Tarallo (1986, p. 46), as variações linguísticas são motivadas por diferen-
tes fatores, tais como o espaço geográfico, o sexo, o nível social, a cultu-
ra, a profissão, a escolaridade, entre outros. E, por meio dessas variações
correntes e habituais em dada comunidade, é possível estudar a norma
ou as normas linguísticas desses grupos sociais.

Este trabalho discute um recorte de léxico regional vei-
culado pelos falantes das pequenas e grandes cidades da região Cen-
tro-Oeste do Brasil e discute possíveis marcas de ruralidade no recorte
do léxico estudado, buscando verificar até que ponto marcas do Brasil
rural se mantêm na fala do homem citadino. O estudo examina dados
geolinguísticos documentados pelo Projeto ALiB e retoma resultados
obtidos por Freitas (2008)3, sobre o léxico rural de habitantes das capi-
tais da região Centro-Oeste do Brasil, e por Freitas-Marins (2012)4, que

3 Plano de Trabalho de Iniciação Científica, desenvolvido na Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) (2007/2008), vinculado ao Projeto
Atlas Linguístico do Brasil – Regional Mato Grosso do Sul, sob a orientação da
Profa. Dra. Aparecida Negri Isquerdo: “Descrevendo o Português do Brasil:
contribuição do Projeto ALiB”.

4 Dissertação de Mestrado O rural e o urbano: novos e velhos falares na região Centro-
Oeste do Brasil, orientada pela Profa. Dra. Aparecida Negri Isquerdo, defendi-
da na UFMS, em 2012.
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discutiu aspectos da relação espaço rural/urbano no vocabulário dos
habitantes da região Centro-Oeste, analisando dados recolhidos tanto
nas capitais como em cidades do interior dos três Estados centroesti-
nos. Para a fundamentação teórica buscou-se apoio nas teorias oriun-
das da Lexicologia, da Dialetologia e da Geolinguística. Também foi
buscado respaldo teórico na Geografia Humana e na Sociologia, com
o intento de compreender as características e os conceitos atribuídos a
esses espaços.

O rural e o urbano: alguns fundamentos

De acordo com Sorokin e Zimmermann, citado por
Aldo Solari (1979 apud SIQUEIRA; OSÓRIO, 2001, p.73), o rural é
entendido como uma dimensão econômica, já que é caracterizado por
um determinado tipo de atividade, isto é, “pela produção de alimen-
tos através da criação de plantas e de animais”. Portanto, o rural remete
à proximidade direta com a natureza e com atividades realizadas ao ar
livre, por isso, ainda segundo os mesmos autores, “o meio rural seria
também mais arredio à técnica, nas atividades rurais lida-se com orga-
nismos vivos e com as forças da natureza, que não podem ser inteira-
mente controladas”.

Já o conceito de urbano é entendido, na teoria Castells
(1983, p. 40), como “[...] uma forma especial de [sic] ocupação do
espaço por uma população, a saber, o aglomerado resultante de uma
forte concentração e de uma densidade relativamente alta, tendo como
correlato previsível uma diferenciação funcional social maior”.

Pensado de forma dual, o conceito clássico de rural e
de urbano é entendido a partir de uma visão dicotômica em que “o
urbano passa a ser associado ao novo, ao progresso capitalista das
fábricas; o rural, ao velho, ou seja, à velha ordem social vigente” (SIL-
VA apud REIS, 2005, p. 79). Nesse sentido, o espaço rural é visto em
oposição ao espaço urbano, ou seja, ambos são conceituados a partir
de diferenças existentes entre os dois espaços. Já em outra perceptiva,
o fenômeno é interpretado a partir da noção de um continuum, que
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considera a existência de “uma aproximação entre o espaço rural e a
realidade urbana” (BERTRAND, 1973 apud REIS, 2005, p.79).

Contemporaneamente, segundo Ponte (2004, p.21),
“todo o rural está assumindo feições urbanas, o que tende ao desa-
parecimento de tal território pela homogeneização aos moldes urba-
nos”, em virtude, sobretudo, das mudanças ocorridas nos meios ru-
rais, frutos do processo de modernização. Assim sendo, as relações
entre campo e cidade não são mais as mesmas, uma vez que, de
acordo com os estudos de Veiga (2002, p.95), a partir do século XX
essa concepção mudou radicalmente, pois o rural está sendo visto
como lugar de ar puro, tranquilidade, água limpa, opondo-se, assim,
ao “artificialismo das cidades”. Enfim, frente às mudanças de valores
e de pensamentos ocorridas nos dias atuais, o rural passa a ser um
lugar tão necessário como foi no passado a valorização do espaço
urbano.

Discutindo o rural no português no Brasil

O surgimento dos primeiros povoados em terras bra-
sileiras teve início apenas no século XVI com a chegada dos primei-
ros europeus. Nessa época, esse território era habitado apenas pelos
indígenas que, de modo singular, dependiam da caça, da pesca e da
agricultura para a sobrevivência. A presença de animais ferozes; o
risco de contágio de diversas doenças agravadas pela falta de trata-
mento; ausência de moradias adequadas; os constantes ataques dos
indígenas canibais, além de outras condições de vida precárias a que
os lusos, acostumados com as boas condições da metrópole portu-
guesa, eram submetidos representam alguns dos fatores que dificul-
taram e retardaram o povoamento nos primeiros séculos da coloni-
zação do Brasil. No entanto, como o território recém-descoberto
precisava ser colonizado, os portugueses foram obrigados a adapta-
rem-se às condições precárias de moradia e a conviver com a densa
vegetação e com os animais ferozes que compunham o cenário am-
biental da nova terra.



235Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Com o intento de motivar o povoamento do novo ter-
ritório, Dom João III, rei de Portugal, com o objetivo de garantir um
processo efetivo de povoação, ofereceu terras aos homens nobres da
Corte Portuguesa, pois temia a invasão dos franceses que tinham inte-
resse na extração de um tipo de madeira, muito comum no litoral
brasileiro, o pau-brasil, “chamada pelos índios de Ibirapitanga (pau-
vermelho) e, pelos portugueses, de Brasil” (AGUIAR; PINHO, 2007,
p. 2), que fornecia uma substância de tom avermelhada, comumente-
mente, utilizada na Europa para tingir tecidos. O nome dessa madeira
posteriormente motivou o topônimo que identificou a terra recém-
descoberta.

Na verdade, o primeiro século de colonização do Brasil
foi caracterizado pelo comércio do pau-brasil e, passado o período de
intensa exploração desse produto, os portugueses iniciaram o cultivo
da cana-de-açúcar, produto que, a partir do final do século XVI, tor-
nou-se a principal fonte de riqueza da Coroa Portuguesa oriunda da
colônia brasileira. Esse tipo de cultura teve significativa importância
para a construção e formação da sociedade brasileira, no que se refere
às marcas de ruralidade, uma vez que, além de ter sido responsável
pelo surgimento de um tipo de estrutura social de grande projeção no
Brasil Colônia, o engenho motivou a importação de grandes contin-
gentes de escravos africanos trazidos para o Brasil com o fim específi-
co de trabalho nos canaviais. Essa nova estrutura social, em termos
linguísticos, intensifica ainda mais o contato entre línguas numa socie-
dade tipicamente rural, aglutinada em função dos grandes engenhos de
produção de açúcar e derivados.

Essa organização rural predominante no Brasil durante
séculos, direta ou indiretamente, contribuiu, significativamente, para a
diversidade linguística característica do português falado no Brasil con-
temporâneo. Nessa perspectiva, Almeida Baronas (2007, p. 101) regis-
tra que “o falar rural apresenta algumas marcas que evidenciam sua
relação com o passado, pois traz, em suas formas diversas, alguns tra-
ços da língua portuguesa em formação, os quais revelam resquícios de
outras línguas, como o latim, línguas africanas e indígenas”. Nesse viés,
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Amaral (19825, p.58), ao tratar da formação do vocabulário, salienta
que ele é formado, em parte: “de elementos oriundos do português
usado pelo primitivo colonizador, muitos dos quais arcaizaram na norma
culta; de termos provenientes das línguas indígenas; de vocábulos im-
portados de outras línguas por vias indiretas” e, por fim, “de vocabu-
lários formados no próprio seio do dialeto”.

Contemporaneamente Lucchesi (2004) defende a tese
da bipolarização do português do Brasil, em que a realidade linguística
brasileira é vista como um sistema bipolarizado, “construído por dois
subsistemas distintos: a NORMA CULTA e a NORMA POPULAR”
[grifos do autor]. Nessa perspectiva, a norma culta é “constituída pelos
padrões de comportamentos linguísticos dos cidadãos brasileiros que
têm formação escolar, atendimento médico-hospitalar e acesso a to-
dos os espaços da cidadania”, enquanto a norma popular “se define
pelos padrões de comportamento linguístico da grande maioria da
população alijada de seus direitos elementares e mantida na exclusão e
na bastardia social” (LUCCHESI, 2004, p.87).

Nesse contexto, Bagno (2003) destaca a questão do pre-
conceito que afeta os falantes que não dominam a norma tida como
padrão, ou seja, aquela que corresponde à “língua ideal, baseada (su-
postamente) no uso dos grandes escritores (do passado, de preferên-
cia), um modelo abstrato (que não corresponde a nenhum conjunto
real das regras que governam a atividade linguística por parte dos fa-
lantes de carne e osso)” (BAGNO, 2003, p. 50). Em contrapartida,
distante desses padrões tradicionais da norma culta, o linguajar caipira
caracterizou o português do Brasil durante séculos e começou a sofrer
lentamente alterações até o advento dos meios de comunicação, que
influenciou significativamente a linguagem da população brasileira. Em
1920, Amadeu Amaral já esclarecia que “o caipira torna-se de dia em
dia mais raro, havendo zonas inteiras do Estado, como o chamado

5 A primeira edição dessa obra é de 1920.
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Oeste, onde só com dificuldade se poderá encontrar um representante
genuíno da espécie” (AMARAL, 1982, p.42).

É preciso considerar ainda que o português brasileiro
foi tomando novos rumos e acompanhando as mudanças sociais ocor-
ridas no Brasil durante o “caminhar da história”, transformações essas
que acabaram por motivar a construção das cidades, o que contribuiu
para a modernização da sociedade brasileira, a exemplo do que já acon-
tecia na Europa e em outros países do Primeiro Mundo. Todavia, não
é possível negar o fato de o Brasil ser um país de matriz rural e essa
característica ainda de certa forma manter-se na sociedade brasileira
atual. Callou, Barbosa e Lopes (2006, p. 259), em estudo sobre o por-
tuguês do Brasil, acrescentam: “costuma-se dizer que, no Brasil, a pas-
sagem do rural ao urbano, isto é, o predomínio da cultura das cidades,
ocorreu lentamente, modificando, pouco a pouco, o panorama linguísti-
co do país, em decorrência da mudança da geografia humana brasilei-
ra”. Isso porque a população antes situada no campo, em busca de
melhores condições de vida, passa a residir em centros urbanos, moti-
vada pela melhor oferta de empregos, principalmente no setor indus-
trial, bem como ter acesso a um ensino escolar de melhor qualidade e
a atendimento médico, dentre outros benefícios sociais que contribuí-
am para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros da época.
Além do mais, com o advento da modernização e com o consequente
avanço tecnológico (a partir do século XIX), o campo passa a ver visto
como recinto atrasado, rústico e feio, enquanto as cidades são vistas
como a imagem da beleza e da modernidade. Como consequência, as
cidades, em especial os grandes centros urbanos, passam a não com-
portar as intensas levas migratórias que chegavam de todo o País, mui-
tas famílias foram obrigadas a viver no meio urbano em péssimas
condições de vida. Essa situação não raras vezes provoca o retorno de
muitas famílias ao campo que, por seu turno, também já havia passado
por transformações e assumido nova configuração. Trata-se de um
campo beneficiado pela energia elétrica e com residências equipadas
com eletrodomésticos – rádio, televisão (com antena parabólica), apa-
relhos de som, fogão a gás que substitui o tradicional fogão à lenha –
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frutos da modernidade que contribuíram para mudar a realidade das
casas dos brasileiros, em termos de conforto.  Enfim, tomando como
parâmetro esse cenário que considera a origem rural do Brasil e as
transformações ocorridas na sociedade brasileira, sobretudo as volta-
das para questões linguísticas, neste texto, busca-se identificar e analisar
traços do universo rural no léxico dos habitantes da região Centro-
Oeste, recolhido no início do século XXI.

A linguagem rural na Região Centro-Oeste

A documentação de unidades lexicais de origem rural
no léxico do homem contemporâneo, sobretudo na Região-Centro,
cuja economia ainda é predominantemente alicerçada nas atividades
agropastoris, pode fornecer elementos para o exame da relação entre a
história social dos Estados do Brasil Central e a maneira como seus
habitantes nomeiam a realidade que os cerca. Trata-se de uma parcela
do território brasileiro em que diversas manifestações culturais, como
festas de rodeio, veiculação de músicas de estilo sertanejo, dentre ou-
tros hábitos culturais, somadas às atividades inerentes à economia local,
sedimentada na agricultura e na pecuária, conferem à região determi-
nadas singularidades que diferenciam o Centro-Oeste das demais
regiões brasileira. O desafio é justamente verificar em que proporção
esse perfil ainda marcado pela ruralidade reflete-se no léxico veiculado
pelos habitantes das capitais e das cidades do interior dos Estados
centroestinos.

Os dados aqui discutidos integram o banco de dados
ainda inédito do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB),
relativos à região Centro-Oeste – 03 capitais (Campo Grande, Goiânia
e Cuiabá) e 21 localidades do interior (05 em Mato Grosso do Sul; 08
em Goiás e 08 em Mato Grosso), respostas fornecidas pelos infor-
mantes para a questão 172 do Questionário Semântico-lexical do Pro-
jeto ALiB (2001), vinculada à área semântica da habitação: “a cinza quente
que fica dentro do fogão à lenha”. Os informantes do Projeto ALiB
enquadram-se no seguinte perfil: i) faixa etária: 18 a 35 anos e 50 a 65
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anos; ii) sexo: masculino e feminino; iii) escolaridade: Ensino Funda-
mental incompleto (capital e interior) e Curso Superior (capitais); iv)
naturalidade: nascidos e criados na localidade pesquisada e com pais
também naturais da mesma região linguística. O levantamento realiza-
do nas 108 entrevistas (24 nas capitais e 84 no interior) resultou num
total de 06 unidades lexicais6 mencionadas como resposta para a QSL/
172/ALiB, borralho, cinza/cinza quente, brasa, carvão, borra e vapor quente7,
cuja produtividade é visualizada no Gráfico I, produzido por Freitas-
Marins (2012, p.163).

6 Cabe esclarecer que, em virtude dos objetivos do estudo (discutir marcas de
ruralidade no recorte do léxico examinado), foram consideradas todas as
respostas mencionadas pelos informantes, mesmo aquelas que nomeiam
referentes distintos do contemplado pela pergunta 172/QSL.

7 Para o registro, o controle e o cruzamento dos dados catalogados foi desen-
volvida, para o estudo de Freitas-Marins (2012), uma ferramenta computa-
cional via Web Agium Search (produto da empresa de venda e aluguel de
sistemas Agium Sorft Ltda), para fins específicos de armazenamento de da-
dos geolinguísticos, de maneira a garantir a geração de relatórios acerca de
questões de ordem diatópica, diageracional, diastrática e seus respectivos
percentuais de ocorrência.

Gráfico I – Produtividade das respostas para a questão 172/QSL na
região Centro-Oeste.
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Observa-se que, dentre as designações motivadas pela
pergunta “a cinza quente que fica dentro do fogão à lenha”, a mais
produtiva foi borralho, contra vapor quente e borra que atingiram menor
percentual. Nota-se ainda que o índice de informantes que não soube-
ram a resposta para a pergunta em questão é superior ao dos que
mencionaram carvão, borra e vapor quente como respostas. O Gráfico II,
elaborado por Freitas-Marins (2012, p.163), ilustra os resultados obti-
dos em cada Estado da região Centro-Oeste.

Gráfico II – Distribuição percentual dos itens lexicais que nomeiam
“a cinza quente que fica dentro do fogão à lenha” nos Estados da

região Centro-Oeste.

Os dados do Gráfico II evidenciam a maior produtivi-
dade de borralho, respectivamente, nos Estados de Mato Grosso do
Sul e de Goiás. Já em Mato Grosso o item lexical cinza alçou o maior
índice de frequência, embora também borralho tenha sido produtivo
(3º lugar de ocorrência entre as três capitais). Outro dado que merece
destaque nesse gráfico é o índice de “não respostas” (NR), nos três
Estados – 11,6% em Mato Grosso do Sul e em Goiás e 6,8% em
Mato Grosso –, dado que confirma o fato de o desaparecimento e/
ou o distanciamento do referente motivar o desuso gradativo de um
item lexical. No caso, a falta de familiaridade dos jovens urbanos com
elementos da cultura material representativa do universo rural contri-
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bui para a não nomeação do conceito expresso na pergunta 172/QSL.
Na Carta I, a seguir, apresenta-se a distribuição espacial dos itens lexi-
cais em exame.

Fonte: Freitas-Marins (2012, p.165).

Do ponto de vista diatópico, o item lexical borralho es-
palha-se por quase todas as localidades da região Centro-Oeste, exceto
em Aripuanã/MT, em São Félix do Araguaia/MT e em Aruanã/GO.
Já no Estado do Mato Grosso do Sul, borralho foi registrado nas seis
localidades da rede de pontos, evidenciando, portanto, tratar-se de uma
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forma de uso comum na norma lexical dos habitantes sul-mato-gros-
senses. O mesmo pode-se concluir da unidade léxica cinza registrada
em todas as localidades do Estado do Mato Grosso e na maioria dos
pontos da rede de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Cabe mencionar
que, exceto em Corumbá, Nioaque, Quirinópolis e Formosa, nas loca-
lidades em que foi documentado o item lexical borralho também houve
ocorrência de formas de caráter genérico como cinza e cinza quente que
figuram no texto da pergunta. A produtividade e a distribuição do
item lexical borralho, com foco para a dimensão diageracional, são apre-
sentadas na Carta II que segue.

Fonte: Freitas-Marins (2012, p.167).
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Nota-se que o uso de borralho ocorreu predominante
entre os informantes da segunda faixa de idade (50 a 65 anos). Já entre
os jovens sul-mato-grossenses que mencionaram esse item lexical, hou-
ve maior índice de ocorrência entre as informantes do sexo feminino,
conforme o ratificado pelos dados do Gráfico III (FREITAS-MA-
RINS, 2012, p.168), a seguir:

Gráfico III – Índice de ocorrência da unidade lexical borralho entre
os jovens sul-mato-grossenses

Ainda conforme os dados mapeados na Carta II, é
importante destacar que o item lexical borralho foi documentado, à
exceção de Cáceres (MT), apenas entre os informantes jovens das ci-
dades mais afastadas das capitais, o que pode evidenciar que os infor-
mantes da primeira faixa etária de localidades próximas às áreas mais
urbanizadas não conhecem a designação borralho ou o próprio refe-
rente em causa, talvez por não terem convívio com o tradicional fogão
à lenha. Prova disso é que não houve documentação desse item lexical,
tipicamente rural, na fala dos jovens das capitais da região Centro-
Oeste.

Já do ponto de vista léxico-semântico, o Quadro I apre-
senta a relação das unidades lexicais catalogadas como resposta para
“a cinza quente que fica dentro do fogão à lenha” (QSL/172/ALiB) e
respectivas definições fornecidas pelos dicionários pesquisados.
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Quadro I – Dicionarização dos itens lexicais que nomeiam “a cinza
quente que fica dentro do fogão à lenha”, na região Centro-Oeste.

DICIONÁRIOS Item 
lexical Bluteau 

(1712-1728) 
Morais Silva 

(1813) 
Houaiss 

(2001) 
Ferreira 
(2004) 

Brasa “Braza, he o carvão, 
ou lenha, ou outra 
materia combutível 
aceza, & abrazada”. 

“Carvão 
ardendo em 
fogo”. 

“Carvão em 
incandescência, mas 
sem chama”. 

“Carvão 
incandescente [...] 
qualidade ou estado 
de incandescente; 
incandescência”. 

Borra “A parte mais craa, 
& impura, que fica 
no fundo de um 
vao, depois de 
retirado o licor que 
nelle etava”. 

“Parte 
grosseira de 
algum líquido 
que assenta e 
faz pé”. 

  

Borralho “Cinza quentes, 
ainda conervão em 
i alguma brasa 
miúda”. 

“Resto de 
brazido, com 
cinzas que o 
cobrem”. 

“Cinzas quentes 
com algumas brasas 
vivas; borralha”. 

“Cinzas quentes, 
rescaldo”. 

Carvão “Cepa, ou sobro, 
meyo queimado, que 
depois de apagado, 
he capaz para tornar 
a arder, & converter 
em braza, em 
grande labareda”. 

“Madeira 
disposta para 
se acender, e 
converter em 
fogo, ou sejão 
pedaço de 
madeira 
queimada, e 
apagada [...].” 

“Qualquer matéria 
que, carbonizada 
pelo fogo, já não 
deita chamas e 
adquiriu cor negra”. 

“Substância 
combustível, sólida, 
negra, resultante da 
combustão 
incompleta de 
materiais orgânicos; 
carvão mineral, 
carvão-de-pedra, 
hulha”. 

cinza/cinza 
quente 

“O pó, a que e 
reduz qualquer 
matéria cõbutiva”. 

“O que resta 
do corpo do 
combustível 
bem 
queimado”. 

“Pó ou resíduo 
proveniente da 
combustão 
completa de certas 
substâncias [...]”. 

“Pó ou resíduos da 
combustão de certas 
substâncias; 
borralha, favila”. 

vapor quente “Fumo aquoo, 
quente, & humido, 
levantado da terra 
humida, ou lugares 
de agoa por calor 
mediano o Sol [...]”. 

“O fumo que 
sahe dos 
corpos 
quentes”. 

“Conjunto de 
partículas gasosas 
emanadas de 
líquidos, que se 
difundem ou ficam 
suspensas no ar”. 

“Gás em 
temperatura inferior 
à crítica”. 
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Em caráter de síntese, dividimos o universo de unida-
des lexicais apresentadas no Quadro I em redes semânticas, segundo
os semas que identificam estados diversos da combustão da madeira:
(i) “madeira em estado de carvão com ou sem incandescência” – bra-
sa; (ii) “resíduo decorrente da combustão da madeira” – carvão, cinza/
cinza quente, borralho e borra (iii) “exalação decorrente da queima da
madeira” –  vapor quente. A Figura I, na sequência, proposta por Frei-
tas-Marins (2012, p.170), visualiza essa divisão:

Figura I – Distribuição dos itens lexicais que nomeiam “a cinza quente
que fica dentro do fogão à lenha”, segundo a natureza do referente.

No topo da Figura I, situa-se o item lexical brasa que foi
registrado nos três Estados da região Centro-Oeste. Em oposição a
essas definições, tem-se a forma carvão que, segundo os dicionários
consultados, nomeia a matéria não incandescente. Provavelmente, o
uso das formas brasa e carvão para nomear o referente em causa te-
nham sido motivados pelo próprio desconhecimento do termo espe-
cífico, já que essas unidades lexicais nomeiam a madeira em estado de
incandescência ou já resfriada que, comumente, fica dentro do fogão à
lenha até ser transformada, pelo efeito do fogo, em cinza. Nota-se que
os informantes do Projeto ALiB utilizam o nome genérico cinza –
nome do resíduo da combustão da madeira – que aparece no texto da
pergunta para nomear o conceito requisitado, mais característico do
meio rural, fato que evidencia o desconhecimento de nomes específi-
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cos para o referente em questão. O mesmo ocorre com a designação
cinza quente. Nesse caso, é possível que o informante tenha se valido de
parte da pergunta - cinza quente – como resposta, muito provavelmente
em decorrência do desconhecimento e/ou do uso não frequente desse
designativo.

Ao contrário do observado na documentação das for-
mas já analisadas (brasa, carvão e cinza/cinza quente) de uso mais genérico,
borralho configura-se como um termo de uso mais específico para
nomear esse referente tipicamente rural. O uso de borralho evidencia
um traço de conservadorismo linguístico no vocabulário do grupo
analisado, haja vista tratar-se de uma unidade lexical que se mantém em
uso desde épocas pretéritas da história da língua portuguesa e definida
em dicionários dos séculos XVIII e XIX, na mesma acepção em que
foi usada pelos habitantes das três capitais da região Centro-Oeste. Já a
forma borra não consta nos dicionários consultados na acepção em
que foi empregada no âmbito desta pesquisa. É possível que o infor-
mante tenha mencionado borra como diminutivo de borralha, variante
ortográfica de borralho já dicionarizada.

Além dos itens lexicais agrupados segundo os traços
semânticos “madeira em estado de carvão com ou sem incandescên-
cia” e o “resíduo decorrente da combustão da madeira”, foi apurada a
unidade lexical vapor quente, provavelmente resultante de analogia es-
tabelecida com a “exalação decorrente da queima da madeira”. A ex-
pressão vapor quente não está dicionarizada nas obras consultadas, ape-
nas a forma vapor. O uso de vapor quente para nomear o conceito em
causa provavelmente tenha sido motivado pela associação à noção de
“vapor”, associada ao qualificativo “quente”, dando origem à forma
composta vapor quente. Trata-se de um recurso metonímico em que foi
tomado o efeito pela causa.

Do ponto de vista léxico-semântico, foi notória a utili-
zação de vários termos genéricos para nomear o referente em causa,
provavelmente em decorrência da falta de convívio com o referente
em questão e, consequentemente, do desconhecimento do nome espe-
cífico para nomear “a cinza quente que fica dentro do fogão a lenha”,
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o que resulta na nomeação a partir de um processo associativo com
algum elemento que faz parte da realidade social do falante.

Considerações finais

O exame das unidades lexicais selecionadas para este
estudo demonstrou que aspectos extralinguísticos, como sexo, escola-
ridade e, sobretudo, faixa etária interferem na norma lexical de uma
dada comunidade linguística.  Nesse sentido foi notória a influência do
perfil do informante, quesito idade, na manutenção ou não do voca-
bulário rural na fala dos habitantes entrevistados. Ilustra isso especial-
mente o uso de borralho pelos informantes de 50 a 65 anos. Em contra-
partida, na faixa etária jovem, além do registro corrente de “não res-
posta”, predominou o uso do termo genérico cinza/cinza quente. Toda-
via, mesmo que em minoria, foi identificado borralho entre as respostas
dos informantes jovens das cidades mais afastadas das capitais, o que
pode evidenciar que os das localidades próximas às áreas mais urbani-
zadas não conhecem o designativo borralho ou o próprio referente em
causa. Prova disso é que, nas capitais da região Centro-Oeste, não hou-
ve documentação desse item lexical tipicamente rural na fala dos jo-
vens. Esses dados apontam também para a existência de diferentes
graus de urbanização, sobretudo em se tratando das características das
cidades brasileiras, o que se reflete na rede de pontos do Projeto ALiB,
atlas de grande domínio de caráter urbano8.

Enfim, os resultados aqui discutidos apontam para o
fato de muitas formas lexicais próprias do universo rural estarem em
vias de desaparecimento no vocabulário dos falantes citadinos, em
decorrência do processo de urbanização e também da nova configu-
ração dos conceitos de ruralidade e de urbanidade que está se consoli-

8 Cf. Isquerdo (2012) que discute e analisa a rede de pontos do Projeto ALiB
na perspectiva das noções contemporâneas de rural e de urbano.
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dando na sociedade brasileira, conforme o assinalado ao longo deste
texto.
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Introdução

A língua, como produto social e cultural, veicula crenças
e ideologias e, em particular, por meio do léxico, nível da língua que
materializa as modificações ocorridas na sociedade, perpetua a visão
de mundo dos grupos sociais em diferentes épocas. Para que as trans-
formações sociais e linguísticas se efetivem é necessário que haja uma
aceitação coletiva pautada pela norma que, por sua vez, evidencia o
fenômeno da variação que gera transformações nos diferentes níveis
da língua. O repertório vocabular de um grupo de falantes, por exem-
plo, evidencia peculiaridades sociais e regionais, daí as escolhas lexicais
revelarem traços do ambiente físico e social em que o indivíduo está
inserido (ISQUERDO, 2003).

Acresce-se ainda que, por consubstanciar a visão de mun-
do do falante e adaptar-se às mudanças que ocorrem na sociedade ao
longo do tempo, o léxico, nível linguístico que mais sofre modificações
“sociais, e culturais [que] acarretam alterações nos usos vocabulares” (BI-
DERMAN, 2001, p.39), tem como importante característica a sua dina-
micidade, o que favorece não só alterações semânticas, como também o
surgimento de novas palavras e/ou o desaparecimento de outras que
entram em desuso. Em face disso, o repertório lexical vai se moldado às
características sócio-históricas, políticas, geográficas do meio ambiente
físico e cultural de uma dada localidade, gerando, assim, certas especifici-
dades lexicais que singularizam uma região.

LÉXICO E AMBIENTE RURAL: UM ESTUDO DE DE-
SIGNAÇÕES PARA “TRABALHADOR DE ENXADA EM

ROÇA ALHEIA” NO CENTRO-OESTE DO BRASIL

Aparecida Negri Isquerdo1

Paola Mahyra de Oliveira Carvalho2

1 Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bolsista CNPq.
anegri.isquerdo@terra.com.br.
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Na situação do Brasil alguns fatores podem ser aponta-
dos como decisivos para a definição da norma lexical: de um lado a
interinfluência de vários idiomas e culturas que estão na base da forma-
ção étnica e linguística da população brasileira, decorrentes dos conta-
tos interétnicos ocorridos nos primeiros séculos de povoamento e co-
lonização do Brasil, quando o português europeu conviveu com as
línguas “discriminadas” dos negros e índios, o que foi decisivo para a
configuração do léxico da variante brasileira do português; e, de outro
lado, o modo de organização da economia no Brasil Colonial que
representa outro fator determinante na formação e desenvolvimento
da nação brasileira, tais como: o cultivo da cana-de-açúcar próximo ao
litoral (séculos XVI e XVII); a criação de gado no Nordeste (século
XVII); o ciclo minerador (século XVIII); ciclo do café e da borracha
(século XIX) e a vinda da Família Real para o Brasil (1808), que impul-
sionou a urbanização e o desenvolvimento das cidades. Já a partir do
século XX, a população rural brasileira, a exemplo da tendência da
América Latina como um todo, em busca de melhores condições de
vida, migra para áreas urbanas formando novas células sociais, sobre-
tudo, nos grandes centros urbanos, sem uma profissão definida, como
bem atesta Bortoni-Ricardo (1989, p. 167):

[...] nos países da América Latina, o segmento populacional que
cresce mais rapidamente é constituído pelo campesinato e os
migrantes de origem rural, que procuram melhores condições
de vida nas cidades e permanecem, em grande parte, à margem
do sistema de produção.

Enfim, a organização do período colonial baseado na
grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo contribuíram
para que o Brasil tivesse sua base econômica marcada por traços de
ruralidade e, consequentemente, os primeiros povoados que foram
surgindo também apresentaram influências desse ambiente rural, já que
toda organização social se formava com base nessa realidade. Assim,

[...] o Brasil foi se configurando como um país tipicamente
rural, já que as escassas vilas com condições precárias em termos
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de infra-estrutura abrigavam casas rústicas que eram habitadas
por uma população com estilo simples de viver. Na verdade, as
vilas configuravam-se como um prolongamento das proprie-
dades rurais (FREITAS; ISQUERDO, 2009, p. 2559).

Nessa perspectiva, pode-se considerar que os traços da
base econômica do passado refletem-se no falar rural do Brasil, razão
pela qual a “fala dos mais velhos representa o antigo português rural,
profundamente alterado pelo amplo processo de contato linguístico
que permeou a ocupação do interior do Brasil” (LUCCHESI, 2004, p.
83).

Sendo assim, contemporaneamente, a norma linguística
em uso, em especial em cidades de pequeno e médio porte, conserva
diferentes graus de marcas rurais, dependendo do convívio da popula-
ção com esse modo de vida e, consequentemente, do contato com
referentes próprios do meio rural, que se refletem nas escolhas lexicais
dos falantes legitimadas pelo uso. Considerando a perspectiva histórica
apresentada, este trabalho3 discute resultados parciais de estudo realiza-
do com base em dados do Projeto ALiB – Atlas Linguístico do Brasil
– que analisou respostas fornecidas por 108 brasileiros naturais das 24
localidades da rede de pontos do ALiB da região Centro-Oeste – 03
capitais – Campo Grande, Cuiabá e Goiânia (24 informantes) – e 21
localidades do interior (84 informantes), para nomear o conceito ex-
presso na pergunta 061 do QSL – Questionário Semântico-lexical do
Projeto ALiB: “o homem que é contratado para trabalhar na roça de
outro, que recebe por dia de trabalho”, vinculada à área semântica das

3 Este trabalho discute parte dos resultados obtidos por meio da pesquisa
“Em busca da história do português do Brasil: um estudo a partir de dados
geolinguísticos” (2010/2012), em desenvolvimento como bolsista de Inici-
ação Científica, do CNPq, sob a orientação da Profa. Dra. Aparecida Negri
Isquerdo. Uma primeira versão deste trabalho foi apresentada na modalida-
de comunicação individual, na XVII Semana de Letras e I Jornada de Estudos de
Linguagens: Temas e práticas, ocorrida na UFMS/Campo Grande, no período
de 21 a 23 de setembro de 2011.
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atividades agropastoris. O estudo teve como objetivo verificar aspectos da
relação entre o léxico e o ambiente rural no vocabulário de habitantes
de pequenos, médios e grandes centros urbanos. Para tanto, a análise
das unidades lexicais identificadas foi orientada por princípios teóricos
da Geolinguística e da Lexicologia e considerou as dimensões diatópi-
ca (distribuição espacial da variante) e semântica (relação entre léxico e
ambiente rural). Também subsidiaram a análise dos dados as informa-
ções fornecidas pelos quatro dicionários de língua portuguesa consul-
tados – Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2004), Dicionário Houaiss
(2001), Caldas Aulete (2008) e Moraes Silva (1813).

Discussão dos resultados

No universo selecionado, foram coletados seis itens le-
xicais como respostas para a pergunta 061/QSL/ALiB – “o homem
que é contratado para trabalhar na roça de outro, que recebe por dia
de trabalho”: boia-fria, diarista, peão, peão-diário, trabalhador e trabalhador
braçal. A Tabela I apresenta a distribuição diatópica desses itens lexicais,
na região pesquisada, distribuídos segundo dois recortes espaciais: ca-
pital e interior.

Tabela  I - Distribuição diatópica dos itens lexicais que designam o
“trabalhador de enxada em roça alheia” na Região Centro-Oeste.

Localidades (%) 
GO MS MT Itens 

lexicais  Capital Interior Capital Interior Capital Interior 
Boia-fria - 5,5 - - - - 
Diarista 100 43,2 100 57,2 60 78,6 
Peão - 45,9 - 38 40 17,8 
Peão diário - - - 4,8 - - 
Trabalhador - 2,7 - - - - 
Trabalhador 
braçal - 2,7  - - 3,6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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Observa-se que a unidade lexical diarista predominou
em todas as localidades pesquisadas, com destaque para o interior de
Mato Grosso, cuja produtividade superou a obtida na capital Campo
Grande, enquanto peão, a segunda mais produtiva na região em estudo,
teve uso frequente na capital e nas localidades do interior de Mato
Grosso, e nas localidades do interior dos Estados de Goiás e de Mato
Grosso do Sul. Já algumas denominações ocorreram apenas nas loca-
lidades do interior, como boia fria e trabalhador, documentadas, respec-
tivamente, em Quirinópolis e em São Domingos no Estado de Goiás;
trabalhador braçal, registrada em Goiás (Catalão) e em Mato Grosso
(Poxoréu) e peão diário citada somente no interior de Mato Grosso do
Sul (Nioaque)4.

Esses dados evidenciam que a forma diarista integra o
vocabulário ativo da população da região pesquisada, tendo sido a
única mencionada em Goiânia e em Cuiabá. Nas localidades do inte-
rior, sobretudo do Estado de Goiás, houve a documentação de maior
variedade lexical. Registra-se ainda que as unidades lexicais diarista e
peão foram as mais produtivas, tanto nas capitais como no interior da
região Centro-Oeste, sendo, pois, representativas da norma lexical re-
gional.

O Quadro I, a seguir, reúne as designações em análise e
respectivas acepções dicionarizadas em obras lexicográficas do século
XIX (Moraes Silva), do século XIX atualizado no século XXI (Caldas
Aulete) e do século XXI (Houaiss e Ferreira).

4 O estudo de Freitas e Isquerdo (2008) também analisou as respostas obti-
das para a pergunta 061/QSL/ALiB nas três capitais da região Centro-Oes-
te. Disponível em <http://www.uems.br/siel/anais-siel.pdf  >.

http://www.uems.br/siel/anais-siel.pdf
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Quadro I – Dicionarização dos itens lexicais que nomeiam “trabalha-
dor de enxada em roça alheia”, na região Centro-Oeste do Brasil.

Dicionários Itens  
lexicais Morais Silva 

(1813) 
Houaiss  
(2001) 

Ferreira  
(2004) 

Caldas Aulete  
(2008) 

Boia-
fria 

 
- 

Regionalismo: 
Brasil. 1 
“Trabalhador 
rural itinerante 
que se ocupa em 
tarefas 
temporárias sem 
vínculo 
empregatício”. 

Bras. 1. “Trabalhador 
agrícola que se 
desloca diariamente 
para propriedade 
rural, ger. para 
executar tarefas sob 
empreitada”.  

Bras. “1. Trabalhador rural 
que presta serviços 
temporários na época do 
plantio ou colheita.  
2. P.ext. Trabalhador que 
leva de casa a refeição que 
será comida, fria, no 
trabalho, à maneira dos 
trabalhadores rurais assim 
denominados”. 

Diarista  
 
 

- 

1. “Que ou quem 
não tem salário 
fixo, ganhando 
apenas os dias 
trabalhados (diz-
se de ou 
trabalhador). 2. 
Diz-se de ou 
empregado cujo 
salário é calculado 
por dia”. 3. Que 
ou quem recebe 
diária por seu 
trabalho”. 

Bras. 1. “Diz-se de, 
ou trabalhador sem 
vencimentos fixos, 
que ganha somente 
nos dias em que 
trabalha. 2. Diz-se de, 
ou empregado cujo 
salário é calculado 
por dia”.  

“1. Diz-se de pessoa 
especializada em prestar 
serviços domésticos em 
várias residências em dias 
variados. 2. Que presta 
serviço e recebe por dia 
trabalhado [...]. 3. 
Empregado doméstico que 
recebe por dia trabalhado”. 

Peão  
- 

1. “Empregado 
no trabalho 
rural”.  

1. Bras. “Trabalhador 
rural”. 
 

“1. Bras. Auxiliar de 
boiadeiro; vaqueiro [...] 2. 
Bras. Amansador de animais. 
3. Trabalhador rural. 4. 
Trabalhador da construção 
civil e de obras viárias, 
dentro ou fora das cidades. 5. 
Qualquer trabalhador braçal 
ou não-qualificado. 6. Bras. 
Condutor de tropa. 
7. RS Numa estância, pessoa 
encarregada dos serviços 
domésticos”. 

Traba-
lhador 

“Obreiro. O 
que dá achegas 
á obra: que 
trabalha em 
lavoeiras, em 
navios”.  

1. “Que ou aquele 
que trabalha”. 

1. “Que trabalha; 
laborioso; ativo. 
2. Aquele que 
trabalha; lidador, 
pelejador”.  

“1. Que trabalha (indivíduo 
trabalhador); [...] 2. Que se 
dedica com esmero, afinco 
etc. à execução de tarefa(s). 
3. Pessoa que trabalha”.  
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A unidade lexical diarista deriva de “diária”, ou seja, algo
que ocorre cotidianamente, o que justifica o seu uso para denominar o
trabalhador que presta serviço e recebe de acordo com o dia trabalha-
do. Assim, por não ter um vínculo empregatício fixo e também por
receber pelo dia de serviço prestado, essa categoria de trabalhador é
designada como diarista.

Já a unidade lexical boia-fria foi mencionada pelos infor-
mantes do Projeto ALiB de localidades do interior de Goiás para nome-
ar o trabalhador sem emprego fixo, contudo, pode também designar o
profissional que trabalha em atividades na zona rural e mora na cidade,
tendo que se deslocar diariamente para a área de trabalho e, portanto,
fazer a sua refeição no serviço. Na verdade, no português do Brasil, a
expressão boia fria originalmente nomeia o assalariado do campo, fruto
do fenômeno do êxodo rural que expulsou o trabalhador do seu habitat
campestre. Caldas Aulete (2008), por exemplo, define boia-fria como “tra-
balhador rural que presta serviços temporários na época do plantio ou
colheita. 2. P. ext. Trabalhador que leva de casa a refeição que será comi-
da, fria, no trabalho, à maneira dos trabalhadores rurais assim denomina-
dos”. A segunda acepção registrada pelo lexicógrafo esclarece a motiva-
ção da origem da expressão boia fria: boia (comida, refeição) + fria (con-
dições em que a comida é consumida). Já a primeira acepção (“trabalha-
dor rural que presta serviços temporários na época do plantio ou colhei-
ta”), de certa forma, coaduna-se com o seu uso entre os centroestinos
para nomear “o homem que é contratado para trabalhar na roça de
outro, que recebe por dia de trabalho” (061/QSL/ALiB).

Como já assinalado, peão foi a unidade lexical mais pro-
dutiva dentre as documentadas como designação do trabalhador que
recebe por dia de serviço. Trata-se de um termo genérico que, dentre
outras acepções, nomeia o trabalhador rural. Na região em estudo,
esse item lexical também é utilizado, para designar as pessoas que “li-
dam” com gado, fazem montaria, enquanto na área urbana nomeia o
trabalhador da construção civil. Nota-se que, provavelmente, a falta de
convívio com o referente tenha motivado o uso de peão para nomear o
trabalhador temporário, que ganha por dias trabalhados. No interior
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de Mato Grosso do Sul houve o registro de peão diário, em que o adje-
tivo diário se reporta ao caráter temporário do trabalho executado.

O item lexical trabalhador, por seu turno, originalmente
designa o profissional que atua no trabalho com a lavoura, acepção
inclusive registrada na obra de Moraes Silva (1813). Já nos outros
dicionários consultados esse item lexical é definido na sua acepção
geral de “pessoa que trabalha” sem especificar o local. Segundo os
dados do Projeto ALiB, o item lexical trabalhador foi mencionado na
acepção de “trabalhador temporário” apenas no interior de Goiás
(São Domingos), demonstrando assim tratar-se do uso regional de
uma forma genérica (trabalhador) para designar o profissional que
trabalha em roça alheia sem vínculo empregatício. Também no inte-
rior de Goiás e de Mato Grosso foi registrado trabalhador braçal (uma
acepção de braçal registrada por Caldas Aulete), em que o adjetivo
braçal especifica a natureza do trabalho executado (trabalho pesado
feito com os braços).

Outras denominações foram documentadas, mas aqui
consideradas não válidas, por designarem outros referentes, distintos
do requisitado pela pergunta 061/QSL: autônomo que nomeia o profis-
sional que exerce atividade remunerada sem vínculo empregatício e em
caráter não permanente, logo, não necessariamente ligado ao ambiente
rural; contratado que designa o trabalhador que exerce determinada fun-
ção mediante celebração de contrato onde os serviços e o pagamento
são previamente ajustados; empreiteiro que nomeia o trabalhador que faz
obras empreitadas, com trabalho previamente ajustado e recebimento
do pagamento no término do serviço, diferentemente de diarista que
recebe por dia de trabalho; lavrador que denomina a pessoa que traba-
lha/lavra a terra, logo, com forte relação com o meio rural; operário,
unidade lexical que nomeia qualquer pessoa que exerce uma ocupação
manual mediante o pagamento de salário; roceiro que designa o homem
que é contratado para trabalhar na roça de outra pessoa, aquele traba-
lhador que roça ou planta roçado. Na verdade, essas unidades léxicas
nomeiam trabalhadores de diferentes tipos, distintos do descrito no
conceito referido pela pergunta 061/QSL/ALiB, provavelmente
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mencionadas pelos informantes, ou por desconhecerem o referente
ou por não terem compreendido o teor da pergunta.

Considerações finais

O estudo da amostra do vocabulário dos habitantes da
região Centro-Oeste do Brasil selecionada para este trabalho buscou
demonstrar a interferência do meio rural no léxico de moradores da
área urbana e forneceu um panorama do vocabulário relacionado à
área semântica das atividades agropastoris, além de ter dado mostras de
influências do meio ambiente no nível lexical, aliás, uma característica
da região pesquisada é a sua vocação para questões ligadas à ruralidade
em virtude de ter a economia alicerçada especialmente na agricultura e
na pecuária. A pergunta 061/QSL/ALiB contempla um conceito es-
tritamente vinculado ao meio rural, por isso a dificuldade de muitos
informantes urbanos em fornecer a designação adequada ao teor da
questão. Para o habitante de áreas urbanas a noção de trabalho diário
sem vínculo empregatício está mais estreitamente associada à profissi-
onal diarista, na acepção de empregada doméstica que recebe por dia
trabalhado, um referente tipicamente urbano, fator que justifica o alto
índice de produtividade de diarista, tanto nas capitais quanto nas locali-
dades do interior da área investigada. Já boia-fria, trabalhador e trabalha-
dor braçal ocorreram apenas no interior, demonstrando maior proxi-
midade com a realidade campestre que se reflete no léxico do grupo
investigado.

Em síntese, o estudo forneceu uma amostra da norma
lexical dos habitantes da região Centro-Oeste e sua consequente diver-
sidade, à medida que catalogou e interpretou itens lexicais que estão
sendo incorporadas no léxico ativo da população da região estudada e
outras que estão em via de desaparecimento. Demonstrou, enfim, que,
embora o Projeto ALiB privilegie o habitante do meio urbano, está
registrando também um vocabulário diversificado relativo a questões
que singularizam o meio rural, especialmente por meio das respostas às
perguntas vinculadas à área semântica das atividades agropastoris, recolhi-
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das em cidades de pequeno porte que ainda mantêm arraigados hábi-
tos rurais. Nesse sentido, merece destaque a pesquisa realizada por Freitas-
Marins (2012) que analisou o caráter rural do vocabulário de habitantes
da região Centro-Oeste. E assim o ALiB vai cumprindo o seu papel
de documentar o português do Brasil, nos seus diferentes níveis, a par-
tir do olhar dos brasileiros oriundos de cidades com características
distintas em termos de urbanização.
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NO CÉU DO MARANHÃO, CRUZAM-SE CATIRINAS,
TINGAS E PRAGAS: UM ESTUDO SEMÂNTICO-LEXI-

CAL DA FAUNA MARANHENSE

Conceição de Maria de Araújo Ramos1

José de Ribamar Mendes Bezerra2

Maria de Fátima Sopas Rocha3

Mírian Rodrigues Reis4

A língua é a memória de muitos dos caminhos (ou descaminhos) da vida
cultural de uma colectividade. A história de um povo está gravada na
memória da língua.

Mário Vilela (2002, p. 373)

Um antigo desiderato

É fato consabido que o léxico é o nível linguístico que
melhor e mais imediatamente expressa o dinamismo da língua e des-
cortina nosso modo de ser e estar no mundo, isto é, dá a conhecer o
jeito como um grupo social categoriza o mundo a sua volta. É ele que
nos dá, por meio da riqueza e pluralidade de formas que apresenta, as
pistas para que possamos (re)fazer os caminhos ou descaminhos da história
linguístico-cultural de um povo. Essa natureza do léxico, acreditamos,
justifica, em grande medida, nosso interesse em conhecer e descrever
as particularidades lexicais das línguas, fato que se comprova, ao longo
da história dos estudos linguísticos, pela existência de numerosos tra-
balhos que se dedicam a investigar o léxico.

Em se tratando da língua portuguesa, esse interesse já

1 Professora da Universidade Federal do Maranhão, comendes@elo.com.br.
2 Professor da Universidade Federal do Maranhão, comendes@elo.com.br.
3 Professora da Universidade Federal do Maranhão, fsopas@yahoo.com.br
4 Bolsista de Apoio Técnico da Universidade Federal do Maranhão.
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aparece manifesto, por exemplo, em sua primeira gramática, intitulada
Grammatica da lingoagem portuguesa, de Fernão de Oliveira, publicada em
15365. Nessa obra há dez capítulos dedicados a considerações sobre o
léxico. Sob o nome de dições, que o autor explica significarem a mesma
coisa que vocábulos ou palavras, são comentados vários aspectos, dentre
os quais destacamos a etimologia, as palavras estrangeiras (dições alheias),
as comuns a várias línguas (dições comuns), os arcaísmos (dições velhas), os
neologismos (dições novas) e as palavras atuais (dições usadas).

Outra contribuição, ainda no século XVI e no âmbito
da gramatização da língua, encontra-se na obra Origem e Orthographia da
Lingua Portugueza, de Duarte Nunes de Lião, cuja primeira edição é de
1576. Nessa obra constam numerosas listas de itens lexicais agrupados
conforme sua origem (dos latinos, gregos, franceses, italianos, alemães,
hebreus e sírios, godos e outras origens indefinidas), vocábulos antigos
ou que não devem ser usados.

No Brasil, o trabalho de Domingos Borges de Barros,
Visconde de Pedra Branca6, datado de 1826 e considerado como o
ponto de partida dos estudos dialetais, é, na verdade, um estudo compa-
rativo, no âmbito do léxico, entre o português do Brasil e o português de
Portugal. Vale ressaltar que os primeiros estudos dialetais sobre o por-
tuguês brasileiro são de natureza basicamente semântico-lexical, com
ênfase na elaboração de dicionários e glossários regionais.

Na esteira desse interesse pelas particularidades lexicais
da língua, proliferam, atualmente no Brasil, compilações de dados lexi-
cais, em grande parte de cunho regional, que são publicados sob o
título de dicionários ou vocabulários7. Essas obras, produzidas geral-

5 Não é nosso objetivo apresentar, aqui, o percurso da lexicografia portuguesa
e da brasileira, pois isso nos distanciaria dos limites que nos impusemos.
Para informações mais detalhadas sobre o tema, ver Nunes (2006).

6 Segundo Ferreira e Cardoso (1994, p. 37), Domingos Borges de Barros escre-
veu esse trabalho “(...) a pedido do geógrafo vêneto Balbi (...) para o livro
Introduccion à l’Atlas Ethnographique du globe (...)”

7 Ver, a esse respeito, o trabalho de Aragão (2000).
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mente por curiosos ou interessados pelo assunto, são elaboradas sem a
necessária e desejada fundamentação científica. Esse fato, contudo, não
obstaculiza a comercialização, e seu sucesso de venda atesta, assim, o
permanente interesse que o léxico desperta em todos – leigos e especi-
alistas.

A caminho de materializar o antigo desiderato de ver
descritas não só as particularidades lexicais, mas todos os níveis de
análise da língua que falamos do lado de cá do Atlântico, o Projeto
Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) vem recolhendo e mapeando, com
base em catorze campos temáticos – acidentes geográficos, fenôme-
nos atmosféricos, astros e tempo, atividades agropastoris, fauna, cor-
po humano, ciclos da vida, convívio e comportamento social, religião
e crenças, jogos e diversões infantis, habitação, alimentação e cozinha,
vestuário e acessórios, e vida urbana – a pluralidade e a riqueza de
nosso léxico. Esse trabalho do ALiB gerará uma grande base de dados
que possibilitará ao consulente conhecer os diversos lemas registrados
para expressar um mesmo conceito, o que significa dizer que apresen-
tará o léxico sob uma perspectiva dialetal, com base em dados orais
coletados in loco. Assim, preencheremos uma lacuna que tem recebido
pouca atenção dos dicionários gerais da língua – as informações de
natureza dialetal.

Inserido no âmbito dos estudos desenvolvido com o
corpus do ALiB, este trabalho enfoca o campo temático fauna, do qual
foram selecionados alguns conceitos, referentes a aves, insetos e peque-
nos animais– urubu, colibri/beija-flor, joão-de-barro, galinha-d´angola/guiné/
cocar/catraio, papagaio, mosca varejeira, sanguessuga, libélula/macaquinho/maca-
quicho, bicho de fruta, coró, pernilongo/praga.

Metodologia

O corpus da pesquisa é constituído pelas respostas de 40
informantes, selecionados por critérios de: (i) idade – faixa etária I,
entre 18 e 30 anos, e faixa etária II, entre 50 e 65 anos; (ii) sexo –
homens e mulheres; escolaridade – Ensino Fundamental, até a 4a série,
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8 A pesquisa nos municípios de Balsas, Imperatriz e Alto Parnaíba foi finan-
ciada pelo CNPq, processo no 402408/2006-3; contamos, também, com o
apoio do CNPq para realizar a pesquisa de campo nos municípios de São
João dos Patos, Tuntum e Turiaçu, processo no 401119/2009-2.

9 Catirina é uma das diversas variantes registradas no Maranhão para libélula.

e Ensino Superior, completo, este último nível considerado apenas na
capital e (iii) naturalidade – sujeitos nascidos e criados nas localidades
pesquisadas – São Luís, Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Brejo, Impera-
triz, São João dos Patos, Tuntum e Turiaçu8. Com exceção de São
Luís, capital do Estado, que contou com 8 informantes, foram consi-
derados 4 informantes por localidade.

Para a consecução da pesquisa, levamos em considera-
ção os pressupostos teórico-metodológicos da Lexicologia e da Dia-
letologia e percorremos as seguintes etapas: (i) levantamento das desig-
nações para elementos da fauna do Maranhão – insetos e aves – relati-
vas às questões que englobam os números 64 a 68 e 83 a 88 do Ques-
tionário Semântico-Lexical do ALiB; (ii) consulta aos dicionários Novo
Aurélio século XXI (FERREIRA, 1999), Dicionário Houaiss da língua portu-
guesa (HOUAISS; VILLAR, 2001), Dicionário do folclore brasileiro (CAS-
CUDO, 2000) e Dicionário do Nordeste (NAVARRO, 2004), e às obras A
Linguagem popular do Maranhão (VIEIRA FILHO, 1979) e Insetos no folclo-
re (LENKO; PAPAVERO, 1979), para subsidiar o exame das variantes
registradas, uma vez que estendemos nosso olhar para as formas vari-
antes disponíveis e não apenas para aquelas atestadas, isto é, já diciona-
rizadas, e (iii) análise das variantes.

Catirinas, tingas e pragas no céu do Maranhão

O inseto com cujo nome abrimos o título deste tópico9

pertence, segundo Barroso (1923 apud LENKO; PAPAVERO, 1979,
p.107), ao grupo de “(...) insetos cujo aspecto mais tem impressionado
a imaginação dos povos (...)”. De voo elegante, corpo ágil, colorido
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brilhante, asas delicadas e transparentes por meio das quais a luz do dia
ganha coloridos múltiplos, a libélula é considerada por alguns grupos
indígenas brasileiros como um ser benfazejo (cf. LENKO; PAPAVE-
RO, 1979) e assim aparece no mito que circula entre os índios Tembé:

No mito da ‘Visita ao céu’ dos índios Tembé, o Urubu-rei orde-
nou ao genro que parasse o rio naquele dia mesmo, que tirasse a
água e apanhasse ‘traíras’.

O homem foi e parou o rio, mas pensou em vão como poder
naquele mesmo dia tirar tanta água. Por fim, tomou um pedaço
oco de cortiça e começou o trabalho. Então veio Tatina, o chefe
de todas as libélulas, e perguntou-lhe o que estava fazendo lá.

O homem contou o que seu sogro tinha mandado fazer e Tati-
na prometeu ajudá-lo com a sua gente. Chamou então uma
multidão de libélulas de todas as cores. Estas sentaram-se uma
ao lado da outra na barreira e começaram com as pernas a jogar
fora a água.

Trabalharam tão depressa que dentro em pouco o leito do rio
estava seco. Tatina mandou o homem matar as traíras e havia
tantas que enchiam todas as cestas que haviam trazido. Levou os
peixes para casa, mandando dizer ao sogro que tinha feito o
trabalho.

Mas a libélula, apesar de sua leveza e graça, não é consi-
derada apenas como uma amiga generosa; há quem a associe a pres-
ságios e malefícios. Talvez, sua natureza dual explique a variedade de
formas usadas para nomeá-la.

Nesta amostra da fauna maranhense, a libélula, objeto
da questão 85, foi o elemento que apresentou o maior número de
variantes, doze além da variante padrão, que só ocorreu na capital e
com única realização. As variantes mais recorrentes foram cambito, com
13 ocorrências, que se estendem do leste ao oeste, na metade sul do
Estado; macaquinho (e sua variante fonética macaquicho), com 8 ocorrên-
cias, que se distribuem entre São Luís, Turiaçu e Bacabal, municípios
localizados mais ao norte do Estado, e catirina (e sua variante fonética
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catiringa), com 7 realizações concentradas em Bacabal e Brejo. Outras
realizações, como evidencia o quadro a seguir, apresentaram poucas
ocorrências. Estão dicionarizadas, com a mesma acepção, as variantes
cabra-cega, lava-bunda e cambito. Houaiss e Villar (2001) e Lenko e Papa-
vero (1979) registram a forma catarina e estes últimos informam tratar-
se de termo usado no Maranhão. Vale registrar que a variante catirina,
provavelmente, deve-se a um processo de assimilação, também obser-
vado no nome de uma das personagens mais conhecidas do folclore
maranhense – a Catirina (Catarina >Catirina) do auto do bumba-meu-
boi.

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS
QUE RECOBREM O CONCEITO DA QUESTÃO 8510

10 Os quadros apresentam todas as variantes recolhidas, com exceção apenas
das variantes fonéticas. Estas últimas aparecem nos comentários, ao longo
do texto.

Localidades 
NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL 

Variantes 
São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo 

S. J. 
dos 

Patos 

Alto 
Parnaíba 

Balsas 

CABA-CEGO    1      

LIBÉLULA 1         

MACAQUINHO 4 3  1      

MACACO    1      

MACACO SECO   1 1      

MIGUEL SECO    1      

CATIRINA    3  4    

LAVA-BUNDA       1   

CAMBITO   3  3  2 3 2 

ZUNZUM     1     
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11 Dos 9 municípios pesquisados, apenas São Luís, capital do Estado, não se
localiza no continente.

O trecho de um inquérito realizado em Bacabal (ho-
mem, faixa etária II) nos oferece um ótimo exemplo da diversidade de
formas usadas para nomear a libélula:

INQ. – Tem vários nomes aqui, né?
INF. – Tem. Esses aí gostam de ficar brincando no pasto... As

catirina tão voando baixo, amanhã vai chover! Ou então,
quando chega um outro diz “ah, rapaz, mas tem muito
caba-cego aqui”. Aí chega outro e “ah, rapaz, mas tem
muito miguel-seco”. É assim.

A questão 64, a 65 e a 66, que apuram, respectivamente,
denominações para os conceitos de urubu, colibri/beija-flor e joão de barro,
foram as que apresentaram o menor número de variantes e cujas res-
postas correspondem a formas dicionarizadas.

A questão 64 apresentou uma única variante lexical, tin-
ga, registrada em Balsas. Na consulta aos dicionários, observamos que
Cascudo (2000) registra a variante urubutinga. Com relação à lexia uru-
bu, registramos em Imperatriz uma ocorrência da variante fonética
erubu. Colibri, uma das designações para o passarinho bem pequeno, que bate
muito rápido as asas, tem o bico comprido e fica parado no ar, obteve apenas
uma realização em São Luís, onde parte dos informantes tem forma-
ção universitária. O item beija-flor, mais recorrente no Maranhão, apre-
sentou um número significativo de variantes fonéticas (beja-flô, beja-flor,
beja-frô, beija-flô, bejinha-flô). Com relação à resposta dada à questão 66–
joão-de-barro –, não registramos variantes lexicais, apenas fonéticas, nos
municípios do continente11, como jão-de-barro, jana-de-barro, jona-de-bar-
ro e joana-de-barro. Ainda no que concerne à pergunta 66, vale destacar
que 8 dos 40 informantes não reconheceram a ave descrita, nem mes-
mo com o apoio de um foto, e, consequentemente, não souberam
responder à questão.
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Localidades 

NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL Variantes 

São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo S. J. dos 
Patos 

Alto 
Parnaíba Balsas

Q-64   

URUBU 8 4 4 4 4 4 4 4 4 

TINGA         1 

Q-65  

BEIJA-
FLOR 8 4 4 4 4 4 4 4 4 

COLIBRI 1         

Q-66  

JOÃO-DE-
BARRO 7 2 3 1 3 3 4 3 4 

 

QUADRO 2 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS QUE
RECOBREM O CONCEITO DAS QUESTÕES 64, 65 E 66

Com relação à questão 67, observamos que as três varian-
tes mais expressivas – guiné (19 realizações), cocá (15 registros) e capote (12
realizações) – tiveram, em termos de percentual, distribuição semelhante:
ocorreram em 80% das mesorregiões do Estado. Catraio (e sua variante

Balsas
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fonética catrai), com 9 registros e, consequentemente, quarta variante lexi-
cal em ordem de ocorrência, concentrou-se nas mesorregiões Norte e
Oeste. As variantes angulista e tô fraco apresentaram pequena distribuição
espacial.

As sete variantes registradas encontram-se dicionariza-
das recobrindo o mesmo conceito da questão 67, com exceção de
catraio que está consignada nos dicionários Aurélio e Houaiss como um
regionalismo do Rio Grande do Sul, variante lexical de linguado.Navarro
(2004), por sua vez, registra catraio como variante popular, em Fernan-
do de Noronha, para alcatraz.

Para a questão 68, papagaio (e suas variantes fonéticas
papagai e papagalho, documentadas nos municípios do continente) foi a
forma mais produtiva, com 39 ocorrências e distribuição em todas
as localidades selecionadas. As variantes curica (4 ocorrências), arara (2
registros), loro (2 ocorrências), periquito (uma realização) e curau (uma
realização) encontram-se dicionarizadas como variantes para tipos
específicos de aves psitaciformes, assim como o papagaio. Dentre essas
variantes lexicais, loro é a única que aparece como designação co-
mum, o mesmo que papagaio.

Essa ideia é ratificada pelos informantes da faixa etária
II, de Alto Paranaíba. Um deles, ao ser questionado sobre outras de-
signações para papagaio, respondeu:

INF. – Ah, tem... o papagaio, tem o periquito. Que o papagaio
é mehmo loro. Lá se vai doh (=dois) nome e os periqui-
to, esses bichim aprende a falá.
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QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS
QUE RECOBREM O CONCEITO DAS QUESTÕES 67 E 68

Localidades 

NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL Variantes 
 

São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo 
S. J. 
dos 

Patos 

Alto 
Parnaíba Balsas 

Q-67   

CATRAIO 5 4        

CAPOTE 2  1 4 1 4    

GALINHA 
DE ANGOLA 4 1        

ANGULISTA         1 

TÔ FRACO 1         

COCÁ   2  3  4 4 2 

GUINÉ   4 3 4  3 1 4 

Q-68  

PAPAGAIO 8 3 4 4 4 4 4 4 4 

CURICA  4        

CURAU  1        

ARARA  1       1 

LORO        2  

PERIQUITO        1  
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A questão 83, que recobre o conceito mosca varejeira, apre-
sentou muitas variantes, mas a incidência de respostas foi pequena, nunca
excedendo a quatro. No sul do Maranhão, houve poucas realizações
para qualquer uma das variantes. O maior número de ocorrências e a
maior distribuição espacial foi da lexia varejeira (e suas variantes fonéti-
cas barijera e varejera), com 21 ocorrências em 7 dos nove municípios.
As formas mosca-de-berno (5 ocorrências) e maruam (uma ocorrência)
são, respectivamente, variantes não dicionarizadas das formas diciona-
rizadas mosca-do-berne e muruanha (beruanha, bernanha, beronha, bironha, bi-
ruanha, buruanha, meruanha, murianha), e estas, por sua vez, são designa-
ções comuns “a diversas moscas hematófagas, ou de outras que pro-
duzem bicheira.” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 438).

A questão 84, que enfoca o conceito de sanguessuga, foi
registrada em todos os municípios que integram a rede de pontos lin-
guísticos do Estado. As variantes fonéticas chamichuga e chumichuga fo-
ram as realizações mais produtivas nos municípios do continente, tanto
do ponto de vista quantitativo quanto de distribuição espacial, apresen-
tando 21 ocorrências em oito dos nove pontos pesquisados, não ocor-
rendo apenas em São Luís.
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QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS
QUE RECOBREM O CONCEITO DAS QUESTÕES 83 E 84

Na questão 86, que investiga as denominações para o
conceito de bicho de fruta, observamos que a variante mais recorrente é
um hiperônimo. Assim, a forma mais geral – bicho – apresentou 20
ocorrências, das quais 4 aparecem na forma diminuta – bichinho/
bichim.A variante bicho de goiaba, motivada pelo próprio conteúdo da
pergunta – aquele bichinho branco, enrugadinho, que dá em goiaba, em coco –

Localidades 

NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL 
 

Variantes 
 

São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo 
S. J. 
dos 

Patos 

Alto 
Parnaíba Balsas 

Q-83 
  

MARUAM  1        

MOSCA AZUL     1   2  

MOSCÃO       1   

(MOSCA) 
VAREJEIRA 2 4 4 3 3 3 2   

MOSCA DE 
BICHEIRA       1   

MOSCA-DE- 
BERNO   1  1  1  2 

Q-84   

SANGUESSUGA 2 2 3 3 3 3 2 4 3 
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contabilizou 10 ocorrências, enquanto para a forma gongo (e sua varian-
te fonética bigongo) foram documentadas 11 realizações. Como pode-
mos observar no quadro 5, a distribuição diatópica atingiu valores
próximos aos da distribuição por ocorrência: bicho, em 8 localidades;
bicho de goiaba, em 6, e gongo, em 5.

A variante gongo merece um comentário à parte, uma
vez que todos os informantes que a usaram associaram-na ao coco, a
exemplo do que fez um informante de Bacabal (homem, faixa etária
II):

INF.– Bom, aquele branco... é o gongo.
INQ – E aquele que dá na goiaba?
INF – Aquele é o bicho mesmo.
INQ – É só o bicho?
INF – É só o bicho. Gongo é só pro coco.

Essa ideia encontra ressonância na obra A linguagem po-
pular do Maranhão (VIEIRA FILHO, 1969, p. 58), onde lemos o seguin-
te: “GONGO – Bicho do coco babaçu.”. O autor inclui ainda em seu
livro as formas mingongo e gorgolô como variantes de gongo; esta última
aparece com uma variante em Balsas – gongolô. Convém lembrar que o
coco babaçu faz parte do universo socioeconômico do maranhense,
visto que o Estado é o principal produtor brasileiro da amêndoa do
babaçu.

A variante tapuru, com duas ocorrências, está registrada
por Ferreira (1999) com duas acepções, uma delas como brasileirismo
do Nordeste para designar o bicho de fruta. Em Lenko e Papavero
(1979), essa forma é consignada como larva que ocorre na manipuera
ou em casca fermentada de mandioca, tendo dado origem à expres-
são “friviando como tapuru em pé de prensa”.
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QUADRO 5 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS
QUE RECOBREM O CONCEITO DA QUESTÃO 86

               Localidades 

NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL Variantes 

São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo S.J. dos 
Patos 

Alto 
Parnaíba Balsas 

GONGO   4 1  2  1 3 

BICHO  3 1 2 2 4 3 3 2 

BICHO DE 
GOIABA 3  3 1 1   1 1 

BICHO DE 
COCO 1 1        

BROCA       1 1  

TAPURU 1   1      

LAGARTA   1   1    

GONGOLÔ         1 

CARAQUINHA 
DE GOIABA         1 
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A questão 87 tinha como objetivo coletar designações
para bichinhos que dão em esterco, pau podre. As variantes obtidas revelaram,
por parte dos informantes, desconhecimento da forma dicionarizada
coró, ou ainda confusão com outros bichos, como lagartas, minhocas,
cupim, gongos (e sua variante migombo), brocas, bichos de coco ou da goiaba,
besouro, encontrados em frutas ou madeiras, mas não exclusivamente
em madeira podre.

A questão 88 investiga as designações para inseto peque-
no, de perninhas compridas, que canta no ouvido das pessoas, de noite. Obtive-
mos 7 variantes lexicais. A lexia muriçoca (e suas variantes fonéticas
moriçoca e moroçoca), a mais frequente, teve 35 ocorrências e foi regis-
trada em todas as localidades pesquisadas. Na sequência, a variante
pernilongo teve 11 ocorrências distribuídas em 6 localidades, seguida
de praga, com 9 ocorrências, das quais 6 foram registradas em São
Luís. Vale mencionar a presença da forma carapanã, característica do
Pará, registrada apenas em Turiaçu, localidade fronteiriça com o Pará,
em concorrência com praga, ambas com 3 realizações. Estão diciona-
rizadas as variantes muriçoca, mosquito, pernilongo e carapanã. Apenas Vi-
eira Filho (1979, p. 81) registra a variante praga, característica do Ma-
ranhão. A lexia jatiú é uma variante fonética de jatium, sendo esta
última forma registrada por Lenko e Papavero (1979, p. 436), como
sinônimo de mosquito e pernilongo.



278 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

QUADRO 6 – DISTRIBUIÇÃO DIATÓPICA DAS LEXIAS
QUE RECOBREM O CONCEITO DA QUESTÃO 88

É necessário continuar o trabalho para que as catirinas, os tingas
e as pragas permaneçam no céu

Com este recorte do léxico da fauna maranhense cons-
truído com base nos dados do ALiB, reforçamos a ideia de que os
atlas têm uma contribuição inestimável a dar aos estudos lexicográfi-
cos, em especial aos de natureza dialetal. Há, ainda, muitas palavras

Localidades 

NORTE OESTE CENTRO LESTE SUL Variantes 
 

São Luís Turiaçu Imperatriz Bacabal Tuntum Brejo 
S. J. 
dos 

Patos 

Alto 
Parnaíba Balsas 

MURIÇOCA 5 2 4 4 4 4 4 4 4 

MOSQUITO 1         

PERNILONGO 3   2  1 1 3 1 

CARAPANÃ  3        

JATIÚ  1        

MURUIM 1         

PRAGA 6 3        
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que, apesar de “cada vez mais viajadas”12 ainda não encontraram um
lugar/registro nas grandes obras de referência; outras há que nelas en-
contraram registro, mas não com a acepção que têm em um determi-
nado grupo social, a exemplo de praga, gongo, catraio, e essa falta de
abrigo torna-se mais evidente quando se trata de variantes que circulam
em regiões interioranas, ainda que sejam expressivas e fluentes. Assim,
muito de nossa riqueza lexical se perde porque é justamente nessas
regiões onde registramos um maior polimorfismo, como atestam os
dados aqui apresentados.

12 Fazemos referência ao texto de Almada Negreiros (1993, p.19) que, poetica-
mente, reflete sobre a vida das palavras e nos diz “As palavras têm moda.
Quando acaba a moda para umas começa a moda para outras. As que se vão
embora voltam depois. Voltam sempre, e mudadas de cada vez. De cada vez
mais viajadas.”.
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A VARIAÇÃO DIAGERACIONAL NOS DADOS DO
PROJETO ALiB

Marcela Moura Torres Paim1

Introdução

Para refletir sobre a questão da identidade social de
faixa etária, utilizou-se a postulada Teoria Social do Discurso por
Fairclough em Discurso e Mudança Social (2001). Segundo o referido
autor, o discurso é um modo de ação, uma forma com que as pessoas
podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como
também um modo de representação. Assim, o discurso contribui para
a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou
indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias normas e con-
venções, como também relações, identidades e instituições que lhe são
subjacentes.

Dessa forma, o discurso é uma prática de significação
do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado. Tal
prática focaliza, dentre os aspectos relativos aos efeitos construtivos, a
construção, manutenção e projeção de identidades sociais. Em outras
palavras, pode-se dizer que o discurso é o local onde as identidades
sociais são estabelecidas.

Embora não configurem um tema preferencial para a
área, as questões de identidade social têm sido estudadas também no
campo da linguística. Com o fim de situar a perspectiva de identidade
social adotada neste trabalho em relação a essas abordagens, foi toma-

1 Professor Adjunto da Universidade Federal da Bahia, com atuação no Insti-
tuto de Letras, no Departamento de Letras Vernáculas. Endereço eletrônico:
marcelamtpaim@yahoo.com.br, mmtpaim@ufba.br.

mailto:marcelamtpaim@yahoo.com.br,
mailto:mmtpaim@ufba.br.
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do como base o trabalho de Hoffnagel (1999), considerado como
exemplar para este tema. Demarcando uma perspectiva de análise na
sociolinguística interativa, Hoffnagel, (1999, p.81) comentando Ochs
(1993, p. 289), esclarece que:

[...] a identidade social é formada de uma gama de personae
sociais que pode ser invocada ou atribuída ao longo da vida, não
sendo, portanto, fixa nem categórica, pois um indivíduo pode
evidenciar aspectos diferentes como faixa etária, sexo, profissão,
etc, dependendo de com quem se está interagindo [...]

Neste trabalho, focaliza-se uma das dimensões da iden-
tidade social: identidade de faixa etária na fala de informantes a partir
de inquéritos das capitais do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Proje-
to ALiB), através da análise de itens do Questionário Semântico Lexi-
cal referentes aos campos semânticos corpo humano (conjuntivite/
dor d’olhos) e ciclos da vida (menstruação) a partir do repertório lin-
guístico de informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa II (50-65 anos),
com o intuito de verificar a seleção lexical realizada por distintas faixas
etárias das diferentes capitais do país.

O interesse desse trabalho decorre do fato de o léxico
possibilitar a observação da leitura que uma comunidade faz de seu
contexto e a preservação de parte da memória sócio-histórica e linguísti-
co-cultural da comunidade, além de permitir o registro e a documen-
tação da diversidade lexical e geolinguística do português falado no
Brasil. Realizar este trabalho também vem a contribuir para o objetivo
mais amplo do Projeto ALiB: “descrever a realidade linguística do
Brasil, no que tange à língua portuguesa, com enfoque prioritário na
identificação das diferenças diatópicas (fônicas, morfossintáticas, léxi-
co-semânticas e prosódicas) consideradas na perspectiva da geolinguísti-
ca” (CARDOSO, 2010, p.169).
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Reflexões sobre a identidade social de faixa etária e o léxico

Nas sociedades modernas, o indivíduo reveste-se/in-
veste-se de múltiplas identidades, sendo inúmeros os traços disponí-
veis que permitem fundamentar atribuições de identidade social de
faixa etária. Conforme Preti (1991, p. 75), existe no Brasil, e pratica-
mente em todo o mundo, o aumento da população idosa. A respeito
dessa situação, longe de os idosos merecerem uma maior atenção da
comunidade, o que se nota, muitas vezes, é que a idade vem constituin-
do-se, cada vez mais, num fator crescente de discriminação social. A
linguagem dessa faixa etária apresenta marcas específicas que podem
ser vislumbradas nos campos prosódico, sintático, léxico e, sobretudo,
discursivo ou conversacional. É justamente nesses últimos campos, lé-
xico, discursivo ou conversacional, que será evidenciado o estudo da
categoria tempo no discurso dos idosos.

Considerando-se a questão da faixa etária, é possível
afirmar que a linguagem dos idosos pode ser estudada em três pers-
pectivas que mantêm pontos de ligação e não são estáticas: a de caráter
cultural, social e psicológico individual. Na perspectiva de caráter cul-
tural, existe a concepção de que os idosos devem ter um papel especí-
fico na sociedade em que vivem, de acordo com a tradição cultural a
que pertencem; na segunda perspectiva, a de caráter social, há a visão
de que a sociedade possui uma postura em relação aos idosos e, de
acordo com ela, processam-se as relações sociais entre os idosos e os
demais grupos etários; e por último, na perspectiva de caráter psicoló-
gico individual, encontramos a ideia de que uma pessoa é tão velha
quanto imagina ser.

Em geral, pode-se dizer que o levantamento das carac-
terísticas peculiares à fala das pessoas mais maduras, nos diversos níveis
de análise, mostra que as diferenças básicas entre essa linguagem e a
dos falantes mais jovens residem muito mais na intensificação das ca-
racterísticas comuns a ambos, do que propriamente nos traços especí-
ficos. É o que ocorre com as repetições e suas várias espécies, como os
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anacolutos, com as parentéticas e, sobretudo, com as pausas, as hesita-
ções e as autocorreções.

Conforme procura demonstrar Preti (1991, p. 102), a
linguagem dos idosos apresenta interferência de fatores naturais, psico-
físicos (maior lentidão das reações na comunicação ativa ou receptiva,
os problemas de audição e memória) e a outros de natureza sociocul-
tural, como a situação estigmatizada dos velhos na sociedade contem-
porânea, o que lhes acarreta uma insegurança manifestada em todos os
atos de sua vida e, muito particularmente, no seu discurso. Mas, estas
variações dos processos de repetição e as autocorreções – que interfe-
rem na fluência do discurso de pessoas mais velhas – são mecanismos
estratégicos que elas utilizam para compensar problemas de disfluência
que ocorrem ao nível prosódico e para os quais esses falantes não têm
solução; assim, tais recursos permitem aos idosos sustentar o anda-
mento da conversa, isto é, apesar de tudo, seu discurso é levado adian-
te. O referido autor apresenta, em seu trabalho, o resultado de uma
pesquisa com falantes acima de 80 anos, “os Idosos Velhos”, limitando
as citações de sua obra a apenas um diálogo entre dois informantes (de
sexo feminino – 85 anos e de sexo masculino – 81 anos), apesar de ter
feito 25 entrevistas sobre os temas: vestuário e diversões. Assim, o
autor subdivide os idosos em: os “idosos jovens” com 60 a 80 anos, e
os “idosos velhos” com mais de 80 anos, faixa etária a partir da qual é
mais frequente a consciência da velhice.

Os lapsos de memória constituem um dos problemas
mais importantes para a perda do ritmo normal na fala de pessoas
mais velhas juntamente com a rememoração do passado que faz parte
da própria organização do discurso do idoso e é feita por meio de
vários tipos de informação, que vão desde as datas constantemente
citadas para situar o que os falantes chamam de “nosso tempo”, até as
indicações de lugares, menção a objetos, valores monetários, marcas
comerciais, pessoas, instituições, acontecimentos públicos situados no
passado. Essas informações pertencem à história da vida de cada um
dos falantes; em geral, trata-se de uma experiência compartilhada por
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ambos e, às vezes, podem ser citadas incompletamente, porque pres-
supõe o conhecimento do ouvinte.

As informações sobre o passado, que transparecem cons-
tantemente no discurso do idoso, muitas vezes, são expressas por um
léxico em que aparecem vocábulos, expressões, estruturas formulaicas,
formas de tratamento, relacionados com sua época. Neste sentido,
podemos dizer que as categorias espaço e tempo podem transparecer
nas seguintes marcas lexicais: arcaísmos (utilização de vocábulos, for-
mas de construções frasais que saíram do uso na língua corrente, que
têm referentes limitados no tempo e oferecem, não raro, sérias dificul-
dades de compreensão para os ouvintes mais jovens, podendo ter sig-
nificados diversos em outras épocas e lugares), expressões formulaicas
(frases-feitas, provérbios, refrões, expressões que, muitas vezes, remon-
tam à sua infância e a melodia e a rima que, não raro, as acompanham,
favorecem a permanência na memória) e as formas de tratamento
(um dos índices sociolinguísticos mais expressivos, para evocar as rela-
ções sociais entre falante/ouvinte).

Embora haja algumas marcas lexicais do tempo, na fala
das pessoas mais velhas especialmente, é preciso reconhecer que nem
por isso essa linguagem se tornou ininteligível aos mais jovens, mesmo
porque os próprios idosos se encarregam de buscar artifícios para ex-
plicar os arcaísmos, as expressões formulaicas fora de uso, a gíria de
seu tempo. E são esses artifícios que constituem precisamente as mar-
cas mais expressivas da linguagem desse grupo social.

O passado como fonte tópica, como regulador da es-
trutura tópica discursiva, pode fornecer outras pistas para a compreen-
são da linguagem dos idosos. De fato, fatores culturais agem sobre
esses falantes, levando-os a estruturarem seu discurso dentro de parâ-
metros diversos dos realizados pelos falantes de outras faixas etárias.
Assim, o pesquisador citado mostra que o estudo da topicalidade no
discurso, de certa forma, lembra a própria intuição popular que costu-
ma estigmatizar alguns hábitos linguísticos dos falantes idosos, por meio
de alguns itens lexicais, classificando-os de “conversa de velhos”, pelas
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constantes remissivas ao passado, seguindo o estereótipo “no meu tem-
po”.

Nessa perspectiva, Isquerdo (1996, p. 93) atesta que o
léxico de uma língua tem uma relação muito forte com a história cultu-
ral da comunidade, pois registra as distintas mutações que aconteceram
na sociedade, afinal, como “qualquer sistema léxico é a somatória de
toda a experiência acumulada de uma sociedade e do acervo da sua
cultura através das idades” (BIDERMAN, 2011, p. 179).

Sobre esse aspecto linguístico, Isquerdo (2003, p. 178)
assim se manifesta:

[...] o conjunto de vocábulos que integra o universo lexical de
uma língua, por reproduzir a visão de mundo, o patrimônio
cultural dos falantes e por testemunhar a vida, a história e a
cultura de um grupo em diferentes fases de sua história, fornece
marcas da identidade desse grupo. A forma de usar a língua,
particularmente a de escolher as palavras, revela aspectos da ma-
neira de pensar e de agir de um indivíduo/grupo, além de forne-
cer índices da origem geográfica e da classe social do falante.

É justamente no sentido de valorizarem seu tempo ou
de se mostrarem integrados na sociedade em que vivem, que as pessoas
mais velhas escolhem com habilidade o inusitado de suas narrativas e
avaliam seus pormenores em função das necessidades da interação
verbal, considerando os próprios valores e os do ouvinte ou audiência.
Enfim, nos esclarece Preti (1991) que sendo um artifício que se vale
fundamentalmente da categoria tempo, as narrativas demonstram o
quanto a vida dos falantes mais velhos permanece centrada no passa-
do. Buscando no arquivo da memória fatos para ilustrarem suas ideias,
os “idosos” vão acumulando uma preciosa documentação da longa
“viagem no tempo” a que costumam entregar-se durante a conversa-
ção, denunciando, também, através da utilização de itens lexicais, a sua
identidade social de faixa etária.
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A questão da faixa etária nos dados do Projeto ALiB

O cenário da pesquisa é um recorte da rede de pontos
do Projeto ALiB, projeto que se fundamenta nos princípios gerais da
Geolinguística contemporânea, priorizando a variação espacial ou di-
atópica e atento às implicações de natureza social que não se pode,
no estudo da língua, deixar de considerar. Assim, objetiva, no que
concerne ao português brasileiro, mapear o Brasil com base em da-
dos coletados em 250 pontos, representativos de todas as regiões, e
recolhidos, in loco, a 1.100 informantes, distribuídos equitativamente
por duas faixas etárias — 18 a 30 anos e 50 a 65 anos —, pelos dois
gêneros e, nas capitais de Estado, em número de 25 (as capitais Pal-
mas, Estado de Tocantins, e Brasília, Distrito Federal, se excluem por
questões metodológicas em virtude de serem cidades recém-cria-
das), por dois níveis de escolaridade — fundamental e universitário
—, ficando os demais pontos da rede com apenas informantes do
nível fundamental.

Ao se atingir, em meados de 2012, a recolha de dados
em 92,8% da rede programada, algumas considerações iniciais já po-
dem ser feitas sobre áreas dialetais brasileiras. Nesse sentido, apresen-
tam-se neste artigo, de forma ilustrativa, resultados que mostram a
diversidade de usos vinculada a áreas específicas, mas também relacio-
nada a fatores sociais.

Dessa forma, para este trabalho, serão considerados fa-
tos relacionados à diversidade diatópica e à diferenciação diageracio-
nal, não se incluindo, para esse momento, a diferenciação diagenérica
ou diastrática, embora, no levantamento e análise dos dados, essas va-
riáveis sociais tenham sido controladas sistematicamente.

Os resultados que se apresentam fundamentam-se em
levantamentos no corpus do Projeto ALiB, especificamente nas capitais
de Estados.
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Respostas para a questão Conjuntivite (QSL 95)

Quadro 1 - As denominações para “inflamação dos olhos” nas
capitais do Brasil numa perspectiva diageracional

Faixa Etária 1 Faixa Etária 2 Localidade 
Utiliza Conhece Utiliza Conhece 

Macapá Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Boa Vista Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 

Outras variantes 
Manaus Conjuntivite  Conjuntivite  
Belém Conjuntivite  Dor-d’olhos  
Rio Branco Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Porto Velho Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
São Luís Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 

Outras variantes 
Teresina Conjuntivite 

Outras variantes 
Outras variantes Conjuntivite 

 
Outras variantes 

Fortaleza Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Natal Conjuntivite  Conjuntivite Outras variantes 
João Pessoa Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 

Outras variantes 
Recife Conjuntivite  Outras variantes  
Maceió Conjuntivite  Outras variantes  
Aracaju Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Salvador Conjuntivite  Conjuntivite  
Cuiabá Conjuntivite Dor-d’olhos Conjuntivite e Dor-d’olhos Conjuntivite 
Campo 
Grande 

Conjuntivite Dor-d’olhos Conjuntivite e Dor-d’olhos  

Goiânia Conjuntivite Outras 
variantes 

Conjuntivite Outras variantes 

Belo 
Horizonte 

Conjuntivite  Conjuntivite Outras variantes 

São Paulo Conjuntivite  Conjuntivite Outras variantes 
Vitória Conjuntivite  Conjuntivite e Dor-d’olhos Conjuntivite 
Rio de Janeiro Conjuntivite  Conjuntivite  
Curitiba Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Florianópolis Conjuntivite  Dor-d’olhos Conjuntivite 
Porto Alegre Conjuntivite  Conjuntivite  
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Como mostra o Quadro 1, a questão 95 do questioná-
rio semântico-lexical (QSL) apresentou designações, nas capitais do
Brasil, que foram agrupadas em três categorias, a saber: a) conjuntivite;
b) dor d’olhos e c) outras variantes (sapatão, gripe nas vistas, bonitinho, constipa-
ção, gripe na cabeça, inflamação, doença ocular e olho inflamado).  Dessas desig-
nações, apenas conjuntivite é comum às capitais pesquisadas, dor d’olhos
está no Nordeste quase todo, em duas capitais do Centro Oeste e mais
em Vitória, Curitiba e Florianópolis. As demais formas encontram-se
distribuídas entre as capitais.

No que se refere ao aspecto diageracional, o gráfico a
seguir apresenta as denominações para inflamação dos olhos nas capi-
tais do Brasil dos informantes das faixas etárias 1 e 2:

Gráfico 1 - Denominações “para inflamação dos olhos”

Conforme é possível visualizar no Gráfico 1, a variante
lexical dor d’olho (27,68%) é sinalizada no discurso dos informantes como
uma variante típica de informantes mais velhos, apenas ocorrendo em
3,41% na fala da faixa 1, sua motivação está na dor que se sente nos
olhos, por isso dor de olho, quando se contrai essa inflamação. A de-
signação conjuntivite, com 93,18% na faixa 1 e 58,93% para faixa 2, por
sua vez, é apontada nos exemplos como a maneira mais atual de falar,
conforme demonstra o exemplo:
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Exemplo 1:
INQ.- Como se chama aquela inflamação no olho que faz com

que o olho fique vermelho, amanheça grudado?
INF.- Conjuntivite.
INQ.- Mas o nome popular?
INF.- Mas, antigo também, as pessoas chamam dor d’olhos.
INQ.- Esse é o mais comum, não é?
INF.- Não, conjuntivite é o mais comum.
INQ.- Se eu perguntar pras pessoas mais da periferia?
INF.- Olha, talvez não... eu acho que sim, eu acho que a ideia do

dor d’olhos é uma ideia mais de um, de um, um traço de
idade do que um traço de, de nível sócio-econômico.

(Vitória, Mulher, Faixa 2, Nível Superior)

Esse exemplo mostra, por meio da seleção lexical diagera-
cional, a noção de temporalidade em que o discurso foi produzido. Assim,
o papel da memória é tradicionalmente valorizado entre os mais velhos,
assim como suas lembranças constituem patrimônio coletivo, expresso e
revivido permanentemente no contato com novas gerações, sejam crian-
ças ou adultos, inclusive, chegando a opor as designações lexicais do passa-
do e do presente ou, ainda, revelando a consciência de que antigamente se
falava de forma diferente, como mostra o exemplo 2:

Exemplo 2
INQ.- Agora, aquela inflamação que dá no olho, que o olho

nasce grudado...
INF.- Bom, eu conheci...
INQ.- Amanhece. Nasce não, amanhece grudado?
CIR.- Grudado.
INF.- Conheci, é... como era? Não, não, era doença, doença da

vista. Doença, dor d’olho, dor d’olho, dor d’olho, que dá, fica
com a vista colada, dor d’olho, eu tô com dor d’olho, dor d’olho
na vista, dor d’olho.

(Florianópolis, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

No exemplo 3, além do dado diageracional, é possível
verificar um caso que demonstra o fato de as ciências não transitarem
por caminhos com limites rígidos, permitindo diálogos com outras
áreas do saber:
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Exemplo 3
INQ.- Há uma inflamação seu M. que dá no olho e faz com que

ele fique vermelho e amanheça grudado...
INF.- Ah tem o... de primeiro tinha muito eu já teve isso, é dor

d’olho.
INQ.- Isso!
INF.- O dor d’olho e tem e aí tem… tem a conjuntivite também né

como se chama agora? Eu também já teve esse conjuntivi-
te... esse... esse dor d’olho é terrível, eu tive muito isso.

INQ.- Dor d’olho né?
INF.- Ah dói demais e o olho fica ardendo e fica vermelho

parece que vai sair até sangue.
INQ.- É.
INF.- Eu curava muito, nesse tempo... no tempo de criança não

tinha nem... remédio podia ser que tinha remédio mas
não podia comprar que era muito pobre né?

INQ.- É.
INF.- Aí minha mãe usava de tirar folha de... fedegoso.
INQ.- Ah!
INF.- Pra tirar o sumo, batia ele depois com… botava um poco

de água numa vasilha, batia bem mesmo, socava bem ele,
depois torcia num pano pra tirar o suco da folha do... do
fedegoso pra escaldar o olho.

INQ.- Ah.
INF.- E com isso aí melhorava.
INQ.- Olha só que interessante né?
INF.- E... ou então também botava limão, aquele limãozinho...

limão é... limão caipira nosso, não sei se a senhora conhece.
INQ.- Conheço.
INF.- Limão caipira daquele pequenininho assim, daquele bem

verdinho, corta ele em cruz, aí fazia assim um tipo simpa-
tia, né?

INQ.- Ahã.
INF.- Aí um lado do gomo, que fica quatro gomo partido em

cruz, fica quatro gomo né? Quatro pedaço, aí um pedaço
joga pro lado do sol poente, do lado que o sol entra né?

INQ.- Huhum.
INF.- E outros três, as outras três partes põe dentro d’uma água

bem limpa, fervida, né? Ferve ela, se é com água assim
bruta como era no caso nosso lá lá num tinha filtro né?
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Era água de poço, de cacimba, essas coisa né? Aí, então,
fervia aquela água deixava esfriar pra pôr o limão na água
pra escaldar o olho, também é bom.

INQ.- É, bom também.
INF.- É, mas o limão bem verdinho, né? Bem verde.
INQ.- Certo.

(Cuiabá, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

O discurso desse informante, ao descrever um remédio
caseiro para o tratamento da conjuntivite, exemplifica as interfaces da
Dialetologia com outros ramos do conhecimento, como já apontou
Cardoso (2006, p.98): “(…) o conhecimento científico é, na realidade,
uma grande teia, tecida com fios diversos, na qual se põem em desta-
que ora um, ora outro desses ‘fios’ que se podem identificar (…)”.

Em face disso, verifica-se que, no exemplo 3, além de
ser possível observar a projeção da identidade social de faixa etária,
através da seleção lexical realizada pelo informante, é possível verificar
uma conexão entre a Dialetologia e outros ramos do conhecimento,
neste caso, a área da saúde.

Respostas para a questão Menstruação (QSL 121)

Também encontra-se uma interessante variação lexical
em relação à pergunta 121 do QSL que apresentou designações, nas
capitais do Brasil, as quais foram agrupadas em três categorias, a saber:
a) ocorrências de base menstr- (ciclo menstrual, fase menstrual, menstruação, tá
menstruada); b) ocorrências metafóricas de caráter diageracional (boi, boiada, paquete,
regra, bode e chico) e c) outras variantes (bandeira, chegou a hora, dia da mulher, dias
difíceis, dias especiais, escrever com tinta vermelha, sangramento, semana da mulher,
sinal vermelho, tá doente, tá incomodada,  tá moranguinho, tá naqueles dias e tá no
dia). Dessas variantes lexicais, apenas as ocorrências de base menstr- são co-
muns às capitais pesquisadas. As demais designações encontram-se distri-
buídas entre as capitais, como é possível visualizar no Quadro 2.
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Quadro 2 - As denominações para “o sangue que as mulheres perdem
todos os meses” nas capitais do Brasil numa perspectiva diageracional

Faixa Etária 1 Faixa Etária 2 Localidade 
Utiliza Conhece Utiliza Conhece 

Macapá Ocorrências de 
base menstr- 

Bode Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Bode 

 

Boa Vista Ocorrências de 
base menstr- 

Regra 
Bode  

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Bode 

 

Manaus Ocorrências de 
base menstr- 

Regra 
Chico 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Bode 

 

Belém Ocorrências de 
base menstr- 

 Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Bode 

 

Rio Branco Ocorrências de 
base menstr- 

 Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

 

Porto Velho Ocorrências de 
base menstr- 

 Ocorrências de base 
menstr- 
Bode 

 

São Luís Ocorrências de 
base menstr- 

Bode Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Bode  
Chico 

Outras 
variantes 

Teresina Ocorrências de 
base menstr- 

Bode Ocorrências de base 
menstr- 
Bode 

 

Fortaleza Ocorrências de 
base menstr- 

Regra 
Bode  

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Bode 

 

Natal Ocorrências de 
base menstr- 

Regra 
Boi 

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Boi 

Outras 
variantes 

João Pessoa Ocorrências de 
base menstr- 

Boi 
 

Ocorrências de base 
menstr- 

Boi 

Outras 
variantes 
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Faixa Etária 1 Faixa Etária 2 Localidade 
Utiliza Conhece Utiliza Conhece 

Recife Ocorrências de 
base menstr- 

Boi 
 Chico 
Outras 

variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 

Outras 
variantes 

Maceió Ocorrências de 
base menstr- 

Boi 
Outras 

variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

 

Aracaju Ocorrências de 
base menstr- 

Regra Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

 

Salvador Ocorrências de 
base menstr- 

Regra 
Boi 

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

Outras 
variantes 

Cuiabá Ocorrências de 
base menstr- 

 Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

 

Campo 
Grande 

Ocorrências de 
base menstr- 

Chico 
Outras 

variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 

 

Goiânia Ocorrências de 
base menstr- 

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Chico 
Regra 

 

 

Belo 
Horizonte 

Ocorrências de 
base menstr- 

Chico 
Regra 

 

Ocorrências de base 
menstr- 
Chico 

Regra 
Outras 

variantes 
São Paulo Ocorrências de 

base menstr- 
Chico 

 
Ocorrências de base 

menstr- 
Regra 

 

Vitória Ocorrências de 
base menstr 

Boi  
Outras 

variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 
Paquete 

 

Rio de Janeiro Ocorrências de 
base menstr- 

 Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 

 

Curitiba Ocorrências de 
base menstr- 

Chico 
 

Ocorrências de base 
menstr- 
Chico 

Outras 
variantes 

Florianópolis Ocorrências de 
base menstr- 

Boi  
 

Ocorrências de base 
menstr- 
Regra 
Boi 

Paquete 
Chico 

 

Porto Alegre Ocorrências de 
base menstr- 

Outras 
variantes 

Ocorrências de base 
menstr- 

Outras 
variantes 
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A respeito da pergunta 121, é interessante mencionar o
estudo realizado por Benke (2012) acerca das denominações para
menstruação no Brasil. Segundo a pesquisadora, “a menstruação é
permeada de tabus, o que justifica a interdição vocabular, no que diz
respeito às nomeações para designar esse período da  fisiologia femi-
nina” (BENKE, 2012, p. 91).

Nessa questão, a variação lexical diageracional também
encontra-se presente visto que existem variantes lexicais mais utilizadas
no discurso dos informantes da faixa etária 2 conforme apresenta o
Gráfico 2:

Gráfico 2 - Denominações para “o sangue que as mulheres perdem
todos os meses”

Do ponto de vista diageracional, as ocorrências de base
menstr-, com 71,76% de uso na faixa 1 e 60,00% na faixa 2, refletem a
aquisição pelos mais jovens da lexia atual e, por isso, se opõem às
metáforas, boi, bode, Chico, regra, paquete (forma que já nem é mais reco-
nhecida pelos mais jovens, como sinônimo de navio), com 20,61% na
faixa 1 e 35,55% na faixa 2. No intuito de contextualizar algumas des-
sas variantes lexicais, é possível verificar as denominações tá de Chico e
regra sendo sinalizadas no discurso dos informantes como uma varian-
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te típica de informantes mais velhos; já as variantes menstruação e tá
menstruada sendo apontadas em algumas capitais como variante lexical
dos mais jovens, como demonstra o exemplo:

Exemplo 4
INQ.- As mulheres perdem sangue todos os meses, né? Como

é que se chama isso?
INF.- Aqui pra nós é tudo menstruação, né?
INQ.- Isso. Tem algum nome mais folclórico, mais popular,

que a gente falava quando era mais mocinha, hoje eu tô
do quê? O que que veio pra mim?

INF.- (risos) Aí não, antigamente, a gente, quando tava menstru-
ada, lá muito nos anos de guaraná de rolha, né? (risos)

INQ.- Guaraná de rolha é bom!
INF.- A gente falava assim: “Ixe, eu tô de Chico” (risos) que eu

achava o máximo, né?
INQ.- É isso mesmo. No meu tempo também.
INF.- Aí que horror, né? Agora, cê fala menstruação é mais assim

delicado, né? (risos).

(São Paulo, Mulher, Faixa 2, Nível Fundamental)

Através desse exemplo, pode ser percebido que a infor-
mante da faixa etária 2 lembra e dá expressão às suas lembranças,
mostrando uma seleção lexical que projeta a sua identidade social de
faixa etária. Sobre a designação registrada “tô de Chico”, Benke (2012,
p. 93) levanta a hipótese de que o uso de chico, com base em seu
sentido castelhano – “pequeño” – quando empregado para nomear o
sangue que as mulheres perdem todos os meses faz alusão ao espaço
de tempo em que, normalmente, o sangue é eliminado pela mulher,
que corresponde, em média, de 3 a 7 dias. Segundo a interpretação da
referida pesquisadora, essa fase, consideravelmente “pequena”, pode
ter sido a motivação para o uso da denominação “chico”.

O exemplo a seguir também reflete um dado diageraci-
onal:
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Exemplo 5
INQ.- As mulheres perdem sangue todos os meses. Como é

que chama isso?
INF.- É… menstruação, né?
INQ.-Tem um mais comum? Pode falar.
INF.- Não, mas, o nome de antigamente é muito feio.
INQ.- Fala!
INF.- Regras.
INQ.- O que mais?
INF.- Menstruada...

(Belo Horizonte, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

O depoimento do informante aponta para o entendi-
mento, por parte dos mais velhos, de que a vida mudou e junto com
ela também os itens lexicais para se referir ao fato de as mulheres per-
derem sangue todos os meses. Acerca do uso de “regra” como desig-
nativo para menstruação, Benke (2012, p. 98) ressalta a questão da re-
gularidade, normalidade, expressa semanticamente por “regra” em
associação ao ciclo menstrual que teoricamente acontece de forma re-
gular todos os meses. Sobre esse aspecto, é importante mencionar,
como o faz Benke (2012), o século XIII para o primeiro registro para
regra, evidenciando uma marca diacrônica dessa variante.

O exemplo 6 também denuncia reconhecer que a sele-
ção lexical para o fato de as mulheres perderem sangue todos os meses
é diferente conforme a faixa etária:

Exemplo 6
INQ.- As mulheres perdem sangue todos os meses, como cha-

ma isso?
INF.- Menstruação.
INQ.- Agora eu quero os nomes populares...
INF.- Ah, é?
INQ.- “Não vou pra piscina hoje porque eu tô...”
INF.- Tô de bandeira vermelha
INQ.- Isso. O que mais?
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INF.- Tô de sinal vermelho, tô de regras, as mais antigas chamam
regras.

INQ.- É.
INF.- Tô de bode.
INQ.- Isso. Tua geração.
INF.- Aí que nome feio, eu acho horrível.
INQ.- (risos)
INF.- Tô de bode.
INQ.- E da tua geração?
INF.- Da minha geração é... tô menstruada, tô ... tô naqueles dias, tô

de bandeira vermelha, tô de sinal vermelho.
INQ.- Certo.
INF.- Tem, tem, tem outros nomezinhos que hoje as menini-

nhas usam mais...
INQ.- Ah, é?
INF.- Mas que eu não me lembro agora.
INQ.- Se você lembrar, depois você me fala.
INF.- Mas esses nomes assim. A maioria do povo mesmo as-

sim popular, os mais antigos é: tô de bode.
INQ.- Tô de bode.
INF.- Né?
INQ.- E ponto final.
INF.- Eu acho horrível.
INQ.- É?
INF.- Eu não gosto muito não.
INQ.- Você não usa?
INF.- Não eu não, mas que eu ouço, ouço, né?

(Boa Vista, Mulher, Faixa 1, Nível Superior)

No exemplo 6, a informante da faixa etária 1 cita itens
mais antigos, configurando os usos de menstruação, tô menstruada, tô na-
queles dias, tô de bandeira vermelha, tô de sinal vermelho, na atualidade, e regras
e tô de bode como as variantes de antigamente.

Essa variação diageracional também está presente no
exemplo 7:
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Exemplo 7
INQ.- Eh... as mulheres perdem sangue todos os meses, como

é que chama-se isso?
INF. - Menstruação.
INQ.- Conhece outros nomes assim que a gente chama....
INF. - Regra...
INQ.- As mulheres, as pessoas mais velhas chamam...
INF. - Regra. Ahn!...Chico.
INQ.- Ah! Vai lembrando, são esses nomes mesmo...
INF. - Regra, Chico, uhn!... Bode.
INQ.- Ah! Interessante, né? (risos)

(São Luís, Mulher, Faixa 2, Nível Superior)

Nesse exemplo, é possível verificar o reconhecimento
da utilização de uma variante distinta relacionada a uma época diferen-
te. Pode-se pensar, então, numa categoria de tempo dos acontecimen-
tos dentro do qual a informante de faixa etária mais avançada organiza
o seu discurso, relacionando com um passado sobre o qual, ainda, de
certa forma, está muito presa, e dentro do qual estão itens lexicais que
fazem parte de sua história.

Segundo Benke (2012, p. 91), a referência a esse animal
para designar o sangue que a mulher perde todos os meses, possivel-
mente resulte da analogia estabelecida entre o cheiro exalado pelo ani-
mal e o cheiro exalado pelo sangue eliminado pela mulher, daí o uso
de “bode” para designar esse referente. Assim, o uso dessa variante
metafórica reporta ao sema “odor”. Portanto, a referência a esse ani-
mal para designar a “menstruação” tem conotação depreciativa e, con-
sequentemente, tabuística, tendo em vista associação entre o mau chei-
ro desse animal e o cheiro do sangue expelido pela mulher.

É precisamente essa preocupação simultânea com o
“dizer” e com o “que dizer” que vai deixar evidente, no texto falado,
uma série de marcas responsáveis pela caracterização específica de
sua formulação, entre as quais as que sinalizam o trabalho de seleção
lexical através de itens lexicais denunciadores da faixa etária do infor-
mante.
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Considerações finais

A análise do corpus possibilitou realizar a documentação
da diversidade lexical do português falado no Brasil, seguindo os prin-
cípios da Geolinguística Pluridimensional em que o registro segue os
parâmetros diatópicos, diageracionais, diagenéricos e diastráticos. Nes-
se sentido, no que diz respeito às denominações que recebem conjuntivite
e menstruação podem-se fazer algumas considerações preliminares:

a) as designações enfocadas apresentam uma grande
variação, possibilitando a visualização da diversidade lexical e geolinguís-
tica do português falado no Brasil;

b) a temática da comparação passado X presente está
presente na linguagem dos informantes de faixa etária mais avançada,
evidenciado-se na seleção lexical desses informantes como demons-
tram as estruturas: dor d’olho, tá de Chico, tá de bode e regra.

Assim, o trabalho procurou mostrar como as lexias tra-
zem, na fala dos informantes, as marcas do contexto em que se encon-
tram inseridas, oferecendo subsídios para o registro da diversidade da
língua portuguesa.
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OS DADOS LEXICAIS DO ALiB PODEM REVELAR
QUE O VELHO PERMANECE NOVO?

Vanderci de Andrade Aguilera1

Hélen Cristina da Silva2

Introdução

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), para a
coleta de dados, fundamenta-se nos Questionários 2001 (COMITÊ
NACIONAL DO ALiB, 2001) que, no elenco das perguntas, tem
uma série delas, sobretudo no Questionário Semântico-Lexical (QSL),
voltadas para o mundo rural (ovelha, cavalo e partes do corpo do animal, aves
e outros animais de criação, plantas, caminhos, ferramentas e utensílios, hábitos,
costumes).

A inserção de questões dessa natureza justifica-se por
vários motivos. Um deles diz respeito à própria gênese da Geolinguís-
tica, pois, desde os primeiros atlas, o interesse maior centrava-se na
coleta, armazenamento e mapeamento de nomes ameaçados de extin-
ção por se referirem a objetos, ferramentas e atividades igualmente em
situação de risco de desaparecimento. Neste particular, basta olhar a
maioria das cartas do atlas dos Açores (ALEAç), do atlas da língua
galega (ALGa), do Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB). O mesmo
ocorre com os demais atlas estaduais brasileiros publicados no século
XX: Atlas Linguístico da Paraíba (ALPB), de Aragão; Menezes (1984); de
Sergipe (ALS), de Ferreira et al. (1987); do Paraná (ALPR), de Aguilera
(1994), bem como os publicados no início do presente século, como o

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina e Bolsista CNPq,
vanderci@uel.br.

2 Mestranda da Universidade Estadual de Londrina.

mailto:vanderci@uel.br.
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do Mato Grosso do Sul (ALMS), de Oliveira et al. (2007); do Ceará
(ALECE), Bessa et al. (2010); da região SUL (ALERS), de Kock et al.,
cujo acervo contempla quase que exclusivamente o mundo rural. As-
sim, os atlas teriam como missão cumprir o chamado de Gaston Paris
de reunir em um grande herbário os espécimes em extinção.

Outro motivo, causa do primeiro, relaciona-se com a
profunda mudança sócioeconômica iniciada em princípios do século
passado com o esvaziamento dos campos e inchaço do centro e peri-
ferias das cidades. Para citar apenas o caso brasileiro, se, em meados do
século XX, a população se concentrava nas áreas rurais (68,23%, se-
gundo o IBGE)3, hoje o quadro inverteu-se. Desse modo, uma nova
sociedade se forma e urge descrever linguisticamente tanto a anterior,
como a intermediária e a atual. E para isso os atlas propõem metodo-
logias que atendem a essa tríplice realidade: o campo, carregado de
história, mas se esvaziando; o mundo rurbano, lutando para se colocar
no cenário linguístico e social, e o urbano que ainda carrega traços
dessas duas realidades.

Neste contexto, este trabalho de cunho geossociolinguís-
tico busca descrever e analisar o corpus formado com as respostas da-
das por 200 informantes de 25 capitais brasileiras acerca da questão do
QSL do ALiB de nº 175: Como se chama o objeto que fica nas paredes e serve
para acender a lâmpada, incluída na área da Habitação. É certo que se trata
de um objeto inserido recentemente nas residências urbanas, após o
surgimento da lâmpada elétrica.

A propósito, a invenção da lâmpada elétrica, hoje peça
imprescindível, partiu do norte-americano Thomas Edison, em 21 de
outubro de 1879, e passou a ser utilizada em detrimento de outros
utensílios como os lampiões de azeite e o gás de hulha. Sua importân-
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cia, dentre outros motivos, reside no fato da incursão da energia elétri-
ca nas moradias.

Segundo os dados da prefeitura municipal de São Pau-
lo, em 1879, registra-se a primeira utilização da luz elétrica no Brasil, na
estação Rio da estrada de Ferro D. Pedro II, quando foram instaladas 6 lâmpadas
a arco voltaico “ve las Jablochkof f ”, al imentadas por dois dínamos
Gramme”.(www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/ilu-
me)4.

Constituição do corpus

Os dados da questão 175 foram analisados separada-
mente, da seguinte forma: na primeira abordagem, consideramos quan-
titativamente o elenco das variantes em sua totalidade, isto é, a sua
presença no Português Brasileiro, registrado na fala dos 200 informan-
tes nascidos e radicados nas 25 capitais; na segunda, exploramos os
dados segundo as variáveis faixa etária, escolaridade e sexo; na terceira,
tratamos da distribuição diatópica de cada uma das variantes por re-
gião e localidade; e, na quarta, numa abordagem semântico-lexical, ve-
rificamos o que os dicionários trazem sobre as variantes coletadas.

O interruptor nas 25 capitais pesquisadas

Sobre as respostas dadas pelos 200 informantes à ques-
tão 175 do QSL do ALiB, levantamos 2215 registros divididos por 14

4 No ano de 1905, são instaladas as primeiras lâmpadas elétricas da cidade de
São Paulo - na rua Barão de Itapetininga - contratadas com a “The São Paulo
Tramway, Light and Power Company Ltda”. Dois anos depois são ilumina-
das as ruas do triângulo formado pelas ruas Direita, 15 de Novembro e São
Bento, com 50 lâmpadas de arco fechado.

5 Este número indica que muitos informantes deram mais de uma resposta
para a questão.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ser
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formas, das quais as duas mais frequentes são: interruptor (63,3%) e
tomada (25,3%). Com índices baixos, registramos apagador (2,3%), acen-
dedor, suíte, chave e bocal, com três registros cada (1,4% cada), além de
botão (0,9%) e as hapax: soquete, disjuntor, start, crique (clique), pera e espelho.
Devido à presença do aparato em todas as casas dos informantes,
apenas oito declararam não saber o nome da peça ou não se lembrar
dele naquele momento.

A variante interruptor foi registrada na fala de 140 dos
200 informantes entrevistados. Trata-se de uma palavra composta de
quatro sílabas com a seguinte configuração: V˜+ CV+CVC+CVC,
em que três sílabas fogem do padrão silábico mais comum no Portu-
guês, ou seja, o padrão CV. Além do mais, a terceira sílaba termina pela
consoante oclusiva /p/ desapoiada que irá gerar uma vogal, normal-
mente /i/, ou, conforme a região /e/, para desfazer o encontro con-
sonantal impuro /pt/; a última sílaba, por sua vez, termina por /r/
que, na fala não monitorada, é suscetível de apagamento ou apócope.

Dessa forma, foram registradas as seguintes variantes
fônicas: (i) em todos os registros ocorreu a suarabácti, isto é, a epêntese
de /i/ entre as consoantes /p/ e /t/: interrupitor; (ii) na região Nordes-
te, sobretudo, ocorreu a queda do /r/ final, ou apagamento da vibran-
te: interrupitô 6; (iii) a aférese foi registrada em algumas falas: terrupitô,
turrupitô, terrupitor; (iv) um falante permutou o /r/ pelo /l/: télépitô; (v)
outro assimilou a vogal média à vogal alta posterior da sílaba seguinte:
turrupitô; (vi) e a forma mais reduzida, com aférese, síncope e apócope,
tétô ocorreu na fala de um informante jovem, de nível fundamental. As
alterações, como aférese, lambdacismo e assimilação só foram regis-
tradas na fala de informantes do nível fundamental de ambas as faixas
etárias, ao passo que a suarabácti e a apócope foram comuns aos falan-
tes de todos os estratos sociais.

6 Em algumas capitais do Nordeste a abertura do /e/ > // foi bastante
recorrente.
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A segunda forma mais produtiva, tomada, pelos depoi-
mentos de vários informantes e conhecimento linguístico das pesquisa-
doras, é o nome mais antigo para essa peça. Até há pouco tempo, em
nossa região (norte paranaense), tomada aplicava-se tanto à peça para
apagar e acender a lâmpada quanto para a peça que servia para conec-
tar um aparelho elétrico à energia.

Analisando a fala dos informantes, verificamos que,
muitas vezes, o entrevistador mais jovem estranhava o registro de toma-
da e insistia para que o informante buscasse na memória a forma mais
“adequada”. Quanto à palavra tomada, por ser composta da sequência
silábica CV+CV+CV, portanto fácil de apreensão e de realização, não
ofereceu variantes fônicas, a não ser um registro apenas de alteamento
da vogal posterior: tumada.

Sobre as demais formas: apagador, acendedor, suíte (chuíte),
chave, bocal, botão, soquete, disjuntor, starque, crique (clique), pera e espelho, po-
demos conjecturar que, na ausência de um nome específico para o
objeto, o informante cria denominações a partir: (i) da função do novo
objeto: apagador, acendedor; (ii) da extensão do significado de uma pala-
vra existente no léxico, mas de outra área semântica: chave, botão; pera7;
(iii) da extensão da função de outro objeto da área da energia elétrica e
que lhe é contíguo: bocal, soquete, disjuntor, espelho; (iv) do empréstimo do
inglês: suíte (switch, interruptor em inglês e registrado por três informan-
tes de Salvador) e starque (provavelmente de start, iniciar, ligar um apa-
relho) e, finalmente, (v) de recurso onomatopaico: crique (clique).

Para verificar a influência das variáveis sociais sobre a
recorrência de determinadas variantes, consideramos apenas as duas
mais frequentes que, juntas, representam 88,6% dos dados, e que com-
põem o novo e o velho: interruptor e tomada. As doze outras, já nomina-
das, tiveram uma baixa frequência no cômputo geral, representando

7 As primeiras tomadas/interruptores tinham o formato oblongo que lem-
brava a fruta homônima.
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juntas 11,4% dos dados, embora algumas delas sejam significativas entre
os falantes da localidade, como o caso de suíte, registrada na fala de três
dos oito informantes de Salvador.

A Tabela 1 traz o número total e a frequência das vari-
antes coletadas nas capitais.

Tabela 1. Número total e frequência das variantes
coletadas nas capitais.

Total de registros Variantes 

nº/total % 

interruptor 140/221 63,3 

tomada 56/221 25,3 

apagador 5/221 2,3 

acendedor 3/221 1,4 

suíte 3/221 1,4 

chave 3/221 1,4 

bocal 3/221 1,4 

botão 2/221 0,9 

soquete 1/221 0,45 

disjuntor 1/221 0,45 

starque (start?) 1/221 0,45 

crique 1/221 0,45 

pera 1/221 0,45 

espelho 1/221 0,45 

Total 221 100,0 
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Para ilustrar os dados da Tabela 1, elaboramos a Figura
1 que permite uma visualização melhor dos índices de frequência das
principais variantes coletadas:

Figura 1: Frequência global das principais variantes para interruptor no
Português Brasileiro.

Interruptor
63%

Tomada
25%

Apagador
2%

Suíte
2%

Outros
8%

A hegemonia de interruptor mostra que tomada, embora
resistente em muitas capitais, não representa uma ameaça para a forma
padrão, ainda mais se levarmos em conta que tomada tanto pode desig-
nar o objeto que serve para apagar e acender a lâmpada como o obje-
to fixo na parede para servir de condutor entre o plug do aparelho
elétrico e a fonte da energia. A história da língua tem exemplos de
palavras que se tornaram homônimas em dada fase da língua e que a
própria língua se encarregou de desfazer essa homonímia. Lembre-
mo-nos de gato e galo que historicamente eram uniformes e depois
divergiram; outro exemplo é o verbo soterrar que, no português antigo,
significava sepultar um corpo e hoje se aplica para indicar o resultado
de deslizamentos de terra sobre casas, carros, cidades e pessoas vivas.
Outros exemplos do português antigo que tomaram outras formas
para se distinguir de homônimas: arreio, físico.
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Uma vez demonstrada a frequência global das princi-
pais variantes, analisamos a distribuição de interruptor e tomada pelas
capitais brasileiras, de acordo com as variáveis sociais selecionadas pelo
ALiB: faixa etária, escolaridade e sexo.

A Tabela 2 mostra a influência das variáveis sociais so-
bre as duas variantes mais produtivas.

Tabela 2. Variantes mais produtivas para interruptor e as variáveis
sociais selecionadas.

Faixa etária Escolaridade Sexo 
Variante 

I II Fundamental Superior Homem Mulher 

interruptor 45% 55% 42,9% 57,1% 54,3% 45,7% 

tomada 62,5% 37,5% 57,1% 42,9% 35,7% 64,3% 

A variável faixa etária mostra que interruptor é mais fre-
quente na fala dos informantes da faixa II enquanto tomada é a variante
selecionada pelos mais jovens. Tais resultados parecem contradizer os
achados da maioria das pesquisas sociolinguísticas em que os idosos
tendem a preservar formas mais antigas em detrimento das mais no-
vas. Uma possível justificativa seria o fato de tomada ser uma forma
mais popular e de mais fácil realização articulatória do que interruptor.
Tal fenômeno garante a vida desta forma, já que são os jovens os
responsáveis pela mudança linguística.

O nível de escolaridade, levando em consideração que
“a escola gera mudanças na fala [...] das pessoas que as frequentam”
(VOTRE, 2004, p. 51), indica que os portadores de diploma de curso
superior optam pela forma mais elaborada, ao contrário dos de nível
fundamental que realizam com mais frequência a forma popular. A
diferença, no entanto, não é tão significativa quanto se esperava, pois,
pouco mais da metade dos informantes de nível superior realiza a for-
ma padrão.
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Por outro lado, se verificarmos que entre a primeira vari-
ante (interruptor) e a segunda (tomada) há um intervalo de 15 pontos per-
centuais, somos levadas a admitir que, realmente, tomada está longe de ser
uma ameaça para a forma mais moderna que conta, ainda, com a força
da escola e de outros bens culturais que a cidade, em especial os grandes
centros, no caso as capitais, proporcionam e que se tornam os impulsio-
nadores da mudança.

Quanto ao sexo, a diferença persiste, pois, na fala dos
homens, predomina a variante interruptor (54, 3%) e entre as mulheres,
tomada (64,3%). Este resultado, novamente, nos leva a correlacionar nos-
sos dados com os obtidos em outros estudos de caráter sociolinguístico
em que as mulheres tendem mais a valorizar a fala de prestígio. Não seria
tomada, apesar de conservadora, a forma de prestígio encoberto na co-
munidade? Vimos, por exemplo, que, em Florianópolis, ocorreram qua-
tro registros de tomada, 75% deles entre os falantes de nível superior e em
Porto Alegre, seis registros, 100% entre os de nível fundamental e 50%
entre os de nível superior. Os princípios sociolinguísticos ditam que as
mulheres tendem a ser mais conservadoras no que diz respeito à fala,
sobretudo, no plano lexical. Sua incumbência milenar de transmitir valo-
res, conceitos e educação aos filhos e a própria postura exigida pela
sociedade desencadeiam uma série de fatores que as levam a ser mais
sensíveis às formas linguísticas prestigiadas, configurando sua fala como
mais polida quando comparada à dos homens. Segundo Paiva (2004, p.
35) “diversos estudos sobre processos variáveis do português apontam
para o que poderíamos denominar de maior consciência feminina do
status social das formas linguísticas”.

Essas observações, agregadas ao fato de os jovens te-
rem optado pela variante tomada, apesar de popular e antiga, levam-
nos a conjecturar três possibilidades: i) a de que não existe entre as
formas tomada e interruptor um grau significativo de diferença no que se
refere ao status e, por isso, as duas transitam, assimetricamente, entre as
variáveis; ii) a variante tomada pode, ao longo do tempo, ter se cristali-
zado e garantido seu espaço entre as formas de prestígio e, neste caso,
é possível inferir que o velho permanece novo; iii) o termo interruptor,
devido ao seu caráter jovial, não dicionarizado nos trabalhos de Silva
(1813 [1789]) e de Cunha (1987 [1982]), ainda, não atingiu a maturação
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necessária para se consolidar, na fala brasileira. Para confirmar quais-
quer umas dessas hipóteses, no entanto, é necessário verificar as crenças
linguísticas desses falantes. Ainda, podemos pensar, subsidiadas em
Scherre (1988, p. 429), que “a respeito da variável sexo, pode-se ver na
literatura linguística que o seu papel, especialmente do sexo feminino,
na questão da mudança não é muito claro”. Por hora, contudo, nosso
interesse consiste em averiguar as formas recorrentes para a questão
em pauta, no Português Brasileiro.

As variantes mais produtivas para interruptor de
acordo com as regiões geográficas.

Elaboramos o Quadro 1 para demonstrar, por região,
a produtividade de todas as variantes coletadas.

Quadro 1. Produtividade de todas as variantes coletadas de acordo
com as regiões brasileiras.

Região / Nº ocorrências 
Variantes Norte Nordeste Centro-

Oeste Sudeste Sul Total 

interruptor 39 53 14 23 11 140 
tomada 15 13 10 5 13 56 
apagador Ø 1 Ø 4 Ø 5 
acendedor Ø Ø 1 2 Ø 3 
suíte Ø 3 Ø Ø Ø 3 
chave 1 1 Ø Ø 1 3 
bocal 1 1 Ø 1 Ø 3 
botão Ø 1 Ø Ø 1 2 
soquete Ø Ø 1 Ø Ø 1 
disjuntor 1 Ø Ø Ø Ø 1 
starque 
(start?) 

Ø 1 Ø Ø Ø 1 

crique Ø Ø Ø Ø 1 1 
pera Ø Ø Ø Ø 1 1 
espelho Ø Ø Ø Ø 1 1 
Total 57 74 26 35 29 221 
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O Quadro 1 mostra que interruptor é a variante hege-
mônica em quatro das cinco regiões, exceto na região Sul em que
tomada predomina sobre aquela. A maior diferença ocorre no Nordes-
te onde interruptor representa 71,6% do total das ocorrências; em se-
gundo lugar o Norte e Sudeste apresentam resultados semelhantes em
favor da forma padrão com 68,4% e 65,7%, respectivamente. No
Centro-Oeste, as duas variantes têm rendimentos muito próximos, ou
seja, 53,8% para interruptor. Na região Sul, a produtividade de interrup-
tor cai para 37,9 na fala dos informantes.

Para ilustrar as ocorrências por região, elaboramos a
Figura 2:

Figura 2. Gráfico com a produtividade das variantes por região.
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8 Apresentamos, neste quadro, apenas as acepções que fazem referências mais
próximas às significações traçadas ao longo deste artigo.

O que dizem os dicionários sobre as variantes registradas
para interruptor8.

Para verificar a dicionarização das 14 variantes coleta-
das, recorremos a Moraes Silva (1813), Cunha (1994) e Ferreira (2004),
isto é, um dicionário mais antigo, um etimológico e um mais moderno.
Para expor o resultado da consulta feita aos dicionários, elaboramos o
Quadro 2. Para cada item lexical, conforme o caso, indicamos as siglas:
ND: Não dicionarizado; DOS: Dicionarizado com outro significado.
Se o significado for próximo e da mesma área semântica, transcreve-
mos os dados do verbete.

Quadro 2. As variantes dicionarizadas e o status dessa dicionarização

Dicionários 
Variantes Moraes Silva 

(1813) 
Cunha  
(1994) Ferreira (2004) 

interruptor ND ND 
Dispositivo que pode interromper ou reestabelecer a 
continuidade num circuito elétrico, ou numa parte 
dele; comutador. (p.960) 

tomada DOS DOS 
Ramificação duma instalação elétrica para ligar 
qualquer aparelho elétrico (ventilador, lâmpada, ferro 
de passar, etc..) (p. 1686) 

apagador DOS DOS Aquele ou aquilo que apaga.  
acendedor ND DOS Aquilo ou aquele que acende. 

suíte ND DOS DOS 

chave DOS DOS 
[...] Dispositivo que, segundo a posição que assume, 
interrompe um circuito elétrico, ou nele introduz um 
componente [...] 

bocal DOS DOS DOS 
botão DOS DOS DOS 
soquete DOS DOS DOS 

disjuntor ND ND 
Dispositivo destinado a desligar automaticamente um 
circuito elétrico sempre que ocorrer sobretensão da 
corrente. 

starque (start) ND ND ND 
crique (clique) ND ND ND 

pera DOS DOS (pêra) Pequena peça alongada , que contém um 
interruptor elétrico. 

espelho DOS DOS DOS 
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A presença, nos dicionários, das variantes com os signi-
ficados atribuídos pelos informantes é muito baixa, pois, o mais recor-
rente é não constar do dicionário ou estar dicionarizada com outros
significados. Este fato mostra que a maioria das palavras ainda não era
corrente na língua, haja vista a recente inserção da energia elétrica na
vida dos brasileiros, porque não dizer da humanidade. Justifica-se as-
sim a maior presença das variantes na obra lexicográfica mais recente.

Algumas conclusões

O estudo demonstrou que a etimologia popular é bas-
tante produtiva, seja recorrendo a metáforas, metonímias, onomato-
peias, seja buscando em outras línguas um nome que se adapte ao
novo objeto inserido na vida cotidiana de cada um. Demonstrou, tam-
bém, que apenas duas formas concorrem, muitas vezes em pé-de-
igualdade, outras em luta para a sobrevivência: interruptor e tomada. Por
fim, verificamos que a variante tomada tem uma distribuição espacial
mais bem definida, portanto dialetal, na região Sul, e interruptor, embo-
ra majoritária, parece estar em fase de aquisição pelos falantes, haja
vista as mudanças fonéticas operadas no significante.
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RELATÓRIOS DAS
EQUIPES REGIONAIS
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RELATÓRIO DO REGIONAL PARÁ

1 Professor da Universidade Federal do Pará e Bolsista CNPq, razky@ufpa.br.
2 Professor da Universidade Federal do Pará.
3 Professora da Universidade Federal do Pará.

Abdelhak Razky1

Alcides Fernandes de Lima2

Marilúcia Barros de Oliveira3

Introdução

A equipe da regional norte do Projeto Atlas Linguístico
do Brasil (ALiB) foi constituída em 2001, quando o professor Abde-
lhak Razky recebeu o convite do Comitê Nacional para integrar a equi-
pe do comitê como diretor científico e coordenador da Regional Norte
(uma das divisões do Brasil, para efeito da divisão nacional dos traba-
lhos do ALiB). A atribuição principal da Regional Norte naquele mo-
mento (assim como das demais regionais: Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste e Sul) era a pesquisa de campo. Sob a responsabilidade da
Regional Norte, havia 24 pontos de inquéritos, sendo 10 no Pará, 5 no
Amazonas, 2 no Amapá, 2 no Acre, 2 em Rondônia, 2 no Tocantins e
1 em Roraima (a capital), totalizando 124 informantes estratificados
segundo uma metodologia previamente determinada pelo Comitê
Nacional. Essa tarefa inicial da Regional Norte foi realizada com êxito,
mas para isso foi necessário a ajuda das regionais Centro-Oeste e Sul.

Constituição da equipe

A equipe da regional norte tem sede na capital do Esta-
do do Pará, mais especificamente na Universidade Federal do Pará. A
equipe da Regional Norte é composta por três membros fixos (pro-

mailto:razky@ufpa.br.
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fessores/pesquisadores da UFPA), Abdelhak Razky (Coordenador da
Regional Norte), Marilúcia Barros de Oliveira e Alcides Fernandes de
Lima. A equipe conta também, desde 2001, com a colaboração contí-
nua de alunos de mestrado e graduação (da iniciação cientifica) que
desenvolveram e desenvolvem vários trabalhos no projeto, tais como
(i) pesquisa de campo como auxiliar do inquiridor titular, (ii) organiza-
ção dos dados, (iii) edição de som, (iv) transcrição fonética. Nestes
mais de 11 anos, dezenas de alunos (bolsistas e voluntários) já passaram
pelo projeto, realizando trabalhos de conclusão de curso (TCCs) e/ou
dissertações de mestrado. Atualmente a equipe conta com 5 membros,
além dos 3 fixos.

Projetos desenvolvidos

Atlas linguístico do Brasil – Versão 5 (2009-Atual):

Projeto que se desenvolve em consonância com os objetivos do
Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Corresponde às bases do ALiB
na UFPA e se desenvolve seguindo as metas/etapas, definidas pelo
Comitê Nacional.
Número de publicações: 13.
Número de orientações: 8.

As oclusivas alveolares /t/ e /d/ nos dados do Norte: uma Aná-
lise Geossociolinguística (2011-Atual):

Este projeto se insere no campo da Dialetologia e da Sociolinguís-
tica. Pretende identificar e descrever a variação das oclusivas coro-
nais /t/ e /d/ nos falares do Estado do Pará no sentido de, poste-
riormente, comparar os resultados obtidos com a variação de ou-
tras variáveis que se submetem à variação semelhante e a de outros
Estados do Brasil. Serão considerados para esta pesquisa 10 cida-
des paraenses instituídas como pontos de inquérito pelo projeto
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Nacional Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), cujo objetivo é mape-
ar as variações do Português Brasileiro (PB), levando em conta
uma análise multidimensional.
Número de orientações: 2.

Atlas linguístico do Brasil – Regional Norte (2007-2010):

Projeto desenvolvido entre 2007 e 2010, com financiamento do
CNPq, que teve como objetivo a pesquisa de campo e a coleta dos
dados no Pará (Almeirim, Altamira, Belém, Bragança, Itaituba, Ja-
careacanga, Marabá, Óbidos, Soure) e Amapá (Oiapoque, Maca-
pá).
Número de produções: 15.
Número de orientações: 8.

A realização variável de /l/ diante de /i/ nos dados das capitais
do Brasil (2007-2010):

Esse projeto teve como objetivo estudar a realização variável de /l/
diante de [i], mais especificamente de sua palatalização, nas capitais
brasileiras, a partir dos dados do ALiB. A consulta a alguns traba-
lhos sobre a palatalização revelou que, diferentemente da palatali-
zação de /t/ e /d/, a palatalização de /l/ não foi praticamente
estudada no Brasil. Esse projeto foi um primeiro passo para se
compreender o que está acontecendo com as consoantes /l/ e /n/
em contexto antes de [i], no português brasileiro.
Numero de produções: 10.
Numero de orientação: 1.

Constituição do Corpus do ALiB:

Foram realizados, pela equipe da Regional Norte, 41 inquéritos,
em dez localidades, como descrito a seguir:
1. Almeirim: 4 informantes;
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2. Altamira: 4 informantes;
3. Belém: 8 informantes;
4. Bragança: 4 informantes;
5. Itaituba: 4 informantes;
6. Jacareacanga: 4 informantes;
7. Marabá: 4 informantes;
8. Óbidos: 4 informantes;
9. Soure: 4 informantes;
10. Macapá: 1 informante.

Publicações da equipe

Em periódicos

RAZKY, A; COSTA, E. O; OLIVEIRA, M. B. A distribuição geolin-
guística do item lexical toco de cigarro nas capitais brasileiras. Revista de
Letras. Fortaleza, v. 30. p. 35- 44. 2011.

RAZKY, A; ENEIDA, M. Atlas Linguístico do Brasil: a palatal /lh/
nos Estados do Amapá e Pará. Signum: Estudos de Linguagem. Lon-
drina, v. 13. p. 375-393. 2010.

OLIVEIRA, M. B.; RAZKY, A.; COSTA, C. S. MELLO, W. Ima-
gens preliminares da realização variável de /l/ prevocálico no estado
do Pará. Signum: Estudos de Linguagem. Londrina, v. 12. p. 297-322.
2009.

Capítulos de livros

OLIVEIRA, M. B.; RAZKY, A. Imagens preliminares da realização
variável de /1/ em posição prevocálica no norte, nordeste e centro-
oeste do Brasil. In: II Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa. A
língua portuguesa, ultrapassar fronteiras, juntar culturas, 2010.



323Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

RAZKY, A.; COSTA, E. O.; OLIVEIRA, M. B.Variação Lexical: cigar-
ro de palha no Atlas Linguístico do Brasil. In: Pelos Caminhos da Dialetologia
e da Sociolinguística: entrelaçando saberes e vidas. Homenagem a Maria
do Socorro Aragão. São Luís: EDUFMA, 2010. p. 149-165.

RAZKY, A.; GOMES, E. O perfil geolinguístico da vogal /e/ no
estado do Pará. In: Dos sons às palavras: nas trilhas da língua português.
Salvador: EDUFBA, 2009. p. 17-39.

RAZKY, A.; LIMA, A.; OLIVEIRA, M. B. Atlas Linguísticos: contri-
buição para o Ensino Básico. In: MOTA, J. A.; CARDOSO, S. A. M.
(Orgs.). Documentos 2: projeto atlas linguístico do Brasil. Salvador: Quarteto
Editora, 2006. p. 109-126.

Publicações em anais

OLIVEIRA, M. B.; RAZKY, A.; SILVA, W. Distribuição geossociolin-
guística de /l/ nos dados do ALiB-Norte. In: Fortaleza: ANPOLL,
2008.

Demais produções técnicas

RAZKY, A.; OLIVEIRA, M. B. Atlas Linguístico do Brasil - Região Norte.
Versão 01, 2010. (Relatório de pesquisa).

RAZKY, A. Atlas Linguístico do Brasil - Região Norte, 2007. (Relatório de
pesquisa).

Orientações e supervisões

Dissertações:

SANTOS, Edinaldo Gomes dos. A distribuição geo-sociolinguística da vari-
ável <e> pretônica no português falado no Estado do Pará. 2009. Dissertação
(Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.
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FERNANDES, Maria Eneida Pires. Distribuição Geossociolinguística da la-
teral palatal /lh/ nos estados do Amapá e Pará. 2009. Dissertação (Mestrado
em Letras) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2009.

RIBEIRO, Celeste Maria da Rocha. A variável (r) posvocálica medial nos
estados do Amapá e Pará: um estudo geosociolinguístico. 2008. Disserta-
ção (Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.

FARIAS, Maria Adelina Rodrigues de. Distribuição geossociolinguística do
ditongo <ej> no português falado no Estado do Pará. 2008. Dissertação
(Mestrado em Letras) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.

Dissertações em andamento:

SANTOS, Williane Brasil dos. Variação fonética dos ditongos /ei/ e /oi/ nas
capitais do norte - nordeste do Brasil. 2010. Dissertação (Mestrado em Le-
tras) - Universidade Federal do Pará, Belém.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação (TCCs):

OLIVEIRA, Daniela Silva de. Variação do /s/ posvocálico nos dados do
ALiB-norte. 2010. Graduação (Licenciatura em Letras) - Universidade
Federal do Pará, Belém, 2010.

COSTA, Eliane Oliveira da.Variação lexical em dois campos lexicais do Atlas
linguístico do Brasil. 2009. Graduação (Licenciatura em Letras) - Univer-
sidade Federal do Pará, Belém, 2009.

NASCIMENTO, Anderson Cidade do. Variação lexical em 21 capitais
brasileiras. 2008. Graduação (Licenciatura em Letras) - Universidade
Federal do Pará, Belém, 2008.
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Iniciação científica:

DANIELA SILVA DE OLIVEIRA. Variação do /s/ posvocálico nas capi-
tais do norte do Brasil. 2009. Iniciação científica (Letras Licenciatura) -
Universidade Federal do Pará, Belém.

ELIANE OLIVEIRA DA COSTA. Variação fonética das fricativas nos
dados do ALiB-Norte. 2007. Iniciação científica (Licenciatura em Letras)
- Universidade Federal do Pará, Belém.

A equipe do ALiB-norte tem adquirido um conheci-
mento fundamental sobre o português brasileiro durante todos esses
anos de pesquisa. A equipe do ALiB-norte tem aprendido também
sobre como manter uma equipe de pesquisa coesa, participativa e
motivada. Tudo isso graças ao empenho, sabedoria e clara competên-
cia que sempre nortearam todos os Workshops do projeto ALiB que
foram realizados pelo Comitê Nacional na Universidade Federal da
Bahia.
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Maria do Socorro Silva de Aragão1

1 Professora da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal da
Paraíba.

RELATÓRIO DO REGIONAL CEARÁ

Breve Introdução

A Regional do Ceará engloba os pesquisadores da Para-
íba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, contando, atual-
mente, com 40 pesquisadores: professores, alunos de Pós-Graduação
e de Graduação. As equipes em cada estado sofreram modificações
durante os últimos anos, como, por exemplo: a equipe inicial do Piauí
foi desfeita por terem seus membros se dispersado, por aposentadoria
e por terem ido para outras regiões como professores concursados.

A coordenadora do ALiB-RN, mudou de Universida-
de e de Cidade, está numa Universidade Rural do R. G. do Norte e
tentando organizar uma equipe com pessoas de várias áreas de conhe-
cimento, já que a Universidade não tem curso de Letras.

Outra causa de mudança das equipes foi o fato de alguns
dos alunos de graduação terem sido aprovados para programas de pós-
graduação em outras Universidades do Brasil. Dos alunos de graduação
envolvidos no projeto, alguns são bolsistas de PIBIC, têm outro tipo de
bolsa ou ainda são voluntários. Contudo o núcleo principal de pesquisa-
dores de cada estado permanece trabalhando e dando sua colaboração
para que o ALiB se torne uma realidade em muito pouco tempo.

No tocante ao desenvolvimento da pesquisa na Regio-
nal Ceará, vale ressaltar que apenas o Maranhão conseguiu algum su-
porte financeiro para a realização dos inquéritos, para a aquisição de
equipamentos e material para a pesquisa. Os demais estados têm traba-
lhado com recursos próprios dos pesquisadores que arcam com todas
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as despesas de aquisição de equipamento, material de gravação, como
fitas, MDs e CDs, com deslocamento, hospedagem e alimentação de
toda a equipe, sendo esta a razão do atraso dos trabalhos nesses estados.

Como Diretora Científica do ALiB na Regional Ceará
não tenho tido condições de apoio oficial, uma vez que na Universidade
Federal da Paraíba sou Professora Voluntária e na Universidade Federal
do Ceará sou Professora Visitante. Em ambas as Instituições não posso
fazer pedidos de apoio financeiro, o que se estende, também, para as
Agências de Fomento do Governo Federal, o que dificulta bastante a
realização da pesquisa, especialmente na pesquisa de campo.

Constituição da Equipe do Regional Ceará

Diretora Científica: Maria do Socorro Silva de Aragão

a. Paraíba: Coordenadora Estadual: Ivone Tavares
de Lucena

 Ivone Tavares de Lucena – Doutora em Linguística
 Maria Angélica Oliveira - Doutora em Linguística
 Amanda Batista Braga – Doutoranda em Linguís-

tica
 Paulo Aldemir Delfino Lopes – Mestrando em

Linguística

b. Rio Grande do Norte: Coordenadora Estadual:
Maria das Neves Pereira

 Maria das Neves Pereira - Doutora em Linguística
 Jomária Mata de Lima Alloufa – Doutora em

Administração
 Geomar Galdino da Silva – Doutor em Estatística
 Daniel Sabino Amorim de Araújo – Mestre em

Informática
 Éder Jofre Marinho Araújo – Doutor em Filoso-

fia
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 Maristélio da Cruz Costa – Doutor em Agronomia
 Clécida Maria Bezerra Bessa – Mestre em Educa-

ção
 Felipe Morais de Melo – Graduado em Letras
 Renato Kledson Ferreira – Especialista em Letras
 Luciana de França Lopes – Graduada em Letras
 Otacília Maria Lopes Barbalho – Graduanda em

Letras
 Katiane Sara da Silva – Graduanda em Letras

c) Ceará: Coordenador Estadual: Antonio Luciano
Pontes

 Antonio Luciano Pontes - Doutor em Linguística
 Maria Silvana Militão de Alencar - Doutora em

Linguística
 Aluiza Alves de Araújo - Doutora em Linguística
 Jamyle Monteiro – Mestre em Linguística
 Glauber Lima Moreira – Mestre em Linguística
 Maria Erotildes Moreira e  Silva – Mestre em Lin-

guística
 Vicente de Paula da Silva Martins - Mestre em Lin-

guística
 Ticiane Rodrigues Nunes – Mestranda em Lin-

guística
 Ana Germana Pontes Rodrigues – Mestranda em

Linguística

d) Maranhão: Coordenadora Estadual: Conceição de
Maria de Araújo Ramos

 Conceição de Maria de Araújo Ramos – Doutora
em Linguística

 Maria de Fátima Sopas Rocha – Doutoranda em
Linguística

 José de Ribamar Mendes Bezerra – Doutor em
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Linguística
 Adriano Pedro Mouro – Graduando em Letras
 Arthur Pereira Santana - Graduando em Letras
 Cibelle Corrêa Béliche Alves – Doutoranda em

Linguística
 Edson Lemos Pereira - Graduando em Letras
 Georgiana Márcia Oliveira Santos - Doutoranda

em Linguística
 Gizelly Fernandes Maia dos Reis - Graduando em

Letras
 Heloísa Reis Curvelo - Doutoranda em Linguística
 Julianne Maria Cutrim Santos - Graduando em

Letras
 Luís Henrique Serra - Graduando em Letras
 Sandra Nívea Dutra de Morais - Graduando em

Letras
 Wendel Silva dos Santos - Graduando em Letras
 Zuleica de Sousa Barros - Doutoranda em Linguís-

tica

Projetos em Desenvolvimento

Atlas Linguístico do Maranhão – Equipe ALiB/MA - UFMA

Atlas Linguístico do Rio Grande do Norte – Equipe ALiB-/RN -
UFERSA

Atlas Linguístico de Pernambuco – Tese em desenvolvimento - UFPB

Atlas Linguístico do Centro-Oeste Potiguar – Tese em Desenvolvi-
mento – UFC
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ALiB – PARAÍBA 
Localidade Inquéritos Transcrições 

Grafemáticas 
Transcrições 

Fonéticas 
Campina Grande 4/4 2/4 Ø 
Cajazeiras 2/4 Ø Ø 
Cuité Ø Ø Ø 
Itaporanga Ø Ø Ø 
João Pessoa 8/8 8/8 8/8 
Patos Ø Ø Ø 

ALiB – RIO GRANDE DO NORTE 
Localidade Inquéritos Transcrições 

Grafemáticas 
Transcrições 

Fonéticas 
Angicos 4/4 2/4 Ø 
Caicó Ø Ø Ø 
Mossoró 3/4 Ø Ø 
Natal 8/8 8/8 8/8 
Pau dos Ferros Ø Ø Ø 

 
ALiB – CEARÁ 

Localidade Inquéritos Transcrições 
Grafemáticas 

Transcrições 
Fonéticas 

Camocim 4/4 4/4 Ø 
Canindé 4/4 2/4 Ø 
Crateús 4/4 2/4 Ø 
Crato 4/4 4/4 Ø 
Fortaleza 8/8 8/8 8/8 
Iguatú 4/4 4/4 Ø 
Ipu 4/4 3/4 Ø 
Limoeiro do 
Norte 

4/4 4/4 Ø 

Quixeramubim 4/4 4/4 Ø 
Russas 4/4 2/4 Ø 
Sobral 4/4 4/4 Ø 
Tauá 4/4 3/4 Ø 

 

Constituição do corpus ALiB
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ALiB – PIAUÍ 
Localidade Inquéritos Transcrições 

Grafemáticas 
Transcrições 

Fonéticas 
Canto do Buriti Ø Ø Ø 

Monte Alegre 
do Piauí 

Ø Ø Ø 

Picos Ø Ø Ø 

Piripiri 4/4 Ø Ø 

Teresina 8/8 8/8 8/8 

 

ALiB - MARANHÃO 
Localidade Inquéritos Transcrições 

Grafemáticas 
Transcrições 

Fonéticas 
Alto Parnaíba 4/4 4/4 4/4 

Bacabal 4/4 2/4 2/4 

Balsas 4/4 4/4 Ø 

Brejo 4/4 4/4 Ø 
Imperatriz 4/4 4/4 4/4 
São Luís 8/8 8/8 8/8 
S. J. dos Patos 4/4 4/4 1/4 
Tuntum 4/4 4/4 Ø 

Turiaçu 4/4 4/4 Ø 
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Produção/Publicações:

PRODUÇÃO – PUBLICAÇÕES ALiB 
REGIONAL CEARÁ 

Capítulos de livros 07 
Artigos 05 
Teses 01 
Dissertações 03 
Apresentações – Congresso 
Internacional 

05 

Apresentações – Congresso Nacional 09 
Apresentações – Congresso Estadual 12 
Teses em Andamento 02 
Projetos em Andamento 04 
TOTAL..................................................................... 48 
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RELATÓRIO DO REGIONAL BAHIA

Jacyra Andrade Mota1

Introdução

O grupo de pesquisadores de Salvador começou a se
configurar como uma equipe regional desde a reunião inicial para a
discussão de um projeto de atlas nacional, em novembro de 1996,
quando se retomou a ideia dos dialetólogos que, no século passado,
haviam envidado esforços no sentido de realizar-se o Atlas Linguístico
do Brasil, assim como a manifestação exarada no Decreto 30.643, de
20 de março de 1952 (e na Portaria no. 536, de 26 de maio do mesmo
ano), que priorizava essa tarefa posta a cargo da Comissão de Filolo-
gia da Casa de Rui Barbosa.

Nessa primeira reunião, ocorrida durante o “Seminário
Nacional Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil”, no
Instituto de Letras, por iniciativa de pesquisadores da UFBA, vincula-
dos à área de Dialetologia e Sociolinguística, constituiu-se um Comitê
Nacional para a coordenação do Projeto, com a integração de Suzana
Alice Cardoso e Jacyra Andrade Mota, como representantes de dois
dos cinco atlas linguísticos regionais até então publicados, Maria do
Socorro Aragão (UFPB), Vanderci Aguilera (UEL) e Mário Roberto
Zágari (UFJF) — autores de atlas publicados — e Walter Koch (UFR-
GS), representante dos atlas então em andamento. Após essa reunião
preliminar, o Comitê Nacional passou a se reunir periodicamente, ten-
do realizado, os encontros subsequentes, identificados como a 1ª e a 2ª
reunião do Comitê Nacional, respectivamente, em Maceió (em março
de 1997) e em Belo Horizonte (em julho do mesmo ano).

1  Professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista de Produtivi-
dade em Pesquisa do CNPq.
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2 Na distribuição inicial de encargos e até a realização da XI reunião nacional do
Projeto ALiB (Londrina, nov. 2002), a equipe responsável pela realização de
inquéritos no Rio de Janeiro era a liderada por Walter Koch (UFRGS). O estado
da Paraíba passou para a Regional liderada por Maria do Socorro Aragão.

Na segunda reunião do Comitê Nacional, discutidas as
providências necessárias à implementação do Projeto, Mário Zágari
propôs uma estruturação que contemplava um Comitê Diretor e co-
ordenações regionais, ao lado de uma coordenação financeira e de
outras comissões. Do Comitê Diretor participaram: Suzana Alice Car-
doso, Diretora-Presidente, Jacyra Andrade Mota, Diretora-Executiva,
e os Diretores Científicos Maria do Socorro Aragão, Vanderci de An-
drade Aguilera, Mário Roberto Zágari e Walter Koch, tendo-se defini-
do, também, a área de responsabilidade de cada Diretor. As coordena-
ções regionais deveriam ser escolhidas entre os pesquisadores da área
da Dialetologia, relacionadas aos Diretores Científicos e à Diretoria
Executiva, o que viria a ocorrer em novembro de 2002, por ocasião
da XI reunião do Comitê Nacional e do III Workshop do Projeto ALiB,
realizados em Londrina (PR).

A cargo de Jacyra Andrade Mota ficou, desde 1997, a
coordenação da Regional que compreenderia os Estados da Bahia, de
Sergipe, de Alagoas, da Paraíba e de Pernambuco, a que se agregou, a
partir de 2002, o Estado do Rio de Janeiro, com a Coordenação de
Cláudia Cunha (UFRJ)2.

Constituição da Equipe Regional Bahia

Professores / Pesquisadores

Suzana Alice Marcelino Cardoso (UFBA, Presidente do
Comitê Nacional)
Jacyra Andrade Mota (UFBA, Coordenadora da Equi-
pe Regional Bahia)
Ana Regina Ferreira Teles (UFBA)
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Cláudia de Souza Cunha (UFRJ)
Daniela Claro Barreiro (UFBA)
Marcela Moura Torres Paim (UFBA)
Mércia Silva Abreu (UFBA)
Sandra Pereira Prudêncio (UNIME)
Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA)
Sílvia da Silva Gonçalves (Faculdade D. Pedro)
Viviane de Deus Deiró (Faculdades Jorge Amado)

Bolsistas

Apresenta-se a seguir a relação de bolsistas de Iniciação
Científica e de Apoio Técnico, financiados pelo CNPq e por outros
órgãos (FAPESB, FAPERJ), assim como de bolsistas voluntários que
vem participando do projeto ALiB desde 1997, identificando-se os pro-
jetos por eles desenvolvidos e os respectivos professores orientadores.

Orientadora: Suzana Cardoso (UFBA)

 Projeto ALiB: etapa preliminar e 2ª etapa, 1997-
2012. BOLSISTAS: Djane Bessa, Milena Souza,
Kássya Correia, Jeckselma Santos, Andréa Mafra
dos Santos.

 O comportamento das vogais médias pretônicas
nas capitais brasileiras, 2007-2012. BOLSISTAS:
Dijeane de Oliveira, Shagaly Ferreira, Ana Paula
Ferreira, Talita Rocha, Ellen Figueredo, Gabriel de
Freitas, Amanda Santiago, Jéssica Carvalho.

 TER, HAVER e EXISTIR: as diversas formas de
expressão do sentido existencial no português do
Brasil, 2006-2012. BOLSISTAS: Nara Maria Car-
valho, Joseane dos Santos, Ana Paula Santana, Ca-
mila Gusmão, Michel Guimarães, Paula Lorena
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Reis, Ana Paula Andrade.

 TU e VOCÊ no Português do Brasil, 2006-2012.
BOLSISTAS: Viviane de Deus, Isamar Santana,
Élide Elen Santana.

 NÓS e A GENTE no Português do Brasil, 2004-
2008. BOLSISTAS: Daiane dos Santos, Viviane
Ferreira.

Orientadora: Jacyra Mota (UFBA)

 Projeto ALiB: etapa preliminar e 2ª etapa, 1997-
2012. BOLSISTAS: Flávia Andrade; Letícia Ma-
galhães, Lair Aragão, Sira Borges, Rerisson de Ara-
újo, Rosinês Duarte, Fernanda Pereira, Mariana de
Queiroz, Michel Guimarães, Thiara Oliveira, Cláu-
dia de Jesus e Viviane Ferreira.

 O apagamento do /x/ em coda silábica, 2003-
2005. BOLSISTA: Lorena de Souza.

 As variantes do fonema lateral palatal, 2004-2007.
BOLSISTAS: Ana Paula Carneiro e Dijeane de
Oliveira.

 As consoantes oclusivas /t, d/ diante de / i /,
2003-2012. BOLSISTAS: Laiza Pinto, Milena de
Souza, Gleiciele Oliveira e Mara Raaby Cruz.

 As consoantes oclusivas dento-alveolares nos con-
textos -it-, -id-, 2005-2008. BOLSISTA: Andrea
Mafra dos Santos.

 O <S> em coda silábica: alveolares e palatais, 2005-
2009. BOLSISTAS: Djanice Bessa, Grace Kelly
Evangelista e Cláudia de Jesus.
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 A ditongação em sílaba travada por /S/, 2007-
2012. BOLSISTAS: Viviane Santos, Amanda Silva
e Ana Cláudia dos Santos.

 As vogais médias pretônicas: abaixamento e eleva-
ção, 2009-2012. BOLSISTAS: Carolina Trindade,
Paulo Henrique Lopes e Ana Cláudia dos Santos.

Orientadora: Marcela Paim (UFBA)

 Identidade social e variação, 2009-2012. BOLSIS-
TAS: Thiara Oliveira, Michel Guimarães, Talita
Rocha, Leandro Santos, Eliana d’Anunciação e Vi-
tor Meneses dos Anjos.

Orientadora: Silvana Ribeiro (UFBA)

 Organização e manutenção do arquivo nacional do
ALiB, a partir de 2012. BOLSISTAS: Verônica
Oliveira, Vitor dos Anjos e Geielle Fernandes.

Orientadora: Ana Regina Teles (UFBA)

 Cartografia dos dados do ALiB, 2009-2012. BOL-
SISTAS: Xênia Vivian Santos, Elisama Vieira, Wel-
don Santos e Djime Silva.

Orientadora: Daniela Barreiro (UFBA)

 Banco de Dados, 2011-2012. BOLSISTA: Priscila
Farias.

Orientadora: Cláudia Cunha (UFRJ)

 Projeto Atlas Linguístico do Brasil: estudo de pro-
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sódia, 2004-2011. BOLSISTAS: André Luiz Mari-
nho, Manuela Pereira, Tiana do Nascimento, Bian-
ca de Aguiar, Laís Nogueira, Leandro da Horta,
Flávia Cristiane Peçanha.

 Enunciados assertivos e interrogativos na prosó-
dia da região Norte, 2010-2011. BOLSISTA: Pris-
cila Francisca dos Santos.

 Enunciados assertivos e interrogativos na prosó-
dia da região Centro-Oeste, 2011-2012. BOLSIS-
TAS: Ticiane Priscila Furtado.

 Enunciados assertivos e interrogativos na prosó-
dia da região maranhense, 2011-2012. BOLSIS-
TA: Gizelly dos Reis.

Orientadora: Sandra Prudêncio (UNIME)

 Projeto ALiB: 2ª etapa, 2010-2011. BOLSISTAS:
Viviane da Silva e Rute Jesus.

Constituição do corpus do ALiB

Inquéritos experimentais

A fase de constituição do corpus do ALiB pela Equipe
Regional Bahia, como por outras equipes, foi precedida pela realização
de inquéritos experimentais, que contribuíram para a preparação de
inquiridores e para a análise dos procedimentos metodológicos a se-
rem posteriormente utilizados na fase definitiva.

A realização desses inquéritos pela Equipe Regional Bahia
ocorreu entre 1997 e 2006, em Salvador e em outras localidades do
interior da Bahia, em geral com a participação de bolsistas de Iniciação
Científica. Encontram-se devidamente arquivados no Arquivo Sonoro
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3 Relação de trabalhos realizados por bolsistas IC, entre 2001-2002, encontra-
se em MOTA, Jacyra (2003). Alguns desses trabalhos encontram-se em
ISQUERDO; ALTINO; AGUILERA (Orgs.), 2009.

4 Cf., por exemplo, MOTA; SOUZA (2009); PELICIOLI (2008); HORA
(2008).

do Instituto de Letras e forneceram dados para análises preliminares,
apresentadas a reuniões científicas por pesquisadores e por bolsistas de
Iniciação Científica3, assim como para capítulos de livros, monografias
e dissertações de Mestrado4.

Entre os inquéritos experimentais arquivados no Arqui-
vo Sonoro do Instituto de Letras destaca-se, como homenagem à Pro-
fa. Harumi Pisciotta, dois realizados em Maceió, em 2001, por essa
pesquisadora que faleceu prematuramente.

Inquéritos definitivos

A realização dos inquéritos definitivos para a constitui-
ção do corpus do Projeto ALiB pela Equipe Bahia iniciou-se em 15 de
julho de 2003, com inquéritos em Recife (PE). Entre essa data e julho
de 2012, a equipe realizou 209 inquéritos, na área sob sua responsabili-
dade — 43 em Pernambuco, 20, em Alagoas, 16, em Sergipe, 92, na
Bahia e 38, no Rio de Janeiro.

A equipe Regional Bahia responsabilizou-se também por
44 inquéritos, em outras áreas — 8, no Piauí, 28, em Minas Gerais, e 8,
no Espírito Santo.

Por outro lado, contou com a colaboração de outras
equipes em duas localidades do Rio de Janeiro: Petrópolis e Itaperuna.
Na primeira, a equipe de Vanderci Aguilera responsabilizou-se pelos 4
inquéritos e, na segunda, a de Aparecida Isquerdo, por 3 dos 4 inquéri-
tos previstos.

Para a complementação do corpus da área atribuída à
Equipe Regional Bahia faltam ainda 24 inquéritos: 9 em Pernambuco —
Exu (4), Limoeiro (4) e Olinda (1) — e 15 no Rio de Janeiro — São João
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da Barra (4), Três Rios (4), Parati (4), Itaperuna (1) e Nova Friburgo (2).
Os inquéritos realizados vêm sendo submetidos, siste-

maticamente, à transcrição e revisão5, encontrando-se a maioria em
fase de primeira revisão.

A Equipe Regional Bahia vem-se ocupando, também,
da transcrição e/ou revisão de inquéritos de outras áreas, no sentido de
tornar os dados coletados em campo mais rapidamente acessíveis à
consulta e à análise por parte de todo o grupo ou de integrá-los ao
Banco de Dados.

Inquiridores
Além dos pesquisadores integrantes do Comitê Nacio-

nal — Suzana Alice Cardoso e Jacyra Andrade Mota — a equipe con-
tou com mais cinco inquiridores —  Cláudia de Souza Cunha (Coor-
denadora Regional, responsável pelos inquéritos do Rio de Janeiro),
Mércia Silva Abreu, Silvana Soares Costa Ribeiro, Sílvia da Silva Gon-
çalves, Viviane de Deus Deiró — selecionados de acordo com o que
se determinou na XI reunião do Comitê Nacional (Londrina, 2002).

Para a realização dos inquéritos, contou, também, com
os inquiridores auxiliares: Ana Paula Rocha, Andrea Mafra Oliveira dos
Santos, André Luiz Rodrigues Marinho, Bianca Florêncio de Aguiar,
Cláudia Santos de Jesus, Deisiane Rodrigues dos Santos, Isamar Neiva
de Santana, Kássya Nascimento Correia, Laís Moreira Nogueira, Le-
andro de Almeida Santos, Leandro Freiras da Horta, Lorena Nasci-
mento de Souza, Lucinda Conceição da Hora, Manuela Colamarco C.
Pereira, Mariana Cunha, Michel Silva Guimarães, Milena Pereira de
Souza, Nara Maria Pereira Carvalho, Priscila Francisca dos Santos, Re-
risson de Araújo Cavalcante, Sandra Pereira Prudêncio, Tiana Andreza
M. do Nascimento, Uilton Santos Gonçalves, Viviane de Deus Deiró e
Viviane de Jesus Ferreira.

5 Essa atividade vem sendo desempenhada, principalmente, pelos bolsistas
de Iniciação Científica.
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6 Constituem a rede de pontos do Projeto ALiB todas as capitais brasileiras, à
exceção de Palmas (TO) e Brasília (DF), excluídas em virtude das datas de
fundação não serem condizentes com a metodologia do ALiB.

Projetos desenvolvidos
As análises desenvolvidas, com base no corpus do Proje-

to ALiB, iniciaram-se com os inquéritos experimentais e tem contado,
sempre, com a participação de bolsistas de Iniciação Científica e de
Apoio Técnico, financiados pelo CNPq ou pela FAPESB e de estu-
dantes pós-graduandos.

A partir de 2003, os projetos desenvolvidos têm prioriza-
do a análise dos dados das capitais de Estado que integram o corpus do
Projeto ALiB6, tendo em vista a decisão tomada na XIII reunião do Co-
mitê Nacional (Recife) de apresentá-los no 1º. volume de cartas do atlas.

Essas análises, como se depreende da relação apresenta-
da no item 1.2, tem abordado os níveis fonético-fonológico — inclu-
sive prosódico —, morfossintático e léxico-semântico.

Comissão de Cartografia e Informática
A Comissão de Informatização e Cartografia (CIC) foi

instalada em 1º de setembro de 2005, na UFBA, sob a presidência de
Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA), contando, então, com a partici-
pação de Ana Regina Ferreira Teles (UFBA, Departamento de Trans-
portes, Escola Politécnica), Cleo Vilson Altenhofen (UFRGS), Abde-
lhak Razky (UFPA) e Jorge Sampaio Farias (UNIME).

Na fase atual, a Comissão de Informatização e Carto-
grafia (CIC), constituída por Silvana Ribeiro, Ana Regina Teles e Dani-
ela Claro Barreiro, se ocupa, principalmente, da preparação da base
cartográfica necessária para a apresentação dos dados linguísticos, da
produção dos mapas requisitados pelos pesquisadores e da supervisão
e alimentação do Banco de Dados.

O Banco de Dados do Projeto ALiB foi iniciado em
2010, sob a coordenação de Daniela Claro Barreiro (Departamento
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de Ciência da Computação, Laboratório de Laboratório de Sistemas
Distribuídos (LaSiD), Instituto de Matemática da UFBA), tendo con-
tado com as técnicas em computação Joilma Souza Santos, programa-
dora (abr. 2010 – abr. 2011), Christiane da Costa Santana Soares, ana-
lista de sistema (abr. 2010 – fev. 2012), Patrícia Dourado de Almeida,
desenvolvedora Web (jul. 2011 – fev. 2012); e com a bolsista de Exten-
são Priscila Farias (Departamento de Ciência da Computação, UFBA,
início em dez 2011). A partir de março de 2012, Christiane Soares e
Patrícia de Almeida participam do Banco de Dados como voluntárias.

Da fase de introdução dos dados linguísticos participa-
ram as técnicas em Letras: Cláudia de Jesus e Viviane de Deus Deiró
(jun. - dez. 2011) e Laiza da Silva Pinto (a partir de abr. 2011).

Arquivamento Nacional
O Arquivo Nacional, localizado no Instituto de Letras

da UFBA, vem sendo implementado pelos pesquisadores e bolsistas
da Equipe Regional Bahia.

Para o arquivamento dos inquéritos recebidos, um gru-
po de bolsistas se encarrega, em Salvador, das ações necessárias ao
andamento adequado do Arquivo, tais como a conferência do material
recebido, a audição para levantamento de possíveis problemas de áu-
dios e posterior requisição de outras cópias, a digitalização e cópia dos
áudios (em Wave e em MP3).

Produção da Equipe Regional Bahia
A produção de trabalhos relacionados ao Projeto ALiB

se inicia com a elaboração pelo Comitê Nacional dos questionários
que seriam utilizados para a constituição do corpus, cujas primeiras ver-
sões datam de 1998 e a versão final de 2001 (Comitê Nacional, 2001).

A equipe Regional Bahia participou da organização de
quatro obras que visam à divulgação de trabalhos relacionados à Dia-
letologia e a ciências afins (Sociolinguística, Lexicologia, Lexicografia)
ou, mais especificamente, ao Projeto ALiB: Documentos I: Projeto Atlas
Linguístico do Brasil, em 2004, que reúne as comunicações apresenta-
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7 Projeto de cooperação internacional coordenado por Salah Mejri (Université
Paris 13) e Jacyra Mota (UFBA).

Discriminação No. Datas 

Capítulos de Livros 54 1998-2012 
Organização de livros, revista 05 2004-2011 
Artigos em periódicos 19 1997-2012 
Teses concluídas 1 2012 
Dissertações concluídas 4 2009-2012 

Teses em andamento 5 2011-... 

Dissertações em andamento 5 2011-... 

das no III workshop do Projeto ALiB (realizado em Londrina, 2002);
Documentos II: Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Salvador, 2006) e
Estudos Geo-sociolingüísticos (Rio de Janeiro, 2006), com artigos diversos;
Os dicionários: fontes, métodos e novas tecnologias, em 2011, com as
apresentações feitas durante a Jornada dos Dicionários, seminário organi-
zado pela UFBA e a Université Paris 13 como atividade do Projeto
Capes-Cofecub 651/097. Responsabilizou-se também pela organiza-
ção do no. 41 da revista Estudos Linguísticos e Literários (Salvador, 2010),
dedicado a trabalhos na área da Dialetologia.

Ao lado disso, contabiliza-se um razoável número de ar-
tigos em periódicos, capítulos de livros e publicações em Anais de
congressos, conforme se cita no capítulo A presença do Projeto ALiB
nos estudos sobre a Língua Portuguesa (cf. p. 41-55).

Os trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas são apresen-
tados, anualmente, nos Seminários de Pesquisa do Instituto de Letras
(SEPESQ) e nos Seminários de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA
(SEMPPG), em congressos e em reuniões científicas.

O quadro a seguir apresenta a quantificação desses trabalhos.

QUADRO 01 – Produção da Equipe Regional Bahia
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8 CADCT (Coordenação de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológi-
co) é, atualmente, a Fundação de apoio à pesquisa no Estado da Bahia
(FAPESB).

Financiamentos recebidos

Apesar de não haver um financiamento global do Pro-
jeto ALiB que contribua para o desenvolvimento mais rápido da pes-
quisa, os financiamentos institucionais recebidos têm possibilitado a
pesquisa de campo, a aquisição de material de consumo e dos equipa-
mentos necessários para o registro e o armazenamento dos dados e a
realização de Workshops destinados à discussão conjunta de procedi-
mentos metodológicos, ao acompanhamento das atividades já realiza-
das e ao estabelecimento de metas para o prosseguimento do Projeto
ALiB.

Registram-se, até o presente, os seguintes financiamen-
tos: (a) do CADCT/BA8 — passagens e hospedagens de participantes
do “Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a Geolinguísti-
ca no Brasil” (Salvador, UFBA, 1996) e do I Workshop do Projeto
ALiB (Salvador, UFBA, 1999); (b) da FAPESB — verba para realiza-
ção de inquéritos linguísticos na Bahia, em 2002; para a publicação dos
Anais do V e do IX WorkALiBs (Salvador, UFBA, 2005 e 2011, res-
pectivamente); e para implementação do Projeto ALiB, em 2011 (Edi-
tal 011/2011); (c) do CNPq — passagens e hospedagens de partici-
pantes do “Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a Geo-
linguística no Brasil” (1996) e do IV e V WorkALiBs (Salvador, UFBA,
2004 e 2005, respectivamente); verba para implementação do Projeto
ALiB e realização de pesquisa de campo, em 2005 (Edital Universal
19/2004), em 2008 (Edital MCT/CNPq 03/2008) e em 2011 (Edital
Universal 14/2011, Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES nº 07/
2011); recursos para a construção do Banco de Dados, em 2010; (d)
da CAPES/PAEP — passagens e hospedagens para os participantes
do VI, VII, VIII, IX e X WorkALiBs do Projeto ALiB (Salvador, UFBA,
2007, 2008, 2009, 2011 e 2012, respectivamente).
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9 A partir de 2010, passa a identificar-se como Programa de Pós-Graduação
em Língua e Cultura.

A esses financiamentos somam-se a concessão de bol-
sas aos pesquisadores e aos estudantes, através dos órgãos de financia-
mento à pesquisa; o apoio da UFBA — através da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação, do Programa de Pós-Graduação em Le-
tras e Linguística9, do Programa de Pesquisa, Ensino e Extensão de
Português (PROPEEP) e do Núcleo de Estudos Anglo-Germânicos
(NELG) do Instituto de Letras — e da União Metropolitana de Edu-
cação e Cultura (UNIME).

Entre os apoios recebidos do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras e Linguística da UFBA destaca-se o financiamento
obtido pela então doutoranda Silvana Ribeiro, que possibilitou a reali-
zação de inquéritos em Minas Gerais e no Espírito Santo, em 2009, e
em Piauí e Pernambuco, em 2011.

Para os inquéritos realizados em Minas Gerais, em 2009,
a equipe da Bahia contou também com verba do CNPQ recebida por
Ana Paula Rocha (UFOP), responsável pelo levantamento de dados
naquela área.

Considerações finais

A equipe Regional Bahia tem-se ocupado, ainda, da co-
ordenação nacional do Projeto ALiB, atividade que envolve, especial-
mente, uma contínua comunicação com os coordenadores das demais
equipes, quer para o acompanhamento do andamento do projeto, quer
para a discussão de aspectos metodológicos.

Ao lado disso, essa equipe tem organizado as reuniões
do Comitê Nacional e a maioria dos Workshops do ALiB, registrando-
se em julho de 2012, a 35ª reunião e o 10º WorkALiB, encontros que
mostram a vitalidade do Projeto nesses 16 anos.
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2 À época, recebi o convite pessoal da Profa. Suzana Cardoso para participação
no Seminário, mas julguei pertinente declinar da participação em favor dos
colegas mencionados que estavam envolvidos com as atividades iniciais do
projeto ALMS, uma vez que eu havia acabado de retornar do afastamento
para capacitação (doutorado) e ainda não integrava a equipe de pesquisa do
projeto do atlas estadual. Assim, por uma questão de coerência, indiquei o
nome da então coordenadora do projeto ALMS para representar a UFMS
que, por sua vez, viabilizou, junto à Instituição, a participação de mais pes-
quisadores do projeto no evento em questão.

1 Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bolsista de
Produtividade em Pesquisa do CNPq.

RELATÓRIO DO REGIONAL
MATO GROSSO DO SUL

Aparecida Negri Isquerdo1

Introdução

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
participa das atividades relacionadas ao projeto Atlas Linguístico do
Brasil (Projeto ALiB), desde a primeira iniciativa da equipe de dialetó-
logos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com vistas a retomar
o sonho de muitos dialetólogos brasileiros de elaboração de um atlas
linguístico nacional sobre o português brasileiro e a dar uma resposta
ao Decreto 30.643, de 20 de março de 1952, que delegava essa tarefa
à Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa. Refiro-me ao histó-
rico Seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil, realiza-
do em novembro de 1996, no Instituto de Letras da UFBA, Salva-
dor/BA. Participaram desse Seminário três docentes da UFMS que
integravam a equipe do projeto Atlas Linguístico de Mato Grosso do
Sul (ALMS): a então coordenadora do projeto, Albana Xavier No-
gueira, e dois pesquisadores, Maria José de Toledo Gomes e Dercir
Pedro de Oliveira2.
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Lançada a semente do projeto de um atlas nacional, as
instituições que participaram do Seminário de 1996, em cumprimen-
to ao celebrado na “Carta de Salvador”, documento redigido duran-
te o seminário que oficializou a proposta de início de ações com
vistas à concretização do tão sonhado projeto do Atlas Linguístico
do Brasil, passaram a integrar de formas distintas a equipe de pesqui-
sa do Projeto ALiB. A UFMS tomou a si o compromisso de partici-
pação no projeto, incluindo o ALiB na pauta das reuniões do ALMS
e na distribuição das tarefas dos pesquisadores da UFMS envolvidos
com área da Dialetologia. Tendo recebido novo convite, agora da
Profa. Vanderci de Andrade Aguilera que, na condição de membro
do Comitê Nacional de Coordenação do Projeto ALiB, diretora ci-
entífica responsável pela Regional Paraná, para participar da sua equi-
pe como coordenadora dos trabalhos em Mato Grosso do Sul e,
como a essa altura eu já integrava a equipe de pesquisa do ALMS,
dessa vez, aceitei participar da equipe do Projeto ALiB/Regional
Paraná como representante da UFMS, momento em que assumi o
compromisso de realização dos inquéritos nas localidades da rede de
pontos do ALiB no Estado de Mato Grosso do Sul. Começava as-
sim a minha caminhada efetiva pelas trilhas da Dialetologia, o que
tem me proporcionado uma experiência ímpar de pesquisa e me
propiciado um inestimável aprendizado científico e pessoal como
membro da “família ALiB”, razão pela qual registro aqui o meu pro-
fundo agradecimento às professoras Suzana Cardoso e Vanderci
Aguilera pela oportunidade de participação em um projeto de tama-
nha envergadura e relevância científica.

Inicialmente na condição de coordenadora estadual e, a
partir de 2002, como membro do Comitê Nacional, durante mais de
uma década tenho envidado esforços no sentido de responder de for-
ma positiva aos desafios que essas funções me imputaram, o que será
relatado na sequência deste Relatório que apresenta uma síntese das
atividades desenvolvidas no período de 1997 a 2012 pela equipe da
Regional de Mato Grosso do Sul.
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A equipe ALiB na regional Mato Grosso do Sul

Inicialmente praticamente a mesma equipe de pesquisa
(docentes e bolsistas) atuava nos projetos ALMS e ALiB. Todavia, as
atividades de preparação de equipe de pesquisadores foram paulatina-
mente selecionando os que atuariam apenas no ALiB, inicialmente como
inquiridores auxiliares e, posteriormente, alguns deles, como inquiridores
titulares. Alguns docentes da UFMS – Dercir Pedro de Oliveira e Ana
Maria Pinto Pires de Oliveira (in memoriam) – participaram do projeto nos
três primeiros anos de sua execução, tendo também participado de al-
guns Workshops destinados às discussões de questões metodológicas, in-
cluindo métodos e técnicas de trabalho de campo para preparação de
inquiridores para o Projeto ALiB, mas, por contingências várias, acaba-
ram se desligando da equipe: o primeiro pela necessidade de dedicar-se
à coordenação do ALMS, função assumida em decorrência da aposen-
tadoria da Profa. Albana Xavier Nogueira, e a segunda por ter sido
privada prematuramente da continuidade de sua vida terrena.

Felizmente, alguns bolsistas de Iniciação Científica enga-
jaram-se efetivamente no projeto – Auri Claudionei Mattos Frübel;
Carla Regina de Souza Figueiredo e Regiane Coelho Pereira Reis –,
sendo credenciados como inquiridores. A continuidade da formação
acadêmica em nível de Doutorado motivou o desligamento do pri-
meiro da equipe, o que não ocorreu com as demais que, a par da
capacitação em nível de Mestrado e Doutorado em curso, continuam
na ativa e têm sido verdadeiras âncoras da equipe da regional Mato
Grosso do Sul, no enfrentamento dos desafios superados durante to-
das as fases da pesquisa de campo.

No decorrer de mais de uma década de desenvolvimen-
to do projeto, muitos outros bolsistas foram sendo integrados à equipe
de pesquisa, alguns, depois de terminadas as bolsas, não deram continui-
dade aos estudos em nível de pós-graduação, outros, embora vincula-
dos a um curso de Mestrado, permaneceram na equipe, assumindo ativi-
dades distintas – transcritores, revisores, apoio técnico na confecção de
cartas, no levantamento de dados linguísticos, no armazenamento e ca-
talogação do material linguístico coletado, dentre outras.
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Projetos desenvolvidos

Basicamente duas categorias de projetos relacionados
ao projeto ALiB vêm sendo desenvolvidos: projetos de Iniciação Ci-
entífica com base em dados lexicais do ALiB e projetos de pesquisa
parciais encaminhados aos órgãos de pesquisa para fins de obtenção
de financiamento para realização da pesquisa de campo e/ou para
pleitear algum tipo de bolsa de pesquisa (PV e PQ/CNPq) e de Apoio
Técnico. Em se tratando da primeira categoria, os Planos de Trabalho
de Iniciação Científica, desenvolvidos por alunos com bolsa da UFMS
e do CNPq e por alunos voluntários, voltam-se para estudos específi-
cos na área do léxico, fundamentalmente, de áreas semânticas como:
brincadeiras infantis; fenômenos atmosféricos; corpo humano; religiões e crenças; ati-
vidades agropastoris; habitação; alimentação e cozinha; ciclos da vida e convívio e
comportamento social; fauna. Esses estudos ora focalizaram dados somente
da região Centro-Oeste, ora relativos a todas as capitais brasileiras, ora
oriundos da região Norte do Brasil. Alguns desses trabalhos focalizam
a análise de temas pontuais como a questão dos tabus linguísticos, dos
tupinismos/indigenismos, da relação rural/urbano, tema esse ao qual
também tenho particularmente me dedicado. Já os projetos da segun-
da categoria, os desenvolvidos com recursos externos/bolsas de ór-
gãos de fomento, distribuem-se em dois tipos: auxílio – chamadas pú-
blicas para apoio financeiro de projetos de pesquisa – e bolsas – chama-
das públicas para concessão de bolsas. Relacionados à primeira catego-
ria, a Regional Mato Grosso do Sul foi contemplada com apoio finan-
ceiro via dois tipos de editais: Universal (Edital CNPq no 019/2004;
Edital MCT/CNPq 14/2009) e Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplica-
das (Edital MCT/CNPq 03/2008). Já no que diz respeito às chamadas
para bolsas, são os seguintes os dados: bolsa de Iniciação Científica (Edital
MCT/CNPq n. 01/2007- IC; Edital MCT/CNPq n.º 12/2010 - IC);
Bolsa de Apoio Técnico (Edital MCT/CNPq no 57/2005 – AT/NM-
NS; Edital CNPq nº 04/2008 – AT/NS; Edital MCT/CNPq 10/
2010 – AT/NS); bolsa de Produtividade em Pesquisa (Chamada/CNPq
2007; Chamada/CNPq 2009). A obtenção de apoio financeiro do
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CNPq (financiamento de projetos e concessão de bolsas) tem sido
fundamental para o cumprimento do cronograma de coleta de dados
que demandou inúmeras viagens para regiões geograficamente distan-
tes e de difícil acesso, o que exigiu um montante maior de recursos
para suprir as necessidades mínimas da equipe para deslocamento, hos-
pedagem e alimentação.

Constituição do corpus ALiB – dados coletados pela Regional
Mato Grosso do Sul

Além das 06 localidades da rede de pontos do projeto
ALiB no Estado de Mato Grosso do Sul, quando passei a integrar o
Comitê Nacional, como representante de atlas em andamento (2002),
a regional Mato Grosso do Sul assumiu a responsabilidade pela cons-
tituição do corpus do ALiB, por meio da realização dos inquéritos lin-
guísticos nos demais Estados da região Centro-Oeste (Goiás e Mato
Grosso) e em 02 da região Norte (Roraima e Acre). Todavia, no de-
correr do processo, em consonância com a política definida no âmbito
do Comitê Nacional, no sentido de, sempre que possível, uma regional
auxiliar a outra na difícil tarefa de coleta de dados, uma vez que o
projeto ALiB, infelizmente, nunca obteve um financiamento global que
garantisse a pesquisa de campo em nível nacional e em um período
limitado de tempo, a regional Mato Grosso do Sul, a exemplo de
outras, assumiu a responsabilidade pela coleta de dados em outras lo-
calidades: 02 Estados da região Norte (Rondônia e Tocantins), 01 da
região Sudeste (Espírito Santo). Nesse último Estado a tarefa foi divi-
dida com a regional Bahia que se responsabilizou pela coleta em 02
localidades (São Mateus e Barra de São Francisco) e com a regional
Paraná que já havia realizado os inquéritos, na capital Vitória, ficando,
assim, para a Regional MS, a execução do trabalho de coleta em 02
pontos da rede (Santa Teresa e Alegre).

Além disso, a equipe ALiB/MS assessorou a Regional
Paraná por meio da efetivação de 03 inquéritos na cidade de Araçatu-
ba (SP), como também auxiliou na realização dos inquéritos na capital
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Região Estado Número de 
Pontos 

Número de 
Inquéritos 

Centro-Oeste Mato Grosso do Sul 06 27 
 Mato Grosso 09 34 
 Goiás 09 31 
Norte Acre 02 12 
 Roraima 01 04 
 Rondônia 02 12 
 Tocantins 02 08 
 Pará 01 04 
 Amazonas 01 03 
Sudeste São Paulo 01 03 

 Rio de Janeiro 01 03 
 Espírito Santo 02 08 

Total 37 149 

QUADRO I – Balanço geral dos inquéritos realizados
pela Regional Mato Grosso do Sul.

Manaus, vinculada à Regional Pará, no âmbito do Projeto ALiB, em
parceria com a Profa. Vanderci Aguilera, que, por sua vez, também
colaborou com a coleta de dados das localidades sob a responsabili-
dade da Regional Mato Grosso do Sul, tendo realizado, em 2001, quan-
do a Regional Paraná detinha sob a sua incumbência o trabalho na
região Centro-Oeste, 06 entrevistas em Cuiabá, 01 em Campo Grande
e 04 em Quirinópolis (GO). Nos anos subsequentes a equipe do Para-
ná também prestou auxílio à Regional MS na realização da pesquisa de
campo em Goiânia (03 entrevistas), em Goiás (02 inquéritos) e em Boa
Vista (04 entrevistas). A Regional MS também prestou a sua contribui-
ção à Regional Bahia/coordenação Rio de Janeiro, efetuando 03 in-
quéritos na cidade de Itaperuna (RJ). O Quadro I, a seguir, contém a
distribuição dos 149 inquéritos efetivamente realizados pela Regional
Mato Grosso do Sul:
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Os inquéritos foram realizados entre os anos de 2001 e
2012, conforme a distribuição apresentada no Gráfico I, a seguir:

GRÁFICO I – Distribuição do percentual de inquéritos efetuados
pela Regional Mato Grosso do Sul/Projeto ALiB, segundo o ano de

realização.

Embora o Comitê Nacional tenha credenciado 04 in-
quiridores (Aparecida, Carla Regina, Regiane e Auri), no âmbito da
Regional Mato Grosso do Sul, apenas 03 deles atuaram na coleta de
dados durante todo o período contemplado por este Relatório, uma
vez que o Auri não teve condições de permanecer na equipe por ques-
tões de compromissos acadêmicos e com a sua capacitação docente
(doutorado). Além disso, a Regional contou com a colaboração da
Profa. Greize Silva-Poreli, da Universidade Federal do Tocantins que
integrou a equipe de pesquisa da Regional Paraná como bolsista de
Iniciação Científica e aluna de Pós-Graduação (Mestrado). O Gráfico
II, na sequência, visualiza o percentual de inquéritos efetuados por es-
ses pesquisadores, no conjunto das 149 entrevistas realizadas pela Re-
gional Mato Grosso do Sul, em 37 cidades que integram a rede de
pontos do ALiB relativas a 12 Unidades da Federação.
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GRÁFICO II – Distribuição percentual de inquéritos realizados por
inquiridores -  Regional Mato Grosso do Sul/Projeto ALiB.

Faz-se necessário registrar ainda que, a par da coleta de
dados, o material linguístico e etnográfico recolhido em cada localida-
de visitada foi catalogado e armazenado nos arquivos da Regional e
devidamente encaminhado à Regional Bahia. O trabalho de transcrição
e revisão dos inquéritos também vem seguindo o seu curso, dentro
dos limites de recursos humanos disponíveis. O Gráfico III na sequên-
cia fornece um balanço geral dessa atividade.

GRÁFICO III – Balanço das transcrições/revisões dos inquéritos –
Regional Mato Grosso do Sul/Projeto ALiB.
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Produção científica da equipe da Regional Mato Grosso
do Sul

A disseminação do produto de estudos realizados pelos mem-
bros da equipe de Mato Grosso do Sul vem ocorrendo por meio da apresen-
tação de trabalhos em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais
e da publicação de trabalhos de diferentes naturezas (resumos, trabalhos com-
pletos em anais, artigos em periódicos, capítulos de livros...). A regional tem
tido participação efetiva no livro publicado pela EDUEL, em formato CD-
ROM, Atlas Linguístico do Brasil. Descrevendo a língua, formando jovens pesquisadores
– volume I (2009) e volume II (2012) –, destinado à divulgação de estudos
realizados por alunos de graduação, com base em dados do ALiB, produzidos
como relatório final de Iniciação Científica. Essa participação se realiza em
diferentes níveis: organização da obra, a cargo de Vanderci de Andrade Agui-
lera, Aparecida Negri Isquerdo e Fabiane Cristina Altino; preparação da arte
da capa, idealizada por Luciene Gomes Freitas Marins, e publicação de traba-
lhos produzidos por bolsistas de Iniciação Científica (artigos e pôsteres). A
regional também marcou presença com publicações na série Documentos do
Projeto Atlas Linguístico do Brasil – Documentos 1 (2004) e Documentos 2 (2006)
–, destinado à divulgação de questões metodológicas relacionadas ao projeto;
de reflexões teóricas acerca de questões relacionadas aos campos da Dialeto-
logia e da Geolinguística e suas interfaces com outros ramos do saber. O
Quadro II traz uma síntese dessa produção em termos numéricos.

QUADRO II – Produção da equipe da Regional Mato Grosso do
Sul relacionada ao Projeto ALiB

Produção Número de trabalhos 
Livros organizados 02 
Capítulo de livros 15 
Artigo em periódicos 06 
Trabalhos completos em anais 29 
Resumos expandidos  12 
Resumos  66 
Publicação de pôster 17 
Apresentação de trabalhos em Congressos 80 
Apresentação de pôster 37 
Demais produções / resenha 01 
Planos de Iniciação Científica orientados 23 
Dissertações orientadas 02 
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Considerações finais

Além do exposto ao longo deste Relatório, outras con-
siderações fazem-se necessárias à medida que foram decisivas para o
avanço e a concretização dos propósitos de pesquisa estabelecidos pela
Regional Mato Grosso do Sul em consonância com as diretrizes gerais
emanadas pelo Comitê Nacional:

1) o espírito de equipe que tem orientado as ações dos pesquisadores
pertencentes à grande família ALiB, que buscam conduzir o seu
trabalho pautados no coletivo, em que o compromisso de grupo,
a solidariedade, a amizade, o companheirismo têm prevalecido.
Essa visão de conduta tem garantido o avançar do projeto e a
ampliação do leque de pesquisadores formados em mais de uma
década de trabalho;

2) o apoio dispensado pela Administração da UFMS, particularmen-
te pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da
liberação de recursos financeiros para subsidiar a realização dos
inquéritos das localidades da rede de pontos de Mato Grosso do
Sul, parte deles vinculados ao Projeto ALMS, pois em algumas
localidades as despesas foram cobertas com recursos desse proje-
to, à medida que aproveitávamos as viagens para fazer a pesquisa
de campo para os atlas. Registro, pois, o meu agradecimento à
UFMS e, em especial, ao Prof. Dercir Pedro de Oliveira, então
coordenador do ALMS, pelo apoio que sempre tem dispensado
ao ALiB;

3) as lições de profissionalismo e de amizade de que tive o privilégio
de receber da amiga e irmã alibiana Vanderci Aguilera, durante o
período em que trabalhei na UEL como Professora Visitante/
CNPq (2005/2007), época de intenso trabalho e muito produtiva
para o Projeto ALiB, uma vez que conseguimos agregar à equipe
uma média de 18 a 20 alunos (bolsistas e voluntários), o que resul-
tou num saldo altamente positivo para o projeto. Foi um período
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particularmente marcado pela soma de esforços, de recursos fi-
nanceiros dos nossos projetos, das nossas bolsas de produtividade
e de economias particulares para fins de intensificação das viagens
para coleta de dados. Nesse período conseguimos também avan-
çar significativamente nas transcrições e revisões dos inquéritos das
localidades sob a responsabilidade das duas regionais (PR e MS).
Foram muitas viagens em parceria, muitos desafios superados e
muita experiência positiva acumulada. Registro, portanto, o meu
profundo agradecimento à Professora Vanderci pelas experiências
partilhadas;

4) o suporte recebido nas localidades visitadas que foram fundamen-
tais para a realização da pesquisa de campo, vindos, seja de órgãos
oficiais (Universidades; Secretarias de Educação; Secretarias de
Assistência Social), seja de habitantes das localidades (diretores de
escolas; professores; profissionais liberais; pessoas contatadas por
intermédio de algum amigo em comum; taxistas; funcionários de
hotéis; membros de entidades de classe...), seja de familiares3 dos
pesquisadores que forneceram apoio logístico para a realização dos
trabalhos;

5) o compromisso e o amadurecimento dos membros da equipe da
Regional Mato Grosso do Sul, colegas que iniciaram a sua forma-
ção como bolsistas de Iniciação Científica, a maioria no âmbito do
Projeto ALiB, e estão alçando voos mais amplos em termos aca-
dêmicos, e alunos de graduação – ex-bolsistas que continuaram
vinculados ao projeto como voluntários; bolsistas com Planos de

3 Nesse particular, registro meus agradecimentos aos meus primos Wilson
Lopes Isquerdo e Eva Antonia Cardoso Isquerdo (Rio Branco) e Fátima
Lope Defante (Boa Vista) pelo apoio total e irrestrito concedido à equipe
ALiB, abrindo seus lares para hospedar-nos e disponibilizando carros (e na
maioria dos casos nos acompanhando) para a busca dos informantes, e ao
amigo Rodrigo Pireli, esposo da Greize, pela disponibilidade de conduzir-
nos com o seu carro pelas perigosas estradas do Tocantins e do Pará.
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Trabalho em andamento e alunos iniciando a sua experiência no
projeto como voluntários.

Em síntese, tentei fornecer um panorama dos trabalhos
realizados pela equipe de pesquisa vinculada à Regional Mato Grosso
do Sul, durante o seu caminhar no Projeto ALiB, permeando o relato
com considerações pontuais acerca de questões julgadas relevantes no
contexto das experiências vivenciadas. O trabalho segue o seu curso
com novos e instigantes desafios, agora centrados no estudo de dados
das capitais brasileiras, o que tem exigido empenho, dedicação e traba-
lho coletivo nos trabalhos de análise de dados lexicais e respectivas
propostas de cartografia, a par da redação dos textos de comentários
relativos às cartas relativas às perguntas sob a responsabilidade da Re-
gional MS.
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RELATÓRIO DO REGIONAL PARANÁ

Vanderci de Andrade Aguilera1

Fabiane Cristina Altino2

1 Professora da Universidade Estadual de Londrina e bolsista CNPq.
2 Professora da Universidade Estadual de Londrina.
3 Aguilera agradece mais uma vez a gentileza do colega Dercir por lhe haver

proporcionado a oportunidade de uma experiência tão honrosa e gratificante.

Introdução

A equipe ALiB-Regional Paraná teve seu início a partir
do convite feito pelas colegas Suzana Cardoso e Jacyra Mota, da Uni-
versidade Federal da Bahia, em 1996, para que Vanderci Aguilera par-
ticipasse do Seminário Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil
e aí apresentasse uma síntese do Atlas Linguístico do Paraná (AGUILE-
RA, 1994). No decorrer dos trabalhos desse Seminário, após lançada e
aprovada a ideia de unir esforços para a realização do tão esperado e
sonhado Atlas Linguístico do Brasil, o colega Dr. Dercir de Oliveira,
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, indicou o nome da
autora3 do ALPR para compor o Comitê Nacional do ALiB.

Após o término do Seminário, passada a euforia e o
orgulho de estar no Comitê Nacional de tão ousado Projeto, foi a hora
de fincar os pés na terra e passar a compor a equipe regional. Naquela
época, Aguilera já contava, entre seus orientandos de mestrado, com
jovens pesquisadores, idealistas e dinâmicos, que foram convidados e
aquiesceram ao convite de enfrentar a empreitada: Fabiane Cristina
Altino, Ênnio Toniolo e Rosa Evangelina Belli de Santana Rodrigues,
além do prof. Ismael Pontes que logo passou a integrar a equipe.

As reuniões ocorriam regularmente na sala de Projetos
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da UEL onde discutíamos a proposta e a forma de participação da
nossa equipe. Em 1998, estando pronta a primeira versão dos Questi-
onários, conseguimos a impressão de 100 exemplares junto à Editora
da UEL que foram enviados ao Comitê Nacional para a testagem em
várias localidades do país pelos pesquisadores do ALiB. De posse das
primeiras sugestões de alteração e readequação das questões, nos em-
penhamos a imprimir a segunda versão, a de 1999 e, posteriormente,
conseguimos da Editora da UEL a impressão de 2000 exemplares
dos Questionários 2001.

Constituição da Equipe

Uma vez estruturada a primeira equipe de trabalho da
regional ALiB-Paraná, outros alunos da graduação e da pós-graduação
começaram a fazer parte do grupo em várias atividades, tais como a de
apoio técnico, auxiliares de pesquisa de campo, transcritores e revisores.

Os trabalhadores de campo, da primeira hora, foram:
Ênnio José Toniolo, Janaína Gabriel da Silva Kami, Rosa Evangelina
de Santana Belli Rodrigues, Fabiane Cristina Altino e Vanderci Aguile-
ra. Esta última iniciou os trabalhos em 2001, com a primeira viagem
realizada a Quirinópolis-GO, onde procedeu às primeiras entrevistas
em julho daquele ano. Na sequência, vieram somar forças à equipe de
investigadores, a professora Dr.ª Vandersí Sant’ Anna Castro e as alu-
nas da graduação Ariane Cardoso dos Santos, Gilma Roma Bordinas-
si, Rosana Gemima Amâncio e Giovanna Maria Campos Paes. Os
últimos a comporem a equipe de campo foram Ivã Apolonio Mu-
nhoz e Greize Alves da Silva. Por motivos relacionados, geralmente, à
conclusão do curso de graduação e de pós-graduação, a regional ALiB-
Paraná viu seu quadro de entrevistadores bastante reduzido, contando,
atualmente, apenas com duas investigadoras de campo: as autoras des-
te relatório.

Durante os anos de 2006 e 2007, a equipe ALiB-Paraná
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contou com o apoio inestimável da Diretora Científica e coordenado-
ra da equipe regional ALiB-Mato Grosso do Sul, Drª Aparecida Negri
Isquerdo, a quem muito devemos na condução dos trabalhos durante
a ausência da Diretora Científica do Paraná durante seu estágio de pós-
doutorado na Espanha.

Além dos pesquisadores de campo, não podemos nos
esquecer das dezenas de alunos que atuaram como transcritores e revi-
sores das 375 entrevistas realizadas. Passaram pelo Projeto e aqui dei-
xaram a contribuição de seu trabalho, alguns, durante três ou quatro
anos; outros, durante seis ou oito meses, os alunos aqui nominados em
ordem alfabética: Ana Carolina Chierotti; Ana Lucia Pereira Cavalcan-
te; Ana Paula Barbosa Rossafa; Ana Paula Puzzinato; Ana Paula Yairo;
Ariadne Thalita Consnida; Ariane Cardoso dos Santos; Bruna Pavarini;
Carla dos Santos Brito; Ceres Werner Dias; Daniele Silva Pastoreli; Dayse
de Souza Lourenço; Débora Domke Ribeiro Lima; Débora Ramos
Cavalheiro; Denis Pereira Martins; Denise Palharini Montelha; Diego
de Souza Domingos; Eloísa Elena Bárbara Oliveira; Evelin Pelarin
Barbeiro; Fernanda Novais; Fernando Rodrigues de Carvalho; Flavia-
ne Maria de São José; Gabriela Landes Biolada ; Giovanna Maria de
Campos Paes; Greize Alves da Silva; Ivã Apolônio Munhoz; Janaina
Gabriel da Silva Kami; Janiclei Aparecida Mendonça; Jean Carlos Gou-
veia; Jonas Passos da Silva; Joyce Mara Lourenço; Juliana Cristina Do-
nini Sorba; Juliana Franco Alves; Lidiane Martins da Silva; Lílian Cristi-
na Lemos da Silva; Lílian Cristina Lemos da Silva; Marcelo Gomes da
Silva; Márcia Luciana Dei Tós; Mayara Iolanda Leme; Pollyanna Tei-
xeira dos Reis; Priscila da Silva Cardoso; Priscila Pereira de Souza; Ra-
fael Aparecido P da Lombada; Rafael Silva Rodrigues; Rosana Gemi-
na Amâncio; Tânia Maria Zambrim; Valter Pereira Romano; Vanessa
Yida e Wellem Aparecida de Freitas.

Um agradecimento especial fazemos à Gleidy Apareci-
da Milani, a Kika, que, por muitos anos, atuou como apoio técnico,
sem vencimentos, apenas por amor ao Projeto ALiB.
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Estado Pontos  Nº entrevistas 
Amapá 001 e 002 11 
Roraima 003 04 
Amazonas 004, 005, 006, 007, 008 20 
Mato Grosso 108 06 
Mato Grosso do Sul 115 01 
Goiás 122, 123 e 126  09 
Minas Gerais 130, 135, 136, 137, 138, 140, 

141, 144, 147 e 149 
44 

São Paulo 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186 e 187 

153 

Espírito Santo 190 08 
Rio de Janeiro 200 04 
Paraná 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222 e 223. 

72 

Santa Catarina 224, 225, 226, 229 e 230 24 
Rio Grande do Sul 234, 236, 237, 238 e 250 20 
Total  376 

Projetos desenvolvidos

Durante os anos de 2002 a 2012, foram desenvolvidos
48 projetos de Iniciação Científica, conforme consta da relação envia-
da ao Comitê Nacional.

Constituição do corpus ALiB

A equipe ALiB-PR realizou os inquéritos nos seguintes
pontos:

Quadro 1: Entrevistas realizadas - pontos linguísticos
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As entrevistas realizadas durante os anos de 2001/2012
estão assim distribuídas:

Ano Números de entrevistas 
2001 27 
2002 18 
2003 58 
2004 42 
2005 36 
2006 86 
2007 14 
2008 6 
2009 47 
2010 9 
2011 21 
2012 12 

Total 376 
  

 

Quadro 2: Número de entrevistas por ano de realização dos inquéritos

Para melhor visualização apresentamos o gráfico da pro-
dutividade da regional Paraná, quanto à realização das entrevistas no
período de 2001 a 2012:

Gráfico 1: Entrevistas realizadas por ano 2001/ 2012
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Para a realização das entrevistas, estivemos em 13 esta-
dos da Federação, percorrendo um total de 108.164 quilômetros, como
segue: Amazonas (27.460 km), Amapá (6.360 km), Espírito Santo (1.200
km), Goiás (7.300 km), Minas Gerais (10.260 km), Mato Grosso do
Sul (1.040 km), Mato Grosso (2.200 km), Paraná (12.279 km), Rio de
Janeiro (1.992 km), Roraima (1.600 km), Rio Grande do Sul (2.844
Km), Santa Catarina (7.543 km) e São Paulo (27.086 km). Ressaltam-se
as quilometragens dos estados do Amazonas e São Paulo, este pela
densidade da rede de pontos e aquele pela necessidade de quatro via-
gens para a realização dos inquéritos. Para visualização segue o gráfico.

Gráfico 2: Quilometragem das viagens para inquérito.
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Produção científica

Trabalhos publicados 
Livros organizados 05 
Capítulos de livros 18 
Artigos 17 
Anais  17 
Trabalhos de Iniciação Científica 
Apresentação oral ou pôster 31 
Publicação CD ROM 2009 19 
Publicação CD ROM 2011 06 

Teses e dissertações 
Teses 2 
Dissertações 4 

Outros 
Monografias de Especialização 3 
Relatórios de IC 48 

Apoio Financeiro

O trabalho realizado foi possível graças ao apoio das
seguintes instituições:

1. Fundação Araucária que financiou boa parte das viagens ao inte-
rior do Paraná.

2. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq, que financiou boa parte das viagens ao interior de São
Paulo, Minas Gerais e do Amazonas, por meio de Chamada Uni-
versal e da área de Humanas.

3. CNPq, mediante a Bolsa produtividade da professora Vanderci.

4. Universidade Estadual de Londrina, em especial o setor de trans-
porte, que disponibilizou a condução e os motoristas para viagens
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ao interior de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul.

5. Editora da UEL que imprimiu os 2000 exemplares dos Questio-
nários 2001.

Conclusão
Os objetivos alcançados durante esses onze anos de tra-

balho foram positivos graças ao empenho de cada um, pois, de nada
adiantaria os entrevistadores terem feito as entrevistas, enfrentando
obstáculos os mais diversos, se não contassem com um grupo coeso e
determinado que fizesse todo o trabalho posterior: cópia das entrevis-
tas, armazenamento, organização do banco de dados, organização dos
álbuns de fotos, transcrição, revisão, entre outros. Vale lembrar que
cada entrevista de duas horas e meia de duração demanda 25 horas,
em média, para a transcrição o que, multiplicado pelas 376 entrevistas
realizadas, exigiu nada menos do que 9 400 horas de trabalho intenso.

Vale lembrar que, além da contribuição dada no tocante
à organização do banco de dados do projeto, a equipe da Regional
Paraná teve a oportunidade de interagir nas inúmeras atividades da
academia, como seminários e workshops, congressos, estágios de dou-
toramento e pós-doutoramento, com dialetólogos brasileiros e pes-
quisadores de outros países, possibilitando o crescimento intelectual
dos alunos (da graduação e da pós-graduação) e dos docentes envolvi-
dos no projeto.



371Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Cléo Vilson Altenhofen1

Felício Wessling Margotti2

RELATÓRIO DO REGIONAL RIO GRANDE DO SUL/
SANTA CATARINA

1 Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2 Professor da Universidade Federal de Santa Catarina.

O Comitê Regional Rio Grande do Sul/Santa Catarina
do ALiB é responsável pela coordenação do projeto no extremo sul
do Brasil, que prevê a coleta, transcrição e revisão de dados em 27
localidades, sendo 17 no Rio Grande do Sul e 10 em Santa Catarina.
Considerando a realização de 8 inquéritos nas capitais Porto Alegre e
Florianópolis e 4 nas demais localidades, ao todo foram previstas 116
entrevistas, nesses dois estados. No corrente mês de julho de 2012, os
trabalhos de campo estão em fase final, faltando apenas concluir as
quatro entrevistas em Santa Cruz do Sul (ponto 241) e uma entrevista
em Osório (ponto 244).

No período de 1996 a 2005, a equipe Regional Rio
Grande do Sul/Santa Catarina foi coordenada por Walter Koch (UFR-
GS), falecido em fevereiro de 2008, que foi substituído por Cléo Vil-
son Altenhofen (UFRGS). Desde 2009, essa função passou a ser com-
partilhada com Felício Wessling Margotti (UFSC). Além dos coorde-
nadores, a equipe do Regional Sul teve participação dos pesquisadores
Hilda Gomes Vieira (falecida em novembro de 2007) e Marcelo Jacó
Krug, além dos bolsistas Meiry Peruchi Mezari, Antonio José de Pinho,
Olívia Pacheco de Souza, Jaqueline Frey, Paula Biegelmeier Leão, Taís
Bopp da Silva, Fernanda Cardoso de Lemos e Willian Radünz. Tam-
bém colaboraram com o projeto ALiB os seguintes estudantes de pós-
graduação em Linguística da UFSC: Shirley Vieira, Alessandra Bassi,
Orlando Azevedo, Josilaine Aparecida Mozer, Lívia Mara de Assis,
Denise Aparecida Mozer, Marta Cristina Ferazza, Eric Duarte Ferreria,
Claci Inês Schneider, Diana Liz Reis, Tatiane de Andrade Rosa, Patrícia



372 Documentos 3 - Projeto Atlas Linguístico do Brasil

Graciela Rocha e Ani Carla Marchesan, entre outros. A atuação dos
estudantes de pós-graduação da UFSC refere-se à aplicação e transcri-
ção de alguns inquéritos e realização de estudos temáticos.

O grupo coordenado por Felício Wessling Margotti
desenvolveu, no período 2009 a 2012, o projeto “Atlas Linguístico do
Brasil (ALiB): contribuições”, com o objetivo de contribuir com o
Projeto Atlas Linguístico do Brasil e a realização de estudos dialetais do
português do Brasil, em especial na região sul. No âmbito desse proje-
to foram realizadas as entrevistas para o ALiB em Blumenau, Itajaí,
Lages, Tubarão e Criciúma, em Santa Catarina; e São Borja, Uruguaia-
na, Bagé e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Dentre as 36 entrevistas feitas pela equipe da Universi-
dade Federal de Santa Catarina, 26 já foram transcritas e parcialmente
revisadas.

A participação da equipe Regional Rio Grande do Sul/
Santa Catarina, no Rio Grande do Sul (UFRGS), tem-se dividido com
a tarefa de conclusão da publicação do Atlas Linguístico-Etnográfico da
Região Sul do Brasil (ALERS) pelas editoras das universidades federais
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em 2011, e a realização para-
lela do projeto Atlas Linguístico-Contatual das Minorias Alemãs na Bacia do
Prata: Hunsrückisch (ALMA-H – www.ufrgs.br/projalma). Este último
projeto, coordenado por Cléo Altenhofen em parceria com Harald
Thun (Univ. Kiel, Alemanha) serve, no âmbito da região sul, de contra-
ponto para o estudo dos contatos linguísticos do português com lín-
guas de imigração, nessa área do ALiB. Além disso, o modo como
ambos os projetos aplicam o princípio da pluridimensionalidade na
análise da variação linguística permite um refinamento e um debate de
questões teóricas muito enriquecedores para os rumos da dialetologia,
nesse contexto de pesquisa.

Conforme já se mencionou, restam até julho de 2012
apenas cinco entrevistas para serem efetuadas, no Rio Grande do Sul.
As entrevistas realizadas nos dois estados (RS e SC) foram possíveis
por meio da convergência de esforços das equipes da UFRGS (coord.
Cleo V. Altenhofen), UFSC (coord. Felício W. Margotti) e UEL (co-

http://www.ufrgs.br/projalma).
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Como balanço das atividades da Regional Rio Grande
do Sul/Santa Catarina do ALiB, pode-se dizer, enfim, que essas se
caracterizam pelos seguintes pontos e perspectivas futuras: a) além da
realização das cinco entrevistas remanescentes, uma em Osório (pon-
to244) e quatro em Santa Cruz do Sul (ponto 241), há ainda muito

ord. Vanderci Aguilera). A equipe Regional do Paraná, coordenada
por Vanderci de Andrade Aguilera, cooperou com os inquéritos em
11 localidades da Regional Sul, a saber: Porto União, São Francisco do
Sul, São Miguel do Oeste, Concórdia e Florianópolis, em Santa Catari-
na; Vacaria, Chuí, Três Passos, Ijuí e Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul. O mapa da rede de pontos, em anexo, visualiza com mais precisão
a distribuição desse trabalho.

O quadro a seguir apresenta um resumo da produção
acadêmica da equipe Regional Rio Grande do Sul/Santa Catarina refe-
rente à área de dialetologia.

PRODUTOS 
PUBLICAÇÕES 

Cléo V. 
Altenhofen 

Felício W. 
Margotti 

Livros (autoria) 3  
Livros (organização) 1 1 
Capítulos de livros 9 3 
Artigos em revistas nacionais indexadas 2 3 
Artigos em Anais de eventos científicos 4 9 
Resumos em Cadernos de Resumos  8 9 
Teses e Dissertações  6 2 
Relatórios de Iniciação Científica 2 3 
NO PRELO 
Capítulos de livros  1 1 
Artigos (revistas nacionais indexadas) 8 9 
EM ANDAMENTO 
Artigos  2 1 
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trabalho a fazer no que diz respeito à transcrição das entrevistas e às
respectivas revisões 1 e 2, para posterior encaminhamento à coordena-
ção geral do ALiB; b) a coexistência de projetos e atividades paralelas,
como o ALERS e o ALMA-H, os quais se de um lado consomem boa
parte da energia de seus coordenadores, dificultando a conclusão dos
levantamentos, permitem por outro lado complementações importan-
tes, tanto na execução da pesquisa (intercâmbio de equipamentos e du-
plo aproveitamento de viagens de campo), quanto no aprimoramento
teórico; c) a falta de colaboradores (pesquisadores, bolsistas e estudan-
tes), engajados especificamente neste Projeto, acentua ainda mais as difi-
culdades na realização das etapas de execução do ALiB na Regional Sul.
Sabe-se que o trabalho dialetológico, além da capacitação e habilidades
específicas, exige tempo e dedicação. A equipe Regional Sul sofre, neste
sentido, as consequências do envolvimento de seus coordenadores em
outros projetos e atividades, razão por que não conseguem dar conta de
seus compromissos com o projeto ALiB, na medida esperada ou dese-
jável. No caso de Felício W. Margotti, soma-se ainda a função de Diretor
de Unidade Acadêmica.

Mesmo diante das múltiplas dificuldades, a equipe da
Regional Rio Grande do Sul/Santa Catarina mantém firme o propósi-
to de cumprir as metas estabelecidas pelo Comitê Nacional do ALiB
com vistas a alcançar o objetivo maior que é a elaboração do Atlas
Linguístico do Brasil.
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Mapa da rede de pontos do ALiB na Região Sul do Brasil, com
ênfase no RS e em SC

(pontos sob responsabilidade da Regional Sul)
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