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INTRODUÇÃO 

 

O estudo sobre a diversidade lingüística no litoral potiguar faz parte de um 

trabalho mais abrangente: o Atlas Lingüístico do Rio Grande do Norte - ALiRN que, 

por sua vez, irá fornecer subsídios para a organização do Atlas Lingüístico do Brasil – 

ALiB. 

Muitos pesquisadores brasileiros, de norte a sul do país, nos últimos anos, vêm se 

dedicando ao estudo da diversidade lingüística que caracteriza o português do Brasil, 

pela necessidade não só de conhecer a língua portuguesa que falamos, mas também para 

adequar o ensino da língua materna às realidades lingüísticas regionais. Ressaltamos, 

aqui, o trabalho desenvolvido pelo Comitê Nacional do Projeto ALiB, coordenado pela 

professora Suzana Alice Marcelino Cardoso da UFBA, integrando-se a outros grandes 

projetos nacionais de estudos acerca do português brasileiro como: “A Gramática do 

Português falado” – coordenado pelo professor Ataliba Castilho (USP) – , onde 

constam suas concepções acerca da língua portuguesa falada no Brasil; “A Descrição do 

Português do Brasil ” (UFRJ); Projeto de Estudo da Norma Lingüística Urbana Culta 

(NURC) – presente no Rio de Janeiro, (UFRJ), e em outros estados, como Bahia, 

(UFBA), São Paulo, (USP), Rio Grande do Sul, (UFRGS), e Pernambuco, (UFPE) – ; 

Projeto de Estudo do Uso da Linguagem, o PEUL (UFRJ); Variação Lingüística 

Urbana da Região Sul (VARSUL); Banco de Dados Sociolingüísticos da Fronteira e 

Campanha (BDS-Pampa); e Variação Lingüística no Estado da Paraíba (VAL-PB). 

Sobre estes projetos nos informa Castilho: 

 

Ao contrário do que se acredita, as pessoas falam com muito mais riqueza do 
que escrevem” [...] “Só estudando o jeito como se fala, teremos uma idéia de 
como é o nosso idioma. [...] os referidos projetos estão sendo implementados 
“com a intenção de identificar todas as influências que a língua sofreu deste 
lado do atlântico” (Super interessante, 2000, n.26 p. 46).   

 

A realização do estudo sobre o falar norte-rio-grandense no litoral justifica-se, em 

primeiro lugar, por fatores de ordem lingüística e, complementarmente, por fatores de 

ordem sócio-histórico e cultural, pois o Estado do Rio Grande do Norte não  possuía  

tradição em estudos dialetais e geo-sociolingüísticos, a não ser por alguns trabalhos 

esporádicos, sob forma de dissertações de Mestrado e artigos em periódicos da área, 

explorando, especialmente, o campo do léxico. Entre desses trabalhos incluem-se os de 

Melo (1971), Santa Rosa (1979), Nonato(1980), Cruz (1982), Cascudo (1983), Pereira 

(1990-2000) e o no campo da fonética-fonologia, os de Maia (1986) e Pessoa (1986).  
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Outro ponto de destaque nos estudos lingüísticos do Rio Grande do Norte, refere-

se a Câmara Cascudo, um dos fundadores da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, 

com formação acadêmica jurídica, historiador e antropólogo que se  revelou um 

lingüista dos mais competentes e profícuos. Seus trabalhos podem ser situados no 

campo da dialetologia e da sociolingüística, com enfoques lexicográficos, retratando, de 

forma bastante objetiva, o falar, as crenças, as tradições e os modos de viver do povo 

potiguar. Produziu, aproximadamente, 150 obras voltadas para a cultura popular.  

Com o início das pesquisas para a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil e 

assessorada pela Diretora Científica Professora Maria do Socorro Silva de Aragão,  

iniciaram-se, juntamente, com um grupo de professores da Universidade Potiguar, os 

primeiros estágios  para a elaboração do ALiRN, cuja execução oficializará os estudos 

dialetológicos nesta região, estudos esses que permitirão um melhor conhecimento 

diatópico e diastrático dos falares do  Rio Grande do Norte e, conseqüentemente da 

língua nacional. 

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo ampliar o conhecimento da 

língua portuguesa do Brasil e obter dados para estudos da variação lingüística no 

espaço, na forma da coleta de dados e no tratamento cartográfico de variantes usadas no 

Rio Grande do Norte.   

Em termos gerais, objetiva-se, ainda: 

• contribuir para o conhecimento das variantes regionais  do Brasil;  

• fornecer subsídios para o Atlas Lingüístico do Rio Grande do Norte – ALiRN 

e para o ALiB, além de oferecer dados para o aprimoramento do ensino da 

língua materna  nessa região.  

E em termos específicos: 

• registrar, analisar e descrever as variantes lingüísticas (fonético-fonológicas, 

léxico-semânticas e morfossintáticas), do ponto de vista diatópico e 

diastrático; 

• elaborar cartas fonéticas, morfossintáticas e léxicas que representem a fala 

dos potiguares na área litorânea; 

• fornecer dados para a realização de estudos preliminares para o ALiRN; 

• oferecer aos professores de língua portuguesa e das demais áreas de estudos 

lingüísticos, aos pesquisadores, aos pedagogos e gramáticos subsídios para o 

aprimoramento do ensino-aprendizagem da língua portuguesa e para uma 

melhor interpretação do caráter multidialetal do Brasil. 
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O estudo foi desenvolvido a partir da premissa de que, por meio da metodologia 

geolingüística, é possível: (a) observar se o tipo de variação é de natureza regional ou 

social, (b) delimitar zonas conservadoras e inovadoras no que tange a traços fonéticos, 

morfossintáticos e semântico-lexicais, (c) descrever a variação no âmbito das diferentes 

gerações, do gênero dos falantes e do espaço geográfico limítrofe dos pontos de 

inquéritos. 

Para a confirmação do que se prevê e atingir os objetivos, foi investigada a fala de 

24 informantes em cinco municípios, dentre os 11 (onze) que constituem a rede de 

pontos do Projeto Atlas Lingüístico do Rio Grande do Norte, pertencentes a uma área 

chamada convencionalmente de Litoral. A área analisada compreende os municípios de 

Natal (capital), ponto 01\ALiRN, Canguaretama, ponto 02/ALiRN, Touros, ponto 

03/ALiRN, Macau, ponto 04/ALiRN e Areia Branca, ponto 05/AliRN. Os resultados do 

presente estudo foram obtidos por meio de entrevistas in loco e posterior análise dos 

fatores que condicionam os possíveis traços de variação em níveis fonético, léxico e 

morfossintático que se pretendiam detectar. 

Os informantes foram selecionados com base em alguns critérios adotados pelo 

Projeto ALiB (v. 3.2.3) e a coleta foi feita através dos Questionários Lingüísticos: 

Questionário Fonético-Fonológico (QFF), Questionário Semântico-Lexical (QSL), 

Questionário Morfossintático (QMS) e o de narrativas livres: Questionário Semi-

dirigido (v. 3.2.4). 

Este trabalho pode ser considerado pioneiro no RN no que tange a registros, em 

cartas lingüísticas, de variação fono-morfo-sintática e lexical da fala norte-rio-

grandense.  

O estudo constitui-se de dois volumes. 

O primeiro volume compreende, além desta introdução, mais  cinco capítulos. O 

primeiro capítulo trata da apresentação de dados histórico-geográficos do Estado Rio 

Grande do Norte, enfatizando a sua subdivisão política e as mesorregiões as quais 

justificam a escolha dos pontos de inquéritos para a realização da pesquisa. 

O segundo capítulo contém uma síntese da Geografia Lingüística no Brasil em 

que são apresentados, em ordem cronológica, os Atlas publicados e, por região, os Atlas 

em andamento no Brasil, destacando a importância desses trabalhos para os estudos da 

descrição do português do Brasil. 

Do terceiro capítulo, constam os fundamentos  teóricos e metodológicos que 

nortearam a pesquisa, apresentando os instrumentos utilizados na recolha dos dados 

“questionários lingüísticos”, a seleção e caracterização dos informantes.  
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No quarto, constam a análise dos dados, uma nota de esclarecimento sobre a 

mudança  do programa computacional previsto para a elaboração das cartas lingüísticas, 

os novos  procedimento para a efetivação das cartas, conteúdo do segundo volume da 

tese, e algumas considerações sobre os falares do litoral norte-rio-grandense.  

Por último, o quinto capítulo, constitui-se da conclusão onde são apresentados os 

resultados, corroborando ou contestando as hipóteses levantadas sobre a diversidade dos 

falares nessa região do Rio Grande do Norte: (a) observação sobre o tipo de variação 

predominante (se regional, social ou geracional), (b) delimitação das áreas 

conservadoras e inovadoras no que tange aos traços fonéticos, morfossintáticos e 

semântico-lexicais. 

O segundo volume da tese contém uma breve exposição sobre o procedimento de 

leitura das cartas, sobre o sistema de transcrição fonética e grafemática, já visto no 

primeiro volume e 80 cartas lingüísticas, assim distribuídas: 35 cartas fonéticas, 10 

morfossintáticas e 35 cartas léxicas, além de oito cartas geográficas introdutórias que 

identificam o Estado, o Rio Grande do Norte no Nordeste e no Brasil, as mesorregiões 

oficiais e as mesorregiões convencionais (para fins didáticos nesta pesquisa) e, por fim, 

um conjunto de notas anexas onde se encontram  algumas fichas de levantamento dos 

dados utilizadas para a feitura das cartas lingüísticas e léxicas. 
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1  O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um estudo preliminar sobre o 

Estado do Rio Grande do Norte com base em itens bibliográficos que retratam os 

aspectos histórico-sociais – ocupação e povoamento – ; situação geográfica e divisão 

política – e os perfis sócio-econômico e cultural. 

Como se trata, aqui, especificamente da área litorânea do Estado, além da 

abordagem geral que será apresentada, procurou-se destacar a mesorregião em estudo, o 

Litoral Potiguar, no que tange à sua história, economia, cultura e outros aspectos que 

permitirão investigar, de modo mais transparente, a diversidade do falar dessa região. 

Os aspectos levantados a seguir notificam os fundamentos teórico-metodológicos 

tomados como base para a efetivação deste estudo. 

O Estado do Rio Grande do Norte é um dos menores da Federação Brasileira, com 

uma extensão territorial de 53.306,8 km2, tendo como capital a cidade de Natal. Sua 

população é de 2.770.730 habitantes e sua densidade demográfica de 50,36 hab/km2. 

Segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo (1985),  ao descrever os 

procedimentos de divisão de terras no início da colonização, 

 

A Capitania do Rio Grande do Norte, com cem léguas foi doada a João de 
Barros, feitor das Casas de Minas e da Índia, a qual foi aglutinada com 
cinqüenta léguas  doadas a Aires da Cunha e setenta e cinco léguas doadas a 
Fernão Álvares de Andrade, perfazendo um total de duzentas e vinte e cinco 
léguas de terras, cujos limites não são muito claros, em função do 
desaparecimento da Carta de Doação. 

 

Como se vê, historicamente, o Estado tem uma área litorânea bastante extensa o 

que facilitou os primeiros contatos com a colonização européia, trazendo conseqüências 

para sua povoação, que foi constituída a partir da mistura do índio, do branco e do 

negro. 

De acordo com MAIA (1998: 209-226) 

 
A sociedade norte-rio-grandense após a conquista pelos portugueses, era 
composta basicamente por três grupos étnicos, os aborígines, servindo como 
escravos, aldeados ou revoltados embrenhados no mato, os invasores brancos 
divididos em homens livres proprietários e homens livres não proprietários e 
os  escravos negros  oriundos da África. E por imposição da própria 
conquista era uma sociedade agrária, na qual, em torno de homens livres 
proprietários, gravitavam todas as determinações do local. 

 

Por esses dados de povoamento e por ter sido uma das maiores capitanias do 

período colonial, além de ter a extração do petróleo e do sal como principais fontes 
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naturais de recursos e, ainda, pela emigração conseqüente dos constantes períodos de 

estiagem, a chamada “Seca do Nordeste”, acredita-se poder encontrar, nesse estado, 

variações dialetais e sociolingüísticas marcantes que configuram a diversidade 

lingüística no território nacional. É o falar deste território, portanto, passível de 

investigação para que se possa fazer o resgate das variações lingüísticas regionais, ao 

mesmo tempo em que se registrem dados sócio e etnolingüísticos, através das histórias 

dos diferentes municípios que o constituem, bem como a de seus habitantes, de modo a 

aprofundar o conhecimento da sua identidade lingüística, desmistificando a 

desvalorização das diversidades em favor dos padrões lingüísticos conservadores. 

 

1.1  Panorama Histórico 

 

Segundo o historiador Luís da Câmara Cascudo, o território do Rio Grande (RN) 

era povoado por mais de uma centena de tribos indígenas quando do descobrimento do 

Brasil em fins do século XV e início do século XVI. Essas tribos descendiam de duas 

grandes raças: os Tupis e seus inimigos, os Tapuios, também chamados Cariris ou 

Kiriri, nome dado como apelido pelos tupis, significando calado, silencioso, taciturno. 

Os Tupis estavam representados pelos POTIGUARAS, que ocupavam a grande 

extensão do litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Neste Estado, sua maior 

concentração foi em Baía Formosa, última cidade do Litoral Sul, até Touros no Norte. A 

proximidade com o mar condicionou sua principal fonte de alimentação, determinando 

o nome da tribo. Potiguar, na língua tupi, significa comedor de camarão, nome que mais 

tarde se atribui ao gentílico dos nativos deste estado brasileiro. No interior viviam os 

Tapuios ou Cariris, arquiinimigos dos Tupis. Com a chegada dos portugueses e, depois, 

por guerras e doenças, inicia-se o processo de desaparecimento desses povos indígenas. 

Uma dessas guerras, que durou 30 anos (1687-1697) foi chamada “Guerra dos 

Bárbaros”, quando os índios foram derrotados e mortos; os que sobreviveram foram, 

então, privados de sua liberdade, de sua religião e de seus costumes, passando a viver 

sob proteção dos padres jesuítas, vindo a perder, finalmente, as suas terras e sua 

identidade. 

As primeiras vilas e povoados surgiram no litoral sul, nas proximidades dos 

engenhos de açúcar, e no sertão, nas imediações das fazendas de gado. O primeiro 

marco da ocupação no Rio Grande do Norte vai ocorrer quase cem anos depois do 

descobrimento do Brasil e antes da Guerra dos Bárbaros, quando, no final de 1598, se 
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inicia a construção do Forte dos Reis Magos, onde posteriormente é fundada a cidade de 

Natal, atual capital do Estado. 

  

1.2  Situação Geográfica 

 

O Estado do RN limita-se ao leste e ao norte com o Oceano Atlântico; ao oeste 

com o Ceará e ao sul com o Estado da Paraíba. Mesmo com uma área de 53.000km2, é 

um dos menores Estados do Nordeste. De acordo com as coordenadas geográficas, está 

localizado no hemisfério sul-ocidental. Em termos regionais, pertence ao grupo de oito 

estados da região Nordeste do Brasil, localizado na esquina do Nordeste, ou melhor, no 

nordeste do Nordeste. Num contexto maior, Brasil, é uma porção significativa apesar de 

ocupar apenas 0,62% do território nacional. Está situado próximo a linha do Equador, o 

que lhe confere características climáticas específicas, como o verão seco e a presença do 

sol durante a maior parte do ano. Confere-lhe também excelente potencial para a 

tradicional atividade salineira, maior produtor do Brasil. Ocupa posição privilegiada, em 

termos de localização estratégica (é o Estado brasileiro que fica mais próximo da 

Europa e da África). Durante a 2a Guerra Mundial, Natal, a capital, foi utilizada como 

ponto de partida para os aviões que decolavam para a Europa, usando Dakar, no Senegal 

(África), como ponto de apoio, recebendo, por isso, o pseudo-topônimo Trampolim da 

Vitória.(FELIPE; CARVALHO,2001).  

 

1.2.1  Divisão e subdivisão política - as mesorregiões 

 

De acordo com a divisão regional do Brasil, o Rio Grande do Norte integra a 

Macrorregião do Nordeste, área do território nacional com cerca de 1,5 milhão de km2, 

subdividida em sub-regiões (Zona da Mata ou Litoral, Agreste, Sertão e Meio-Norte) 

decorrentes de características naturais e sócio-econômicas (Galvão, 2002). 

Além das regiões oficializadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o RN encontra-se dividido em quatro mesorregiões e dezenove microrregiões 

geográficas, abrangendo 166 municípios. As mesorregiões geográficas constituem 

macro-espaço estadual, sendo identificado a partir da análise do processo social, 

aspectos naturais e atividades econômicas. As quatro grandes regiões na sua última 

divisão (1998) são: Mesorregião do Leste Potiguar, Mesorregião do Agreste Potiguar, 

Mesorregião Central Potiguar e Mesorregião do Oeste Potiguar. 
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A Mesorregião do Leste Potiguar, oficialmente, corresponde à orla oriental 

atlântica do Estado. No contexto regional, corresponde à parte setentrional da Zona da 

Mata. Foi o primeiro espaço agrícola ocupado no Estado, em função das culturas da 

cana-de-açúcar, que encontrou condições naturais para a sua produção. Esta 

corresponde à região convencionada para a aplicação deste estudo – Região do Litoral – 

acrescida de dois pontos pertencentes à Central Potiguar (Macau) e à Oeste Potiguar 

(Areia Branca). 

A região Agreste Potiguar constitui uma faixa ou área de transição paralela entre 

o litoral leste e o interior do estado. Nela são identificadas três microrregiões das 19 

(dezenove) em que estão subdivididas as mesorregiões oficiais (Baixa Verde, 

Borborema, Potiguar e a do mesmo nome, Agreste Potiguar). Trata-se de uma zona 

menos úmida que a Zona da Mata ou Litoral Leste, com atividades econômicas 

centradas na policultura alimentar: milho, mandioca, feijão e com uma estrutura 

fundiária dominada por pequenos proprietários. O processo de ocupação dessa região 

baseou-se na atividade agro-pastoril, tendo, portanto, se transformado em fornecedor de 

produtos vegetais e animais, sobretudo à capital do Estado. (Pontos do ALiRN 

pertencente a essa região: a cidade de Santa Cruz). 

A Central Potiguar, região localizada na porção central do Estado, reúne as 

microrregiões de Macau, Angicos, Serra de Santana e Seridó. Caracteriza-se 

economicamente pela criação extensiva de gado, agricultura de subsistência: feijão, 

milho, mandioca e pelo desenvolvimento da cultura de algodão desde do séc. XIX. É a 

região onde se encontram as  duas grandes cidades do Estado, Caicó e Currais Novos. 

Na sua organização econômica também se identificam a produção do sal marinho em 

Macau e do setor petrolífero. (Pontos do ALiRN pertencentes a essa região: Macau, 

Angicos e Caicó). 

A Oeste Potiguar estende-se do litoral norte até o trecho sudoeste do Estado e 

conta com as microrregiões de Mossoró (2a maior cidade do Estado), Chapada do 

Apodi, Médio Oeste, Vale do Açu, Serra de São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal. 

Seu povoamento está associado ao extrativismo da carnaúba,1 à criação do gado e à 

cultura algodoeira. O setor econômico é marcado pela extração do sal marinho e 

petróleo (Areia Branca, Mossoró, Grossos e o Vale do Açu), pelo setor frutigranjeiro e 

pela pesca com aproveitamento hidro-agrícola das barragens Armando Ribeiro, em Açu. 

                                                 
1 Carnaúba: Copernicia cerifera Martius (Corypfha cerifera Arr.Cam –1810), “...a mais preciosa das 
palmeiras, vegetal mais resistente da zona das secas”  (CARVALHO, 1936:84 – Apud PEREIRA,1990) É 
própria da região Nordeste do Brasil, árvore nativa dos vales dos rios e tem duração secular. No RN, 
encontram-se extensos carnaubais nos vales do rio Açu, Mossoró, Apodi e Ceará-Mirim no litoral. 
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A exportação de frutas é também um recurso econômico que se destaca nessa região. 

(Pontos do ALiRN pertencentes à região: Mossoró, Areia Branca e Pau dos Ferros). 

A Leste Potiguar é a mesorregião que abrange a área da orla oriental atlântica do 

Estado. No contexto regional, corresponde à parte setentrional da Zona da Mata, tendo 

nesse espaço, as microrregiões do litoral nordeste: Macaíba, Natal e Litoral Sul. Essa 

região corresponde à região lingüística LITORAL POTIGUAR, classificação adotada 

pelo Projeto ALiRN, com base na antiga subdivisão regional do Estado, versão 1986, à 

qual foram acrescidos os pontos 04: Macau (da atual Central Potiguar) e 05: Areia 

Branca (da atual Oeste Potiguar).  

1.2.2  O Litoral Potiguar: extensão, história, divisão política e atividades econômicas 

 

Figura 01 
                                                      Mapa do Litoral Potiguar 
 

O Litoral Potiguar compreende uma faixa  que se estende  da cidade de Baia 

Formosa, no extremo leste , limite com a Paraíba, até o ponto extremo  norte, na cidade 

de Tibau, limite com o Ceará. Sua costa possui cerca de 400km, na sua maioria, de 

belas praias e dunas. É constituído, segundo sua divisão política, de 38 municípios e 

dentre esses, 20 possuem atividades turísticas intensas. As principais cidades do litoral 

são Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macau e Areia Branca. 
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O processo de ocupação do litoral do estado se inicia nos primeiros anos do séc. 

XVII, com o engenho de Cunhaú (Canguaretama, ponto 02/ALiRN e ALiPTG) e a 

exploração da cultura canavieira. A cultura de cana se expande pelo litoral úmido e 

pelos vales do rio Potengi, que banha Natal, e do rio Ceará-Mirim, dando início ao 

povoamento e ocupação dessa área. 

O Litoral Potiguar, mais precisamente, o trecho que se estende até Macau 

(180km), é a parte mais expressiva dessa mesorregião do Estado, tanto do ponto de vista 

demográfico como socioeconômico. A organização do espaço é estruturada a partir da 

cidade de Natal, que polariza a região e atrai a maior parte de tudo o que é produzido no 

Estado, através de rodovias federais, articuladoras de espaços estadual, regional e 

nacional. Dentre as rodovias federais, destacam-se a BR-226 (Natal-Caicó), a BR-304 

(Natal-Mossoró), a BR-406 (Natal-Macau), além da BR-101, que liga o município de 

Touros a Natal e às demais capitais do litoral oriental do Nordeste e do Sudeste e o Sul 

do país. 

A estrutura econômica é centrada nos diversos setores de atividades humanas: da 

agricultura ao comércio. Na agricultura, destacam-se a cultura da cana-de-açúcar e a 

plantação de coco-da-baía, caju, sisal, mandioca e hortaliça. Já a pecuária bovina é 

direcionada tanto para o corte como para produção de leite e seus derivados. No setor 

animal, destacam-se ainda a avicultura, a pesca e a produção de camarão em cativeiro. 

No setor Industrial, destacam-se a produção de sal marinho, a produção têxtil e a 

extração de petróleo e gás natural. Também, o comércio e a exportação de produtos 

têxteis têm grande importância para o desenvolvimento econômico da região. Além 

disso, o turismo também tem sido um dos grandes empreendimentos no setor 

econômico. (v.1.2.3). O litoral com belas praias, dunas e outras paisagens naturais tem 

proporcionado grande expansão nesse setor. 

A pesca marinha é uma das mais promissoras atividades econômicas 

desenvolvidas no Litoral Potiguar. É feita ao longo da faixa costeira que se estende de 

Baía Formosa a Tibau – última cidade do Norte do Estado, fronteira com o Ceará –, 

abrangendo todo o litoral. É uma pesca ainda artesanal, pois os pescadores autônomos, 

sozinhos ou em parcerias, participam diretamente da captura, usando instrumentos 

relativamente simples. Em Cajueiro, distrito de Touros (ponto 03/ALiRN), os 

pesqueiros ou arrecifes recebem denominações específicas: parracho, parede, restingas, 

alto-mar, amado e porto (FELIPE e CARVALHO, 2001, p.71).  

Além dos peixes, como albacora, cavala, serra, dentão, cioba, garajuba e 

serigado, são capturados camarões e lagostas e, os moluscos, como  o polvo. Destaca-
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se, neste setor, ainda, a cultura  do camarão ( carcinicultura) desenvolvida por algumas 

empresas do Estado.  

 

1.2.3  Municípios Litorâneos – atividades turísticas 

 

 
Figura 02 

Mapa turístico do litoral do  RN2 
 

Como atividade econômica regular e estruturada de grande importância para a 

economia do Estado, o turismo potiguar é recente. Pode-se  dizer que, nesse sentido, 

essa atividade começou a se estruturar nos anos  oitenta. Mas a potencialidade  turística 

no Rio Grande do Norte sempre existiu. Além de um litoral privilegiado em extensão e 

beleza, uma série de atrativos, tais como paisagens, rica cultura sertaneja, serras, pontos 

de romaria religiosa e outros, comprovam a existência  de um potencial a ser explorado. 

Muitos foram os motivos  que retiveram o desenvolvimento  de  uma infra-estrutura 

voltada para esse fim.  

O turismo exige dinamismo dos setores  envolvidos na sua promoção, portanto 

os gestores responsáveis por essa área econômica do Estado se empenharam em dirigir 

ações para  empreendimentos que pudessem dinamizar e expandir essa atividade. Foram 

muitos os projetos criados e que deram certo: o Via Costeira, o Parque da Dunas, Rota 

do Sol, dentre outros. Estes se fixam no litoral leste e sul, daí a ocorrência de uma 

atividade turística, mais intensa na região litorânea. Atualmente foram destacadas 20 

                                                 
2 Atlas do RN, 2ª.ed. Diário de Natal, 2003 

14 



cidades em toda costa do RN com atividade turística intensa e moderada e, 61 praias 

que são visitadas  por turistas do Brasil e do mundo ( Guias de Praias, 1996/IDEC-1998; 

Atlas do RN, 2ª  edição - 2003). 

         O contato constante com pessoas procedentes das diferentes regiões do Brasil e de 

outras partes do mundo pode ser considerado um dos fatores condicionador das 

diferenças ou mudança que se processam no comportamento lingüístico nessa região, 

considerando como tal, os hábitos lingüísticos e culturais do turista em trânsito. 

 

2  SOBRE A GEOGRAFIA LINGÜÍSTICA  NO BRASIL  

         Na primeira metade do século XX, estudos monográficos, de metodologia 

assistemática, esboçaram características dialetais de algumas áreas do país, como é o 

caso dos trabalhos de AMADEU AMARAL (1920), ANTENOR NASCENTES (1922), 

MÁRIO MARROQUIM (1945), JOSÉ A. TEIXEIRA (1944 e 1969) e muitos outros. 

No entanto, a idéia de elaborar um atlas lingüístico do Brasil só ganhou vulto em 

20 de março de 1952, através do Decreto 30.643, Art. 3º, que indicava, como finalidade 

prioritária da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa, a elaboração do atlas 

lingüístico do Brasil. Para viabilizar a sua consecução, em 1958 e 1961, Nascentes 

publicou as Bases para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil. 

Em 1957, durante o III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiro 

(Lisboa), Serafim da Silva Neto e Celso Cunha não só apresentaram projeto de 

elaboração de um atlas lingüístico do Brasil por regiões, como também demonstraram a 

necessidade da criação de um projeto de âmbito nacional, através do qual se realizassem 

atlas lingüísticos regionais. 

CARDOSO (1997) afirma que, atualmente, o quadro histórico-social e político do 

país implica a necessidade de um conhecimento sistemático e geral da realidade 

lingüística brasileira. 

Dessa forma, visando ao registro das áreas dialetais do português do Brasil, foi 

criado, por ocasião do Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a 

Geolingüística no Brasil (Salvador, 1996), com a incumbência de implementar e dirigir 

o Projeto Atlas Lingüístico do Brasil (AliB), um Comitê Nacional, constituído por 

autores de atlas regionais já publicados e coordenado pela professora Suzana Alice 

Cardoso, da UFBA. Contudo, pode-se afirmar que o início dos estudos dialetológicos e 

a produção no campo da geolingüística decorrem da apresentação da proposta de  

Nascentes em 1952. 

2.1 O Projeto de um Atlas lingüístico do Brasil – ALiB 
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   O ALiB  nasceu e ganhou forma nos fins de 1986, na UFBA, de 04 a 08 de 

novembro durante  o referido Seminário Caminhos e perspectiva para a Geolingüística 

no Brasil, iniciando, a partir daí, um conjunto de atividades  que  lhe confere um  caráter 

nacional  tanto pela sua abrangência  quanto  pela distribuição espacial da equipe que o 

dirige. 

De acordo com CARDOSO (1997: 2), em linhas gerais, o ALiB tem os seguintes 

objetivos principais: 

• descrever a realidade lingüística do Brasil, no que tange à 

língua portuguesa, com enfoque prioritário na identificação das 

diferenças diatópicas, consideradas na perspectiva da 

Geolingüística; 

• oferecer aos estudiosos da língua portuguesa subsídios para o 

aprimoramento do ensino/aprendizagem e para uma melhor 

interpretação do caráter multidialetal do Brasil; 

• estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do 

Brasil, tornando evidentes as diferenças regionais, através de 

resultados cartografados em mapas lingüísticos e de estudos 

interpretativos de fenômenos considerados; 

• examinar os dados coletados na perspectiva de sua interface 

com outros ramos do conhecimento, de modo a poder contribuir 

para fundamentar e definir posições teóricas sobre a natureza da 

implantação e desenvolvimento da língua portuguesa no Brasil; 

• oferecer aos interessados nos estudos lingüísticos um imenso 

volume de dados que permitirá aos lexicógrafos aprimorarem os 

dicionários, ampliando o campo de informações; aos gramáticos 

atualizarem as informações com base na realidade documentada 

pela pesquisa empírica; 

• contribuir para o entendimento da língua portuguesa no Brasil 

como instrumento social de comunicação diversificado, 

possuidor de várias normas de uso, mas dotado de uma unidade 

sistêmica. 

 

Para a realização dos inquéritos, previam-se quatro informantes por localidade, 

falantes de língua portuguesa e representativos do falar local, sendo dois do sexo 
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masculino e dois do feminino, distribuídos em duas faixas etárias: de 18 a 30 anos e de 

50 a 65 anos, com profissão definida, escolarizados, no máximo, até a 8ª série 

incompleta. Nas capitais, outros quatro informantes deverão ter nível superior. 

Com base na densidade demográfica de cada região e de cada estado, definiram-se 

235 pontos de inquérito: 23, na Região Norte; 71, na Nordeste; 79, na Sudeste; 41, na 

Sul; e 21, na Centro-Oeste.  Como primeira proposta,  o número de pontos poderiam, no 

decorrer das atividades, ser ampliados para 250. 

O questionário, publicado em 1998 pela Universidade Estadual de Londrina, foi 

organizado em três partes: a) Fonético-Fonológico (QFF), com 159 perguntas; b) 

Semântico-Lexical (QSL), com 207 questões; e c) Morfossintático (QMS), com 80 

questões. Na última edição, versão 2001, os questionários lingüísticos sofreram 

alterações após a realização do III Workshop para inquiridores do ALiB, na  

Universidade Estadual de Londrina. O QMS foi reduzido para 49 questões e o QSL para 

202. E, finalmente, foram acrescidas questões de ordem pragmática, de ordem 

metalingüística, prosódica, discursos semi-dirigidos e uma leitura orientada. 

O QSL compreende os seguintes campos semânticos: I. Acidentes geográficos; II. 

Fenômenos atmosféricos; III. Astros e tempo; IV. Flora; V. Atividades agro-pastoris; 

VI. Fauna; VII. Corpo Humano; VIII. Cultura e convívio; IX. Ciclos da Vida; X. 

Religião e Crenças; XI. Festas e Divertimentos; XII. Habitação; XIII. Alimentação e 

Cozinha; XIV. Vestuário; e  XV. Vida Urbana. 

         O QMS está assim organizado: I. Artigo; II. Substantivo (gênero, casos de plural e 

concordância nominal); III. Adjetivo (comparativo de grande/pequeno, de bom/mau); 

IV. Pronomes (pessoais sujeito – tu/você, senhor/ senhora, vocês – ; pronomes 

possessivos – meu/teu/seu, seu/dele – ; e pronomes indefinidos – menos/menas); V. 

Verbo (flexão modo-temporal – presente indicativo, pretérito indicativo, futuro presente 

e futuro subjuntivo - , uso de particípios passados reduzidos, concordância verbal – com 

o verbo fazer e com os verbos haver/ter) VI. Advérbios ( colocação do não em 

respostas negativas). 

       Atualmente já foram realizados inquéritos experimentais em todas as regiões do 

Brasil, discutidos os problemas encontrados quanto aos questionários e  atuações dos 

inquiridores e, reformuladas algumas questões, a partir dos problemas levantados.  

       As pesquisas para realização dos inquéritos definitivos foram iniciados em 

2001.Além disso,  o Comitê  vem reunindo, periodicamente, toda a sua equipe para 

traçar diretrizes, métodos e técnicas de pesquisa a serem utilizadas e para  treinamento 
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dos pesquisadores. Para isso foram realizados vários Seminários e  cinco Workshops 

nacionais, dos quais três foram realizados  em Salvador e dois outros na cidade de 

Londrina. 

      As reuniões do Comitê Nacional, os Workshop-ALiB e os Seminários, realizados ao 

longo da sua implementação têm definido novas estratégias e uma política de trabalho 

para a consumação de “um compromisso acadêmico que se planejou” (CARDOSO, 

2006:34), há meio século, para com a nossa língua portuguesa no Brasil. 

 

2.2  Os Atlas Regionais (AR) 

 

Figura  03 
Divisão geográfica: atlas concluídos e/ou publicados 

 
 

Os Atlas Regionais (AR) servindo de suporte para o conhecimento mais efetivo 

das particularidades sociolingüísticas de cada região, contribuirão para a elaboração do 

Atlas Lingüístico do Brasil, que recobrirá toda a área nacional e proporcionará uma 

visão global do português brasileiro, mas não permitirá de per si uma visão detalhada de 

cada área particular. O ALiB,   por   sua vez, apóia a elaboração   de   atlas   lingüísticos 

 

          ■ Atlas concluídos e/ou publicados 
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 regionais, por considerar que podem oferecer um conhecimento mais detalhado e 

circunstanciado de cada região. 

O panorama de atlas lingüísticos no Brasil consta de atlas publicados, não-

publicados e em andamento. 

O Brasil já conta com vários atlas lingüísticos estaduais, concluídos e publicados, 

outros  concluídos e não publicados, um regional publicado e mais o Atlas Fonético do 

Entorno da Baia da Guanabara3, recentemente concluído e nove atlas em andamento. A 

realização desses atlas se deu, inicialmente, como conseqüência das dificuldades para 

elaboração de um atlas nacional em um país de extensão territorial tão grande como o 

nosso. O mapeamento regional do país foi apontado pelos primeiros dialetólogos 

brasileiros como uma alternativa e uma etapa necessária para a execução do objetivo 

maior: um atlas lingüístico de todo o Brasil. 

A experiência resultante desses atlas tem sido imprescindível para a execução do 

Projeto ALiB, valendo ressaltar, hoje, a consciência dos pesquisadores brasileiros de 

que a elaboração do atlas nacional não invalida a realização de outros Atlas estaduais ou 

regionais, uma vez que o primeiro visa a uma descrição geral da situação lingüística do 

Brasil e os últimos permitem uma investigação de aspectos mais específicos de cada 

área: estado ou região. 

Os Atlas concluídos e publicados seguem abaixo em ordem de publicação e 

elaboração: 

(i) O Atlas Prévio dos Falares Baianos – APFB/1963 

Foi elaborado entre os anos 1960 e 1962 e publicado em 1963, realizado sob a 

direção do professor Nelson Rossi (UFBA), com a colaboração de Dinah Maria 

Montenegro Isensee e Carlota da Silveira Ferreira. Foi o primeiro atlas lingüístico 

brasileiro. 

Trata-se de uma obra pioneira, contou com uma rede de pontos de 50 localidades, 

distribuídas pelas 16 zonas fisiográficas do Estado, e com um extrato de um 

questionário de 164 perguntas, selecionadas com base em uma versão de questionário 

mais ampla com 3.000 questões, divididas nas áreas semânticas TERRA, VEGETAIS, 

HOMEM e ANIMAIS. 

                                                 
3 LIMA, Luciana Gomes de.Dissertação de Mestrado. Letras. 2006, UFRJ. 
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O atlas teve um total de 100 informantes, 57 mulheres e 43 homens, com idade 

variando entre 25 e 60 anos. Com relação à escolaridade, todos eram analfabetos ou 

semi-analfabetos. 

O APFB apresenta, como inovação em trabalhos dessa natureza, a aplicação de 

um teste de reconhecimento ou teste de identificação: após a aplicação do inquérito, 

indaga-se ao informante o conhecimento de determinadas expressões, obtidas em 

sondagens iniciais. 

O objetivo desse atlas é o mapeamento da área  do Estado da Bahia. Constitui-se 

de 209 cartas, compreendendo 11 de identificação, 154 fonéticas e léxicas e 44 cartas-

resumo. Os termos vêm transcritos no interior da própria carta ou através de legendas e 

símbolos, em preto e branco e coloridos. Algumas cartas apresentam dados 

etnográficos, inclusive com ilustrações. 

Pode-se dizer que o Atlas Prévio dos Falares Baianos  constitui um marco nos 

estudos da Geografia Lingüística no Brasil, não só por ter sido o primeiro trabalho a ser 

publicado, mas por sua fundamental importância para o conhecimento do falar regional 

da Bahia e, por extensão, de grande parte do falar nordestino. Um outro aspecto 

relevante na realização deste Atlas é a sua natureza metodológica: a coleta dos dados foi 

feita em base auditiva, sem auxílio de gravadores com os quais se realizam, atualmente, 

trabalhos de campo.  

(ii) O Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais – EALMG/1977 

Tendo  como autores os professores Mário Roberto Lobuglio Zágari, José Ribeiro, 

José Passio e Antônio Gaio, o EALMG teve seu primeiro volume publicado em 1977, 

sendo assim o segundo atlas lingüístico publicado no Brasil. Colaboraram com a 

realização do EALMG: Cláudia Coutinho, Edimilson Pereira, José Dionísio Ladeira e 

Núbia Magalhães Gomes. 

Contando com uma rede de 116 localidades e 83 informantes, dentre eles 

analfabetos, pessoas com primário incompleto (ALiB – Documento 2, 2006 p.38) e de 

nível superior, o EALMG concilia métodos tradicionais da pesquisa geolingüística com 

outros modernos, oriundos da sociolingüística norte-americana, não se restringindo, 

assim, mais ao informante do tipo "HARAS" (homem, adulto, rurícola, analfabeto e 

sedentário), mas abrindo a possibilidade de análise de outros níveis de variação 

lingüística. Os resultados do atlas apontam para a confirmação da existência de três 

falares distintos no território mineiro: o falar baiano ao norte, o falar paulista no sul-

sudeste e o falar mineiro no centro-leste. 
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O segundo  volume do EALMG está em fase de publicação. Este virá com uma 

breve amostragem sobre as localidades subseqüentes, fichas de informações dessas 

localidades e  cartas  dos campos semânticos “ÁGUA e TERRA”. 

(iii) O Atlas Lingüístico da Paraíba – ALPB/1984  

É o terceiro atlas regional publicado no Brasil, o qual faz parte de um projeto mais 

amplo do Curso de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, a 

saber: o Levantamento Paradigmo-Sintagmático do Léxico Paraibano. 

Coordenado pela Professora Maria do Socorro Silva de Aragão e realizado 

conjuntamente com a professora Cleuza Bezerra de Menezes, o ALPB contou com uma 

exaustiva etapa de preparação de sua equipe de pesquisadores e com um intenso 

trabalho de levantamento bibliográfico relativo à Dialetologia e Geolingüística, no 

Nordeste, no Brasil e no exterior. 

Sua rede de localidades teve 25 municípios base, mais três municípios satélite, 

cobrindo todo Estado. 

O questionário aplicado, fruto do aperfeiçoamento de três outras versões, 

compunha-se de duas partes: uma geral, com 289 questões, e uma específica, com 588. 

A parte geral compreendia os campos semânticos A TERRA, O HOMEM, A 

FAMÍLIA, HABITAÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AVES E ANIMAIS, 

PLANTAÇÃO e ATIVIDADES SOCIAIS, modelo adotado pela equipe do APFB. A 

específica se referia aos cinco principais produtos agrícolas do Estado: mandioca, cana-

de-açúcar, agave, algodão e abacaxi. 

Esse questionário foi publicado pela Universidade Federal da Paraíba. 

(iv) O Atlas Lingüístico de Sergipe – ALS I /1987 

Constitui um passo a mais no mapeamento lingüístico da área dos falares baianos 

pela equipe de Dialetologia do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, 

iniciado com a elaboração do Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB - 1963). O ALS 

foi o quarto atlas lingüístico brasileiro a ser publicado, embora já estivesse concluído há 

mais de dez anos. Seus autores são: Nelson Rossi, Carlota Ferreira, Judith Freitas, Nadja 

Andrade, Suzana Cardoso, Vera Rollemberg e Jacyra Mota. 

Em Sergipe, foi possível aperfeiçoar os instrumentos metodológicos utilizados na 

Bahia. Dessa forma, o questionário definitivo do ALS, resultado de uma seleção de duas 

versões preliminares testadas, teve um total de 686 questões: 164 retiradas do Extrato de 

Questionário aplicado para o APFB e 522 selecionadas dos questionários preliminares. 

As questões recobriam as mesmas áreas semânticas do APFB. Também em 

conformidade com a metodologia do APFB, foi aplicado um "teste de identificação", 
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referente tanto a formas obtidas no APFB quanto a outras identificadas preliminarmente 

na área do inquérito. 

A rede de pontos contou com um total de quinze localidades, distribuídas por 

cinco zonas fisiográficas do Estado. Das quinze localidades, sete coincidem com pontos 

da proposta de Nascentes. 

O perfil dos informantes segue os mesmos caracteres adotados nos Atlas 

anteriores. 

(v) O Atlas Lingüístico do Paraná – ALPR / 1994 

É o quinto atlas lingüístico do país. O ALPR foi levado a efeito como Tese de 

Doutoramento da Professora Vanderci de Andrade Aguilera, pela Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), apresentada em novembro de 1990. 

Este atlas apresenta como objetivo, além da documentação cartográfica da variação 

lexical e da variação fonética e a delimitação de isoglossas, a organização de um 

glossário, no qual se registra "todo vocabulário cuja forma e/ou sentido" não pertence 

"ao vocabulário ativo de um falante da norma padrão urbana". 

O questionário aplicado foi, basicamente, o mesmo do Projeto da Atlas 

Lingüístico do Estado de São Paulo (ALESP), contendo 325 questões e abrangendo os 

campos semânticos de TERRA e HOMEM, subdivididos em: TERRA: (a) natureza, 

fenômenos atmosféricos, astros, tempo; (b) flora; (c) plantas medicinais; (d) fauna; 

HOMEM: (a) partes do corpo, funções, doenças; (b) vestuário e calçados; (c) 

agricultura, instrumentos agrícolas; (d) brinquedos, jogos infantis; (e) lendas e 

superstições. 

A seleção das localidades para a rede de pontos partiu, inicialmente, da proposta 

de Nascentes para o atlas nacional, que continha 24 pontos para o Estado do Paraná. A 

tais localidades foram acrescentadas outras 41, totalizando 65 localidades, que 

contemplavam todas as 24 microrregiões fisiográficas paranaenses. Os informantes têm 

entre 27 e 62 anos, tendo sua escolaridade variando entre analfabetos e de primário 

completo. Dentre seus colaboradores destacam-se Ivone Alves de Lima, Rita de Cássia 

Paulino e Elaine Cristina Fabris, alunas do Curso de Letras da UEL. 

(vi) O Atlas Lingüístico Etnográfico da  Região Sul do Brasil – ALERS/2002 

Seguindo a seqüência de publicações, é o sexto atlas brasileiro. O ALERS inova 

por ser o primeiro a não se limitar ao mapeamento de um Estado. Coordenado pelo 

Professor Walter Koch, este atlas abrange aspectos etnográficos da variação espacial a 

partir da análise  dos dados do QSL. A rede de pontos do ALERS conta com 294 

localidades, sendo 106 no Paraná, 86 em Santa Catarina e 102 no Rio Grande do Sul. 
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O ALERS conta com três tipos de questionários, com um total de 711 questões: 

(a) 26 questões no Questionário Fonético-fonológico (QFF), além de outras 24 questões 

para as áreas de colonização não-lusa;  (b) 75 no Questionário Morfossintático (QMS) e 

(c) 610 no Questionário Semântico-lexical (QSL). 

Os informantes têm idade entre 28 e 58 anos e pouca escolaridade, tendo sido 

escolhidos dois por localidade nas áreas rurais e três nas áreas urbanas. São seus 

colaboradores: José Luiz da Veiga Mercer, Basílio Agostini, Hilda Gomes Vieira, 

Felício Wessling Marjotti, Mário Silfredo Klassmann e Cléo Vilson Altenhofen. 

(vii) Atlas Lingüístico de Sergipe II –  ALS II/ 2002 

 O sétimo atlas concluído, publicado em 2005, foi desenvolvido como tese de 

doutoramento da Professora Suzana Alice Marcelino Cardoso, pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em 2002 É o segundo volume do Atlas Lingüístico de 

Sergipe (ALS) e se utiliza de corpus não explorado no primeiro volume. Centrado na 

área semântica HOMEM, o ALS-II busca explorar, também, outras variáveis 

lingüísticas já contempladas no ALS-I, como a diagenérica. 

Constitui-se de um conjunto de 108 cartas, 105 das quais são semântico-lexicais e 

três introdutórias. A rede de pontos constitui-se de 15 localidades, distribuídas por todas 

as microrregiões homogêneas do estado, contando, cada ponto, com dois informantes, 

identificados com A-mulheres e B-homens e escolhidos conforme os critérios 

configurados como básicos para os estudos dialetais — nascidos na cidade objeto de 

estudo, filhos, preferivelmente, de pais da mesma localidade, não-alfabetizados ou semi-

alfabetizados, com afastamento nulo ou por pouco tempo do ponto de residência. 

O ALS-II também apresenta comentários às cartas, segundo uma perspectiva 

sócio-antropológico-lingüística, sobre aspectos salientados pelas informações 

cartografadas, o que permite classificar esse volume do Atlas Lingüístico de Sergipe 

entre aqueles chamados atlas de segunda geração, ou seja, aqueles que não só 

apresentam os dados, como intentam já uma interpretação. 

(viii) Atlas Lingüístico Sonoro do Pará - ALISPA/2004 

É o oitavo dos Atlas Regionais  publicados, tendo como autor e coordenador do 

Projeto o professor Abdelhak Razky, da Universidade Federal do Pará. O ALISPA é um 

dos Atlas mais modernos no Brasil por tratar de uma tecnologia digital e informatizada 

para o mapeamento de dados sonoros no campo da Geolingüística e Dialetologia. É o 

primeiro atlas do Brasil que inclui mapeamento automático fonético, além dos arquivos 

sonoros dos  próprios informantes. É o que afirma RAZKY, (2003 p.175): 
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Este modelo de atlas propicia uma  descrição dialetal em que o informante 
não é apenas um indivíduo limitado de códigos alfabéticos que constitui 
transcrição fonética [...] e um  mapeamento fonético  diatópico e diastrático 
que oferece  a cada instante a possibilidade de se ouvir diversas vezes um 
trecho sonoro, constituindo um passo importante na objetivação dos dados 
fonéticos que possibilitam a verificação de uma dada transcrição fonética, 
seja para  comprovar  ou aprofundar uma análise  articulatória ou acústica. 

 

Esse Atlas é parte de um projeto maior, o do Atlas Lingüístico do Pará - ALiPA , 

mas o objetivo principal foi a construção de uma fonoteca dos falares  paraenses, a 

partir  da recolha de dados em 10 cidades do Estado, com um total de 40 informantes, 

sendo quatro por localidade (um homem e uma mulher de 18-33 anos e um homem e 

uma mulher de 40-70 anos). O questionário fonético de 159 perguntas, retirado do 

ALiB, foi aplicado em cada localidade com o intuito de analisar as variações fonético-

fonológicas do português brasileiro falado no Pará. São seus colaboradores: Orlando 

Cassique, Marilúcia Oliveira e Raquel Lopes.    

2.3 Atlas  em andamento (AR)  

 

 

Figura 04 
Divisão geográfica: atlas lingüísticos em andamento 
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Ao lado dos atlas já publicados e dos concluídos (à espera de publicação) estão 

em curso outros atlas de caráter estadual, que se encontram em diferenciados estágios de 

elaboração.  

A seguir são apresentados, por região, os atlas já concluídos e não publicados e, 

ainda, os que se encontram em andamento ou em fase inicial de suas atividades. 

(i) O Atlas Lingüístico do Amazonas – ALAM/2004 

Penúltimo atlas regional elaborado no Brasil, o de número 10, constitui-se em tese 

de Doutorado, concluído em 2004 por Maria Luíza de Carvalho Cruz, defendida na 

UFRJ. A rede de pontos conta com 09 localidades distribuídas pelas diferentes 

microrregiões do Estado, considerando-se as bacias hidrográficas dos principais 

afluentes do Rio Amazonas. Os informantes, num total de 54, distribuem-se seis por 

cada ponto, sistematicamente, três homens e três mulheres, que se enquadram em três 

faixas etárias — 18 a 35 anos, 36 a 55 anos e a partir de 56 anos. São todos 

alfabetizados, tendo no máximo até a 4ª série do nível fundamental. 

A coleta de dados orientou-se por um questionário elaborado segundo alguns 

parâmetros do Projeto Atlas Lingüístico do Brasil (Projeto ALiB), incluindo questões 

que visam a apurar aspectos regionais específicos, e está assim organizado: 

Questionário Fonético-Fonológico — 156 perguntas –; Questionário Semântico-Lexical 

- 327 perguntas –; e mais a orientação para conversa semidirigida. A partir da análise 

desse material, foram obtidas 107 cartas fonético-fonológicas e 150 cartas semântico-

lexicais. A Tese Atlas Lingüístico do Amazonas foi orientada pela Professora Sílvia  

Figueiredo Brandão (UFRJ). 

(ii) O Atlas  geo-sociolingüístico do Pará (ALiPA) 

Coordenado por Abdelhak Razky, tem uma rede prevista de 57 localidades 

distribuídas pelas seis mesorregiões do Estado do Pará. O questionário compõe-se de 

duas partes: uma geral, que contempla as áreas semânticas “terra” e “homem” e, ainda, 

lendas e superstições e narrativa pessoal, e outra parte vinculada a aspectos específicos 

da região investigada. Os informantes são de ambos os gêneros e se distribuem entre a 

zona rural e a urbana. 

Como parte desse Projeto, foi publicado, em formato digital (CD), o Atlas 

Lingüístico Sonoro do Pará (ALiSPA), que tem como principal objetivo a construção 

de uma fonoteca dos falares paraenses, a partir de amostras recolhidas em 10 cidades do 

Estado. 

(iii) O Projeto de um Atlas Etnolingüístico do Acre (ALAC) 
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Coordenado por Luíza Galvão Lessa, tem uma rede de pontos constituída por 18 

localidades situadas em três áreas de pesquisa: Vale do Acre, Vale do Juruá e Vale do 

Purus. Os informantes se distribuem entre os dois gêneros e em três faixas etárias. Os 

questionários estão organizados em dois tipos: geral e específico. 

A coleta de dados já foi concluída e está reunida em 1.345 horas de gravação em 

fita cassete. Encontra-se o projeto na fase de análise dos dados. 

(iv) O Atlas Lingüístico do Estado do Ceará (ALECE) 

Coordenado por José Rogério Fontenele Bessa, já se encontra concluído e à 

espera de publicação. Está organizado em três volumes: volume I, com introdução, 

descrição dos procedimentos metodológicos e critérios de seleção de localidades e 

informantes; volume II, com apresentação das 108 cartas lexicais e das 132 cartas 

fonéticas; e volume III, contendo um glossário com 908 itens.  

Recobre 69 pontos e conta com documentação recolhida de 268 informantes de 

faixa etária entre 30 e 60 anos, de ambos os gêneros e analfabetos ou de instrução 

primária. O questionário tem 306 perguntas. 

(v) O Atlas Lingüístico do Maranhão (ALiMA) 

Coordenado pela Professora Doutora Conceição de Maria de Araújo Ramos, está 

em sua fase de desenvolvimento, segue a mesma metodologia do Atlas Lingüístico do 

Brasil e está assim estruturado: 15 localidades pertencentes micro-regiões do Estado do 

Maranhão, 64 informantes, nas faixas etárias de 18 a 30 e de 45 a 60 anos, de nível de 

instrução entre alfabetizados até a 4ª série do 1º grau e nível superior, homens e 

mulheres. 

Os Questionários utilizados são os mesmos questionários do ALiB, acrescidos de 

50 novas questões sobre as principais manifestações artístico-culturais e dos produtos 

agrícolas do Estado do Maranhão. 

(vi) O Atlas Lingüístico do Piauí – ALiPI 

Coordenado pelo Professor Luiz Egito de  Souza, o projeto está em fase inicial de 

elaboração, conforme consta do Documento-2: Projeto ALiB, 2006 p. 35-63.  Seguirá a 

mesma metodologia do Atlas Lingüístico do Brasil. Está assim estruturado: 12 

localidades pertencentes a micro-regiões do Estado do Piauí, 52 informantes, homens e 

mulheres, nas faixas etárias de 18 a 30 e de 45 a 60 anos, com nível de instrução entre a 

alfabetização, a 4ª série do Ensino Fundamental e  nível superior. Os Questionários 

utilizados são os mesmos questionários do ALiB,  mas estão sendo elaborados outros 

que contemplem as principais manifestações artístico-culturais e os produtos agrícolas 

do Estado do Piauí. 
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(vii) O Projeto de um Atlas Lingüístico do Rio Grande do Norte (ALiRN) 

É coordenado pela Professora Maria das Neves Pereira (Universidade Potiguar - 

UnP) ,  encontra-se em fase de implementação. Definida a rede de pontos, conta com 11 

localidades e aplicação de inquéritos experimentais em 80% da rede de pontos. Foi 

concluída a realização dos inquéritos definitivos na região do litoral, do qual se 

organizou o corpus que constitui o objeto de estudo desta tese -  Atlas Geolingüístico do 

Litoral Potiguar. 

(viii)  O Projeto Atlas prévio do Espírito Santo (APES) 

É coordenado por Catarina Vaz Rodrigues, da UFES, e está em fase inicial de 

realização A rede pontos conta com 30 localidades pertencentes às microrregiões do 

Estado. Os informantes, homens e mulheres, em número de 60, estão divididos por  

faixa etária de 30 a 55, grau de instrução (da alfabetização até, no máximo, a 4ª série do 

Ensino Fundamental). 

Os questionários foram elaborados tomando como  base questionários utilizados 

em outros atlas estaduais e nos questionários do ALiB, além  de questionários com 

aspectos específicos do Estado do Espírito Santo. O APES conta, ainda, em sua equipe, 

com Valéria Cristina Barbosa Gabriel e Valdeciliana da Silva Ramos Andrade, ambas 

pertencentes a Faculdades de Letras de Vitória. Vanderci Aguilera atua como consultora 

na área da geolingüística nessa região. 

(ix) O Atlas Fonético do Entorno da baía  de Guanabara  ( UFeBG) 

Esse atlas é o mais recente atlas lingüístico elaborado no Brasil. Consiste num 

estudo dialetológico de cunho fonético-fonológico, com vistas  a descrição da fala de 

quatro comunidades fluminenses, segundo os princípios atuais da Geolingüística e da 

Sociolingüística. A coleta de dados orientou-se por um Questionário Fonético-

Fonológico, especialmente para esse fim, adaptado à realidade das comunidades 

investigadas, constituído de 279 questões para entrevistas com 24 informantes de ambos 

os sexos. O corpus constitui-se de 7400 dados dos quais resultaram 308 cartas fonéticas. 

Constitui-se em Dissertação de Mestrado, defendida em 2006 por Luciana Gomes de 

Lima, sob a orientação da Professora Doutora Sílvia Brandão. 

(x)  O Projeto  Atlas Lingüístico Sonoro do Estado do Rio de Janeiro (ALiSon-Rio) 

É coordenado por Cláudia de Souza Cunha, da UFRJ, e será divulgado por meio 

de CD – Rom. As respostas aos questionários serão apresentadas em cartas em que se 

integrarão texto e som. 

A pesquisa está em fase de implantação e abarcará 24 localidades, representando 

as 8 microrregiões do Estado do Rio de Janeiro. Em cada ponto de inquérito, serão 
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entrevistados quatro informantes com, no máximo, a 4ª série do Ensino Fundamental, 

um homem e uma mulher, distribuídos por duas faixas etárias: de 18 a 30 anos e de 50 

anos em diante. 

Os inquéritos estão sendo executados com base na aplicação do Questionário 

Fonético  -Fonológico adotado pelo Projeto ALiB . 

(xi)  O Projeto Micro Atlas Fonético do Estado do Rio de Janeiro (MicroAFERJ) 

Está sendo elaborado, na UFRJ, por Fabiana da Silva Campos Almeida, como 

tese de Doutoramento, sob a orientação da Professora Sílvia Brandão. O Questionário 

Fonético-Fonológico, o número de informantes por localidade e os critérios para sua 

escolha são os mesmos adotados para a elaboração do AFeBG. Foram estipulados 12 

pontos de inquérito, que contemplam áreas litorâneas e interioranas: Barra do 

Itabapoana, Porciúncula, Cantagalo, Cabo Frio, Santa Maria Madalena, Cachoeiras 

de Macacu, Quissamã, Itaguaí, Três Rios, Valença, Resende e Parati. Todas as recolhas 

já foram finalizadas e os dados estão em fase de transcrição fonética. O Atlas está 

projetado para ser divulgado em 2007.  

(xii) O Atlas Lingüístico do Estado de São Paulo (ALESP) 

Tem a sua origem nos anos 80, por iniciativa de Pedro Caruso. Na fase 

preliminar, foram realizados inquéritos por correspondência em todo o Estado, com 

utilização de um questionário reduzido de 50 perguntas. Distribuídos 1.382 

questionários, o pesquisador responsável recebeu respostas de 853 deles, número que 

lhe permitiu uma visão preliminar da realidade paulista. 

Numa segunda fase, foi aplicado um questionário com 310 perguntas, distribuídas 

em duas grandes áreas semânticas — “terra” e “homem” —, havendo uma terceira 

parte, constituída de seis questões destinadas a apurar relatos referentes a lendas e 

superstições, e uma quarta e última parte, destinada a colher relatos de experiência 

pessoal. 

Para a seleção de pontos, partiu-se dos 60 pontos sugeridos por Nascentes (1958), 

fazendo, porém, alguns acréscimos e desprezando localidades já não mais pertinentes. 

(xiii) O Projeto Atlas Lingüístico do Mato Grosso ( ALiMAT) 

Está em fase de implantação, mas já tem definida a rede de pontos que conta com 

22 localidades. Os informantes são em número de 92, sendo 04 por ponto de inquérito 

no interior e  08 na capital. Os questionários foram elaborados, segundo os parâmetros 

do projeto AliB, e estão assim estruturados: QSL com 256 perguntas, o QFF com 159 e 

o QMS com 124 perguntas, além e um discurso livre com 03 perguntas. Está sendo 

desenvolvido por uma equipe constituída por José Leonildo Lima, Judith Albuquerque, 
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Antônio Tadeu de Azevedo, Cássia Regina Tomanin, Liliane Batista Barros, Maria José 

Marques, Valéria Cardoso, Wellington Quintino e Zeneide Souza, com coordenação de 

Dercir  Oliveira. 

(xiv) O Projeto Atlas Lingüístico  do Mato Grosso do Sul (ALMS) 

Coordenado por Aparecida Negri Isquerdo, Maria José Gomes e Albana Xavier 

Nogueira, objetiva oferecer aos estudiosos e professores subsídios para incorporar ao 

ensino de língua a diversidade lingüística, apontando as características lingüístico-

culturais das diferentes regiões do Estado. A pesquisa faz uso de métodos da 

Geolingüística e da Sociolingüística de tal modo que os dados possam servir de base 

para estudos de aspectos históricos, geográficos, ecológicos, etnográficos e sociais da 

região em foco.  

A rede de pontos contempla 33 localidades, tendo sido considerados apenas os 

municípios criados até a década de 80. Os informantes, num total de 132, são 

identificados de acordo com o gênero, a faixa etária, o grau de instrução (rudimentar 

ou com escolaridade até a 4ª série do Ensino Fundamental) e naturalidade (nascido no 

município ou nele residido desde os 8 anos de idade). As entrevistas  tem sido 

realizadas pelo método direto e indireto, gravadas e transcritas fonética e 

grafematicamente, com a aplicação de dois questionários, um lexical, com 506 

perguntas e um fonético, com 46 questões, além de 04 perguntas sobre lendas, 

superstições e simpatias e 01 narrativa – relato de experiência pessoal.  

A previsão é de que sejam documentados quatro informantes por localidade, 

contemplando as variáveis sociais previstas. O projeto se encontra em andamento, já 

tendo sido realizadas entrevistas em 10 localidades. 

Os atlas lingüísticos executados e os projetos acima arrolados, em sua grande 

maioria, são pautados nos princípios da Dialetologia contemporânea, que se preocupa 

com o estudo da variação espacial aliada à variação social, são portanto, os mesmos 

parâmetros metodológicos que orientam a realização deste estudo. Percebe-se, então, a 

preocupação de muitos pesquisadores em descrever a variante brasileira da língua 

portuguesa e  mapeá-la em atlas, sejam regionais, estaduais ou microrregionais.  

Esses registros dos diferentes falares regionais deixam transparecer marcas sócio-

culturais representativas das diferentes regiões brasileiras. Nesse sentido, os estudos 

geolingüísticos no Brasil podem vir a revelar áreas de isoglossas significativas cujo 

estudo pode contribuir para o resgate da história interna e externa da língua portuguesa 

no Brasil. 
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Outros Projetos 

Em ARAGÃO  (In: CARDOSO, 2006, p.58) são apresentados outros projetos 

em fase de elaboração:  O Atlas Lingüístico do Paraná II, projeto de Doutoramento de 

Fabiane Cristina Altino (UEL), o Atlas Lingüístico rural  do município de Ponta-Porã- 

Mato Grosso do Sul, projeto de dissertação de Mestrado de Regiane Coelho Pereira 

Reis (UFMS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



3  PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa se baseia nos princípios teórico-metodológicos da Geolingüística, 

princípios esses coerentes e condizentes com a meta que se persegue, pois, segundo 

Coseriu (1982, p.79), a Geolingüística 

 

pressupõe o registro em mapas especiais de um número 
relativamente elevado de formas lingüísticas (fônicas, lexicais ou 
gramaticais) comprovadas mediante pesquisa direta e unitária numa 
rede de pontos de um determinado território, ou que, pelo menos, 
tem em conta a distribuição das formas no espaço geográfico 
correspondente à língua, às línguas, aos dialetos ou aos falares 
estudados. 

 

Apesar de apenas na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1952, 

ter havido no Brasil a primeira preocupação em favor da elaboração de um atlas 

lingüístico brasileiro, a Europa, nesse momento, segundo CARDOSO (1988), já havia 

produzido alguns Atlas como o Atlas Linguistique de la France (1920-1912), 

Linguisticher Atlas Dakorumanischen Sprachgebietes (1912), Atlas Linguistique de la 

Corse (1923-1939), Deutscher Sprachatlas (1926), Spracha und Sachattas Italiens und 

der Südschweiz (1928-1940) e o Atlas Lingüístico da Península Ibérica, iniciado em 

1925, que são apenas alguns exemplos de Atlas que datam da primeira metade desse 

século. 

Na tentativa de preservar as falas locais há muito ameaçadas pela rápida difusão 

da língua comum, os estudos dialetológicos ganharam impulso na França com Jules 

Gillièron que introduziu os princípios da Geografia Lingüística como método de 

pesquisa dialetológica. Esse método foi aplicado inicialmente no Atlas Linguistique de 

la France (1887), tendo como base um material homogêneo recolhido in loco mediante 

pesquisa direta, visando a assegurar o grau de objetividade e a possibilidade de colher a 

fala do informante, captada em sua genuína espontaneidade. As suas idéias se 

expandiram e passaram a influenciar outros atlas lingüísticos nos continentes europeu e  

americano. 

Mais recentemente, a Geografia Lingüística foi aos poucos se aperfeiçoando e, 

modernamente, procura retratar não apenas dados lingüísticos, mas extralingüísticos e 

ainda peculiaridades etnológicas de cada área dialetal, seja rural, seja urbana, numa 

visão multidialetal. 

Entretanto, a preocupação com outras variáveis, que não apenas a diatópica, há 

muito se faz presente no âmbito da Dialetologia (cf. CARDOSO, 1999). Entende-se que 
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os falantes de uma língua sobrevivem e se articulam em sociedade e que a relação entre 

língua sociedade não é por acaso. O uso alternativo de formas lingüísticas também não 

ocorre ocasionalmente, supõe-se, neste caso, a influência de fatores estruturais, sociais e 

regionais que justifiquem as alternâncias de uso. 

Nesse sentido, é importante não perder de vista as idéias defendidas por LOPE 

BLANCH em La sociolingüística y la dialectologia (1978). Segundo esse pesquisador, 

já que a Dialetologia tem por meta o estudo da fala, ela deve, necessariamente, na 

medida do possível, enfocar a fala, tanto a partir de suas variedades regionais, como das 

sociais. 

Há ainda outra questão do ponto de vista  metodológico que precisa ser levantada. 

Uma vez que este estudo tem, como um de seus objetivos, fornecer subsídios para a 

elaboração do Atlas Lingüístico do RN, e como este, por sua vez, oferecerá subsídios 

para o Atlas Lingüístico do Brasil, é necessário que se definam “princípios 

metodológicos comuns que assegurem uma coleta de dados sob os mesmos parâmetros, 

passíveis de tratamento coletivo” (CARDOSO et alli, 2000, p. 12), os quais vêm sendo 

adotados, atualmente, na elaboração de atlas lingüísticos no Brasil, a saber, o 

estabelecimento  da metodologia de trabalho de campo e princípios teóricos aplicados 

como estratégias de atuação (v. 3.2). 

 

3.1 A Dialetologia e o método da Geografia Lingüística 

 

Para o tratamento da diversidade lingüística, existem duas áreas de estudos afins: A 

Dialetologia, disciplina que tem por objeto de estudo os dialetos, considerados como 

quaisquer variedade de uma língua, e a Sociolingüística, ciência que também estuda as 

diferentes formas de uso de uma língua no seio das comunidades de fala, mas cada uma 

delas opera com um método de investigação científico particular. 

A Dialetologia emprega como método de estudo a Geografia Lingüística ou  

Geolingüística, que consiste na elaboração de atlas lingüísticos. Já a Sociolingüística se 

utiliza  de método científico que opera especificamente com números e tratamento 

estatístico, voltando sua atenção para um tipo de investigação que correlaciona aspectos 

lingüísticos e sociais. Essa disciplina desenvolveu-se a  partir dos ano 60, momento em 

que se firmou como ciência, numa das áreas da ciência da linguagem: a lingüística.  

Este estudo provém do interesse básico de descrever o português brasileiro, 

orientando a pesquisa para a análise das variações diatópica, diastrática e diagenérica. O 

resultado, portanto, consistirá no mapeamento de formas variantes nos níveis de 
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descrição fonético-fonológico, morfossintático e no nível lexical, presentes no Rio 

Grande do Norte. Para proceder as investigações, foram tomados como base os 

princípios e o método de investigação científica da pesquisa dialetológica numa nova 

perspectiva, a de identificar os fatores sociais que condicionam a diversidade do falar 

numa determinada comunidade, adotando-se assim a contribuição da Sociolingüística 

no sentido de considerar, neste estudo, que as alternâncias de uso (ou variação) são 

influenciadas também por fatores extralingüísticos, como idade, gênero do falante e 

escolaridade. 

Nesta perspectiva, a Dialetologia não se ocupa apenas dos estudos lingüísticos 

voltados para questões diatópicas, mas junta-se à Sociolingüística e analisa traços 

diatópicos e fatores de ordem sócio-cultural que determinam as variações e mudanças 

lingüísticas, como afirma BLANCH (1978:40): 

 
A dialectologia pode, evidentemente, beneficiar-se com as contribuições da 
Sociolingüística como de fato já tem se estado beneficiando. O progresso que 
tem estabelecido a sociolingüística com seu rigor e minuciosas considerações 
de fatores sociológicos, antes só superficialmente atendidos pela 
dialectologia,é contribuição de primeira magnitude, que a atividade 
dialectológica haverá de ter agora em muita consideração.2 
 
 

Na realidade, a dialetologia atual ultrapassa o campo meramente geolingüístico e 

não produz, como até há alguns anos, apenas resultados monodimensionais, 

monostráticos, monogeracionais – como os evidenciados em trabalhos de Harald Thun 

(1992), citados em RAMOS (1999), mas possibilita o alcance de um modelo de 

informação que contempla a variação lingüística em diferentes dimensões: diatópica, 

diastrática, diafásica e outros subtipos variacionais que inevitavelmente se relacionem. 

Observa-se, nesse sentido a inter-relação  entre os dois campos de investigação 

lingüística, a Dialetologia e a Sociolingüística. 

Mostrando a relação entre as duas disciplinas, CARDOSO (1994:19) também 

afirma: 

Na verdade, definir objetivo e metas dos vários ramos da ciência da 
linguagem, como, aliás, em qualquer ciência, é sempre muito difícil porque 
são fluidos ou pouco nítidos esses limites, mais fluidos e pouco nítidos se 
tornam quando se fala em dialetologia e sociolingüística que têm – ambas – 
como objetivo maior o estudo da diversidade da língua dentro de uma 
perspectiva sincrônica e concretizada nos atos da fala.  

 

                                                 
2 “La dialectologia puede, evidentemente, beneficiarse mucho con las aportaciones de la sociolingüística 
como de hecho ya se ha estado beneficiando. El progreso metodológico que ha establecido la 
sociolingüística con su  rigurosa y detenida consideración de factores sociológicos antes sólo 
superficialmente atendidos por la Dialectologia, es aportución de primera magnitud, que la actividad 
dialectológica habrá de tener ahora muy en consideración”. 
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Citando SILVA-CORVALÁN (1988:8), reitera CARDOSO: 

 

Sociolingüística e dialetologia se têm considerado até certo ponto sinônimos 
uma vez que ambas as disciplinas estudam a língua falada, o uso lingüístico e 
estabelecem as relações que existem entre certos traços lingüísticos e certos 
grupos de indivíduos. Assim como a sociolingüística, a dialetologia 
reconheceu desde cedo a existência da heterogeneidade lingüística. 

 

Ainda sobre a relação Dialetologia e Sociolingüística, MONTEIRO (2000:29) 

comenta: 

Talvez a dialetologia seja a disciplina mais próxima da sociolingüística, a 
ponto de muitas vezes os campos se entrecruzarem. Os lingüistas entendem, 
de maneira tautológica, que cabe à dialetologia a descrição sociolingüística, 
considerada por isso mesmo como parcialmente herdeira da dialetologia. 
Tenta-se então estabelecer alguma distinção, para que ambas as disciplinas 
possam subsistir sem risco de uma fusão. 

 

Considerando a inter-relação entre os dois campos de estudos, pode-se dizer que 

os estudos dialetológicos e sociolingüísticos são indissociáveis onde um pressupõe o 

outro. Visto o alto grau de interseção entre as duas disciplinas, deve-se ressaltar a 

diferença entre seus objetivos e método de investigação para que se possa distingui-las. 

A Dialetologia preocupa-se, essencialmente, em estabelecer limites geográficos de 

certos usos lingüísticos, enquanto a Sociolingüística tem como objetivo identificar 

processos lingüísticos de variação e mudança, bem como localizar fronteiras sociais da 

língua em uso. Com relação a essa diferença, SILVA-CORVALÁN (1989:14) ilustra: 

      

Em um estudo de variação fonética, por exemplo, a Dialetologia descreverá 
as realizações de um fonema, especificará seus contextos lingüísticos no 
sistema do dialeto em questão e delimitará a distribuição geográfica das 
variantes. A Sociolingüística incorporará, ainda, entre outros aspectos, uma 
análise estatística detalhada dos fatores que incidem na variação, examinará 
as atitudes dos falantes quanto às diversas realizações e as variáveis sociais a 
elas associadas, investigará a possibilidade de que se trate de uma mudança 
fonológica em curso, em cujo caso se preocupará em examinar sua difusão no 
sistema tanto lingüístico quanto social5. 
 

Compreendendo, então, o mecanismo sociolingüístico como subjacente à 

dialetologia –numa nova perspectiva – e à distribuição geográfica dos usos lingüísticos, 

foram adotados, para a realização do estudo sobre a diversidade lingüística nessa região 

do RN, os princípios teóricos da Geografia Lingüística como método científico da 

                                                 
5  “En un estudio de variación fonética, por ejemplo, la dialectologia describirá las realizaciones de un fonema, 
especificará sus contextos lingüísticos en el sistema  del dialecto en cuestión y delimitará la distribuición geográfica 
de las variantes. La Sociolingúistica incorporará, además, entre otros aspectos, un análisis estadístico detallado de los 
factores que incidem en la variación, examinará las octitudes de los hablantes hacia las diversas realizaciones y las 
variables sociales asociada con ellas, investigará la possibilidad de que se trate de un cambio fonológico em marcha, 
en cuyo caso se preocupará de examinar su difusioón en el sistema tanto lingüístico como social. 
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dialetologia, resultando, como foi dito, no mapeamento de formas variantes nos níveis 

de descrição fonético, morfossintático e lexical. 

A Geolingüística ou Geografia Lingüística, enquanto método da Dialetologia, não 

pode ser confundida com esta. Contudo, os atlas lingüísticos sempre se constituíram 

como objeto de estudo ou meta principal dos dialetólogos, como afirmam CARDOSO e 

FERREIRA (1994:19-20):  

 

A dialetologia não deve ser confundida com a geografia lingüística ou 
geolingüística [...] Todavia, os Atlas lingüísticos sempre se constituíram em 
meta ou aspiração dos dialetólogos.[...] Na realidade, a publicação de um 
Atlas significa o final de um e o início de um, obra aberta aos estudos 
dialetais, os mais distintos; é um documento irrefutável de uma realidade da 
língua, diversificada nos seus vários níveis. 
 

As autoras, com esta afirmação, procuram reafirmar a autenticidade dos atlas 

como fontes de registros  lingüísticos regionais, tendo em vista que estes fornecem 

dados para que se aprofunde a análise dos dialetos regionais e, através dessa análise, a 

realidade lingüística do país se torne mais conhecida. 

 

3.2  Procedimentos Metodológicos 

  

A elaboração do Atlas Geolingüístico do Litoral Norte-rio-grandense, como parte 

das etapas de trabalho do ALiRN,  segue, pois, o  método de trabalho  adotado para a 

organização do corpus desse projeto, que, por sua vez, segue os critérios metodológicos 

inerentes à Geografia Lingüística adotada pelo ALiB, considerando, pois, dados sócio-

econômicos e culturais particulares do Estado, explorados quando da aplicação dos 

questionários, e a realidade sócio-cultural e econômica do ponto do inquérito. Por 

exemplo, numa localidade em que a extração do sal é a principal fonte de economia, 

durante o inquérito, é dado ênfase a essa atividade econômica para a obtenção de itens 

lexicais específicos. 

A estrutura original dos questionários permaneceu inalterada, em razão de se ter 

observado que as áreas semânticas que constam no Questionário Semântico-Lexical 

(QSL) e nos demais questionários atendem aos objetivos deste estudo, pois são campos 

semânticos, itens lexicais e construções comuns à realidade de todos os estados 

brasileiros. Optou-se, portanto, por não alterar a estrutura dos questionários para os 

inquéritos no litoral. 

Baseando-se no que foi proposto, como estratégia para a coleta dos dados e 

constituição do corpus, estas foram as metas alcançadas: (a) estabelecimento dos pontos 
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de inquéritos, (b) seleção dos informantes, (c) realização de inquéritos experimentais (d) 

realização dos inquéritos definitivos e (e) a análise do corpus. Resultando foi a 

produção, a partir  dos questionários lingüísticos (QFF, QSL, QMS e um QSD), de 80 

cartas lingüísticas. 

A análise dos dados aqui apresentada refere-se aos inquéritos definitivos nas cinco 

localidades, com 24 informantes, num total de, aproximadamente, 96 horas de gravação. 

 

3.2.1  Pontos de inquéritos  

 

O estabelecimento da rede de pontos sugeridos por Antenor Nascentes para um 

Atlas Lingüístico foi feito segundo alguns critérios, tais como: (a) densidade 

demográfica, (b) a história do município, (c) aspectos geográficos e (d) importância 

econômica da localidade que representa o universo de pesquisa (ou pontos de pesquisa). 

Como a maioria dos Atlas publicados ou em fase de publicação tem levado em 

conta as sugestões de Nascentes (1958), neste trabalho também foram privilegiados 

alguns pontos de inquéritos sugeridos pelo pesquisador. Para um Atlas Lingüístico no 

RN, Nascentes (1958) sugere os seguintes pontos: Natal, Caicó, Angicos e Mossoró. 

Dos quatro pontos sugeridos pelo pesquisador Antenor Nascentes, para este estudo, 

permanece apenas um ponto, a capital, já que o estudo trata apenas da região litorânea. 

Para o ALiRN, a delimitação  das localidades (pontos de pesquisa) levou em 

consideração os seguintes fatos: 

a) a manutenção dos pontos selecionados pelo Comitê Nacional do Projeto ALiB para 

compor o Atlas Lingüístico do Brasil. São estes os municípios: Natal (Capital), 

Angicos (210km), Caicó (280km), Mossoró (276km) e Pau dos Ferros – (480km); 

 

b) a necessidade de ampliar a rede de pontos proposta pelo Comitê, considerando a 

diversidade do Estado do Rio Grande do Norte e a necessidade de estudos mais 

específicos do falar  potiguar, numa perspectiva regional; 

 

c) a distribuição geográfica das localidades, os limites e pontos extremos do estado, 

além dos limites com os estados da Paraíba e do Ceará e a importância histórica e 

econômica de cada localidade. 
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As localidades acrescidas foram as seguintes: Canguaretama, Caraúbas, Macau, 

Santa Cruz, Touros e Areia Branca, distribuídas por região: Litoral Potiguar, Sertão 

Potiguar e Agreste Potiguar (IBGE,1988)6, conforme a distribuição no quadro abaixo: 

 

Quadro ( 01) Distribuição Regional dos Pontos 

REGIÃO 
KM DISTÂNCIA DA 

CAPITAL 
MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Litoral Potiguar 

- 
80 
190 
106 
327 

Natal 
Canguaretama 

Macau 
Touros 

Areia Branca 

709.422 
26.963 
25.709 
28.597 
22.000 

    Agreste potiguar 115 Santa Cruz 31.260 

Sertão Potiguar 

280 
210 
480 
276 
238 

Caicó 
Angicos 

Pau dos ferros 
Mossoró 
Caraúbas 

56.886 
11.611 
24.619 
211.823 
18.079 

 

Das três mesorregiões convencionadas para esse fim e que compreendem a rede 

de pontos do AliRN – Litoral, Agreste e Sertão Potiguar – foi escolhida a região 

litorânea por ser constituída do maior número de municípios, por abranger as regiões 

norte, leste, sul e oeste do Estado e ser limítrofe das mesorregiões em que está dividido 

oficialmente o estado: Agreste Potiguar, Central Potiguar, Leste Potiguar (parte do 

litoral) e oeste Potiguar. Para  fins didáticos, foram usadas as denominações que 

conferem à convenção do IBGE, 1988 (GALVÃO, 2002). 

 

3.2.2  Perfil histórico dos municípios investigados 

  

Os inquéritos foram realizados nos municípios arrolados no quadro(1), região do 

litoral potiguar. Para cada município foi preenchida uma ficha contendo os dados da 

localidade e dos informantes. Para o preenchimento da ficha da localidade no momento 

do inquérito, foi anexado um texto, contendo um histórico sucinto da localidade 

extraído do site www.tvcabugi.com.br acesso em 08.08.2002. com as informações: 

nome da cidade; nome do prefeito; população; acesso ao município; distância da capital 

                                                 
6  DIVISÃO DO ESTADO EM MESORREGIÕES – Convenção IBGE 1988. In: GALVÃO, M.L. de 
Medeiros.  Rio Grande do Norte, 2002. 
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(Natal); breve histórico do município para conferir as informações junto ao informante 

ou acrescentar-lhes informações desconhecidas sobre o município (Anexos p. 77-81). 

As informações sobre os pontos estruturam-se na seguinte ordem:  

Número no mapa. Nome oficial da localidade. Nome(s) anterior(es). Nome regional. 

Mesorregião oficial. Data de fundação. Gentílico. Número de habitantes. Distância da 

capital. Vias de comunicação terrestre. Nome do Padroeiro. Atividades econômicas  

predominantes. Observações. 

Com base nas fichas das localidade, os dados relativos aos municípios estão 

dispostos de acordo com a ordem acima e com a numeração no mapa do litoral (fig.. 01, 

p. 14): 

NATAL/01. Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Cidade dos Reis, Nova 

Amsterdã. Cidade do Sol. Leste Potiguar. 25 de dezembro de 1597. Natalense. 712.327 

hab. BR 101 para o Sul e BR 304 para o Oeste do Estado até Mossoró(280km) e pela 

BR 116 tem-se acesso ao estado do Ceará. Nossa Senhora da Apresentação. Comércio 

interno e Exportação, Indústria e atividades turísticas. Situada no nordeste do Nordeste 

a 180km de João Pessoa, capital da Paraíba e a 540km da capital do estado do Ceará. 

 

CANGUARETAMA/02. Canguaretama. Aldeia de Gramació, Vila Flor, Vila de Uruá, 

Vila de Canguaretama. Penha. Leste Potiguar. 19 de julho de 1858. Canguaretamense. 

27.011 hab. 80km da capital.  BR 101, 12km após Goianinha, entrando à esquerda. São 

João Batista. Produção de camarão, pesca artesanal, comércio, cultura de cana-de-

açúcar, agricultura alternativa. A história da região registra o trágico acontecimento 

chamado Martírio de Cunhaú, ocorrido no Engenho Cunhaú, em 16 de julho de 1645. 

Durante uma missa dominical celebrada pelo padre André de Several, o então delegado 

da região (como registra a História do RN), Jacob Rabi, mandou os índios invadirem a 

capela e, mataram todos os devotos. 

 

TOUROS/03. Touros. Mato Grande, Vila de Bom Jesus. Região do Mato Grande. Leste 

Potiguar. 11 de abril de 1833. Tourense. 28.597hab. 106k da capital. BR-101 no sentido 

norte. Bom Jesus dos Navegantes. Comércio. Pesca artesanal: camarão, lagosta, pescado 

e outros. Principal cidade da região do Mato Grande. Segundo  os mais antigos, o nome 

Touros  pode ter vindo da existência de um rochedo com a forma de uma cabeça de 

touro situado na praia, ou foi colocado pelos portugueses numa referência a um grande 

rebanho de gado existente na região. 
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MACAU/04. Macau. Ilha de Manoel Gonçalves, Porto de Ama. Não tem. Central 

Potiguar. 2 de outubro de 1847. Macauense. 25.709hab. 190km de Natal. BR- 406, 

saindo de Natal. Nossa Senhora dos Navegantes. Extrativismo, comércio e exportação 

de sal marinho. Extração de Petróleo em terra e mar nas localidades adjacentes. A 

agradável Ilha, descoberta em 1825, recebeu o nome de Macau, originário da palavra 

chinesa “amarigao” que significa Porto de Ama, a deusa dos navegantes. Com o passar 

do tempo e desaparecimento completo da Ilha de Manoel Gonçalves, Macau, o porto de 

Ama, foi crescendo e se desenvolvendo, consolidando-se como um forte povoado às 

margens do Oceano Atlântico. 

 

AREIA BRANCA/05. Areia Branca. Ilha de Maritaca, Areias Brancas. Não tem. Oeste 

Potiguar. 16 de fevereiro de 1892. Areiabranquense. 22.000 hab. 327km da capital. BR-

304 até Mossoró,  saindo de Mossoró, BR-110 em direção ao Litoral. Nossa Senhora da 

Conceição. Exploração e comércio e exportação de sal marinho. Extração de petróleo 

em terra e mar. Durante a guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, Areias Brancas serviu de 

refúgio para os que fugiram do recrutamento militar. Costumeiramente passou a se 

chamar Areia Branca, uma das  cidades portuárias do RN. É possuidora de vasta riqueza 

natural, que inclui praias e passagens exuberantes ao longo de mais de 42 km de litoral. 

 

3.2.3  Informantes 

 

 Para a seleção dos informantes foram estabelecidos os seguintes critérios: na 

capital, conta-se com 08 informantes,  nas demais localidades, com 04 informantes; um 

homem e uma mulher, em cada uma das seguintes faixas etárias:  Faixa 01 (F1) – 18 a 

32 anos – e Faixa 02 (F2) – 45 a 60 anos. 

Quanto à  escolha dos informantes também se estabeleceu: 

a) terem, no máximo, até a  7ª série do Ensino Fundamental; na capital, 4 dos  8 

informantes deverão  ser graduados, exceto na área de  Letras; 

b) serem naturais das localidades selecionadas e terem, preferencialmente, pais 

e cônjuges da região lingüística em estudo; 

c) não se terem afastado da localidade por mais de 1/3 de sua vida; 

d) terem uma profissão e não serem marginalizados em seu convívio social. 

e) apresentarem boas condições  de fonação. 

O quadro que segue ilustra questões sobre  a relação  gênero/idade:  
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Quadro (02): Distribuição dos informantes por gênero/idade 

 

IDADE 

GÊNERO 

Masculino            Feminino 

 

FAIXA ETÁRIA 

18 anos -                         01 

21 anos 01                         - 

22 anos 01                      01 

23 anos 01                         - 

24 anos -                         01 

26 anos -                         01 

27 anos -                         01 

29 anos 02                         - 

30 anos -                         01 

31 anos 01                         - 

 

 

 

 

F1 

45 anos 01                      01 

47 anos 01                         - 

50 anos -                         01 

52 anos 01                      01 

54 anos 01                         - 

55 anos 01                      01 

56 anos -                         02 

57 anos 01                         - 

 

 

 

F2 

 

Do ponto de vista da faixa etária, observa-se que a idade dos informantes pôde 

ser reunida em dois grupos: de 18 a 31 anos (Faixa 1) e de 45 a 59 anos (Faixa 2). Não 

se conseguiu encontrar informantes entre 59 a 60 anos com o perfil preestabelecido, 

principalmente  por apresentarem problemas de fonação. 

Quanto aos aspectos  gênero/idade,  observa-se  equivalência entre os dois 

fatores. Há  homens e mulheres de idades idênticas ou aproximadas, o que dá ao quadro 

geral um certo equilíbrio na distribuição desses fatores quanto  ao uso alternativo das 

formas lingüísticas ou do léxico. 

O quadro seguinte apresenta dados gerais sobre os informantes:  as profissões 

são bastante diversificadas, principalmente, entre  os informantes da capital: três são 

professores (os de nível  superior), e os demais desenvolvem  diferentes profissões. Nas 

outras localidades do litoral, observam-se, também, diferentes áreas de atuação 

profissional entre os informantes do sexo masculino; a maioria exerce atividades 

relativas à pesca: pescadores, atravessadores, e carnicicultor (pescador de camarão).  
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Em menor   proporção,  há    alguns   agricultores.  No   que diz   respeito   às   

atividades desenvolvidas pelas mulheres, em geral, exercem “tarefas do lar”. Quanto ao 

estado civil, apenas quatro  informantes se identificam como solteiros – duas mulheres e 

dois homens, e o estado civil independe, no caso, da idade. Essas características 

justificam o grau de estabilidade do informante na localidade em que vive. 

 

Quadro (03): Dados gerais dos informantes 

Local
idade 

Informante 
(nº/iniciais) 

Gênero Idade
/anos 

Escolari 
dade 

Profissão Estado 
civil 

Profissão 
do pai 

Profissão 
do cônjuge 

01 01/1:VD M 21 ENF1 ASG casado Jardineiro Do lar 

01 01/3:JR M 57 ENF2 -
INC 

Eletricista casado - Do lar 

01 01/5:JA M 29 Superior Bibliote- 
cário 

casado Autônomo  Bibliote- 
 cária 

01 01/7:TU M 54 Superior Engenheiro casado Escrivão 
de polícia 

 Professora 

01 01/2:SL F 18 ENF2- 
INC 

Do lar solteira Atend. 
comercial 

- 

01 01/4:ES F 56 ENF2- 
INC 

Costureira casada Militar Professor 

01 01/6:KD F 27 Superior Professora solteira Func. 
publico 

       - 

01 01/8:MDN F 45 Superior Professora casada     - Bioquímico 

02 02/1:JE M 29 ENF2-
INC 

Pescador casado Pescador Merendeira 

02 02/3:MA M 52 ENF1 Carnici- 
cultor 

casado Agricultor  Do lar 

02 02/2:JH F 22 ENF2- 
INC 

Merendeira casada Pescador  Pescador 

02 02/4:JM F 55 ENF1 Do Lar viúva Agricultor  Padeiro 

03 03/1:AF M 31 ENF1 Motorista casado Motorista  Do lar 

03 03/3:AO M 47 ENF1 Pescador casado Agricultor  Do lar 

03 03/2:AM F 24 ENF2-IN Do lar casada Agricultor  Pescador 

03 03/4: MI F 52 ENF1 Do lar casada Agricultor  Pescador 

04 04/1:FDC M 23 ENF2-IN Ajudante casado Pescador Do lar 

04 04/3:DH M 55 ENF1 Motorista casado Marítimo Do lar 

04 04/2:FS F 26 ENF1 Do lar solteira Pescador      - 

04 04/4:AP F 50 ENF1 Do lar casada Estivador Aux.de 
embalagem 

05 04/1:CA M 22 ENF2- 
INC 

Aux. de 
pedreiro 

solteiro Pedreiro      - 

05 05/3:JM M 45 ENF1 Agente de 
Portaria 

solteiro Marítimo      - 

05 05/2: EM F 30 ENF1 Do lar casada Comercia
nte 

Entregador 

05 05/4:EA F 56 ENF1 Do Lar casada Comercia
nte 

Comerciante 
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Abaixo, apresentam-se,  segundo o ponto de inquérito, os dados que correspondem 

a cada  informante e que deverão  ser lidos, obedecendo à  ordem seguinte: 

 
Ponto do Inquérito. Número da Localidade.Número do informante. Nome  (abreviatura  

dos nomes iniciais), gênero masculino/feminino e faixa etária (F1 ou  F2). Local de 

nascimento. Estado civil. Escolaridade (Ensino Fundamental-1 = ENF-1 completo/ 

incompleto, Ensino Fundamental-2 = ENF-2 incompleto ou Ensino Superior = ENS). 

Domicílio. Profissão. Outras atividades. Naturalidade da mãe. Profissão. Naturalidade 

do  pai. Profissão. Naturalidade do cônjuge (se for casado).Profissão. 

 

 NATAL/01 

01/1 V.D.V. Masculino F1. Natal. Casado. ENF1. R. Santa Matilde, 11 Alvorada IV – 

Natal/RN. ASG. Cozinheiro. João Câmara/RN. Do lar (- ).Jardineiro.Ouro 

Branco/RN.Do lar. 

 

01/3. J.R.M. Masculino F2.. Natal. Casado. ENF-2 incompleto. R Padre Raimundo 

Brasil, 570/Natal RN. Eletricista. Não tem. Paraíba. Do lar.  Natal/RN. Sem profissão. 

Natal/RN. Do lar. 

 

01/5.  J.A.N.N. Masculino F1. Natal. Casado. ENS. Divinópolis, 1630 Serrambi II, BL 

10 apto 204/Natal/RN. Bibliotecário. Não tem. Pernambuco. Do lar. Pernambuco. 

Autônomo. Rio de Janeiro. Bibliotecária. 

 

01/7. T.U.O. Masculino F2. Natal. Casado. ENS. Rua Vila Lobos, 3458 Candelária - 

Natal/RN. Engenheiro Civil. Não tem. Natal. Do lar. Natal. Escrivão.  Natal. Professora. 

 

01/2. S.L.S. Feminino F1. Natal. Solteira. ENF2 incompleto. Rua Claudionor de 

Andrade, 04 – Nova Descoberta, Natal/RN. Estudante. Não tem. Natal.Doméstica. 

Natal. Ajudante de caminhão. Não tem. 

 

01/4. E.S.M. Feminino F2. Natal. Casada. ENF2 incompleto. Rua Manoel Miranda, 140 

Alecrim – Natal/RN. Costureira. Não tem. Açu/RN. Do lar.  Amazonas. Militar. 

Açu/RN. Professor. 
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01/6.K.R. D. Feminino F1. Natal. Solteira. ENS. Santo Antonio de Pádua, 55 Igapó- 

Natal/RN. Professora. Não tem. Natal. Professora.  São Bento do Trairi/RN. 

Funcionário  público. Não tem. 

 

01/8.M.N.M.S. Feminino F2. Natal. Casada. ENS. Sete Lagoas 4571-Natal./ RN. 

Supervisora. [SECD] Diretora. Natal. Professora.Angicos. Sem registro. Natal. 

Bioquímico. 

 

CANGUARETAMA/02     

02/1. J.E.M .Masculino F1. Canguaretama. Outro. ENF1 completo. R. Francisco de 

Carvalho 506. Servente de Pedreiro. Não tem. Canguaretama. Do lar. Canguaretama. 

Pescador.  Canguaretama. Merendeira. 

 

02/3. M.A.B.N.C. Masculino F2. Goianinha.R/N. Casado. ENF1 incompleto. R. João 

Gomes de Torres 206 – Canguaretama/RN. Sertãozinho. Carnicicultor. Não tem. 

Goianinha/RN. Do lar. Goianinha/RN. Agricultor. Cangurentama/RN. Doméstica. 

 

02/2.  J.H. P. C. Feminino F1. Canguaretama. Outro ENF2 incompleto. R.  Francisco de 

Carvalho 506 – Canguaretama/RN. Merendeira. Não tem. Canguaretama/RN. Do lar. 

Canguaretama/RN. Pescador. Canguaretama/RN. Pescador. 

 

02/4. J.M.M. Feminino F2.  Canguaretama. Viúva. ENF2 incompleto. Rua Pedro Velho, 

112 - Canguaretama/RN. Doméstica. Não tem. Matarata/Pb. Do lar. Matarata/Pb. 

Agricultor. Canguaretama/RN. Pedreiro. 

 

TOUROS/03        

03/1. A.F.  Masculino F1. Touros. Solteiro. ENF2 incompleto. Rua Lucilo Afonso do 

Nascimento, 370 - Touros/RN. Comerciário. Não tem. Touros/RN. Do lar. Touros/RN. 

Sem registro. Não tem. 

 

03/3. A.O. Masculino F2. Touros. Casado. ENF1 completo. Rua Frei Sarafim, 66 

Touros/RN. Pescador. Não tem. Touros/RN. Labirinteira. Touros/RN. Agricultor. Rio 

do Fogo/RN. Do lar. 
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03/2 A.M.M.C. Feminino F1. Touros. Solteira. ENF2 incompleto. Rua Largo de Nossa 

Senhora, 352 – Touros/RN. Do lar. Touros/RN. Agricultor. Touros/RN. Do lar. 

 

03/4. M.I.O. Feminino F2. Touros. Casada. ENF2 incompleto. Rua Tabelião Júlio Maia, 

173 – Touros/RN. Do lar. Touros/Rn. Do Lar. Touros/Rn. Agricultor. Touros/RN. 

Pescador. 

 

MACAU/04 

04/1. F.C.N. Masculino F1. Macau. Casado. ENF2 incompleto.  Av. Centenário, 290 – 

Centro – Macau/RN. Ajudante. ASG. Areia Branca/RN. Do lar. Areia Branca/RN. 

Pescador. Macau/RN. Do lar. 

 

04/3. D.H.G. Masculino F2. Macau. Casado. ENF1 incompleto. Av. Acari, 40- 

Macau/RN. Motorista. Não tem. Macau/RN. Do lar. Macau/RN. Marinheiro.  

Macau/RN. Do lar. 

 

04/2.  F.S.C. Feminino F1. Macau. Solteira. ENF2 incompleto. Rua São Pedro, 27 - 

Bairro Porto São Pedro – Macau/RN. Do lar. Macau/Rn. Do lar. Macau/RN. 

Aposentado. Não tem 

 

04/4. A.P.S. feminino F2.  Macau. Viúva. ENF2 incompleto. Rua João Teixeira, 101 – 

Bairro Valadão – Macau/RN. Merendeira. Do lar. Curralinho/Macau. Do lar. 

Curralinho/Macau. Estivador. Curralinho/Macau. Aux. de embalagem. 

 

AREIA BRANCA/05 

05/1. C.A.M.F. Masculino F1.  Areia Branca. Solteiro. ENF2 incompleto.  Rua Recife, 

06 B. Nordeste – Areia Branca/RN.  Ajudante de pedreiro. Não tem.  Areia branca/RN. 

Do lar.  Areia branca/RN. Pedreiro. Não tem. 

 

05/3. J.M.S. Masculino F2. Areia Branca. Solteiro. ENF1 incompleto. Rua Marechal 

Deodoro, 64 – B. Nossa Senhora Aparecida - Areia Branca/RN.  Agente de  portaria. 

Não tem. Areia Branca/RN. Do lar. Areia Branca/RN. Marítimo. Não tem. 
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05/2. E.M.V. Feminino F1. Areia Branca. Outro. ENF1 incompleto. Rua Marechal 

Deodoro, 08 – B. Nossa Senhora Aparecida – Areia Branca/RN. Do lar. Ipanema/RN. 

Do lar.  Ipanema/RN. Comerciante. Areia Branca. Entregador. 

 

05/4. E.A.N.A. Feminino F2. Areia Branca. Casada. ENF2 incompleto. Rua Deputado 

Manoel Avelino, 198 – Centro - Areia branca/RN. Aposentada. Comerciante. 

Mossoró/RN. Costureira. Mossoró/RN. Estivador. Areia Branca. Comerciante. 

Aposentado. 

 

3.2.4   A coleta de dados: os questionários 

 

A pesquisa de campo compreendeu várias etapas: identificação do universo da 

pesquisa, seleção dos informantes, realização de inquéritos experimentais e definitivos. 

A identificação do universo de pesquisa constituiu-se de visitas às comunidades urbanas 

que foram investigadas, visando contato com pessoas da comunidade, para dar 

conhecimento às pessoas e/ou informantes da finalidade do trabalho e da destinação do 

material a ser recolhido. Este contato, além de proporcionar um relacionamento 

amistoso entre inquiridor e informante, tornou-se requisito para a seleção dos 

informantes. A seguir foram realizados os inquéritos experimentais e definitivos. Os 

experimentais tiveram como objetivo  o treinamento da equipe e o levantamento de 

possíveis problemas que viessem a ocorrer. A realização dos inquéritos definitivos 

constou do preenchimento das fichas de informantes e da localidade e da aplicação dos 

questionários. 

As entrevistas, na sua maior parte, se deram na própria residência dos 

informantes, onde estes se sentiam mais à vontade e tinham à mão os objetos sobre os 

quais eram indagados, além dos instrumentos de realia apresentados pelos inquiridores. 

Algumas entrevistas, porém, foram realizadas na própria universidade (UnP) e no local 

da hospedagem. A duração de cada entrevista variou de três a quatro horas, num total 

de, aproximadamente, 96 horas de gravação. 

Foram utilizados para realização dos inquéritos ficha de identificação do 

informante e três questionários  que seguem  integralmente o modelo do Projeto ALiB. 

Os modelos usados na pesquisa são o QSL (questionário semântico-lexical), com 202 

perguntas que cobrem 14 áreas semânticas; o QFF (questionário Fonético-fonológico), 

com 159 perguntas; e o QMS (questionário morfossintático), com 49 perguntas. Foram 
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utilizados, ainda, fichas da localidade e um questionário de livre narrativa (discurso 

semidirigido), com  4 questões para relato pessoal e não-pessoal.  

Para o levantamento do corpus, registra-se o uso de gravador portátil 

PANASONIC (RQ-L31) e fitas cassetes de 60 minutos de duração. Nos inquéritos 

realizados na capital, além das fitas cassetes, serviram de instrumento ao presente 

estudo MDs  de 90 minutos. 

 

3.2.4.1  Questionário Fonético-Fonológico – QFF 

               

O QFF está assim organizado: contém 159 perguntas, com itens lexicais 

marcados para o obtenção de dados fonéticos passíveis de variação dos fonemas ou 

seqüência de fonemas vocálicos e consonânticos. 

No que se refere ao vocalismo, buscou-se contemplar, especialmente, fenômenos 

cristalizados na fala típica do nordeste, já vistos em autores como Mário Marroquim 

(1945), que aborda o falar nordestino; Nascentes (1953) que traz a divisão dos falares  

do Brasil; Maia (1986), com um estudo sobre as vogais médias pretônicas na fala de 

Natal; Aragão(1977), com uma análise fonético-fonológica do falar paraibano; Silva 

(1998), que analisa as vogais pretônicas de João pessoa; (Miryam Silva, 1989), com um 

estudo sobre as pretônicas do falar baiano, dentre outros. Dos fenômenos do vocalismo, 

procura-se analisar  (a)comportamento das vogais médias em contexto pretônico (b) as 

ocorrências de monotongos nas realizações dos ditongos orais [ej], [ow], [aj]  e (d) 

assimilação ou não do traço de nasalização condicionada pela consoante seguinte.  O 

foco de interesse das questões vêm destacado em negrito. Por exemplo, Q_4/QFF:  

tesoura,  Q_5/QFF:  caixa. 

         Dentre a 159 perguntas que constituem o QFF, foram selecionados 35 itens 

lexicais considerados formas variantes do falar potiguar, tanto entre os pontos 

investigados quanto  ao panorama do português do Brasil. Destaca-se, neste sentido, a 

variação do item “televisão”, caso em que quase todos os informantes usaram a forma 

[tElEvi’zãŵ] – fato fonético que marca uma diferença entre a fala do norte e nordeste e o 

português do resto do Brasil. 

Quanto à variação dos fonemas consonantais ou seqüência consonântica, 

consideram-se os seguintes fenômenos: (a) a variação do  “r” em coda,  (b) o 

desaparecimento da  consoante   “d” na seqüência “nd”,  (c) síncope  de  postônicas  

como em (fósforo ~ fosfo), (d) a ocorrência de  metátase em vocábulos como 

“prateleira”, “braguilha” e (e)  vocalização da palatal “lh” [¥] ~   [lj ] e (f)  a palatização 
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de [t] em contexto específico,  depois dos segmento  “to” precedido de  ditongo /ej/ ou 

/uj/. 

      Segue  um extrato do QFF,  contendo  as questões  em foco para  este estudo com a 

numeração das cartas correspondentes. 

                       

                                                Quadro (04): Extrato do QFF 

QUESTIONÁRIO QUESTIONÁRIO FONÉTIO-FONOLÓGICO  

Nº /QUESTÕES/ 

CARTAS 

PERGUNTA ITENS 

LEXICAIS 

           03 - C 027 .... aquilo em que se colocam objetos em casa (latas de 
mantimentos na cozinha, enfeites na sala...( ou produtos para 
vender  nos supermercados, mercearias, etc? 

    prateleira  

           04 – C 031 Como se chama aquele aparelho onde se pode ver novela, jogo, 
programas? 

    televisão 
 

        05 – C 007 Quando se compra uma TV, um sapato, um ventilador, ele vem 
da loja dentro de quê? 

caixa 
       

          06 – C 032 Como se chama o objeto com que se corta tecido? tesoura 
      10 - C  019 ... aquilo que se acende para clarear  a casa, e se estiver 

queimada, a casa fica no escuro? [ quando há problema com a 
luz, que queima, como é que se chama aquilo que se precisa 
trocar? 

lâmpada 
       

      15 – C 014 ....aquilo que se usa  para acender o fogo? (mímica) fósforo 
      16  - C 015 aquilo que sai do fogo, em fogo de lenha, de carvão , e que, em 

uma fábrica, sai pela chaminé? 
fumaça 

     20 – C 028 Uma comida pode estar boa ou ... ruim 
     22 – C 016 A carne de porco não é magra porque tem_______ gordura 
     24 – C 025 A carne de porco não é magra porque tem_______ peneira 

         25 – C 010 A carne se come com de garfo e faca. E a sopa, com que se 
torna?[O que é que se usa para tomar sopa?)  

colher 

    27 - C 013 Quando a água da panela está quente, cheia de bolinhas, como é 
que se diz que ela está? 

fervendo 

    29 – C 009 ...um tempero de comida que quando se está cortando se chora? cebola 
    30 – C 033 aquilo vermelho que se vende na feira e que se usa para preparar 

o molho do macarrão 
tomate 

         37 – C 004 Qual o contrário de feio? bonito 
         40 - C 026 Para as flores no jardim, depois que se prepara a terra, o que é 

que se faz? 
planta 

   46 – C 005 ...um bichinho que voa e tem as asas bonitas e coloridas? borboleta 
   50 – C 024 O que se pesca nos rios, no mar? peixe 
   51 – C 008 ... uma embarcação feita de madeira ou de tronco de árvore, 

utilizada para a navegação em rios, principalmente por índios por 
pessoas que moram em lugares próximos de rios? 

canoa 

 73 – C 035 De que material são feitas a janelas, os pára-brisas dos carros? vidro 
 74 – C 030 Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de um 

prejuízo grande ( um roubo, uma batida), procura um corretor e 
faz quê? 

seguro 

77 – C 020 Qual é o contrário de pouco? muito 
101- C  001 Que profissional se pode contratar para defender os interesses na 

Justiça ? 
advogado 

104- C 017 Quando um Indivíduo é acusado, mas ele não praticou aquele 
crime, se diz que ele é o quê? Contrário de culpa. 

inocente 

115 – C 022 
 

E esta parte aqui dentro,(aponta) que se tem que limpar com um 
algodão  em um palito o um cotonete? 

ouvido 
 

117 – C 023 Onde a criança mama na mãe? [Onde o bezerro mama na mãe?] 
[A carne branca da galinha se chama carne do _________? 

peito 
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120 – C 011 Aqui (mostrar) é a frente, e aqui (mostrar)? costas 
121 – C 034 ... aquele buraquinho que se tem no meio da barriga? umbigo 
122 – C 018 .. . esta parte? Aponta. joelho 
126 – C 012 Quando uma pessoa se sente mal, a vista fica turva, ela vai caindo 

no chão , sem sentidos, o que é que se diz que ela teve? 
desmaio 

129 – C 021 Adão foi o primeiro homem e Eva foi a  primeira _________? mulher 
140 – C 029 Aquele calçado aberto, trançadinho, usado no verão, que te uma 

tira que prende no calcanhar? 
sandália 

142 – C 006 ...a abertura da calça do homem, normalmente fechada com 
botões ou com zíper? [Se você/ o(a) senhor(a) encontra um 
conhecido com a calça, aberta, você/ o (a) senhor(a) diz: Fulano a 
________? 

braguilha 

146 – C 003 Dar um abraço é abraçar. E fazer assim (mímica)? beijar 
149 – C 002 Como se chama isto? Assobiar. assobio 

                                        

 

3.2.4.2  Questionário Morfossintático – QMS 

 

O QMS  se encontra assim estruturado:  contém 40 questões (versão do 

ALiB/2001), visando obter dados sobre o uso alternativo de (1) artigo antes de 

antropônimos; (2) gênero dos substantivos: alface, guaraná e cal; (3) feminino de: 

alemão,chefe, ladrão e presidente; (4) número dos substantivos: lápis, anel, avental, 

pão,mão, leão degrau, flor, chapéu, anzol e olho; (5) Grau comparativo dos adjetivos 

grande/pequeno, bom/mau(ruim); (6) Variação  do uso dos pronomes nas subcategorias: 

(a) pessoais ( tu ~ você - função de sujeito, tu ~ você ~ a gente - indeterminado, nós ~ a 

gente ) e  com preposição; (b) possessivos: teu ~ seu, seu ~dele; (c) Indefinidos (menos 

~ menos); (7) uso do verbo: (a) no presente do indicativo (viver,  ouvir e caber); (b) 

Pretérito perfeito (dar, saber, estar, trazer e pôr); (c) Futuro do presente e (d) Futuro do 

pretérito; (8) concordância verbal:  (a) faz ~ fazem indicador temporal) e (b) ter ~ haver 

em construções existenciais. 

O foco da análise dos dados obtidos desse questionário depreende 10 itens 

passíveis de  variação extraídos do QMS. 

Para a elaboração das cartas morfossintáticas apresentadas no Volume II deste 

trabalho, foram escolhidas as questões contidas no quadro abaixo, com a numeração das 

cartas correspondentes.  

Quadro (05): Extrato do QMS 

QUESTIONÁRIO                     QUESTIONÁRIO MORFOSSINTÁTICO 

Questões 01 e 02 Conteúdo: artigo  diante de nome próprio (de pessoas) Nº  cartas 

01 Você/o(a) senhor(a) tem filhos? C 001 

Questões 03 e 04 Conteúdo: gênero dos substantivos  alface e cal  

03 ALFACE  C 002 
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Como  é que se chama aquela folha verde que se come  
geralmente na salada? 

04 CAL 
Você/o(a) senhor(a) conhece cal? Como se faz para caiar uma 
casa? 

 C 003 

Questões 24,25 e 26 Conteúdo: pronomes  pessoais  

24 TU ~ VOCÊ ( sujeito) 

Quando se vê um amigo com uma mala e se quer saber para aonde 
ele vai, como é que se pergunta? 
 

 

 C 004 

25 TU ~  VOCÊ  ~  A GENTE 

Conhece alguma simpatia? (para tirar verruga, por exemplo?) [ 
Conhece alguma receita de uma comida típica daqui?] [Como se 
faz aqui para ganhar  o próprio sustento?] 
 

 

  C 005 

26 NÓS ~  A GENTE  (1ª. pessoa) 

O que é que vocês fazem no final de semana? 

 

 

 C 006 

Questão 32 Conteúdo:  Pronomes possessivos e indefinidos  

32 MENOS ~ MENAS 

Paulo tem muita força e Luís tem pouca força. Então podemos 
dizer que Paulo tem mais força do que Luís. Luís, pelo contrário 
tem .............. força do que Paulo. 
 

 

 C 007 

Questões  de 33 a 46 Conteúdo: tempos verbais e concordância  

44   FUTURO DO PRETÉRITO 

O que é que  você/o(a)senhor(a)  faria se ganhasse na loteria? 

 C 009 

45 Concordância: FAZ ~ FAZEM 
Quanto tempo faz que você/o(a) senhor(a)  mora aqui? 
 

 C 010 

46 TER ~  HAVER (construção existencial) 
Como era esta cidade, antigamente, em termos de festas? 
[Antigamente, esta cidade era mais desenvolvida? Por quê?] 

 C 008 

 

3.2.4.3  Questionário Semântico-Lexical – QSL 

 

O QSL é constituído de 202 questões, compreendendo 14 áreas semânticas e 

tem, como objetivo, levantar o maior número possível de variantes lexicais em uso na 

região. As áreas semânticas são as seguintes:  (1) Acidentes geográficos; (2) Fenômenos 

atmosféricos; (3) Astros e tempo; (4) Atividades agropastoris; (5) Fauna; (6) Corpo 

humano; (7) Ciclos da vida; (8) Convívio e comportamento social; (9) Religião e 

crenças; (10) Jogos e diversões;  (11) Habitação; (12) Alimentação e cozinha; (13) 

Vestuário e acessórios e (14) Vida urbana. 

          Como resultado, foram elaboradas 35 cartas léxicas identificadas a partir do 

conceito referencial dos itens selecionados, abrangendo as áreas semânticas que 

compõem o questionário, exceto a que se refere aos “astros e tempo”, por ter sido a 
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menos produtiva  quanto à obtenção dos itens em causa. O quadro seguinte apresenta o 

extrato do QFF,  destacando a área semântica, a questão e o item selecionado  para a  

cartografação.   

 

Quadro (06): Extrato do QSL selecionado para a análise 

QUESTIONÁRIO            QUESTIONÁRIO SEMÂNTICO- LEXICAL (QSL) 
 

N° DAS 
QUESTÕES/ 

CARTAS 

ÁREAS SEMÂNTICAS / PERGUNTAS 
 

ITENS 

Questões  04 a 06 
 

Acidentes geográficos  

04 – C 030 Muitas vezes, num rio, a água começa a girar, formando um 
buraco, na água, que puxa para baixo. Como se chama isto? 

redemoinho 
(do vento) 

05 – C 021 ... o movimento de água do mar? Imitar o balanço das águas onda do mar 
06 – C 022 ...  o movimento de água do rio? Idem item 5.  

 
onda de rio 

Questão  21 
 

                                          Fenômenos atmosféricos  

18 – C 013 ...uma chuva bem fininha? garoa 
21- C 020 Muitas vezes, principalmente de manhã cedo, quase não se 

pode enxergar por causa de uma coisa parecida com fumaça, 
cobre tudo. Como chamam isso?   

nevoeiro ~ 
cerração ~ 
neblina 

Questões  42 e 44  
Atividades agropastoris 

 

 

42 – C 026 ... cada parte que se corta do cacho da bananeira para pôr para 
amadurecer? 

penca 

44 – C 024 ... a ponta  rocha no cacho da bananeira? parte terminal 
da 
inflorescência 
da bananeira ~ 
umbigo ~ 
coração 

Questões  71, 85 e 88                                                      Fauna  
71 – C 011  ... o bicho que solta um cheiro ruim quando se sente 

ameaçado? 
gambá 

85 – C 016 ...o inseto de corpo comprido e fino, com quatro asas bem 
transparentes, que voa e bate a parte traseira na água? 

libélula 

88 – C 027 aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta no 
ouvido das pessoas, de noite? Imitar o zumbido. 
 

pernilongo 

Questões    92, 101-
102 e 116 

Corpo humano  

92 - C 035 a pessoa que tem os olhos voltados para direções diferentes? 
Completar com um gesto dos dedos. 

vesgo 

101 – C 008 ... a pessoa que parece falar pelo nariz? Imitar. fanhoso ~ 
fanho 

102 - C 018 a sujeirinha dura que se tira do nariz com o dedo? meleca ~ tatu 
116 – C 028 a pessoa de pernas curvas? Mímica. 

 

 

 

pessoa de 
pernas 
arqueadas 

Questão 124 Ciclos da vida  
123 – C 025 ...a mulher que ajuda a criança a nascer? 

 
 
 

parteira 
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Questões    136 e 
138, 141, 145-146 

 
Convívio e comportamento social 

 

136 – C 031 ... a pessoa que fala demais? pessoa  
tagarela 

138 – C 029 ... a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes. 
Até passa dificuldades para não gastar? 
 

pessoa sovina 

141 – C 017    ...o marido que a mulher passa para trás com outro homem? marido 
enganado 

145 – C 005 Que nomes dão ao cigarro que as pessoas faziam antigamente, 
enrolado à mão? 

cigarro de 
palha 

 
146 – C 034 

 
...o resto do cigarro que se joga fora? 
 

 
toco de cigarro 

Questões  148 e 149 
 

Religião e crenças  

148 – C 009 O que algumas pessoas dizem já ter visto, à noite, em 
cemitério ou em casa, que se diz que é do outro mundo? 
 

fantasma 

149 – C 010 O que certas pessoas fazem para prejudicar alguém e botam, 
por exemplo, Na encruzilhadas? 
 

feitiço 

Questões 155-157, 
156, 165 e 167 

Jogos e diversões  infantis  

155 – C 004 ...a brincadeira em que se gira o corpo sobre a cabeça e acaba 
sentado? Mímica. 

cambalhota 

156 – C 003 ...as coisinhas  redondas de vidro com que os meninos gostam 
de brincar? 

bolinha de 
gude 

157 – C 007 ....o brinquedo feito de uma forquilha e duas tiras de borracha 
(mímica)), que os meninos usam para matar passarinho? 

estilingue ~ 
setra ~ 
bodoque 

165 – C 012 ... uma tábua apoiada no meio, em cujas pontas sentam duas 
crianças e quando uma sobe, a outra desce? Mímica. 

 

gangorra 

167 – C 002 ...a brincadeira em que as crianças riscam uma figura no chão, 
formado por quadrados numerados, jogam uma pedrinha 
(mímica) e vão pulando com uma perna só? Solicitar 
descrição detalhada  
 

amarelinha 

Questões  174 Habitação 
 

 

174 – C 015 ... aquele objeto que se usa para clarear no escuro e se leva na 
mão assim (mímica) 

lanterna 

Questões 181 a 183 
185 

Alimentação e cozinha  

181 – C 019 aquele alimento feito com grãos de milho branco coco e 
canela? 

mungunzá ~ 
canjica 

182 – C 001 ...a bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar. 
 

aguardente 

183 – C 006 
 

Quando uma pessoa acha que comeu demais, ela diz: Comi 
tanto que estou... 

empanturrado 

Questão 192 e 193 
 

Vestuário e acessórios  

192 – C 014 ...um objeto fino de metal, para prender o cabelo? Mostrar. grampo(com 
pressão) ~ 
ramona ~ 
misse 

  193 -  C 033  Como se chama aquele objeto de metal ou plástico que pega 
de um lado a outro da cabeça e serve para prender os cabelos? 

tiara  ~ 
diadema ~ 
arco 
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Questões 198 e 200  Vida urbana 
 

 

   198 -  C 032 aquele trecho da rua ou da estrada que é circular, que os 
carros têm que contornar para evitar o cruzamento direto? 

rotatória ~ 
rótula 

   200 – C 023 ...a condução que leva mais ou menos quarenta passageiros e 
faz o percurso dentro da cidade?  

ônibus urbanos 

 

3.2.4.4  Questões  Semidirigidas - QSD 

 

        O QSD constitui-se de  quatro questões  apenas: (1) Relato Pessoal; (2) 

Comentário  sobre um programa de televisão qualquer; (3) Descrição e (4) Relato não- 

pessoal. O objetivo da utilização desse questionário, no âmbito do trabalho de campo, 

foi a obtenção de dados complementares, já que, em alguns momentos, quando da 

aplicação dos três questionários padrão – QFF, QMS e QSL – não houve aquisição dos 

itens lexicais e/ou seqüências lingüísticas pretendidos. Por exemplo, a Q_25/QFF 

pretende obter itens marcados quanto ao uso dos pronomes TU ~ VOCÊ ~ A GENTE 

indeterminado, mas as respostas a essa questão nem sempre foram produtivas. O 

inquiridor certamente retomava a questão, mesmo assim, não se obtinha o item em 

causa . Para numa elocução livre, há  possibilidades de maior espontaneidade do 

informante ao responder às questões propostas, além disso, criam-se situações novas na 

interação entre informante e inquiridor. Portanto, os dados obtidos através do QSD 

proporcionam informações complementares para as questões não-produtivas dos demais 

questionários. 

O quadro (7) apresenta o modelo de elocuções livres ou semidirigidas utilizado: 

 

Quadro (07): Questionário Semidirigido - QSD 

 

QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO COM TEMAS PARA DISCURSOS SEMIDIRIGIDOS 

QUESTÕES  TEMAS 

01 Relato Pessoal 

Relate um acontecimento marcante em sua vida (casamento, namoro, etc) 

02 Comentário 

De que programa de televisão você/o(a) senhor(a) gosta mais? Por quê? 

03 Descrição 

Você/o(a) senhor(a) trabalha em quê? Fale um pouco do seu trabalho. 

04 Relato não pessoal 

Conte um caso/um fato de seu conhecimento (de que tenha ouvido falar,que tenha 
acontecido com um amigo, ou outra pessoa qualquer...)  
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3.2.5  Transcrições fonética e grafemática 

 

As transcrições foram realizadas em base auditiva. A transcrição fonética dos 

itens do QFF e QSL tem como base o IPA (THE INTERNATIONAL PHONETIC 

ALPHABET), Alfabeto fonético Internacional. Também foram utilizados alguns 

símbolos disponíveis no programa computacional regular microsoft word e que serão, 

apresentados no Volume II (p. 3).  

São objeto de transcrição fonética os itens do QFF e as respostas às questões  do 

QSL que constituem variação fonética, por exemplo, resposta do tipo: baladeira       

[bala ‘deRå], carta fonética  007  e  fanhengo [fã ‘ẽgU], carta fonética  008.  

São objeto de transcrição grafemática todas as modalidades de questionário, à 

exceção do QFF. O material coletado através do QSL foi transcrito grafematicamente, 

seguindo, em grande parte,  o modelo proposto  pelo Comitê Nacional do Projeto 

ALiB7, neste caso, apenas os itens lexicais em análise. Por exemplo, o item lexical 

“faladeira”, resposta à questão 136-QSL, constitui o item em causa da referida questão. 

Da fala do informante, apenas esse item foi transcrito grafematicamente. 

A transcrição grafemática plena só foi realizada para o QMS e para os discursos 

semidirigidos ou narrativas livres, tendo em vista a aquisição de dados lingüísticos que 

constituam informações complementares às questões não-produtivas dos demais 

questionários. 

 

3.2.6  Critérios de elaboração e leitura das cartas  lingüísticas 

 

        As cartas lingüísticas do LiPTG foram traçadas de acordo com os critérios a seguir: 

(i) a numeração nos mapas representa as comunidades que constituem  a rede de 

pontos; 

(ii) a capital do Estado, ponto 01/ALiRN,  será identificada no mapa pela legenda ■ 

seguida do número 1. Os demais pontos são identificados como: 02 / 

Canguaretama, 03 / Touros, 04 / Macau e 05 / Areia Branca; 

(iii) dados colocados à direita ( _y) representam as respostas dos informantes do sexo 

feminino, e os dados colocados à esquerda (y_ ) correspondem às respostas dos 

informantes do sexo masculino: 
                                                 
7 Modelo de transcrição do corpus do ALiB: Ata da XIII Reunião do Comitê Nacional. Recife, UFPE, 16 
e 17 de julho de 2003. 
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(iv) a faixa etária  será lida verticalmente, correspondente a cada linha de dados:  

F1= 18 a 32 anos,  F2= 45 a 60 anos: 

 

 

 

   Homens    Mulheres 

 

(v) as transcrições fonéticas seguem os critérios vistos no item 2.3.5; 

(vi) serão registradas todas as formas de um determinado item lexical , mesmo que 

todos os informantes da localidade tenham dado a mesma resposta; 

(vii) são identificadas com ( ~  ) as formas variantes dadas como resposta pelo 

mesmo informante; 

(viii) são utilizadas as legendas [-]  e/ou  [NR] para as questões que não foram 

respondidas ou [RNP]  para as respostas não-produtivas, ou seja,  aquelas 

respostas que não correspondem  aos itens em causa.  

(ix) Algumas cartas trazem gráficos com percentuais de ocorrências dos fenômenos 

variáveis à esquerda do mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H      M 
 H      M 

F1     F1 
F2     F2 
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4   ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1  Nota  sobre  o programa previsto  para informatização dos dados e  para a produção 

das cartas 

 

   As cartas lingüísticas foram planejadas, inicialmente, para serem editadas 

utilizando um Programa Computacional especificamente desenvolvido para atlas 

lingüísticos, com adaptações para o ALiPTG, franqueado pela Empresa JKS – Rio de 

Janeiro. Trata-se do mesmo programa utilizado para o Atlas Lingüístico do Amazonas 

por Maria Luíza Cruz (2004) e para o Atlas Fonético do Entorno da baía de Guanabara 

por  Luciana Gomes de Lima (2006). 

  Por motivos técnicos não foi possível concluir as adaptações previstas. 

  O processamento das cartas lingüísticas e léxicas do ALiPTG se deu, portanto, 

através de recursos regulares  do Programa Microsoft Office Word para digitalização dos 

dados e para a seleção de símbolos e ícones que representam as diferentes formas 

lingüísticas e fonéticas expressas nas referidas cartas.  

  O mapa do litoral do RN foi  traçado através do programa Corel Draw-11 e 

transferido para o Microsft Office word  para a inserção das figuras, símbolos e ícones 

que representam a faixa etária, o gênero e as realizações fono-morfo-sintáticas dos 

informantes por área de atuação. Como se trata  de um desenho, as informações foram 

agrupadas e digitalizadas em caixas de texto. 

  Como se vê, nenhum recurso ou programa especial foi utilizado para a elaboração 

das cartas. 

 

4.2  Considerações sobre o falar do Litoral Potiguar (LiPTG) 

 

       Não se constitui objetivo do estudo a interpretação geral dos resultados obtidos por 

meio de cartas lingüísticas e léxicas aqui elaboradas, formalizando amostra da “fala” 

norte-rio-grandense, principalmente, por se  tratar apenas de uma das regiões que se 

pretende descrever para a elaboração do Atlas do Estado e por terem sido traçadas 

apenas 80 cartas. 

        O litoral potiguar, como já foi mencionado neste estudo, é uma faixa que se 

estende do sul ao oeste do Estado, compreendendo, dentre os 165 municípios do Estado, 

apenas 27 que constituem a zona litorânea. Destes foram escolhidos apenas cinco para o 

estudo, (v. quadro 01). Os dados levantados, portanto, não permitem traçar 
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exaustivamente os limites das diferentes áreas lingüísticas, e os fatores sociais 

condicionadores da linguagem em uso nessa área, fato que poderá abrir precedentes 

para pesquisas posteriores, em qualquer campo de estudo da linguagem, através do 

corpus constituído para este trabalho. 

       No entanto, no que concerne a fatores dessa região do RN, mostrou-se pertinente 

apresentar alguns aspectos, visto que até o momento, não foram realizados, como já foi 

dito, estudos específicos do ponto de vista diatópico, diastrático, diagnérico ou 

diageracional. Desse modo, procede-se, indiretamente, a uma comparação com estudos 

realizados em outros Atlas lingüísticos, principalmente do norte e nordeste do Brasil. 

       Vale ressaltar que os resultados serão expostos e comentados com apoio do que já 

se conhece sobre mudança e variação lingüística no âmbito do vocalismo, 

consonantismo, de alguns fenômenos morfossintáticos e de abordagens léxicas nessas 

regiões. 

4.2.1  Aspectos fonético-fonológicos 

Nos estudos gerais sobre a fala brasileira, tem-se focalizado o comportamento da 

vogal pretônica média como sendo um fator de diferenciação entre a norma de 

pronúncia brasileira e a portuguesa, apontando algumas vezes a pronúncia carioca como 

mantenedora de um estágio mais antigo do português do Brasil (PB) em relação ao 

Português Europeu (PE) –  pronúncia de Lisboa –, visto que a maioria das realizações 

na fala carioca é descrita como de timbre fechado. 

Esse confronto se fundamenta teoricamente em duas vertentes de estudos 

lingüísticos  citados  por Maia ( 1986): 

(a)  A vertente estruturalista (Mattoso Câmara), que trata da neutralização da oposição 

entre os fonemas /e/~/ε/, /o/~/ç/, no quadro das vogais pretônicas do Português do 

Brasil, aponta esse fenômeno como resultante do processo arquifonemas de timbre 

fechado em detrimento da realização aberta no sudeste do Brasil, cujo centro é o 

Rio de Janeiro. 

(b) A segunda vertente  é a de base diacrônica ou filológica, pautada em estudos feitos  

por Silva Neto (1950) e Antenor Nascentes (1933), os quais afirmam ser “na 

pronúncia do nordeste todas as vogais pretônicas abertas”. Atribuem tal fato aos 

seguintes fatores: 

(i)   o uso de vogais pretônicas abertas seriam decorrentes de crases antigas na 

pronúncia de Portugal; 

( ii )   remanescência  da  língua  indígena  ou,   mais  simplesmente,  como  retrato  

       de estágio do mais velho antigo vocalismo português. 
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Révah (1958) refere-se à delimitação da pronúncia aberta das pretônicas que se 

estende do Nordeste ao Leste de Minas Gerais; Callou descreve as pretônicas médias no 

estado da Bahia (1964) e no Rio de Janeiro (1986), Abaurre e Gnerre (1981) tratam do 

mesmo fenômeno no dialeto capixaba. Mais recentemente, tem-se tratado do tema, 

identificando também o fato como marca dialetal. Essa é a visão também de 

pesquisadores como Silva (1989), Battisti (1993), Bisol (1981), Vieira (1993), Hora 

(2004), dentre outros.  Seguindo essa trajetória de estudos lingüísticos, procurou-se 

descrever esse fenômeno partindo do levantamento de dados obtidos através do QFF e 

com base no modelo de descrição apresentado em CRUZ (2004). 

 

A) Quanto ao vocalismo  

 

Neste estudo, as vogais médias pretônicas são focalizadas em 17 cartas 

fonéticas. Oito apresentam a variável vogal média pretônica e nove, apresentam a 

variável média posterior, como se expõe no quadro abaixo: 

 
Quadro (9) Levantamento dos vocábulos que apresentam VMP (vogal média 
pretônica) no ALiPTG 
 
Vogal média  pretônica anterior Vogal média pretônica posterior 

Carta Vocábulo 
 

Carta Vocábulo 

009 c(e)bola 001 adv(o)gado 
012 d(e)smaio 002 ass(o)bio 
013 f(e)rvendo 004 b(o)nito 
025 p(e)neira 005 b(o)rb(o)leta 
027 pra(te)leira 010 c(o)lher 
030 s(e)guro 016 g(o)rdura 
031 t(e)(le)visão 017 in(o)cente 
032 t(e)soura 018 j(o)elho 
  033 t(o)mate 

  

• Vogal média anterior:  

(i) As vogais médias, em contexto pretônico, podem realizar-se como [ε], [e] ou [ i ], 

cuja variação é conseqüente de  alguns conjuntos de fatores, ou seja, variáveis  

lingüísticas tais como, natureza da vogal tônica, natureza da consoante seguinte ou 

subseqüente.  

       Como nas cartas em estudo há apenas um vocábulo representando cada fato 

fonético, elaborou-se um  quadro geral que apresenta o conjunto de vocábulos com 
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vogal média pretônica, correlacionando a carta fonética, o vocábulo, a natureza da 

vogal tônica e os percentuais de ocorrências. Foram desconsideradas, portanto, para 

essa descrição, outras variáveis como natureza da vogal seguinte, qualidade da 

consoante seguinte ou precedente, travamento de sílaba, distância entre a vogal tônica 

e  a vogal alvo ou outros pertinentes e outros traços pertinentes. O quadro seguinte  

ilustra esses caracteres.  

Quadro(10) Percentuais referentes às realizações da vogal pretônica média 
anterior com vogal tônica  de natureza: fechada alta nasal base de ditongo (oral 
fechado) 

Realizações Carta Vocábulo Caracterização da 
vogal tônica [e] [E] [i] [ẽ] [NR] 

001 advogado [a] aberta  41,7% 58,3%   
009 cebola [o] fechado 75%  25%   
012 desmaio [aj] ditongo 20,16%  79,1%  1% 
013 fervendo [ẽ]nasal/nasalizada  100%    
025 peneira [ej] ditongo 79,1%   20%  
027 prateleira [ej] ditongo 1%  99%   
030 seguro [u] alta 37%  45%  16% 
031 televisão [ ãw) ] nasal 1% 99%    

032 tesoura [ow] ditongo 41,6%  58%   
 

(ii) Em vocábulos cuja vogal tônica é fechada, predomina a média fechada, que é 

categórica,  seguida de alteamento, como em  cebola (carta fonética 009) com um índice 

de 75% de [e],contra 25/% de [i]  e  tesoura (carta fonética 032) com 58% de 

ocorrências de [i], contra 41,6/% de [e], visto nos gráficos 01 e 03. 
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Gráfico 02 
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(iii)  Em vocábulos em que a vogal tônica é aberta, observa-se tendência ao alteamento, 

como em advogado ~ adevogado(carta fonética 001) com 58% de ocorrências com [i] 

contra 41%  de [E].  Como segundo exemplo, encontra-se desmaio (carta fonética 012) 

em que se registram 79% de ocorrências de [i] contra apenas 20% de [e] nenhuma 

ocorrência de [E].Os gráficos 03  e 04 conferem os dados. 
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Gráfico 04 
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 (iv) Nos  vocábulos que apresentam vogal tônica com nasalidade de natureza  

fonológica, há predomínio da variante aberta, mas há em menor proporção ocorrências 

de vogal fechada. Como exemplo do primeiro caso, encontram-se os vocábulos 

fervendo (carta fonética 001), com 100% de [ε] contra [e] e  televisão (carta fonética 

031) com 99% de [ε]. Já como exemplo do segundo, insere-se o vocábulo elefante – 

[ElE’fãti] ~ [Ele’fãti] (QFF_49) – , encontrado no corpus, mas não  cartografado.  

Gráficos 05 – 06. 
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Gráfico 06 
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(v) Quando a sílaba tônica é alta, há praticamente um certo equilíbrio entre 

alteamento ou manutenção do [e ]  - que não é  regra na região em estudo – 

mas se verifica em seguro(carta 030): 37% de [e] e  45% de [i], visto que 

16% deixaram de responder, Gráfico 07. 
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(vi)  As vogais  tônicas da base de ditongos ora condicionam o fechamento das 

pretônicas médias, ora o alteamento. No primeiro caso, registra-se o vocábulo peneira 

(carta 025) com 79,% de ocorrências de [e]. No segundo  tem-se prateleira (carta  

fonética 027) com um percentual de 99% de ocorrências de [i] (Gráficos 8 e 9) e tesoura 

(carta fonética  032) – (gráfico 02, p.58 )-  com 58%  de ocorrência de [i] contra 41,60% 

de [e] . 
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Gráfico 09 
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• Vogal média posterior 

Em situação pretônica, pode realizar-se como [ç] [o] ou [u]. Os exemplos principais 

deste fato em análise são advogado (carta 001), bonito (carta 004), tomate (carta  

fonética 033) e inocente (carta 017). O quadro seguinte ilustra os contextos em que 

ocorrem as variantes  posteriores. 

 

Quadro (10) Percentuais referentes às realizações da vogal pretônica posterior 
segundo a natureza da vogal tônica: fechada ~ aberta ~ alta ~ nasal ou nasalizada 
 

 
Realizações Carta Vocábulo Natureza da vogal 

[o] [ç] [õ] [u] 

001 advogado  [a ] aberta  100%   

002 assobio  [ u ] alta    100% 

004 bonito  [ i ] alta 8,4%  45,8% 45,8% 

005 borboleta  [ e ] fechada 25% 25%  50% 

010 colher  [ E ] aberta 20,8% 5%  75% 

016 gordura  [ u ] alta 16,6%   83,4% 

017 inocente  [ ẽ ]nasal ou 
       nasalizada 

16,6% 8,4%  75% 

018 joelho  [ e ] fechada 25%   75% 

033 tomate  [ a ]  aberta  8,3% 58% 29,1% 

 

 

(i) Em vocábulos que apresentam vogal tônica aberta, a tendência geral parece ser a 

pretônica média aberta e apenas num caso ela se dá de forma categórica: ad[E]vogado. 

Exceções a tal tendência ocorrem em tomate, carta fonética 033, em que prevalece o [o] 

~ [ô], embora se registre também [ç] em colher, em que o alteamento é a norma (carta 

fonética  e 010). 

       Os percentuais de ocorrências são ilustrados nos gráficos 10  e 11 seguintes. Em 

que se confere o predomínio de  [u] como percentual de  75/% . A ocorrência da 

nasalização de  “o” procede da influência da consoante labial  nasal da sílaba seguinte,  

com um  índice de ocorrências de 58/%  contra 29/% de ocorrências de [u]. Observa-se 

que, nesses contextos, o  índice de abaixamente é praticamente  inexistente. 
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Gráfico 11 
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(ii) Quando a vogal tônica é fechada, como se pode verificar nas cartas com este 

tratamento: assobio(carta fonética 02), joelho (carta fonética 018) e borboleta (carta 

fonética 005), a norma é a concretização da pretônica como fechada, mas nas cartas de 

vocábulos com esse traço, há também uma tendência ao alteamento. Pelo que 

demonstram alguns estudos variacionistas, a presença de consoante labial ou velar em 

contexto precedente funciona como um forte condicionador do alteamento da média 
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posterior, o que, talvez, justifique o fato de [u] apresentar maior freqüência que [ç].  Os 

gráficos  de 12 a 14 fornecem os percentuais  de ocorrências. 
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Gráfico 13 
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Gráfico 14 
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(iii) Em vocábulos que apresentam vogal tônica de natureza nasal, há tendência ao 

alteamento, como se registra em inocente (carta fonética  017), demonstrado no gráfico 

seguinte.  
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• Nasalização 

 

No que concerne ao fenômeno de nasalização, há certa oscilação do uso de 

assimilação ou não da traço de nasalização, como se vê em bonito (cartas 004), fumaça 

(carta fonética 015) e inocente (carta fonética 017) e  tomate (carta fonética 33).   Os 

gráficos, 11 p. 64,  16 e 17 e 18 conferem  o percentual de ocorrências.  
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Gráfico 17 
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Gráfico 18 
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• Monotongação:  

 

(i) Os ditongos /ej/, /aj/, mesmo nos contextos considerados de redução, isto é, diante de 

[S] e [Z], apresentam, no caso deste corpus, alguns casos de manutenção em duas 

comunidades apenas. Contudo, a predominância de uso tende à redução, com a 

realização [aj] ~ [a] nos mesmos contextos fônicos. Ocorrem nas cartas seguintes:  

beijar (carta fonética 003), caixa (carta fonética 007),  peixe (carta fonética 024) e 

peneira (carta fonética 025), descritos na tabela abaixo. 

 

 

Percentuais referentes à realização do ditongo “ei” e “ai” tendo como  variantes 
[ ej ] ~ [ e ]  e  [ aj ] ~ [ a ] 

 
 

Realizações Carta Vocábulo 

[ ej ] [ e ] [ aj ] [ a ] [NR] 

003 beijar 29,1% 66,8%   4,1% 
007 caixa   37,5% 62,5%  

024 peixe 8,3% 91,7%    
025 peneira 4,1% 96,9%    
027 prateleira 4,1% 96,9%    

Tabela 01 
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Os gráficos 19 e 20 configuram as realizações do ditongo /ej/ nas cartas 

003/beijar, 007/caixa  e  024/peixe. 

Gráfico 19 
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Gráfico 20 
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(ii)  O ditongo /ow/ é apontado como pouco produtivo no português do Brasil. 

Como se esperava, a redução a [o] é considerada categórica na sua efetivação 

também  nessa região do RN. Nas cartas do ALiPTG, constatam-se os seguintes 

percentuais: tesoura (carta fonética 032) apresenta um percentual de 95,8% de 

ocorrências de [o] contra 4,2% de [ow]; Já em ouvido (carta 022) apresenta-se um 

outro quadro de variação do mesmo segmento vocálico, como mostra a tabela 02 e 

os gráficos 21 e 22. 
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Percentuais referentes às realizações do ditongo [ou] em duas cartas apresentadas 
 

Índice de realizações Carta Vocábulo 
[ow] [ o ] [u ] 

032 tesoura 4,2% 95,8%  
022 ouvido 4,1% 91,6% 4,1% 

Tabela 02 

   Seguem as ilustrações das realizações do ditongo /ow/: cartas fonéticas 022 e 032, nos  

gráficos 21 e 22. 
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Gráfico 22 
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(B) Quanto ao consonantismo 

 

       No que se refere ao consonantismo, optou-se por dar destaque às seguintes 

variáveis: o –R em determinados contextos pós vocálico, medial e final;  o –S em coda 

silábica, as oclusivas alveolares /t/ e /d/, a lateral /¥/, cujas diferentes variantes  se 

mostram mais ou menos freqüentes  em determinados dialetos regiões,  as quais podem 

indicar um  processo de mudança em curso ou variante instável  no português do Brasil.   

(i)  Os fonemas oclusivos alveolares /t/ e /d/ concretizam-se, categoricamente, não como 

[tS]  ou [dZ] diante de [i], mas como [t] e [d] em qualquer contexto, conforme atestam as 

cartas fonéticas apresentadas (cf. Vol.II p.19-54). 

(ii)  Descreve-se a vibrante -R  no contexto  pós-vocálico, medial e final de vocábulo, 

apresentando-se  neutro  no último contexto. Em contexto pós-vocálico, quando interno 

ao vocábulo, mantém-se o predomínio da fricativa glotal, embora se observem raros 

casos de vibrante alveolar e, ainda, de cancelamento: fervendo (carta fonética 013). Já 

em contexto externo final, predomina o  cancelamento: beijar (carta 003), colher (carta 

fonética 010) e mulher (carta 021). 

(iii) O -S em coda silábica pode concretizar-se como [s] ,[z], [S] ou [Z], a depender do 

traço de sonoridade do segmento seguinte. Predominam, na região investigada,  as 

variantes fricativas alveolares surdas /s/ e  /S/, conforme é possível verificar nas cartas 

que apresentam  os traços fônicos em causa:  costas (carta fonética 011), desmaio (carta 

fonética 012) e fósforo (carta fonética 014). 

(iv) A consoante [t] pode ocorrer como variante africada [tS] decorrente de contextos em 

que se tem presente o segmento  “to” no final de sílaba, tendo como antecedentes os 

ditongos orais ou nasais [ej] ou [uj],  apresentados nas cartas fonéticas 020/muito e 

023/peito. No corpus o mesmo fato  ocorre em  “prefeito” QFF_83.  

 
Percentuais referentes a realizações de [t] como africada [tSSSS]  antecedida dos 

ditongos [ej] ou [uj]. 
 
 

Realizações Carta Vocábulo Ditongos 
antecedentes [t] [ tS ] 

020 muito [uj] 17% 83% 
023 peito [ej] 50% 50% 
                                                            Tabela 03 
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Os gráficos 23 e 24 seguintes ilustram o que foi demonstrado na tabela 03 
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                                                                 Gráfico 24 
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       Este fato fonético também é apresentado em CARDOSO (1993) que descreve  os 

contextos em que ocorre [tS ], dentre outras variantes de  [t ], documentados nos 

registros do APFB, ALS I e do EALMG. A autora observa  que, nessas regiões,  a 

consoante africada decorre de contextos em que se tem presente o decurso “ it” como 

em “ mui[tS]o” e “oi[tS]o, semelhantemente ao que ocorre no litoral potiguar. 
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4.2.2  Aspectos morfossintáticos 

 

Os aspectos levantados do ponto de vista morfossintático referem-se tão-

somente, às possíveis formas gramaticais em uso numa comunidade de fala que 

apresentam divergências dos padrões lingüísticos conservadores. Excetua-se aqui o uso 

do artigo antes de antropônimos, porque  este constitui um  caso de variação diatópica e 

não é considerado um desvio à norma padrão ou conservadora.  

Segundo os padrões tradicionais e estudos  realizados por autores  variacionistas, 

o uso do artigo antes de antropônimos  é um fato de conseqüências diatópicas que se 

caracteriza no âmbito da variação do português do Brasil, mas que  pressupõe algumas 

considerações, vistas  em Callou (2002: 26): reconstituição  histórica, familiaridade 

entre os falantes e situações  enfáticas  em elocuções espontâneas – fato que se constata  

no corpus do ALiPTG (Vol. II, p.173). Os demais casos resultam das diferentes formas 

de uso do português brasileiro na sua estrutura histórica e gramatical. 

           Embora o falar norte-rio-grandense se realize fonética e lexicalmente de forma 

diferente, em alguns aspectos, no que tange ao sistema gramatical, mostra-se compatível 

com a variedade das outras regiões brasileiras – a saber, as que foram investigadas – no 

que se refere à implementação de novas formas lingüísticas. 

         Do ponto de vista morfossintático, foram trabalhados os aspectos citados em  

3.2.4.2 e os resultados foram utilizados na organização de 10 cartas lingüísticas. 

Teceremos alguns comentários voltados, mais precisamente, para a variação de uso do 

artigo antes do nome de pessoas (carta 001), o gênero dos substantivos ALFACE e CAL 

(cartas 002 e 003, respectivamente) e para uso alternativo do pronome sujeito VOCÊ ~ 

SE ~ A GENTE de referência indeterminada, (cartas 04 e 05, respectivamente).  

         As duas últimas cartas se incluem entre os comentários por se tratarem de um 

tema amplamente discutido no âmbito dos estudos da descrição do português do Brasil. 

 

Quanto ao uso do artigo antes de antropônimos, segue o quadro geral das 

ocorrências:  
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Quadro (11): ocorrência  do uso ou não do artigo antes de antropônimos 

 
Informante Faixa 

etária 
Gênero Escolaridade Ocorrência 

sem artigo 
Ocorrência 
com e sem 

artigo 

Com 
artigo 

Total  

01/1 F1 H ENF2..(INC) 6 4  10 

01/3 F2 H ENF2.(INC) 16 5  21 

01/5 F1 H SUPERIOR 8   8 

01/7 F2 H SUPERIOR 13 1  14 
001/2 F1 M ENF2 (INC) 19   19 
01/4 F2 M ENF2.(INC) 12   12 
06/5 F1 M SUPERIOR 10   10 
06/8 F2 M SUPERIOR 5   9 
02/1 F1 H ENF1 18   18 
02/3 F2 H ENF1 16   16 
02/2 F1 M ENF1 14   14 
02/4 F2 M ENF1 12   13 
03/1 F1 H ENF1 14 01  14 
03/3 F2 H ENF1 11   11 
02/2 F1 M ENF1 12   12 
03/4 F2 M ENF1 13   13 
04/11 F1 H ENF1 15   15 
04/03 F2 H ENF1 7 1  8 
04/02 F1 M ENF1 5 4  9 
04/04 F2 M ENF1 19   19 
05/1 F1 H ENF1 11   11 
05/3 F2 H ENF1 17 2  19 
05/2 F1 M ENF1 7   7 
05/4 F2 M ENF1 8   8 

  Total de ocorrências 317 18 - 335 

 
 

        O quadro (11) apresenta um total de ocorrências em contextos que possibilitam o 

uso ou não do artigo antes de nomes próprios personativos, o que corresponde a 335 

ocorrências. Observa-se que apenas 18 informantes (5.4%), independentemente dos 

fatores  idade, gênero e escolaridade, optaram por usar o artigo em situação alternativa 

no mesmo contexto de elocução. Conclui-se que a ausência do artigo antes de 

antropônimos constitui norma nessa região. 

       Quanto ao gênero do substantivos ALFACE e  CAL, a distribuição e uso desses 

substantivos apresentam-se nas cartas morfossintáticas  002 e 003. Os compêndios 

gramaticais e dicionários apresentam o substantivo CAL como palavra do gênero 

feminino, no entanto, 99% dos informantes, independentemente de faixa etária, grau de 

instrução e gênero, optaram pela forma masculina. Apenas um informante, nesse 

universo, usou  a variante “a cal”, variável gênero feminino, mas em seguida fez 

referência anafórica com o pronome ele (“A cal virgem, ele tem que ser colocado em 

água para poder ficar pronto, e aí depois de [inint.] é pintado.”( Vol.II, p.128). 
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Quanto ao substantivo “alface” ocorreu um maior percentual de uso como 

substantivo masculino(Ver anexos/ Volume II Q_ 03/QMS, p.125, carta morfossintática 

002). 

As cartas morfossintáticas de número 004, 005 e 006 tratam da variação de uso 

dos pronomes VOCÊ, funcionando como sujeito, e SE ~ VOCÊ ~ A GENTE, atuantes 

como marcas de indeterminação. 

 Em virtude de não haver dados do pronome TU, que possibilitassem sua 

alternância com VOCÊ como pronome sujeito, optou-se por mapear apenas o 

preenchimento ou apagamento do sujeito nas diversas localidades (carta morfossintática 

004 e anexos VOL. II p.148). 

De acordo com os dados analisados procedentes da pergunta Q_25/QMS (cf. 

anexo, Vol. II p.137), Carta morfossintática/005, parece estar em curso o uso da forma 

variante VOCÊ e o preenchimento do sujeito de referencia definida e indeterminada, 

pois os fatos registrados mostram, em relação ao uso do sujeito, uma preferência dos 

informantes – das duas faixas e em diferentes localidades – pelo sujeito referencial 

preenchido e pela forma você e você/a gente, em detrimento da variável 3ª pessoa do 

plural não-referencial ou  da 3ª pessoa do singular seguida de partícula SE. 

As demais cartas morfossintáticas focalizam a variação dos fenômenos 

gramaticais seguintes:  

(i) o uso alternativo dos pronomes indefinidos MENOS ~ MENAS, carta 

morfossintática /007, apresentando um percentual de ocorrências 83% “menas”  contra 

17% de menos. A forma variante “menos”  foi usada apenas pelos  usuários da capital. 

(cf.Anexos, VOL II, p.146). 

 

(ii) uso alternativo dos verbos TER/HAVER, em construções existenciais, carta 

morfossintática/008. A distribuição em função do cruzamento localidade resultou um 

percentual equivalente a 83% de ocorrências do verbo “ter”, contra 17 % de “haver e 

ter” mais outra forma variante (existir) no mesmo contexto (cf.  Anexos, VOL II p.149).  

 

(iii)  uso da variável FUTURO  DO PRETÉRITO, carta 009, cuja distribuição em 

função do cruzamento localidade obteve os seguintes percentuais: 41% de ocorrências 

de uso do pretérito imperfeito contra 20% do futuro do pretérito, 16% de uso  de  ambas  
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as formas no mesmo contexto, considerando que 16% dos informantes não responderam 

a questão.(cf. Anexos, VOL II p.154). 

 

(iv) Concordância do verbo FAZER: FAZ ~ FAZEM indicando tempo, carta 

morfossintática 010. Considerando o mesmo critério de distribuição das cartas 007, 008 

e 009, manteve-se o predomínio de concordância no singular (Faz) como um percentual 

91.6% de ocorrências contra 8.3% da forma plural (fazem); e, 8.3% não responderam à 

questão (cf.Anexos, VOL II, p.159). 

 

4.2.3  Aspectos  semântico-lexicais 

 

 As cartas lexicais apresentadas buscam dar destaque a traços semântico-lexicais 

de caráter diatópico,  diagenérico e/ou diageracional. Como há um número reduzido de 

cartas extraídas de um universo de 202 questões, não se objetiva aprofundar o estudo 

para a área semântica ou lexical, mas realizar breves comentários com vistas a 

identificar fatos com implicação lexical e também de natureza típica da área de estudos 

ou sociolingüísticos. 

Os dados revelam uma pluralidade de usos e realizações dentre os quais se 

destacam (a) uma concepção metafórica/metonímica na forma como denominam os 

fatos referentes ao mundo biossocial do informante, (b) a produtividade lexical segundo 

o gênero e faixa etária (c) algum tratamento específico na constituição do léxico. 

Os comentários seguintes procuram enfatizar alguns desses aspectos.  

Da concepção metafórica ou metonímica na constituição do léxico, pode-se 

enfocar o registro, por exemplo de nove itens lexicais como respostas  à pergunta 

(Q_183/QSL) carta/006: A pessoa que comeu demais, diz: comi tanto que estou.... A 

resposta predominante foi “CHEIO”,  que representa  “estômago cheio”, ou seja, cheio 

representa o todo. 

 O mesmo traço semântico identifica, contextualmente, os  itens apresentados no 

quadro seguinte. 
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Quadro ( 12) ocorrência:  concepção metonímica ou metafórica em algumas cartas 

do ALiPTG 

 

Carta léxica Título Conceito referencial     Itens obtidos 
 

01 Aguardente Bebida alcoólica feita de cana de açúcar pitu ~ cana ~ 
branquinha ~ capeta 

07 Estilingue Brinquedo feito de uma forquilha  e 
duas tiras de borracha 

liga 

05 Cigarro de 
palha 

Nome dado ao cigarro que as pessoas 
faziam antigamente enrolada na mão 

trevo ~ boro/boro  ~ 
pacaia 

04 Cambalhota Brincadeira em que se gira o corpo 
sobre a cabeça 

bunda-canastra 

010 Feitiço O que certas pessoas fazem para 
prejudicar  alguém e botam, por 
exemplo,  nas encruzilhadas? 

xangô ~ trabalho 

015 Lanterna Aquele objeto que se usa para clarear no 
escuro e se leva na mão assim (mímica) 

pilha ~ lâmpada 

 

       Todos os itens obtidos são aplicados a outro referente, levando em conta algum 

traço com fundamento na contigüidade: a parte pelo todo, (pilha, lâmpada), a matéria-

prima pelo produto (cana), a marca do produto (trevo, pitu, boro/boró), representação 

do efeito (capeta), e a cor do produto referente (branquinha) e efeito pela causa (xangô, 

trabalho). 

      Quanto à produtividade lexical, segundo o gênero e faixa etária, verifica-se uma 

maior versatibilidade dos homens no domínio do vocabulário e na produção sinonímica.  

Em se tratando do fator faixa etária (idade), ocorre o mesmo comportamento entre os 

informantes mais idosos. 

       Dentre as cartas mais produtivas em que se podem ilustrar implicações diagenérica 

e diageracional destacam-se a carta léxica 029 com 12 itens lexicais para designar 

“avarento/pessoa sovina” e a carta 035 com 11 itens para o conceito vesgo. 

 

     Cunha (2006:187) faz um levantamento de 35 itens lexicais em três atlas nordestinos 

APFBA, ALPB e ALS por  serem estes “os únicos atlas do nordeste já   publicados  que  

apresentam uma carta enfocando o conceito escolhido”. A estes itens já se podem 

acrescentar mão de vaca,  mão fechada e cocora8 (carta léxica 029/ALiPTG Vol II, 

p.30). 

Verifica-se, na carta léxica 029/avarento, que os homens, principalmente da 

faixa etária II, demonstraram maior produtividade na apresentação de sinônimos desse 

conceito. A mesma tendência, também se verifica no conjunto das demais cartas de 

                                                 
8 Lexia não dicionarizada usada por falantes de 05/Areia Branca/ALiPTG. No corpus, obteve-se  para essa lexia. um 
percentual de 8.3% 
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número 001 a 020 que correspondem aos dados apresentados nas tabelas seguintes. O 

número de ocorrências registrado, no conjunto de cartas, mostra a influência dos fatores 

gênero/idade na constituição  e produtividade do léxico nessa área do Rio Grande do 

Norte. 

 

Produtividade lexical em 20 cartas do ALiPTG segundo os fatores gênero/faixa 

etária 

Cartas Gênero F1 F2 Nº de itens obtidos 

001-020 H 167 171 338 

001-020 M 131 176 307 

Total H + M 298 347 645 

Tabela 04 

 

Percentuais referentes à produtividade lexical segundo os fatores gênero/faixa 

etária em 20 cartas do ALIPTG 

 

Cartas Gênero Percentuais 

F1 

Percentuais 

F2 

Percentual geral de 
produtividade 

001-020 H 47,4 % 50,2 % 52,4% 

001-020 M 42,6 % 57,5 % 47.5% 

Total H +  M 44,9 % 55,1 % 100% 

Tabela  05 

 

 

         De acordo com as tabelas 5. e 6, os homens apresentam um percentual de 52.4% 

contra 47.5% do sexo oposto  num universo de 645 itens obtidos nas 20 cartas léxicas. 

O grupo etário da faixa_2 mostrou-se também o  mais produtivo,  apresentando 

57.2% contra 53.2% do grupo etária da faixa 1.  

 

Os gráficos 25 e 26 organizados com base nas tabelas acima, confirmam os 

dados.  
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Gráfico 25 
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Gráfico 26 
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        Analisando os dois conjuntos de fatores, concluiu-se que os homens são mais 

dados ao conhecimento lexical do que as mulheres nessa região e, quanto à faixa etária, 

concluiu-se que os informantes mais idosos apresentam também maior habilidade no 

domínio  vocabular,  embora  esta  faixa   se   apresente   mais   conservadora:   baleeira  
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(gangorra), chá-de-burro (mungunzá), cangapé (cambalhota), brejeiro (cigarro de 

palha), catimbó (feitiço/macumba), juvelete (tiara/arco). 
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5  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho representa o início de uma trajetória que tracei quando me propus a 

oficializar o grupo de estudos na área da dialetologia, geografia lingüística e variação na 

Universidade Potiguar, a princípio, orientada pela equipe do comitê Nacional do Projeto 

ALiB, até entender a forma de dar os primeiros passos nesta caminhada. 

 A primeira idéia foi a de contribuir, apenas, com o projeto ALiB que ora se 

iniciava (1986). Na fase de preparação para o início das atividades, surge o desafio 

maior: o de iniciar um projeto para a elaboração do Atlas Lingüístico do Rio Grande do 

Norte, o Projeto ALiRN, que se consolidou sob a orientação da Diretoria Científica do 

Projeto ALiB, responsável pelas pesquisas no Nordeste do Brasil, a Profª Maria do 

Socorro Silva de Aragão (UFC). 

 Como uma das etapas do ALiRN, realiza-se, em forma de tese, este estudo sobre 

a diversidade lingüística no litoral do RN, trabalho que servirá de impulso para outros 

trabalhos dialetológicos sistemáticos e acadêmicos no Estado do Rio Grande do Norte. 

 Defender a tese é o segundo passo da trajetória traçada, o passo mais árduo, mais 

desafiador, porque os demais já se encontram ancorados na experiência e no 

conhecimento que adquiri, como professora, pesquisadora e no Doutorado.  

Com os dados geolingüísticos obtidos foram registrados fatos fonéticos inerentes 

à região em compatibilidade com o que se tem estudado na literatura variacionista atual, 

e compostas 35 cartas neste nível de análise. Também foram registrados fatos 

semântico-lexicais  com que foram compostas 35 cartas léxicas.  Através de registros 

morfossintáticos foram produzidas 10 cartas morfossintáticas, sendo estas a inovação 

deste trabalho em relação aos últimos atlas concluídos no Brasil. A representação 

cartográfica de fatos morfossintáticos não constituíram objeto de estudo do ALAM e do 

ALS - II. Dos atlas brasileiros, apenas o Atlas Lingüístico-Etnográfico da Região Sul 

(ALERS) representa cartograficamente fenômenos morfossintáticos. 

        Nas cartas fonéticas que compõem  o ALiPTG, podem-se observar alguns itens que 

configuram  difusão regional e genérico-geracional das variantes relacionadas. As 

variáveis gênero e faixa etária se mostram fundamentais para o conhecimento das áreas 

dialetais brasileiras, no que diz respeito ao comportamento das vogais médias em 

contexto pretônico e alguns segmentos em coda silábica, o “r ” e  “s”. 

        Nas cartas léxicas elaboradas, evidencia-se o princípio onomasiológico, também 

apresentado no ALS-II, por CARDOSO (2002:159-160) em que se prioriza a relação 

entre conceitos e as diferentes formas de nomear cada um deles. “Se se consideram 
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dados cartografados sob uma perspectiva semasiológica, viabiliza-se a forma 

documentada e se vai ao encontro dos diferentes significados que recobrem”. Nelas são 

registrados itens lexicais também levando em conta a sua distribuição na fala segundo o 

gênero e a faixa etária. 

          As cartas morfossintáticas foram editadas, seguindo, em parte, o modelo do 

ALERS (2000) e do trabalho monográfico de MACHADO e VIEIRA (1994), o qual 

trata  da representação em cartas lingüísticas de fenômenos morfossintáticos com o 

intuito de evidenciar não só a viabilidade deste tipo de registro como também o mérito 

de fatos  morfossintáticos em atlas lingüísticos. 

         Segundo estas pesquisadoras, há discussões sobre argumentos contrários e a favor 

da  representação cartográfica de fenômenos lingüísticos neste nível de análise: os 

primeiros se fundamentam no maior ou menor grau de sistematização do elementos da 

língua (em termos de níveis hierárquicos) com relação à produtividade. No caso, 

“quanto mais baixo o elemento lingüístico se encontra, menos sistemático é, e 

consequentemente, maior é a variação regional” [...]  

         Nesta ótica, os fenômenos fonéticos e léxicos são mais abrangentes em termos de 

delimitação de áreas dialetais por pertencerem a níveis hierárquicos menos sistemáticos. 

Os níveis morfossintáticos, por sua vez, apresentam maior grau de sistematização, 

consequentemente, são menos produtivos em relação aos fonéticos e lexicais. Este fato 

talvez justifique a opção dos autores de atlas lingüísticos pelo mapeamento de 

fenômenos apenas fonético-fonológicos e lexicais na edição dos seus trabalhos 

dialetológicos. 

         Por outro lado, em favor do mapeamento de fenômenos morfossintáticos, ( i ) 

“parte-se do pressuposto de que a carta lingüística constitui uma das formas possíveis de 

registrar qualquer fenômeno investigado” e de que ( ii ) “ as cartas lingüísticas, ao 

espelharem uma determinada realidade lingüístico-cultural, oferecem  uma visualização 

espacial de cada fenômeno abordado, permitindo interpretações de ordem histórica” , 

proporcionando a identificação de fatores condicionadores dos fenômenos variáveis e a 

delimitação de zonas conservadoras ou inovadoras do dialeto investigado. 

        Do ALERS, segue-se o modelo de distribuição espaço-geográfica para a 

elaboração das cartas morfossintáticas e do segundo trabalho, os objetivos – tornar 

viável e evidenciar os fenômenos morfossintáticos em atlas lingüísticos, distribuindo as 

variantes em estudo pelas localidades pesquisadas, faixa etária e gênero, distribuindo as 

variantes em função do cruzamento variável localidade e variáveis lingüísticas. Para a 

distribuição das variantes procede-se no mesmo segmento cartográfico, ou seja, o 
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mesmo mapa para distribuição das variantes em função do cruzamento das variáveis 

extralingüísticas e lingüísticas. 

Como síntese do que se apresentou nesta tese, destaque-se o volume I, este que 

se compõe de cinco capítulos: um introdutório e os demais específicos a cada tópico que 

identifica e particulariza a região do litoral norte-rio-grandense, o universo da  pesquisa, 

seja do ponto de vista histórico-geográfico e/ou lingüístico. Saliente-se, em especial, o 

que foi apresentado em dois destes capítulos: no capítulo 1 e no capítulo 4. 

No capítulo 1, foi apresentado um esboço geral sobre a história e situação 

geográfica do Estado do Rio Grande do Norte, informações históricas da colonização à 

fundação da capital (Natal). Neste panorama, foram retratados dados políticos e 

econômicos que configuram a realidade sócio-econômica do Estado e da região 

investigada, o Litoral Potiguar que abrange três mesorregiões oficiais: a Leste Potiguar,  

a Central Potiguar e a Oeste Potiguar, com o objetivo de fornecer dados que justificam 

as influências extralingüísticas nos fatos lingüísticos registrados e analisados. As 

informações histórico-geográficas, sócio-econômicas e culturais apresentadas visam 

fornecer aos estudantes norte-rio-grandenses dados sintetizados e novos sobre o Rio 

Grande do Norte, o que existe, mas em menor proporção no contexto escolar.   

          No capítulo 4, foram traçadas algumas considerações sobre o falar dos potiguares 

centrados na região litorânea, representada por uma amostra de cinco localidades num 

total de 24 informantes de ambos os sexos, faixa etária 1 e 2 (F1 e F2), preestabelecida 

para este estudo, com escolaridade  até a 7ª. série do Ensino fundamental, incluindo 04 

informantes da capital com Ensino superior. Em termos gerais, apresentam-se alguns 

traços que caracterizam o falar norte-rio-grandense, típica do nordeste, obviamente, com 

algumas tendências não tipicamente da região. Por exemplo o [tS] palatalizado em 

contexto lingüístico como em “peito [pejtSU], Cartas 20  e em “muito”, [ ‘mũјtSU]. 

          Os dados cartografados mostram as diferentes realizações fonéticas, lexicais e 

morfossintáticas na mesma comunidade da fala. Isto comprova que a escolha entre as 

formas em uso não se dá aleatoriamente ou livremente, mas relacionada a variáveis 

lingüísticas ( de natureza estrutural ou semântico-lexical) e/ou extralingüísticas (idade, 

gênero do falante, espaço geográfico). 

         Do ponto de vista fonético, os resultados confirmam a hipótese  de Nascentes 

(1933) sobre o comportamento das vogais no contexto pretônico [e] ~ [E], como se vê 

nas cartas 001, 005 e 013, 031. A análise dos grupos vocálicos  “ai/ei” ,  “ou”, Cartas 

03, 07, 22, 24, 25 e 32 confirma a monotongação em uso no Português do Brasil. 
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O volume II contém de forma concreta o produto, o objeto, o resultado do que  

foi pesquisado e consolidado nestes quatro anos: as cartas geolingüísticas do litoral 

potiguar, às quais se encontra,  em  anexo, um fichamento com  dados  que  possibilitam  

ao leitor  acesso  à parte principal  do que foi cartografado.  

 Eis um recorte do Atlas Lingüístico do Rio Grande do Norte. 
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RESUMO 

 

Trabalho de investigação dialetológica, com vista à descrição da fala do litoral norte-

rio-grandense, uma das três regiões que constituem a rede de pontos do Projeto Atlas 

Lingüístico do Rio Grande do Norte – ALiRN. Para desenvolvê-lo, foi seguido o 

método da Geografia Lingüística com a aplicação de quatro questionários dentre outros 

adotados  pelos projetos  ALiB (Atlas Lingüístico do Brasil) e ALiRN: Questionário 

Fonético-Fonológico (QFF), Questionário Semântico-Lexical (QSL), Questionário 

Morfossintático (QMS) e  o  Questionário com temas para discursos semi-dirigidos, em 

cinco municípios dessa região: 01/Natal, 02/Canguaretama, 03/Touros, 04/Macau e 

05/Areia Branca. Do resultado desses inquéritos, foi constituído o corpus de cujos 

dados foram elaboradas  80 cartas lingüísticas de níveis fonético, léxico e 

morfossintático que identificam o perfil sociolingüístico dos potiguares centrados no 

litoral. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study is to describe the speech of the coastal region of  Rio Grande 

do Norte/Brazil, one of the three regions that constitute the points network of the 

Linguistic Atlas of the Rio Grande do Norte, related to general project of The Linguistic 

Atlas  of Brazil. Making use of Dialect Geography methodology, four questionnaires 

were employed: a  phonetic questionnaire, a morphosyntactic questionnaire, a lexical-

semantic questionnaire and a semi-directed thematic questionnaire. These sets of 

questions were applied in five communities of the coast region: Natal/01, 

Canguaretama/02,  Touros/03, Macau/04 and  Areia Branca/05. The answers to the four 

questionnaires constitute the corpus with which eighty linguistic maps were elaborated, 

in order to display a phonetic, morphosyntactic, lexical and social overview of  each 

community. 

 

Key-words: language; society; linguistic diversity; linguistic atlas.  
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RESUME 

 

 

Travail de recherche en dialectologie qui analyse le parler du littoral de l’état de Rio 

Grande do Norte, l’une des trois régions qui s’insère dans le Projet Atlas Linguistique 

de l’état de Rio Grande do Norte – ALiRN. Pour développer ce travail, la méthode de 

géographie linguistique a été choisie en appliquant quatre questionnaires parmi d’autres 

employés par les projets ALiB (Atlas Linguistique du Brésil) et par ALiRN: 

Questionnaire Phonéthique-phonologique (QFF), Questionnaire Sémantique-Lexical 

(QSL), Questionnaire Morphosyntaxique (QMS) et le Questionnaire avec sujets pour 

discours semi-dirigés dans cinq municipalités de cette région: 01/Natal, 

02/Canguaretama, 03/Touros, 04/Macau et 05/Areia Branca. A partir du résultat de ces 

enquêtes, un corpus de données a été créé et a permis l’élaboration de 80 cartes 

linguistiques au niveau phonétique, lexique et morphosyntaxique qui identifient le profil 

sociolinguistique des « potiguares » situés au littoral.  

 

MOTS CLES : langue;  société; diversité linguistique; atlas linguistique. 
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I   FICHA DA LOCALIDADE 
(MODELO) 

                      

PROJETO ATLAS LINGÜÍSTICO DO  RIO GRANDE DO NORTE – ALiRN 
ATLAS GEO-SOCIOLINGÜÍSTICO DO LITORAL POTIGUAR – ALiPTG 

 
  

FICHA DA LOCALIDADE 
 

 

 Nº do Ponto:                     Nº do informante:  
 01  NOME OFICIAL:   
 02  NOMES ANTERIORES:   
 03  NOME REGIONAL:   
 04   MESORREGIÃO OFICIAL:   
 05   DATA DA FUNDAÇÃO:   
 06   NOME GENTÍLICO:   
 07   POPULAÇÃO:   
 08   DISTÂNCIA DA CAPITAL:   
 09   VIAS DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE/ACESSO:   
   
 10  NOME DO PADROEIRO:   
 11  ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES:   
   
  

12  HISTÓRICO SUCINTO DA  LOCALIDADE: 
  

   
   
   
 13  OBSERVAÇÕES GERAIS:   
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II   BREVE HISTÓRICO DAS LOCALIDADES 

  

2.1  Areia Branca 

 

Cidade AREIA BRANCA 
Prefeito Djalma da Silva Souza 
População 22.558 
Acesso  BR-304 até Mossoró. Depois, acesse a BR-110 em direção ao litoral 
Distância  330 km 
 
História -Vários colonos pescadores decidiram se estabelecer na região chamada Areias 
Brancas, na ilha de Maritaca, nos idos de 1860. 

 
Durante a guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, Areias Brancas serviu de refúgio para os 
que fugiram do recrutamento militar, enviados por Chiquinho Gomes da Barra, o 
Francisco Gomes da Silva, residente na Barra do Mossoró. 

 
O fundador foi João Francisco de Borja, conhecido por Joça Soares, que construiu a 
primeira casa que ainda hoje existe, com modificações, na rua que leva o seu nome. Na 
mesma época construiu um armazém de gêneros alimentícios e a primeira escola. 
Construiu, também, a primeira salina do Estado (Serra Vermelha) e um hotel para 
atender passageiros do porto de Areia Branca. Mossoroense, abolicionista, vereador, 
industrial, veio com sua família para Areia Branca onde foi o 1º Juiz de Paz em 1872. 
Financiou a Igreja Nossa Senhora da Conceição (1873), padroeira da cidade e foi seu 1º 
prefeito (Intendente). 

 
A capela permaneceu de pé até o ano de 1877, quando foi demolida, sendo reconstruída 
apenas em 1885. 

 
Em 1872, Areias Brancas era distrito de Mossoró, já costumeiramente chamado de 
Areia Branca. No ano de 1892, através do Decreto Estadual nº. 10, de 16 de fevereiro, 
Areia Branca foi desmembrado de Mossoró e elevado à condição de município. 
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2.2  Canguaretama 
 
 

 
Cidade CANGUARETAMA 
Prefeito Jurandir Freire Marinho 
População 27.011 
Acesso  BR-101. 12 km após Goianinha, entre à esquerda. 
Distância  80 km. 
 
História  
O primeiro núcleo colonizador foi a aldeia Gramació, fundada em 1743 pelo jesuíta 
Padre André do Sacramento, situado à margem esquerda e acima uma légua da Barra de 
Cunhaú. 

 
A aldeia Gramació foi elevada a vila com o nome de Vila Flor, em obediência à carta 
Régia de 3 de maio de 1755, que transformava em vilas os antigos aldeamentos 
indígenas.  

 
Com a expulsão dos jesuítas, a sede municipal de Vila Flor foi transferida em 19 de 
julho de 1858 para o povoado de Uruá, com a denominação de Vila de Canguaretama, 
através da Lei nº. 567, criando então o município de Canguaretama. O nome 
Canguaretama significa vale das matas, onde há muitas árvores. 

 
A circunscrição religiosa da povoação tinha o nome de Penha, dado pelo missionário 
capuchinho Frei Serafim de Catânia e conservada pela Lei Provincial nº. 468, de 27 de 
1860, para a freguesia. 

 
A vila tinha como base econômica de sobrevivência o comércio do pau-brasil, o plantio 
da cana-de-açúcar e a pesca. No dia 31 de outubro de 1882 foi instalada a estação 
ferroviária. A Lei Provincial nº. 955, de 16 de abril de 1885, elevou a sede do município 
à categoria de cidade, instalada em 18 de setembro do mesmo ano. 

 
A história da região registra o trágico acontecimento chamado Martírio de Cunhaú, 
ocorrido no Engenho Cunhaú em 16 de julho de 1645: o delegado do Conde Maurício 
de Nassau, Jacob Rabi, chegou a Cunhaú acompanhado pelos índios Janduís. Durante a 
missa dominical, celebrada pelo padre André de Soveral, o delegado Jacob mandou os 
índios invadirem a capela e matarem o padre e todos os devotos. O ataque feroz e de 
surpresa transformou-se num amplo massacre, que envolveu até os que se encontravam 
na casa grande do engenho. Apenas três pessoas conseguiram escapar para contar a 
história. 
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                              2.3   Macau 
 
 
 

Cidade MACAU 
Prefeito José Antônio de Menezes Souza 
População 25.709 
Acesso  Seguindo direto pela BR-406 
Distância  190 km. 
 
História  -  No ano de 1825, as águas do Oceano Atlântico começaram a invadir a ilha 
de Manoel Gonçalves, habitada por portugueses interessados na exploração e no 
comércio do sal. Em 1829, impossibilitado de permanecerem na ilha, os moradores 
partiram em busca de outro local, na mesma região. Encontraram outra ilha, bem 
localizada, que oferecia melhores condições para a instalação do povoado. 
 
A agradável ilha descoberta recebeu o nome de Macau, originário da palavra chinesa 
Amarigao, que significa Porto de Ama, a deusa ds navegantes. Com o passar do tempo e 
o desaparecimento completo da ilha de Manoel Gonçalves, Macau, o porto de Ama, foi 
crescendo e se desenvolvendo, consolidando-se como um forte povoado às margens do 
Oceano Atlântico. 
 
Destacando-se como seus fundadores os portugueses Martins Ferreira e seus genros: 
Antônio Joaquim de Souza, Manoel José Fernandes e Lerasíleno João Garcia Valadão, 
o João da Hora. Impulsionado pela grande produção de sal, o povoado de Macau foi 
crescendo e, no dia 2 de outubro de 1847, de acordo com a Lei nº. 158, desmembrou-se 
de Angicos. Tornou-se município. 
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2.4  Natal 
 
 
 

Cidade NATAL 
Prefeito Carlos Eduardo Alves 
População 712.327 
Acesso  BR-101 vindo do sul e sudeste e sudeste do Brasil, BR-304 vindo do 

Ceará via Mossoró/RN.  
Distância  (Capital do Estado) 
 
História  - A história da Capitania do Rio Grande do Norte teve início a partir de 1535 
com a chegada de uma frota comandada por Aires da Cunha, a serviço do donatário 
João de Barros e do Rei de Portugal, e que tinha o objetivo de colonizar as terras da 
região. A tentativa de colonização, porém, era impedida pela forte resistência dos índios 
potiguares e de piratas franceses traficantes de pau-brasil. Estava iniciada a trajetória 
histórica da área situada na esquina da América do sul. 

 
No dia 25 de dezembro de 1597, sessenta e dois anos após a frustrada tentativa de Aires 
da Cunha, uma esquadra comandada pelo Almirante Antônio da Costa Valente, e 
integrada por Francisco de Barros Rego, Mascarenhas Homem e Jerônimo de 
Albuquerque, entrava na barra do Rio Potengi. 

 
A primeira providência tomada pelos expedicionários foi tomar precauções contra os 
ataques indígenas e dos corsários franceses. Doze dias depois da chegada, no dia 06 de 
janeiro de 1598, começaram a construção de um forte sobre os arrecifes situados nas 
redondezas da chamada Boca da Barra. A edificação foi chamada de Fortaleza dos Reis 
Magos, devido ter sido iniciada no dia consagrado aos Santos Reis. O forte foi 
concluído no dia 24 de junho do mesmo ano e, nas circunvizinhanças, logo se formou 
um povoado que, segundo alguns historiadores, foi chamado de Cidade dos Reis. 
Tempos depois o povoado mudou de nome passando a se chamar cidade do Natal. Para 
alguns escritores o nome Natal é explicado em duas versões: a primeira refere-se ao dia 
em que a esquadra penetrou na barra do Potengi; a segunda tem ligação direta com a 
data da demarcação do sítio primitivo da cidade, realizada por Jerônimo de 
Albuquerque no dia 25 de dezembro de 1599. 

 
Com a presença holandesa na região, a vida da cidade que começava a evoluir foi 
inteiramente mudada. Devido ao domínio Holandês, a fortaleza passou a se chamar 
Forte de Kenlen e Natal virou a Nova Amsterdã no período de 1633 a 1654. Com a 
saída dos invasores, a vida da cidade voltou à normalidade. 

 
Seu crescimento foi acentuadamente lento nos primeiros séculos de sua existência. 
Segundo historiador Câmara Cascudo, em 31 de dezembro de 1805, Natal tinha apenas 
6.393 habitantes. Porém, no último ano do século XIX, a cidade já possuía uma 
população de mais de 16.000 pessoas. A cidade começou a se desenvolver em ritmo 
mais acelerado somente a partir de 1922. As primeiras atividades urbanas tiveram início 
no bairro da Ribeira, situado na parte baixa da cidade, próximo à foz do rio Potengi. 
Natal expandia-se em direção ao centro, atual bairro da Cidade Alta. Na década de 
quarenta, a deficiente estrutura física da cidade provocou o adensamento das áreas 
urbanizadas, sobrecarregando-as de novos logradouros, notadamente no bairro do 
Alecrim. 
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Pela sua privilegiada posição geográfica, localizada no litoral nordestino, na chamada 
esquina do continente ou esquina do atlântico, Natal foi favorecida pelo advento da 
segunda guerra mundial. A cidade cresceu e evoluiu com a presença de contingentes 
militares brasileiros e aliados, consumando-se o seu progresso com a construção das 
bases aérea e naval, local de onde as tropas partiam para o patrulhamento e para a 
batalha na defesa do atlântico sul, e na realização as campanhas militares no norte da 
África; fatos esses que valeram para a região o apelido de “Trampolim da Vitória”. 
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2.5  Touros 
 

 
Cidade TOUROS 
Prefeito Josemar França 
População 27.879 
Acesso  Direto pela BR-101 no sentido Norte 
Distância  106 km. 
 
História - Em 1501, o rei de Portugal enviou uma esquadra ao litoral potiguar, 
comandada por Gaspar de Lemos, com o objetivo de visitar as terras recém descobertas 
e oficializar o domínio sobre elas. O local do desembarque foi na orla marítima de 
Touros, mais precisamente, numa área localizada na divisa dos municípios de Pedra 
Grande e São Miguel de Touros. 

 
Ao chegarem à região, a primeira providência dos portugueses foi fixar um marco feito 
em pedra mármore, com a inscrição do ano de 1501 e o desenho da cruz da ordem dos 
Cavaleiros de Cristo, a cruz de malta. Os portugueses tinham o costume de conduzir 
esses marcos para demarcarem as novas terras conquistadas. Mas apesar da presença 
inicial dos portugueses no território, a povoação não chegou a se tornar uma realidade 
inicialmente. 
O segundo desembarque de tropas aconteceu em abril de 1638, quando 1.400 homens, 
chefiados por Luis Barbalho, não conseguiram atingir o objetivo e tiveram de prosseguir 
em viagem marítima, até chegar à praia dos marcos, no Rio Grande do Norte. As tropas 
partiram por terra até Salvador, deixando para trás quatro canhões fixados sobre um 
rochedo encravado na praia. 

 
No final do século XVIII, a expansão agrícola dos municípios de Extremoz e Ceará-
Mirim deu início ao desenvolvimento do território. Durante o período da grande seca 
que se abateu no Rio Grande do Norte, entre 1792 e 1796, a área de Touros 
experimentou sinais efetivos de crescimento populacional, ao receber um grande 
número de trabalhadores agrícolas e sertanejos, que fugindo da grande estiagem, 
instalaram-se na região em busca de terras boas para a criação de gado e para a 
plantação de lavouras. 
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III  FICHA DO INFORMANTE 
(MODELO) 

 

PROJETO ATLAS LINGÜÍSTICO DO  RIO GRANDE DO NORTE – ALiRN 
ATLAS GEO-SOCIOLINGÜÍSTICO DO LITORAL POTIGUAR – ALiPTG 

 
 

  
FICHA DO INFORMANTE 

 

 

 Nº do Ponto:  Nº do informante:  
  

DADOS PESSOAIS DO INFORMANTE 
 

 

 01  NOME:   
 02  DATA DE NASCIMENTO:   
 03  NATURALIDADE:  PROFISSÃO:   
 04   SEXO:  ALCUNHA:  IDADE:   
 05   ESTADO CIVIL:   
 06   ENDEREÇO:   
   
 07   IDADE COM QUE CHEGOU AO MUNICÍPIO (caso não seja natural do município):  
   
 08   DOMICÍLIO E PERMANÊNCIA FORA DA LOCALIDADE:   
   
 09   ESCOLARIDADE:  OUTROS CURSOS:   
   
 10  NATURALIDADE DA MÃE:   
 11  PROFISSÃO DA MÃE:   
 12  NATURALIDADE DO PAI:   
 13  PROFISSÃO DO PAI:   
 14  NATURALIDADE DO CÔNJUGE:   
 15  PROFISSÃO DO CÔNJUGE:   
 16  LOCAL ONDE EXERCE A PROFISSÃO:   
   
 
 17  OUTRAS OCUPAÇÕES:   
   
 RENDA  
 18  TIPO DE RENDA (  ) individual (  ) familiar  
   
 CONTATOS COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO  
 19  VÊ TELEVISÃO? COM QUE FREQÜÊNCIA?  
   

   
 20  PROGRAMAS PREFERIDOS:   
   
 21  OUVE RÁDIO?   
 22  LÊ JORNAL?   
 23  NOME DO JORNAL QUE LÊ, SEÇÕES DO JORNAL DE QUE GOSTA DE LER:  
   
   
 24  LÊ REVISTA?   
 25  NOME/TIPO DE REVISTA:    
 26  COM QUE FREQÜÊNCIA LÊ A REVISTA?   
 
 PARTICIPAÇÃO EM DIVERSÕES  
 27  QUE TIPO DE DIVERSÃO GOSTA MAIS? (especificar e indicar a freqüência na  
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participação da diversão predileta). 
   
   
 28  QUE RELIGIÃO OU CULTO PRATICA?   
   
   
   
 PARA PREENCHIMENTO APÓS A ENTREVISTA  

  
 

29  CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DO INFORMANTE: 
a.   (   )  tímido      b. (   )  vivo        c.  (   )   perspicaz    d. (  ) sarcástico 
 
30  ESPONTANEIDADE DA  ELOCUÇÃO: 
a.   (   )  total         b.  (   )  grande     c.  (   )  média      d. (  ) fraca 
 
31  POSTURA DO INFORMANTE  DURANTE O INQUÉRITO: 
a.    (   )  cooperativa  b. (   )  não-cooperativa    c. (   ) agressiva    d. indiferente 
 
32  GRAU DE CONHECIMENTO ENTRE INFORMANTE E INQUIRIDOR: 
a. (  )  grande   b.(  ) médio      c. (  ) pequeno     d. (   ) nenhum 
 
33  INTERFERÊNCIA OCASIONAL DE CIRCUNSTANTES: 
a. (  )  sim        b. (   )  não 
 

 

 34  CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS CIRCUNSTANTES:  
   
   
   
   
 35  AMBIENTE DO INQUÉRITO:   
   
   
 36  OBSERVAÇÕES:   
   
 37  NOME DO ENTREVISTADOR:   
 38  LOCAL DA ENTREVISTA (cidade/UF):    
   
 39  DATA DA ENTREVISTA: /       /   
 40  DURAÇÃO:   
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IV   MODELO DOS QUESTIONÁRIOS 

4.1  Questionário Fonético-Fonológico - QFF 

 

QUESTIONÁRIO       QUESTIONÁRIO FONÉTICO FONOLÓGICO (QFF) 
 

N° DAS 
QUESTÕES 

PERGUNTAS ITENS 
 

01 Qual o tipo de moradia mais comum aqui da região? Obter 
a forma inserida em contextos mais amplos 

casa 

02 Onde se constrói uma casa? [o que precisa pra construir 
uma casa?] 

terreno 

03 ... aquilo assim (mímica), onde se colocam objetos em casa 
(latas de mantimentos na cozinha, enfeites na sala ...) ou 
produtos para vender no supermercado, mercearias, etc.?   

prateleira 

04 ... aquele aparelho onde se pode ver novela, jogo 
programa...? 

televisão 

05 Quando se compra uma TV, um ventilador, um sapato, ele 
vem da loja dentro do quê? 

caixa 

06 ...o objetivo com que se corta tecido? tesoura 
07 Um corpo pequeno é um copinho. E aquele lugar onde a 

pessoa se deita para dormir, se for pequeno como se 
chama?  

caminha 

08 ...aquilo onde se recosta a cabeça para dormir na cama? travesseiro 
09 Quando esta escuro é por que faltou o quê/? [Quando falta 

energia é que ficou sem....?] 
luz 

10 ... aquilo que se acende para clarear a casa e . se estiver 
queimada, a casa fica no escuro ? [quando há problema 
com a luz, que queima, como é que se chama aquilo que se 
precisa trocar?] 

lâmpada 

11 Antigamente, para passar roupa, usava-se ferro a brasa. 
Hoje, qual o tipo de ferro que se usa? 

elétrico 

12 ...aquilo que se abre quando se quer lavar as mãos numa 
pia? 

torneira 

13 ...aquilo que atrai objetos pequenos de metal, como agulha 
,prego, alfinete? 

imã 

14 Para que a porta não fique aberta, se diz: Fulano, ....  a 
porta. 

feche 

15 ...aquilo que se usa para (mímica) par acender o fogo ? fósforo 
16 ...aquilo que sai do fogo, em fogo de lenha, de carvão , e 

que, em uma fábrica, sai pela chaminé?  
fumaça 

17 ...aquilo que se coloca nos fogos/foguetes para que lês 
estourem? 

pólvora 

18 Para limpar o chão o que é, o que é preciso fazer? varrer 
19 ...uma refeição que se faz, em geral, ao meio dia? almoço 
20  Uma comida pode estar boa ou ______. ruim 
21 ...o que se come no almoço, uns grãozinhos brancos que 

podem acompanhar o feijão a carne?  
arroz 

22 A carne de porco não é magra porque tem_______ gordura 
23 ... uma pequena grade de metal ou de ferro, que se coloca 

em cima da churrasqueira ou da brasa, para assar carne, 
grelha 

 108 



frango, etc.? 
24 A carne de porco não é magra porque tem_______ peneira 
25 A carne se come com de garfo e faca. E a sopa, com que se 

torna?[O que é que se usa para tomar sopa?)  
colher 

26 ...um parelho que é usado para fazer vitamina, suco, etc.?  liquidifica
dor 
liqüidifica
dor 

27 Quando a água da panela está quente, cheia de bolinhas, 
como é que se diz que ela está? 

fervendo  

28 O que é preciso colocar na carne para temperar /para que 
ela não fique insossa? 

sal 

29 ...um tempero de comida que quando se está cortando se 
chora? 

cebola 

30 ...aquilo vermelho que se vende na feira e que se usa para 
preparar o molho do macarrão 

tomate 

31 Para comer uma banana, o que é que se tira? casca 
32 ...aquilo que dá no chão, grande (mímica), com casca 

grossa vermelho-amarelada por dentro e que se cozinha 
para comer, para fazer doce?  

abóbora 
 

33 No ovo frito,  há uma parte branca e outra amarela Que 
nome tem a parte branca? 

clara 

34 E a parte amarela? gema 
35 ...aquilo que passa no pão e se faz na nata do leite. manteiga 
36 Quando feijão está seco, a pessoa que está cozinhando 

vai________(mímica) quando a galinha canta vai  para o 
ninho, ela vai_________(mímica) ovo. 

botar 

37 Qual o contrário de feio? bonito 
38 ...aquela flor bonita, cheirosa, que é presa num talo com 

espinho? 
rosa 

39 O que é que dá sombra nas ruas, no campo/ para o gado 
nos pastos  

árvore 

40 Para as flores no jardim, depois que se prepara a terra, o 
que é que se faz? 

planta 

41 ... a fêmea do carneiro? ovelha 
42 ...aquele animal que serve para transportar a pessoa de um 

lugar para outro? Obter a forma inserida em contextos 
mais amplos. 

cavalo 

43 Para andar a cavalo, o que é que se tem que fazer?(mímica) montar 
44 ... um inseto  que carrega o pólen das flores, vive em 

colméias, fabrica um líquido grosso, amarelado, o que é 
usado como alimento e como remédio?    

abelha 

45 E o que a abelha fabrica? mel 
46 ...um bichinho que voa e tem as asas bonitas e coloridas? borboleta 
47 ...aquilo que a aranha faz nas paredes? teia 
48 ...o bichinho que o gato caça? rato 
49 ...um animal grande que se vê no circo, tem uma tromba. elefante 
50 O que se pesca nos rios, no mar? peixe  
51 ... uma embarcação feita de madeira ou de tronco de 

árvore, utilizada para a navegação em rios, principalmente 
por índios por pessoas que moram em lugares próximos de 

canoa 
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rios? 
52 Quando se faz assim (mímica) numa canoa, numa 

embarcação, está se fazendo o quê? 
remando 

53 ...uma propriedade grande onde se cria gado se planta café, 
cacau ou... (Contextualizar) 

fazenda 

54 ...uma doença que dá no gado, em geral na boca? Dá uma 
febre. Se não separar o gado doente, ela pega nos outros. É 
precioso vacinar o gado para ele não ter essa doença. 

aftosa 

55 Quando fica tudo escuro e as pessoas vão dormir é a ____?  noite 
56 E depois da noite, o que é que vem?   dia 
57 De janeiro a dezembro se diz que se passou quanto tempo ? 

[30 dias dá um mês, 12 meses dá um _______?][Como é 
que se chama o período de 12 meses? 

ano 

58 ... aquilo que brilha no céu de dia? Sol 
59 ...o dia que vem depois de hoje? [O que não deu para 

acabar hoje se deixar para acabar ______. 
amanhã 

60 ...o dia que vem depois de sexta-feira?  sábado 
61 No Inverno faz frio. E no verão? calor 
62 Qual é o contrário de cedo tarde 
63 O que é que vem depois do dois? três 
64 O que é que vem depois do nove dez 
65 O que dé que vem depois da treze? catorze/ 

quatorze 
66 Quatorze não é uma letra, é o que? número 
67 Por onde os carros passa irem de uma cidade para outra? estrada 
68 ...aquela água de chuva que fica parada num buraco da rua 

ou no meio da estrada? 
poça 

69 Quando uma estrada fica interrompida por algum 
problema, o que é que se faz ao lado para que os carros 
possam passar?  

desvio 

70 O que é que se põe nas estradas para indicar as direções, 
avisar de desvios? [O que é que se põe nos pára-choques 
dos carros para identificar, uma coisa assim (mímica), com 
números? 

placa 

71 ... aquilo que tem duas rodas grandes que senta e sai 
pedalando? 

bicicleta 

72 ..aquilo que o carro tem: preto, redondo, se passar por um 
prego, fura e se esvaziar?   

 pneu 

73 De que material são feitas a janelas, os pára-brisas dos 
carros? 

 vidro 

74 Quando uma pessoa compra um carro e quer se prevenir de 
um prejuízo grande  (um roubo, uma batida), procura um 
corretor e faz o quê? 

 seguro 

75 Quando se pega um transporte de uma cidade para outra, 
como se chama aquilo que se tem que pagar para poder 
viajar? 

passagem 

76 E quando é que se paga para viajar daqui a ______? (Dizer 
o nome da cidade próxima). 

real/reais 

77 Qual é o contrário de pouco? muito 
78  Você / o (a) senhor(a) tomou/ pediu emprestado 500 reais 

a alguém e não pagou . A pessoa vai a você / ao senhor/ à 
deve 
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senhora e diz: Fulano, você me _____500 reais. 
79 Alguém lhe empresta uma coisa, um dinheiro. Quando 

você/ o(a) senhor(a) vai devolver, você/ o (a) senhor(a) 
agradece. Como é que você/ o (a) senhor(a) diz? 

obrigado 

80 Para ganhar dinheiro , o que é que se precisa fazer? trabalhar 
81 Para trabalhar e ganhar dinheiro, é preciso procurar o quê? 

[Quando uma pessoa é mandada embora do trabalho, ela 
perdeu o _______? 

emprego 

82 Quando uma coisa está terminando, se diz  que está no fim. 
E quando está começando, como é que se diz? 

início 

83 Quem se elege para dirigir uma cidade? prefeito 
84 Onde as crianças vão para aprender a ler? escola 
85 O que as pessoas que trabalham juntas são umas das 

outras? 
colegas 

86 ...aquilo branquinho, assim (mímica), que serve para 
escrever no quadro, na escola? 

giz 

87 ...aquele objeto que serve para apagar no papel o que se 
escreveu errado? 

borracha 

88 Fazer assim (mímica) em um papel é _______? rasgar 
89 Que cor é esta? Mostrar. azul 
90 ...o nosso país? Brasil 
91 ...aquilo que representa o país, que é verde, amarelo, azul e 

branco? 
bandeira 

92 Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. E quem nasce em 
Pernambuco? 

pernambu
cano 

93 ...a pessoa que usa farda que vive em quartel? [Tem o 
tenente, o sargento e depois o que é que vem?] 

soldado 

94 Quando se quer mandar uma carta de uma cidade para 
outra, como é que se faz? 

correio 

95 De vez em quando, as lojas querem vender toda a 
mercadoria para acabar com o estoque, às vezes para 
acabar até com a loja, então baixam muito os preços. O que 
é elas fazem?  

liquidação 
liqüidação 

96 Aonde se vai para ver um filme? cinema 
97 No futebol, os jogadores que não jogam no ataque onde é 

que jogam? [Numa luta, quem não está no ataque está na 
______.]  

defesa 

98 Os jogadores de futebol aqui (apontar) usam camiseta. E 
aqui (apontar) o que é que usam?  

calção 

99 Para vencer uma guerra, para fazer uma greve, ganhar um 
jogo, é preciso que todos fiquem juntos, é preciso que haja 
quê?[Há um ditado que diz: Onde há _______, há força.] O 
povo – jamais será vencido. 

união 

100 Na escola, em um time de futebol, no trabalho, o que as 
pessoas são umas das outras? [Quando duas pessoas não 
são casadas e moram juntas, uma é o quê da outra?] 

Compa 
nheiro 

101 Que profissional se pode contratar para defender os 
interesses na Justiça ? 

advogado 

102 Quando duas pessoas têm um desentendimento, uma briga 
um problema, elas procuram um juiz para resolver a 
_____? [Quando você/ o (a) senhor(a) não quer muito uma 

questão/ 
questão 
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coisa , você / o(a) senhor(a) diz: Eu não faço _________.  
103 Um ladrão sai correndo e o policial sai atrás e consegue 

pegar ladrão. Você o(a) senhor(a) diz: O ladrão foi_______ 
pela polícia. 

pego 

104 Quando um Indivíduo é acusado, mas ele não praticou 
aquele crime, se diz que ele é o quê? Contrário de culpa. 

inocente 

105 Qual o contrário de errado? certo 
106 Uma pessoa lhe conta um fato que você / o(a) senhor(a) 

acha que não é verdade . Você/ 0(a) senhor(a) diz que é 
uma _____? 

mentira 

107 Nas festas de igreja, que nome tem a caminhada que o 
povo faz, levando uma imagem de um ponto a outro? 

procissão 

108 ... o santo casamenteiro que se festeja a 13 de junho? Santo 
Antônio 

109 Deixar de obedecer às leis de Deus é cometer o quê? pecado 
110 Quando se comente uma falta grave, o que é que se pede a 

Deus? 
perdão 

111 ...aquilo que os reis colocam na cabeça (mímica)?  coroa 
112 ...isto? Apontar. olho 

(subst.) 
113 ...esta parte? (apontar). pescoço 
114 ... esta parte?(apontar) orelha 
115 E esta parte aqui dentro,(aponta) que se tem que limpar 

com um algodão  em um palito o um cotonete?  
ouvido 

116 E isto? Apontar. dente 
117 Onde a criança mama na mãe? [Onde o bezerro mama na 

mãe?] [A carne branca da galinha se chama carne do 
__________? 

peito 

118 .. o órgão que fica aqui (apontar), que adoece se a pessoa 
bebe demais, leve uma malária? 

fígado 

119 Qual o nome da parte do corpo que, se parar, a pessoa 
morre? 

coração 

120 Aqui (mostrar) é a frente, e aqui (mostrar)? costas 
121 ...aquele buraquinho que se tem no meio da barriga? umbigo 
122 .. esta parte? (apontar). joelho 
123 Quando alguém cai e arranca uma parte da pele do braço, 

do joelho, forma o quê? 
ferida 

124 ...uma coisinha branca que dá na cabeça da pessoa? caspa 
125 Quando se está sujo, suado, para ficar limpo novamente, o 

que é que se toma? 
banho 

126 Quando uma pessoa se sente mal, a vista fica turva, ela vai 
caindo no chão , sem sentidos, o que é que se diz que ela 
teve? 

desmaio  

127 O que é que a pessoa faz sair pela boca, quando comeu  e a 
comida fez mal? 

vômito 

128 Adão foi o primeiro _____? homem 
129 E Eva foi a primeira _____? mulher 
130 Pai, mãe e filhos juntos formam o quê? família 
131  O que é que o irmão seu pai ou de mãe é seu? tio 
132 O pai da esposa é o sogro. E o marido, o que é que ele é do 

sogro?  
genro  
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133 Quando a pessoa só tem um filho, se diz que ele é filho 
_____? 

único 
 

134 O que é que se diz de uma pessoa que mede 1 metro e 
90cm, 2 metros?  

alta 

135 Qual é o contrário de alta? baixa  
136 A pessoa que tem cabelos escuros, a gente chama de 

morena. E a pessoa que tem cabelos claros e amarelados? 
loura 

137 Uma pessoa que canta bem, se diz que ela tem uma boa 
_____? 

voz 

138 Que nome se dá a uma pessoa que às vezes fica furiosa, 
agressiva, precisa até ser internada no hospício? 

doido 

139 Um sapato que não é novo é _____?  velho 
140 Aquele calçado aberto, trançadinho, usado no verão, que te 

uma tira que prende no calcanhar? 
sandália 

141 Aquilo que se usa no pé antes de calçar o sapato? meia 
142 ...a abertura da calça do homem, normalmente fechada com 

botões ou com zíper? /Se você/ o(a) senhor(a) encontra um 
conhecimento com a calça ,aberta, você/ o (a) senhor(a) 
diz: Fulano a ______? 

braguilha 

143 O que é que se usa aqui no dedo? (apontar) anel 
144 O que é que se põe no corpo para ficar cheiroso? perfume 
145 Quando uma pessoa faz aniversário, o que é que se 

acostume dar a ela, que vem embrulhado? 
presente 

146 Dar um abraço é abraçar. E fazer assim (mímica)? beijar 
147 Quando se está alegre, se pode dar uma gargalhada ou se 

pode dar um _____? (mímica). 
sorriso 

148 A pessoa que não está acordada está_______(mímica)? dormindo 
149 Como se chama isto? Assobiar. assobio 
150 Quando não se acha uma coisa, ela fica ____? perdida 
151 Quando se perde uma coisa, se vai procurara até _____? encontrar 
152 Quando se quer saber uma coisa, se vai ______? perguntar 
153 Qual é o contrário de entrar?  sair 
154 Quando uma criança está dormindo e não se quer que ela 

acorde, se diz:  Fale baixo, não faça _____, para ela não 
acordar. 

barulho 

155 Se a pessoa não quer ser incomodada, pessoa diz: Me deixe 
em ___. 

paz 

156 Uma pessoa usa uma roupa num dia. No dia seguinte, ela 
não tem outra roupa então ela usa essa _______ roupa. [Se 
duas mulheres são casadas com dois irmãos, se diz que as 
duas têm ____ sogra. [Você/ o (a) Senhor (a) vai usar a 
________ roupa.] 

mesma 

157 Em uma pensão, um hotel, a pessoas de outros lugares que 
chegam e ficam lá algum tempo são o quê? 

hóspede 

158 Este lado é o direito e este (mostrar)? esquerdo 
159 Quem não está mais vivo é porque já .....? morreu 
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4.2  Questionário Semântico-Lexical - QSL 
 
 

QUESTIONÁRIO           QUESTIONÁRIO SEMÂNTICO- LEXICAL (QSL) 
 

N° DAS 
QUESTÕES 

ÁREAS SEMÂNTICAS / PERGUNTAS 
 

ITENS 

                            Acidentes geográficos  
01 ...um rio pequeno, de  uns dois metros de largura? córrego ~ riacho 

02 ...tronco, pedaço de pau ou tábua que serve para 
passar por cima de um...(cf. item 1) 

pinguela 

03 ...O lugar onde o rio termina ou encontra com outro? foz 
04 Muitas vezes, num rio, a água começa a girar, 

formando um buraco, na água, que puxa para baixo. 
Como se chama isto? 

redemoinho (do 
vento) 

05 ... o movimento de água do mar? Imitar o balanço das 
águas 

onda do mar 

06 ... ... o movimento de água do rio? Idem item 5.  onda de rio 
07 ...o vento que vai virando em roda e levanta poeira, 

folhas e outras coisas leves? 
redemoinho (do 
vento) 

08 ...um clarão que surge no céu em dias de chuva? relâmpago 
09 ...uma luz forte e rápida que sai das nuvens, podendo 

queimar uma árvore, matar pessoas e animais em dias 
de mau tempo?  

raio 

10 ...o barulho forte que se escuta logo depois de um 
...(cf. item 9) 

trovão 

11 ...uma chuva com vento forte que vem de repente  temporal ~ 
vendaval ~ 
tempestade 

12 
 

Existem outros nomes para ... (cf. item 11) nomes 
específicos  
para temporal 

13 ...uma chuva de pouca duração, muito forte e pesada?  tromba d´água 
14 ... uma chuva forte e continua? chuva forte 
15 Durante uma chuva, pode cair bolinhas de gelo como  

chamam  essa chuva ?                                                                                                          
chuva de 
 pedra 

16 Como dizem aqui quando termina a chuva e o sol 
começa a aparecer? 

compor  o  
tempo ~ estiar   

17 Quase sempre, depois de uma chuva, aprece no céu 
uma faixa com listras coloridas e curvas (mímicas) 
Que nomes dão a essa faixa?   

arcos-íris 

18 ... uma chuva bem fininha? garoa 
19 Depois de uma chuva bem fininha, quando a terra na 

não fica nem seca, nem molhada, como é que se diz 
que a terra fica? 

terra umedecida 
pela chuva 

20 De manhã cedo, a grama geralmente está molhada. 
Como chamam aquilo que molha a grama? 

orvalho ~ 
sereno  

21 Muitas vezes, principalmente de manhã cedo, quase 
não se pode enxergar por causa de uma coisa 
parecida com fumaça, cobre tudo. Como chamam 
isso?  

nevoeiro ~ 
cerração ~ 
neblina  
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22 ... a parte do dia quando começa a clarear?  amanhecer (o 
dia) 

23 O que acontece no céu de manhã cedo quando 
começa a clarear 

nascer do sol 

24 ... a claridade avermelha que fica no céu 
depois______(cf. item23) 

alvorada 

25 E o que acontece no céu no final da tarde? pôr-do-sol 
26 ...a claridade avermelhada que fuça no céu 

depois_______(cf. item 25) 
crepúsculo 

27 E quando o sol se põe? entardecer 
28 ..o começo da noite? anoitecer 
29 De manhã cedo, uma estrela brilha mais e é a última 

a desaparecer. Como chamam essa estrela? 
estrela matutina 
~ Vênus  ~ 
estrela da 
manhã ~ estrela 
D’alva 

30 De tardezinha uma estrela aparece antes da outra, 
perto do horizontes e brilha mais. Como chamam esta 
estrela?  

estrela 
vespertina ~ 
Vênus ~ estrela 
da tarde  

31 De noite, muitas vezes, pode-se observar uma estrela 
que desloca no céu, assim (mímica) e faz um rico de 
luz. Como se chama isso?  

estrela cadente 
~ estrela filante 
~ meteoro ~ 
zelação 

32 E quando se vê uma ~ (cf. item 31), como é que diz ? 
Identificar os verbos usados para expressar o 
movimento da estrela cadente 

mudar ~ correr 
~ uma estrela 

33 Numa noite bem estrelada, aparece uma banda ou 
faixa que fica no céu de fora a fora, onde tem muitas 
estrelas muito perto uma das outras. Como chamam 
esta faixa ou banda?  

caminho de 
Santiago ~ via 
láctea 

34 Quais são os meses do ano? meses do ano 
35 Alguns desses meses têm outro nome, por exemplo, 

junho, julho etc? 
meses com 
nomes especiais 

36 Hoje é segunda-feira.  E domingo, que dia foi?  ontem 
37 ... o dia que foi antes de (cf. item 37) anteontem 
38 ... o dia que foi antes de (cf. item 37) transanteontem 
39 ... as frutas menores que a laranja, que se descascam 

com a mão e,  normalmente, deixam cheiro na mão ? 
Como elas são?  

tangerina ~ 
mexerica 

40 ...o grão coberto por uma casquinha dura, que se 
come assado, cozido, torrado ou moído?  

amendoim 

41 ... umas florzinhas brancas com miolo amarelinho, ou 
florzinhas secas que se compram  nas farmácia ou no 
supermercado e servem para fazer chá amarelinho, 
cheiroso, bom para dor de barriga de nenê/bebê e até 
adulto e também para acalmar? Mostrar as florzinhas. 

camomila 

42 ... cada parte que se corta do cacho da bananeira para 
pôr para amadurecer?  

penca 

43 ... duas bananas que nascem grudadas? banana dupla ~ 
felipe ~ penca 
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44 ... a ponta  roxa no cacho da bananeira? parte terminal 
da 
inflorescência 
da bananeira ~ 
umbigo ~ 
coração 

45 Quando se vai colher o milho, o que e se tira do pé? [ 
Quando se vai à feira comprar milho, compra-se o 
quê?]  

espiga 

46 Quando se tira da ____ (cf. item 45) todos os grãos 
do milho, o que sobra? 

sabugo 
 

47 Depois que se corta o pé de arroz ou de fumo, ainda 
fica uma pequena parte no chão. Como se chama essa 
parte? 

soca ~ touceira 

48 ... Flor grande, amarela, redonda, como uma rodela 
de sementes no meio? 

girassol 
 

49 Onde é que ficam os grãos do feijão, no pé, antes de 
serem colhidos? 

margem do 
feijão ~ bainha 

50 ...aquela raiz branca por dentro, coberta por uma 
casca, marrom, que se cozinha para comer? 

mandioca ~ 
aipim 

51 ... uma raiz parecida com (item 50) que   não serve 
para comer e se rala para fazer farinha (polvilho, 
goma)? 

mandioca 
 

52 ... um   veículo   de uma roda, empurrado por uma 
pessoa, para pequenas cargas em trechos  curtos? 

carrinho de mão 
~ carriola 

53  ... as duas partes em que a pessoa segura para 
empurrar o(a)_______ (cf.item 52)? 

hastes do 
carrinho de mão  

54 ... armação de madeira, que se coloca no pescoço de 
animais (porco, terneiro / bezerro, carneiro, vaca) 
para não atravessarem a cerca? 

cangalha ~ 
forquilha 

55 ... a armação de maneira que se coloca no lombo do 
cavalo ou do burro para velar cestos ou cargas? 
Mostrar gravura. 

cangalha 

56 ...a peça de madeira que vai no pescoço do boi, para 
puxar o carro ou o arado? 

canga 

57 ...aqueles objetos de vime, de taquara, de cipó 
traçado(s), para levar batatas (mandioca, macaxeira, 
aipim, etc.), no lombo do cavalo ou burro?   

jacá ~ balaio 

58 E quando se usam objetos de couro, com tampa, para 
levar farinha, no lombo do cavalo ou do burro? 
Mostrar gravura. 

bolsa ~ bruaca 

59 ... o filho da ovelha logo que nasce? E até que idade 
se dá esse nome? 

borrego (do 
nascer até...) 

60 Como se diz quando a fêmea de um animal perde a 
cria? 

perda de cria 

61 ... o homem que é contratado para trabalhar na roça 
de outro, recebe por dia e trabalho? 

trabalhador de 
enxada em roça 
alheia 

62 O que é que se abre com o facão, a foice para passar 
por um mato fechado?  

picada ~ atalho 
estreito 

63 ... o caminho, no pasto, onde não cresce mais grama, 
de tanto o animal ou o homem passarem por ali? 

trilho ~ 
caminho ~ 
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 vereda ~ trilha  
 Fauna  
64 ... a ave preta que come animal morto, podre? urubu 
65 ... o passarinho bem pequeno, que bate muito rápido 

as asas, tem o bico comprido e fica parado no ar? 
colibri ~ beija-
flor 

66 ... a ave que faz a casa com terra, nos postes, nas 
árvores e até nos cantos da casa?  

João-de-barro 

67 ...a ave de criação parecida com a galinha, de penas 
pretas com pintinhas brancas? 

galinha-
d’angola ~ 
guiné ~ cocar 

68 ... a ave de penas coloridas que, quando presa, pode 
aprender a falar?  

papagaio 

69 ... uma galinha sem rabo? sura 
70 ... o cachorro de rabo cortado? cotó 
71 ... o bicho que solta um cheiro ruim quando se sente 

ameaçado? 
gambá 

72 ... as patas dianteiras do cavalo? patas dianteiras 
do cavalo? 

73 ...o cabelo em cima do pescoço do cavalo? crina do 
pescoço 

74 ...o cabelo comprido na traseira do cavalo? crina da cauda 
75 ...a parte do cavalo onde vai a sela? lombo 
76 ... a parte larga atrás do______(cf. Item 75)? anca ~ garupa ~ 

cadeira  
77 O que o boi tem na cabeça? chifre 
78 ...o boi sem ______(cf. item 77)? boi sem chifre 
79 ...a cabra que não tem ________(cf. item 77)? cabra sem 

chifre 
80 Em que parte da vaca fica o leite? úbere 
81 ... a parte com que o boi espanta as moscas? rabo 
82 ... o animal que tem uma perna mais curta e que puxa 

de uma perna? 
manco 

83 ...um tipo de mosca grande, esverdeada, que faz um 
barulho quando voa? 

mosca varejeira 

84 ...um bichinho que se gruda nas pernas das pessoas 
quando elas entram num córrego ou banhado (cf. 
item 1) 

sanguessuga 

85 ...o inseto de corpo comprido e fino, com quatro asas 
bem transparentes, que voa e bate a parte traseira na 
água? 

libélula 

86 ... aquele bichinho branco, enrugadinho, que dá em 
goiaba, em coco? 

bicho de fruta 

87 ... aquele bicho que dá em esterco, em pau podre? coró 
88 ...aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que 

canta no ouvido das pessoas, de noite? Imita o 
zumbido 

pernilongo 

 Corpo humano  
89 ...esta parte que cobre o olho? Apontar. pálpebras ~ 

capela dos 
olhos  

90 ...alguma coisinha que cai no olho e fica Cisco 
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incomodando?  
91 ...a pessoa que só enxerga com um olho? 

 
cego de um 
olho 

92 ...a pessoa que tem os olhos voltados para direções 
diferentes? Completar com um gesto dos dedos. 

vesgo 

93 ...a pessoa que não enxerga longe, e tem que usar 
óculos? 

míope 

94 ...a bolinha que nasce na_______(cf. item 89), fica 
vermelha incha? Terço/viúva 

terço ~viúva 

95 ...a inflamação no olho que faz com que o olho fique 
vermelho e amanheça grudado?  

conjuntivite ~ 
dor d’olhos 

96 ...aquela pele branca no olho que dá em pessoa mais 
idosa? 

catarata 

97 ...esses dois dentes pontudos? Apontar. dentes caninos 
~ presas 

98 ...os últimos dentes, que nascem depois de todos os 
outros, em geral, quando a pessoa já é adulta? 

dentes o siso ~ 
do juízo 

99 ...esses dentes grandes no fundo da boca, vizinhos 
dos_____ (cf. item 98)? Apontar. 

dentes molares 
~ dente queiro 

100 ...a pessoa que não tem dentes? desdentado ~ 
banguela 

101 ...a pessoa que parece falar pelo nariz? Imitar. fanhoso ~ fanho 
102 ...a sujeirinha dura que se tira do nariz com o dedo? meleca/tatu 
103 ...este barulhinho que se faz? Soluçar soluço 
104 ...isto? Apontar nuca 
105 ...esta parte alta do pescoço do homem, Apontar pomo-de-adão ~ 

gogó 
106 ...o osso que vai do pescoço até o ombro? Apontar. clavícula 
107 ...a pessoa que tem um calombo nas costas e fica 

assim (mímica)? 
corcunda 

108 ...esta parte aqui? Apontar axila 
109 ...o mau cheiro em baixo dos braços? cheiro nas 

axilas 
110 ...a pessoa que come com a mão esquerda, faz tudo 

com essa mão? Completar com o gesto. 
canhoto 

111 ...a parte do corpo da mulher como que ela amamenta 
os filhos? 

seio ~ peito 

112 Se uma pessoa come muito e sente que vai pôr/botar 
para fora o que comeu, se diz que vai o quê?  

vomitar 

113 ...a parte do corpo da mãe onde fica o nenê/ bebê 
antes de nascer? 

útero 

114 ...a pessoa que não tem uma perna? perneta 
115 ...a pessoa que puxa de uma perna? manco 
116 ...a pessoa de pernas curvas? Mímica. pessoa de 

pernas 
arqueadas 

117 ...o osso redondo que fica na frente do joelho? rótula ~ pataca 
118 ...isto? Apontar. tornozelo 
119 ...isto? Apontar. calcanhar 
120 Que sente uma criança quando de passa o dedo na 

sola do pé? Mímica. 

cócegas. 
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 Ciclo da vida  
121 As mulheres perdem sangue todos os meses. Como se 

chama isso? 
menstruação 

122 Numa certa idade acaba a/o______ (cf. item 121). 
Quando isso acontece, se diz que a mulher______. 

entra na 
menopausa 

123 ...a mulher que ajuda a criança a nascer? parteira 
124 Chama-se a ______(cf. item 123) quando a mulher 

está para____. 
dar à luz 

125 ... duas crianças que nascem no mesmo parto? gêmeos 
126 Quando a mulher grávida perde o filho, se diz que ela 

teve_____. 
aborto 

127 Quando a mulher fica grávida e, por algum motivo, 
não  chega a ter a criança, se diz que ela ______?   

abortar 

128 Quando a mãe não tem leite e outra mulher 
amamenta a criança, como chamam essa mulher? 

ama-de-leite 

129 O próprio filho da_______(cf. item 128) e a criança 
que ela amamenta são o quê um do outro? 

irmão de leite 

130 ...a criança que não é filho verdadeiro do casal, mas 
que é criada por ela como se fosse? 

filho adotivo 

131 ...o filho que nasceu por último? filho mais moço 
~ caçula 

132 Criança pequeninha, a gente diz que é bebê. E 
quando ela tem de 5 a 10 anos, do sexo masculino?  

menino ~ guri ~ 
piá 

133 E se for do sexo feminino, como se chama? menina 
134 Quando um homem fica viúvo e casa de novo, o que 

a segunda mulher é dos filhos que ele já tinha? 
madrasta  

135 Numa conversa, para falar de uma pessoa que já 
morreu, geralmente as pessoas não a tratam pelo 
nome que tinha em vida. Como é que se referem a 
ela? 

finado ~falecido 

 Convívio e comportamento social  
136 ... a pessoa que fala demais? pessoa tagarela 
137 ... a pessoa que tem dificuldade de aprender as 

coisas?  
pessoa pouco 
inteligente 

138 ... a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às 
vezes, até passa dificuldades para não gastar? 

pessoa sovina 

139 ...a pessoa que deixa suas contas penduradas? mau pagador 
140 ...a pessoa que é paga para matar alguém? assassino pago 
141 ...o marido que a mulher passa para trás com outro 

homem? 
marido 
enganado  
 

142 ...a mulher que se vende para qualquer homem? prostituta 
143 ...a pessoa que tem o mesmo nome da gente? xará 
144 Que nomes dão a uma pessoa que bebeu demais? bêbado 

(designações) 
145 Que nomes dão ao cigarro que as pessoas faziam 

antigamente, enrolado à mão? 
cigarro de palha 

146 ...o resto do cigarro que se joga fora? toco de cigarro 
147 Deus está no céu e no inferno está _____.   diabo 
148 O que algumas pessoas dizem já ter visto, à noite, em 

cemitério ou em casa, que se diz que é do outro 
fantasma 
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mundo? 
149 O que certas pessoas fazem para prejudicar alguém e 

botam, por exemplo, em encruzilhadas? 
feitiço 

150 ...o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte 
ou afastar males? 

amuleto 

151 ...uma mulher que tira o mau-olhado com rezas, 
geralmente com galho de planta?  

benzedeira 

152 ...a pessoa que trata de doenças através de ervas e 
plantas? 

curandeiro 

153 ...a chapinha de metal com um desenho de santo que 
as pessoas usam, geralmente no pescoço, presa numa 
corrente? 

medalha 

154 No Natal, monta-se um grupo de figura 
representando o nascimento do Menino Jesus. Como 
chamam isso? 

presépio 

 Jogos e diversões infantis  
155 ...a brincadeira em que se gira o corpo sobre a cabeça 

e acaba sentado? Mímica 

cambalhota 

156 ...as coisinhas redondas de vidro com que os meninos 
gostam de brincar? 

bolinha de gude 

157 ....o brinquedo feito de uma forquilha e duas tiras de 
borracha (mímica), que os meninos usam para matar 
passarinho? 

estilingue  ~ 
setra ~ bodoque 

158 ...o brinquedo feito de varetas cobertas de papel que 
empina no vento por meio de uma linha? 

papagaio de 
papel ~ pipa 

159 E um brinquedo parecido com o (a)____(cf.item 
158), também feito de papel, mas sem varetas, que se 
empina ao vento por meio de uma linha? 

pipa ~ arraia 

160 ...a brincadeira em que uma criança fecha os olhos, 
enquanto as outras correm para um lugar onde não 
são vistas e depois essa criança que fechou os olhos 
vai procurar as outras? 

esconde-
esconde 

161 ...a brincadeira em que uma criança, com os olhos 
vendados, tenta pegar as outras? 

cabra-cega 

162 ...uma brincadeira em que uma criança corre atrás das 
outras para tocar numa delas, antes que alcance um 
ponto combinado? 

pega-pega 

163 ...esse ponto combinado? ferrolho ~ salva  
pícula ~ pique  

164 ...uma brincadeira em que as crianças ficam em 
círculo, enquanto uma outra vai passado com uma 
pedrinha, uma varinha, um lenço, que deixa cair atrás 
de uma delas e esta pega e pedrinha, a varinha, o 
lenço e sai correndo para alcançar aquela que deixou 
cair?   

chicote-
queimado ~ 
lenço atrás 

165 ... uma tábua apoiada no meio, em cujas pontas 
sentam duas crianças e quando uma sobe, a outra 
desce? Mímica. 

gangorra 

166 ..uma tábua, pendurada por meio de cordas, onde 
uma criança se senta e se move para frente e para 
trás? Mímica 

balanço 

120 



167 ...a brincadeira em que as crianças riscam uma figura 
no chão, formado por quadrados numerados, jogam 
uma pedrinha (mímica) e vão pulando com uma 
perna só? Solicitar descrição detalhada  

amarelinha 

 Habitação  
168 ...aquela pecinha de madeira, que gira ao redor de um 

prego, para fechar porta, janela...? 
tramela 

169 Quando uma janela tem duas partes, como se chama 
a parte de fora que é formada de tirinhas horizontais 
que permitem a ventilação e a claridade? Mostrar 

gravura. 

veneziana 

170 Quando se vai ao banheiro, onde é que a pessoa senta 
para fazer as necessidades? 

vaso sanitário ~ 
patente 

171 ...aquilo preto que se forma na chaminé, na parede ou 
no teto da cozinha, acima o fogão a lenha? 

fuligem 

172 ...a cinza quente que fica dentro do fogão a lenha? borralho 
173 Para acender um cigarro, se usa fósforo ou _____? isqueiro ~ binga 
174 ...aquele objeto que se usa para clarear no escuro e se 

leva na mão assim (mímica) 
lanterna 

175 Como se chama o objeto que fica nas paredes e serve 
para acender a lâmpada? 

interruptor de 
luz 

 Alimentação e cozinha  
176 ...a primeira refeição do dia, feita pela manhã? café da manhã 
177 ...a pasta feita de frutas para passar o pão, biscoito? geléia 
178 ...a carne depois de triturada na máquina? carne moída 
179 ...uma papa cremosa feita com coco e milho verde 

ralado, polvilhada com canela? 
curau ~ canjica 

180 E essa mesma papa, com milho verde ralado, coco, 
como é que chama? Pedir para descrever como se 
faz. 

curau 

181 ...aquele alimento feito com grãos de milho brancos, 
coco e canela? 

mungunzá ~ 
canjica 

182 ...a bebida alcoólica feita de cana-de-açúcar. aguardente 
183 Quando uma pessoa acha que comeu demais, ela diz: 

Comi tanto que estou_____. 
empanturrado 

184 ...uma pessoa que normalmente come demais? glutão 
185 ...aquilo embrulhado em papel colorido que se 

chupa? Mostrar.pedir para descrever. 

bala ~ confeito 
~ bombom 
 

186 ...isto? Mostrar. pão francês 
187 ...isto? mostra. pão bengala 
 Vestuário e acessórios  

188 ...a peça do vestuário que serve para segurar os seios? sutiã 
189 ...roupa que o homem usa debaixo da calça? cueca 
190 ..a roupa que a mulher usa debaixo da saia? calcinha 
191 ...aquilo que as mulheres passam no rosto, nas 

bochechas, para ficarem mais rosadas? 
rouge 

192 ...um objeto fino de metal, para prender o cabelo? 
Mostrar. 

grampo(com 
pressão) ~ 
ramona ~ misse 

193 ...o objeto de metal ou plástico que pega de um lado a diadema ~ arco 
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outro da cabeça e serve para prender os cabelos? 
Mímica. 

~ tiara 
 

 Vida urbana  
194 Na cidade, o que costume ter em cruzamento com 

movimento, com luz vermelha, verde e amarela? 
sinaleiro ~  
semáforo ~ 
sinal 

195 ...aquele morrinho atravessado no asfalto para os 
carros diminuírem a velocidade? 

lombada ~ 
quebra-molas 

196 Na cidade, os automóveis andam no meio da rua e as 
pessoas nos dois lados, num caminho revestido de 
lajes ou ladrilhos. Como se chama este caminho? 

calçada ~ 
passeio 

197 ... o que separa o ______(cf. item 196)da rua? meio-fio 
198 ...aquele trecho da rua ou da estrada que é circular, 

que os carros têm que contornar para evitar o 
cruzamento direto? 

rotatória ~ 
rótula 

199 ...a área que é preciso ter ou comprar para se fazer 
uma casa cidade? 

lote ~ terreno ~ 
data 

200 ...a condução que leva mais ou menos quarenta 
passageiros e faz o percurso dentro da cidade?  

ônibus urbanos 

201 ...a condução que leva mais ou menos quarenta 
passageiros de uma cidade para outra? 

ônibus 
interurbanos 

202 ..um lugar pequeno, com um balcão , onde os homens 
costumam ir beber_____(cf. item182) e onde também 
se pode comprar alguma outra coisa? 

bodega ~ bar ~ 
boteco  

 

4.3  Questionário Morfossintático -  QMS 

 

QUESTIONÁRIO QUESTIONÁRIO MORFOSSINTÁTICO – QMS 

Questões 01 e 02 Conteúdo: artigo  diante de nome próprio (de pessoas) 

01 Você/o(a) senhor(a) tem filhos? 

02 Você/o(a) senhor(a) poderia dizer o nome de alguns vizinhos ou 
amigos? Com quem costuma falar mais? 

Questões 03  a  05 Conteúdo: gênero dos substantivos  alface e cal 

03 ALFACE 
Como  é que se chama aquela folha verde que se come  
geralmente na salada? 

04 CAL 
Você/o(a) senhor(a) conhece cal? Como se faz para caiar uma 
casa? 

05 GUARANÁ 
Por exemplo, quando o senhor tem sede, como é que  o senhor 
pede guaraná? “ Por favor, me dá ___________”. 

Questões  de 06 a 09 Conteúdo: feminino de alemão, chefe, ladrão e presidente 

06 ALEMÃO 
Uma mulher que nasce no Brasil é brasileira. E a que nasce na 
Alemanha? 

07 CHEFE 
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Há homens e mulheres que chefiam.No caso, se é uma mulher, ela 
é o quê? 

08 LADRÃO 
Um homem  que rouba é ladrão. E quando é uma mulher? 

09 PRESIDENTE 
Se na presidência da  República, estivesse uma mulher, ela seria o 
quê? 

Questões de 10 a 20 Conteúdo: número do substantivo (mostrar aos informantes 
gravuras com a solicitação) Poderia dizer o que você/ o(a) 
senhor(a) está vendo nesta gravura? 

10 LÁPIS 

11 ANÉIS 

12 AVENTAIS 

13 PÃES 

14 MÃOS 

15 LEÕES 

16 DEGRAUS 

17 FLORES 

18 CHAPÉUS 

19 ANZÓIS 

20 OLHOS 

Questões 21 e 22 Conteúdo:  uso alternativo dos adjetivos grande/pequeno, 
bom/mau (ruim),  em contextos de comparação 

21 GRANDE ~ PEQUENO 
Estas duas casas(mostrando um desenho de duas casas uma 
grande  e outra pequena ) têm o mesmo tamanho? A primeira é 
como?  E a segunda?  Poderia comparar as duas casas em termos 
de tamanho? (apurar  as variações  mais grande/maior,  mais 
pequena/menor) 

22 BOM ~ MAU (RUIM) 
Você/o(a) senhor(a) prefere a comida da sua esposa/ de sua filha  
ou de sua mãe? Por quê? (apurar as variações  mais bom/melhor,  
mais mau/pior) 

Questões 23  a  28 Conteúdo: pronomes  pessoais 

23 EU ~ MIM 
Alguém pede para você/o(a) senhor(a) fazer uma tarefa.Mas outra 
pessoa acha que a tarefa é para ela. Então você/o(a) senhor(a) diz: 
“essa tarefa, na verdade, é para ___________fazer. (apurar a 
variação dos dois pronomes em contextos afins) 

24 TU ~ VOCÊ ( sujeito) 
Quando se vê um amigo com uma mala e se quer saber para aonde 
ele vai, como é que se pergunta? 

25 TU ~  VOCÊ  ~  A GENTE 
Conhece alguma simpatia? (para tirar verruga, por exemplo?)        
[ Conhece alguma receita de uma comida típica daqui?] [Como se 
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faz aqui para ganhar  o próprio sustento?] 
26 NÓS ~  A GENTE  (1ª. pessoa) 

O que é que vocês fazem no final de semana? 
27 COMIGO ~ COM EU ~  MAIS EU 

Quando alguém não quer tomar café sozinho, diz para outra 
pessoa: “quer tomar café _____? 

28 CONOSCO ~ COM NÓS ~ COM A GENTE 
E se nós dois estivermos tomando café e queremos  outra pessoa, 
ou mais pessoas na mesa, dizemos que essa(s)  pessoa(s): Venha 
tomar café 

Questões 29 a  32 Conteúdo:  Pronomes possessivos e indefinidos 

29 

 

TEU ~ SEU (relação inquiridor-informante) 
De quem é isso aqui? (aproveitando  objetos que estejam com  
inquiridor). 

32 MENOS ~ MENAS 
Paulo tem muita força e Luís tem pouca força. Então podemos 
dizer que Paulo tem mais força do que Luís. Luís, pelo contrário, 
tem .............. força do que Paulo. 

Questões  de 33 a 46 Conteúdo: tempos verbais e concordância 

33 Presente do indicativo 
O que é que você/o(a) senhor(a)  faz durante o dia? Poderia 
descrever como é a sua rotina diária? 

34 VIVER (3ª.pessoa do plural) 
Como é a vida das pessoas que não têm casa? [ Na vida , há os 
que  já morreram e os que ainda ________] 

35 OUVIR (1ª. pessoa do singular) 
Você/ o(a) senhor(a) ouve rádio?  

36 CABER (1. pessoa do singular) 
Digamos que o carro está lotado , mesmo assim o motorista insiste 
que ainda cabe alguém. Então, eu posso dizer assim: “Não, eu não 
_______neste carro”. 

37 Pretérito Perfeito 
O que você/o(a)  senhor(a)  fez de diferente ontem? 

38 DAR (1ª.pessoa do singular) 
Se alguém pergunta se você / o(a) senhor(a) deu um presente ao 
aniversariante,  você o(a)  diz o quê? (apurar a existência da 
variação dei/di) 

39 SABER (1ª. pessoa do singular) 
Por exemplo, quando você /o(a) senhor(a)  toma conhecimento de  
que um amigo seu casou, como comenta com esse amigo essa 
novidade?  

40 ESTAR (1ª. pessoa do singular) 
Agora, você /o(a) senhor(a) está aqui  em  __________(dizer o 
nome da cidade onde se encontra)  E em ___________?  [citar o 
nome onde o informante já esteve] [ Apurar a existência  da  
variação  estive/tive] 

41 TRAZER (1ª. pessoa do singular) 
Você /o(a) senhor(a)  tinha que trazer uma encomenda para 
alguém, mas  você /o(a) senhor(a) não fez isso. Se a pessoa 
perguntar pela encomenda,  o que  é que você/ o(a) senhor(a) diz? 
“ Infelizmente, eu não ________a encomenda.” (apurar a 
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existência da variação trouxe/truxe) 

42 PÔR (1ª. pessoa do singular) 
Uma pessoa procura um objeto, por exemplo, uma chave ou um 
livro e não acha. Então, ela pergunta  onde você /o(a) senhor(a) 
pôs esse objeto. Na realidade, você sabe onde pôs o objeto. Como 
é  que você /o(a) senhor(a) responde? (Apurar a existência da 
variação pus/ponhei)    

43 Futuro do presente 
O que você /o(a) senhor(a) fará amanhã? 
 

44 Futuro do pretérito 
O que é que  você/o(a)senhor(a)  faria se ganhasse na loteria? 
 

45 Concordância:  FAZ ~ FAZEM (indicador de tempo passado) 
Quanto tempo faz que você/o(a) senhor(a)  mora aqui? 

46 Concordância:TER ~  HAVER (em construções existenciais) 
Como era esta cidade antigamente em termos de festas? 
[Antigamente, esta cidade era mais desenvolvida? Por quê?] 

Questões de 47-49 Conteúdo: colocação do advérbio NÃO em respostas negativas 

47 Você /o(a) senhora sabe se tem vida em outro planeta? 

48 Você /o(a) senhora  já viu disco voador, não é? 

49 Você /o(a) senhora já andou de avião? Tem medo de andar de 
avião? 

 

4.4   Questionário Semidirigido - QSD 

 

QUESTIONÁRIO QUESTIONÁRIO COM TEMAS PARA DISCURSOS  
SEMIDIRIGIDOS 

QUESTÕES TEMAS 

01 Relato Pessoal 
Relate um acontecimento marcante em sua vida (casamento, 
namoro, etc) 

02 Comentário 

De que programa de televisão você/o(a) senhor(a) gosta mais? Por 

quê? 

03 Descrição 

Você/o(a) senhor(a) trabalha em quê? Fale um pouco do seu 

trabalho. 

04 Relato não-pessoal 

Conte um caso/fato de seu conhecimento (de que tenha ouvido 
falar,que tenha acontecido com um amigo, ou outra pessoa 
qualquer...)  
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NOTA SOBRE O NÚMERO DE PÁGINAS 
 
 
Após a apresentação da tese, a banca sugeriu a inclusão das demais fichas de 

levantamento de dados, entre os anexos  do Vol. II, num total de 25 fichas do QSL e do 

QFF como complementação, visto que  os originais continham apenas uma amostra de 

dez  fichas extraídas de cada questionário. Essa decisão justifica o acréscimo do número 

de  páginas à tese: 312 para 412. 

 

Maria das Neves Pereira 

nevesj7@hotmail.com 

profa.neves@unp.br 

profa_neves@bol.com.br 

 


