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INTRODUÇÃO

A construção de atlas linguísticos está cada vez mais frequente nas universidades
brasileiras, quer projetado por docentes, quer projetado por alunos dos cursos de Pós-Graduação,
que se incubem de fazer árduas investigações para registrar marcas dialetais de diversos estados e
municípios em suas dissertações e teses.

Dada a inspiração obtida com a criação do primeiro atlas estadual, há cinquenta anos, deu-
se início à execução de projetos para o registro dialetal tanto por docentes quanto por alunos de
Pós-Graduação, que se incubem de fazer árduas investigações para suas dissertações e teses e
usam, para esse fim, o método da Geolinguística, responsável por orientar a construção dos atlas.

No Nordeste, por exemplo, há projetos em fase iniciada ou avançada de execução de atlas,
dentre os quais se encontra o Atlas Linguístico de Alagoas e de outros estados. Por ora, pretende-
se apresentar o método de pesquisa e alguns resultados do Atlas Linguístico de Pernambuco, o
13ª atlas estadual brasileiro. Para isso, pretende-se fazer um panorama de sua estrutura e o que o
corpus possibilitou descrever dentro das ocorrências fonéticas, lexicais e morfossintáticas.

O artigo em tela se organiza, portanto, dentro dos seguintes parâmetros:
A princípio, pretende-se apresentar, ainda que resumidamente, uma abordagem da

Dialetologia e da Geolinguística, a ciência linguística e o método que, trabalhados
consensualmente, são responsáveis pela elaboração e execução de projetos de atlas linguísticos.

Para tornar público o objeto de pesquisa, propõe-se adentrar nas questões histórico-
geográficas do Estado de Pernambuco. Em seguida, proporciona-se a estrutura metodológica do
Atlas Linguístico de Pernambuco, destacando o perfil de informantes, os pontos de inquérito e
estrutura cartográfica, com o intuito de, em seguida, mostrar alguns aspectos registrados nas
cartas linguísticas e passíveis de análises posteriores.

1 DIALETOLOGIA E GEOLINGUÍSTICA: ENTENDENDO A INTERFACE

É fato concreto que os estudos de descrição linguística sob os auspícios da variação
linguística se respaldam em três aspectos teóricos, a saber: A sociolinguística, a partir da qual a
língua é explicada segundo a interferência de elementos sociais do falante a exemplo de gênero,
faixa etária, escolaridade, localização, sendo esses, portanto, pertences à dimensão chamada
diastrática. A Dialetologia, por sua vez, se limita a investigar as realizações linguísticas de uma
dada comunidade, sem necessariamente, interpretá-las à luz de restrições externas, mas dentro da
própria estrutura da língua ou, como tem sido mais recorrente, com a adoção do método
cartográfico emprestado pela geografia, daí o fato de esse método ser chamado de Geografia
Linguística ou, simplesmente, Geolinguística.

A aplicação desse método, embora ainda pouco conhecido e não alcunhado foi pensada
por Nascentes (1958), visando à realização de uma descrição detalhada no idioma falado no
Brasil. Contudo, esse feito pareceu mais difícil do que ele pensava. Assim, o linguista adiou a
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elaboração de atlas regionais e também o seu projeto de Atlas Linguístico de Brasil. Nas Bases
para a elaboração do Atlas Linguístico de Brasil, o autor preconiza que:

[...]embora seja muito vantajoso um atlas feito ao mesmo tempo no país inteiro,
pois o fim não é muito distanciado do início, os Estados Unidos, país vasto com
belas trilhas, preferiram a elaboração de atlas regionais, para uni-los depois no
atlas geral. Igualmente nós deveríamos fazer isto em nosso país que também é
vasto (NASCENTES, 1958, p. 07).

Desde o fim dos anos cinquenta, portanto, estão sendo ampliados alguns trabalhos
importantes que têm servido de apoio teórico aos estudos variacionistas e, pelo continuum, para
as pesquisas geolinguísticas mais recentes.

O trabalho pioneiro foi o Atlas Prévio dos Falares Baianos – APFB (ROSSI et al, 1963),
foi a deixa para a confecção de vários outros trabalhos hoje encontrados tanto nas bibliotecas do
Brasil, como fora delas.

Após o estudo realizado na Bahia, foram construídos o Esboço de um Atlas Linguístico de
Minas Gerais (ZÁGARI et al, 1977), o Atlas Linguístico da Paraíba (ARAGÃO & MENEZES,
1984), o Atlas Linguístico de Sergipe (FERREIRA et al, 1987), o Atlas Linguístico de Paraná
(AGUILERA, 1996), o Atlas  Linguístico e Etnográfico da Região Sul do Brasil (KOCH et al,
2002), o Segundo Atlas Linguístico de Sergipe (CARDOSO, 2005), o Atlas Linguístico Sonoro
de Pará – (RASKY, 2004),  o Atlas Linguístico do Amazonas (CRUZ, 2004),  o Atlas Linguístico
de Paraná - II (ALTINO, 2007), o Atlas Linguístico do Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA et al,
2007), o Atlas Linguístico do Estado do Ceará (BESSA, 2010) e o Atlas Linguístico de Goiás
(AUGUSTO, 2012).

Existem, ainda, alguns atlas regionais em fase de implantação, que pertencem aos Estados
do Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rondônia, Pará e Pernambuco, além de
outras dissertações e pesquisas já concluídas ou em elaboração, enfocando atlas microrregionais.

Concernente ao projeto do Atlas Linguístico de Pernambuco, doravante ALiPE, convém
apresentar, a seguir, um panorama sobre o Estado, envolvendo questões de sua história.

2 O ESTADO DE PERNAMBUCO: BREVE PANORAMA

O Estado de Pernambuco está localizado na Região Nordeste do Brasil com 98. 311 km2 e
está dividido em 5 mesorregiões que comportam 19 microrregiões geográficas.

As mesorregiões do Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Agreste
Pernambucano, Mata Pernambucana e Metropolitana do Recife abrangem, ao todo, 185
municípios, incluindo o arquipélago de Fernando de Noronha. No censo de 2000, realizado
pelo IBGE, Pernambuco computava 7.918.344 habitantes, índice, obviamente superado
(SILBERT, 1998).

Conforme encontrado em Sette & Andrade (1959), os primeiros registros étnicos apontam
para a povoação de indígenas, portugueses, holandeses, judeus, africanos e espanhóis. Há,
inclusive, ainda hoje, colônias japonesas no interior do Estado.
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O nome Pernambuco foi originário do tupi Paraná-Puca e significa “onde o mar se
arrebenta”, pois grande parte da faixa litorânea se encontra protegida por paredões de recifes de
coral.

No século XVI, o litoral pernambucano passou a ser cobiçado pelos portugueses e
franceses e outros povos da Europa, por causa da extração do pau-brasil. Com a divisão das terras
brasileiras nos lotes que compuseram as Capitanias Hereditárias, a capitania de Pernambuco foi
uma das que mais se sobressaiu.

Como Portugal e suas colônias estavam sob o domínio espanhol, os vizinhos holandeses
se aliaram aos portugueses, organizando expedições às terras brasileiras, dentre as quais a de
1630, período em que, a essa altura, os neerlandeses já tinham conhecimento da produção de
açúcar e, por isso, foram mais bem sucedidos. Começa, então, o governo de Maurício de Nassau,
que durou quinze anos.

Séculos depois, em 1810, D. João VI dividiu a Província de Pernambuco em Comarca do
Sertão de Pernambuco, sendo algum tempo depois chamada de Comarca do São Francisco, e na
Comarca de Alagoas.

Só depois de 1827, Pernambuco passou a ter a extensão territorial que possui atualmente,
tendo em vista a Comarca de Alagoas ter se transformado em província em 1824 e a Comarca do
São Francisco ter sido rechaçada à província de Minas Gerais e depois à Bahia, permanecendo
assim até a República (FREIRE, 1975).

Concernente à economia do Estado, a base parte da agricultura, dos serviços comerciais e
da indústria. No primeiro nível, destacam-se os produtos algodão, banana, feijão e cana de
açúcar.  No segundo, são predominantes as indústrias de natureza alimentícia, química,
metalúrgica, têxtil e eletrônica e no terceiro, destacam-se os centros comerciais, de ciência e
tecnologia e de turismo. Graças a esses aspectos, tudo leva a crer numa realidade linguística
variável, o que dá margem a investigações dos mais variados pontos de vista.

3 O PROJETO ‘ATLAS LINGUÍSTICO DE PERNAMBUCO’

O projeto para a construção do ALiPE segue os parâmetros do Atlas Linguístico do Brasil
(ALiB), com a seleção de quatro informantes em cada ponto de inquérito, distribuídos
equitativamente quanto ao sexo, a duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 anos) e a
escolaridade que não tenha ultrapassado o quinto ano do ensino fundamental (antiga quarta série),
à exceção da capital, que também requer informantes com curso superior completo.

Foram, então, escolhidos 20 pontos de inquérito distribuídos nos quatro cantos do Estado,
escolhidos segundo sugestões de Ferreira & Cardoso (1994), segundo as quais, é necessário ter
mente a realidade socioeconômica, os aspectos históricos e a importância do município para o
Estado.

Os pontos escolhidos foram:

01 Afrânio 08 Limoeiro 15 São José do Egito
02 Águas Belas 09 Ouricuri 16 Santa Maria da Boa Vista
03 Arcoverde 10 Palmares 17 Serra Talhada
04 Caruaru 11 Petrolina 18 Tacaratu
05 Custódia 12 Recife 19 Taquaritinga do Norte
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06 Garanhuns 13 Salgueiro 20 Tupanatinga
07 Floresta 14 São Bento do Una

Tabela 1: Pontos de inquérito do ALiPE

Aos informantes foram feitas questões que possibilitam análises fonético-fonológicas,
semântico-lexicais e morfossintáticas A elas são acrescentadas perguntas de cunho pragmático e
prosódico, que são responsáveis por reflexões sobre graus de formalidade e sobre a construção de
orações das mais variadas tipologias. Tais questões foram retiradas dos Questionários do ALiB
(2001) e, junto a elas, também foram inseridas questões de cunho especifico do Estado, usando,
para tanto, campos semânticos sobre frevo, maracatu, renascença e barro, totalizando, assim, a
quantia de quatrocentas e sessenta e uma questões.

Concluídas os inquéritos e as transcrições das respostas, foram feitas tabelas que
registraram as ocorrências mais relevantes e, a posteriori, foram construídas 6 cartas
introdutórias e 105 cartas linguísticas, divididas em 50 cartas fonéticas, 47 cartas semântico-
lexicais e 8 cartas morfossintáticas.

A partir da quantia de cartas elaboradas, é possível interpretar, ainda que superficialmente,
alguns aspectos do falar pernambucano para, num futuro próximo, estabelecer limites para as
marcas dialetais encontradas no corpus.

3 ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES DO FALAR PERNAMBUCANO A PARTIR
DO ALiPE

Nesta seção serão apresentados alguns aspectos registrados nas cartas linguísticas do
ALiPE dentro das perspectivas fonética, lexical e morfossintática, no intuito de oferecer recursos
adequados a análises comparativas com outros falares brasileiros.

3.1 ASPECTOS FONÉTICOS

O falar pernambucano tende a ser comumente imitado, fato que também ocorre com
outros falares do Nordeste, principalmente por conta de sua pronúncia tida como arrastada,
proveniente da abertura das vogais médias.

A carta fonética 2, por exemplo, almeja detectar a variação da vogal pretônica /e/,
conforme exemplificado na figura 1 com as ocorrências para palavra ‘tesoura’.
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Figura 1: Ocorrências fonéticas para tesoura

Na carta exemplificada, percebe-se um percentual maior para o alteamento da vogal /e/,
quando seguida da consoante /s/ em coda, enquanto a manutenção da vogal fechada foi menos
relevante. A realização da vogal aberta só ocorreu na fala do informante mulher da faixa 2 de
Arcoverde.

Ainda sobre as vogais, a carta 30 também visa à verificação da pronúncia da pretônica na
palavra ‘umbigo’ e foi detectada uma neutralização entre as vogais /i/ e /u/, com percentual maior
para vogal anterior. A figura 2 ratifica, portanto, a preferência do informante pernambucano em
alterar a vogal posterior para anterior.

Figura 2: Ocorrências fonéticas para umbigo
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Além das realizações exemplificadas nas cartas fonéticas presentes nas figuras 1 e 2,
outros fenômenos merecem destaque:

a) Monotongação dos ditongos decrescentes: b[ai]xa – b[a]xa
b) Palatalização do glide em ditongos decrescentes seguidos de hiatos: te[i]a – te[lh]a
c) Ditongação diante de /s/: trê[s] – trê[is]
d) Ausência da vogal inicial: [a]ftosa – []ftosa
e) Alongamento da vogal tônica: gi[z] – gi[:]z
f) Desnasalização do ditongo final –em: hom[em] – hom[i]
g) Palatalização e apagamento do /s/ em coda final: doi[s] – doi[x]; doi[]
h) Redução das proparoxítonas: pólv[or]a – p[olv]a
i) Apagamento do /n/ no grupo /ndo/: ferve[nd]o – ferve[n]o
j) Casos de metátese: v[idr]o – v[rid]o

3.2 ASPECTOS LÉXICOS

Concernente a questões lexicais, a partir dos 12 campos semânticos em que se inserem as
questões usadas para os inquéritos, percebeu-se uma variação maior nos campos astros e tempo;
atividades agropastoris; fauna; corpo humano, convívio/comportamento social e
vestuário/acessórios.

Na  carta 31, por exemplo, referente à pessoa sovina, encontram-se realizações
metafóricas, conforme exemplificado na figura 3.

Figura 3: Ocorrências léxicas para pessoa sovina

Destacam-se, então, as variantes pão-duro, mão-de-vaca, mão-fechada, seguro,
pirangueiro, canguinha e econômico.
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Na carta 42 que versa sobre as variantes de amarelinha, encontram-se variantes
(a)cademia, avião e macaco, além de ocorrências únicas como bandeirinha e brincadeira do
quadrinho, como se observa na figura 4, em seguida.

Figura 4: Ocorrências léxicas para amarelinha
A respeito da fauna pernambucana, foi construída a carta 24, no intuito de distribuir

diatopicamente as variantes para libélula, como se observa na figura 5:

Figura 5: Ocorrências léxicas para libélula

Na carta com variantes para libélula, registram-se variantes do tipo cabra-cega, lava-cu,
lava-bunda e molha-bunda, zigue-zigue e zigue-zague. Além dessas ocorrências cartografadas,
foram registradas lexias pouco recorrentes como borboleta- d’água, cavalo-d’água e cavalo-do-
cão e ocorrências únicas como rapa-cuia, pescador, lavadeira, helicóptero, beloso, martelo,
malaquia, mariposo, cigano e dominique.
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3.3 QUESTÕES MORFOSSINTÁTICAS

A análise das respostas às questões morfossintáticas resultou na constatação dos seguintes
aspectos:

a) Alternância no gênero dos substantivos:  chefe - chefa, chefona; presidente –presidenta
b) Variação na concordância verbal: ouço – ouvo; vive – veve; trouxe – truxe.
c) Indicação de existência: verbos ter ( não tinha parque), ser (era muita confusão), ver (via o

povo saindo), vir (vem banda), existir (existia festa), acontecer (não acontecia nada)
Dentre as oito cartas morfossintáticas, destaca-se a carta 7, que apresenta respostas

relacionadas ao tempo com a variação do verbo fazer. No entanto, outras construções verbais
foram registradas, como a figura 6 exemplifica:

Figura 6: Ocorrências para a variação do verbo fazer no sentido de tempo

Além da variação do verbo com as construções ‘faz’ e ‘fazem’, na região central do
Estado (entre Agreste e Sertão), priorizou-se a resposta com a construção ‘tá com’, enquanto no
extremo sertão, registram-se construções com o verbo ‘ter’.

À GUISA DE UMA CONCLUSÃO

Apresentou-se aqui um recorte do projeto para a construção do Atlas Linguístico de
Pernambuco (ALiPE) e alguns aspectos registrados no corpus proveniente dos inquéritos
realizados nos vinte pontos escolhidos dentre os 185 municípios do Estado.

Após uma breve exposição acerca dos pressupostos teóricos da Dialetologia e da
Geolinguística, seguindo-se da caracterização do objeto de pesquisa, o Estado de Pernambuco, foi
possível exibir os parâmetros metodológicos da construção do atlas e descrição dos fenômenos
fonéticos, lexicais e morfossintáticos mais recorrentes.
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Do ponto de vista fonético, o destaque recaiu para a abertura das pretônicas, a
monotongação dos ditongos decrescentes, a variação das consoantes /s/ e /r/, a redução das
proparoxítonas e o apagamento do /n/ no grupo /nd/. Já no que diz respeito ao léxico, ressaltam-
se as metáforas e os neologismos. Além disso, considerando o que se observou na perspectiva
morfossintática, percebeu-se uma alternância do gênero dos substantivos, além de uma variação
no uso do pronome pessoal e em certos níveis de concordância verbal.

A conclusão do Atlas Linguístico de Pernambuco permitirá a delimitação de áreas
dialetais do Estado e a compreensão de que a história e realidade geográfica dos pontos de
inquérito em consonância com dimensões diastráticas dos falantes resulta numa realidade
linguística variável passível de confrontos com outros falares nordestinos e, pelo continuum, com
falares de todo o Brasil.
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