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Resumo

Neste trabalho investiga-se como a linguagem de indivíduos pode apresentar marcas
linguísticas específicas que constroem, mantêm e projetam a identidade de faixa etária e
como a utilização do léxico se revela indicativo do grupo etário a que se vincula o
falante. A metodologia empregada consistiu na realização das seguintes etapas: 1)
leitura de textos teóricos referentes ao tema proposto; 2) escolha e formação do corpus,
constituído de inquéritos das localidades do Estado de Pernambuco do Projeto ALiB; 3)
análise do corpus a fim de verificar marcas linguísticas transmissoras da construção,
projeção e manutenção da identidade social de faixa etária. O termo identidade está
sendo aqui concebido como “identidade social” que segundo Ochs (1996, p. 289) é
entendido “como um termo que pode abranger uma gama de personae sociais que um
indivíduo pode reclamar para si ou atribuir aos outros ao longo da vida”. A análise dos
inquéritos selecionados focaliza os itens lexicais do questionário semântico-lexical,
relativos ao campo semântico vestuário e acessórios, presentes no repertório linguístico
de informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa II (50-65 anos), com o intuito de verificar,
na seleção lexical realizada por informantes pernambucanos, as implicações entre faixa
etária e natureza do léxico utilizado. O registro dos dados, seguindo os princípios da
Geolinguística Pluridimensional, e o enfoque de parâmetros diatópicos e diastráticos
permitiram a análise de modo a revelar as relações faixa etária-escolha lexical.

Palavras-chave: língua portuguesa; atlas linguístico do Brasil; Dialetologia; variantes
lexicais.

Introdução

A norma lexical pode ser estudada através de perspectivas distintas como, por
exemplo, conforme a utilização da língua no decorrer do tempo, a variação do ponto de
vista diacrônico, segundo o uso da língua num espaço geográfico específico,
caracterizando a variação de caráter diatópico, a variação segundo a faixa etária dos
indivíduos, mostrando a variação diageracional, dentre outras possibilidades.

Neste trabalho, apresenta-se um dos aspectos de que se ocupa o Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (Projeto ALiB): o Léxico do português brasileiro. Assim, a
proposta do estudo é buscar contribuições na Lexicologia e na Geolinguística para o
estudo das denominações fornecidas pelos informantes das localidades do Estado de
Pernambuco, para o produto que as mulheres usam no rosto para ficarem mais coradas.
Dessa forma, este estudo investiga como a linguagem de indivíduos apresenta marcas
linguísticas específicas que constroem, mantêm e projetam a identidade social de faixa
etária a partir da utilização do léxico como fator diageracional dos informantes.

Para refletir acerca da temática da identidade social de faixa etária, recorreu-se a
postulada Teoria Social do Discurso por Fairclough em Discurso e Mudança Social
(2001). Segundo o referido estudioso, o discurso é uma maneira com que as pessoas
podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também uma forma
de representação. Assim, o discurso é uma prática de significação do mundo,
constituindo e construindo o mundo em significado. Tal prática focaliza, dentre os
aspectos relativos aos efeitos construtivos, a projeção e manutenção de identidades
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sociais. Nesse sentido, é possível afirmar que o discurso é o local onde as identidades
sociais podem ser estabelecidas.

Como referencial teórico, o estudo de Hoffnagel (1999) foi tomado como base.
Para a autora:

[...] a identidade social é formada de uma gama de personae sociais que pode
ser invocada ou atribuída ao longo da vida, não sendo, portanto, fixa nem
categórica, pois um indivíduo pode evidenciar aspectos diferentes como faixa
etária, sexo, profissão, etc, dependendo de com quem se está interagindo [...]
(Hoffnagel 1999: 81)

O interesse no estudo da identidade social diageracional decorre do fato de o
léxico permitir a observação da leitura que uma comunidade realiza de seu contexto e a
preservação de parte da memória sócio-histórica e linguístico-cultural da comunidade,
além de possibilitar a documentação da diversidade lexical e geolinguística do
português falado no Brasil. Realizar este trabalho também vem a contribuir para o
objetivo mais amplo do Projeto ALiB no que se refere à realização da descrição da
realidade linguística do Brasil, no que diz respeito à língua portuguesa.

1 Reflexões sobre o Léxico

Na construção do texto falado, os informantes buscam, constante e
conscientemente, a realização de formulações o mais possível precisas para que haja a
mútua compreensão e para que se atinjam os objetivos da comunicação. É justamente
esse empenho que instala na enunciação mecanismos que deixam evidente o trabalho da
escolha lexical.

A língua é um fenômeno heterogêneo que está sempre sofrendo alterações de
cunho histórico, sociocultural e geográfico. Como expõe Isquerdo (2003: 166), dentre
os diferentes níveis de análise da língua, o lexical é o que mais sofre a influência desses
fatores através do conjunto de palavras que representa o vocabulário de uma
comunidade linguística.

Nesse sentido, no estudo do léxico, é preciso levar em consideração a influência
do contato das diversas culturas que ali conviveram e convivem para identificar e
interpretar as influências linguísticas de um grupo. Na realidade da língua portuguesa do
Brasil, por exemplo, numa ordem temporal, houve primeiramente uma influência da
língua francesa e depois influência da língua inglesa que, no estudo em pauta, se
exemplifica a partir da utilização de rouge e blush para denominar o que as mulheres
costumam utilizar no rosto para ficarem mais coradas.

O homem usa a linguagem para compreender o mundo e o seu grupo linguístico
e para reproduzir o seu contexto. Assim, segundo esclarece Preti (1991: 75), a
linguagem possui traços específicos como, por exemplo, a linguagem dos indivíduos de
faixa etária mais avançada possui traços próprios que podem ser visualizados nos níveis
prosódico, sintático, léxico e, sobretudo, discursivo ou conversacional. É justamente
nesses últimos campos – léxico, discursivo ou conversacional – que será analisado o
estudo da categoria tempo no discurso dos informantes mais velhos e mais jovens do
Projeto ALiB.

Na contemporaneidade, é possível visualizar que o ser humano pode ter
múltiplas identidades, sendo vários os traços disponíveis que permitem a
fundamentação das atribuições de identidade social de faixa etária. Conforme Preti
(1991: 75), há, no Brasil, e praticamente em todo o mundo, o aumento da população
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idosa, gerando, também, o aumento do número de estudos relacionados a essa faixa
etária. De acordo com Paim (2012):

Embora haja algumas marcas lexicais do tempo, na fala das pessoas mais
velhas especialmente, é preciso reconhecer que nem por isso essa linguagem
se tornou ininteligível aos mais jovens, mesmo porque os próprios idosos se
encarregam de buscar artifícios para explicar os arcaísmos, as expressões
formulaicas fora de uso, a gíria de seu tempo. E são esses artifícios que
constituem precisamente as marcas mais expressivas da linguagem desse
grupo social. (Paim 2012: 285)

Sobre esse aspecto, ao analisar a linguagem dos indivíduos de faixa etária mais
avançada, Preti (1991) explica que a linguagem dos idosos pode ser estudada em três
perspectivas que se relacionam: a de caráter cultural, social e psicológico individual. Na
perspectiva de caráter cultural, há a ideia de que os idosos possuem um papel específico
na sociedade em que vivem, conforme a tradição cultural a que pertencem; na segunda
perspectiva, a de caráter social, existe a concepção de que a sociedade tem uma postura
em relação aos idosos e, de acordo com ela, processam-se as relações sociais entre os
idosos e os demais grupos etários; e, por último, na perspectiva de caráter psicológico
individual, existe a ideia de que uma pessoa é tão velha quanto imagina ser.

Preti (1991: 102) expõe que as informações sobre o passado, que estão presentes
constantemente no discurso dos idosos, muitas vezes, são expressas por um léxico em
que aparecem vocábulos, formas de tratamento (um dos índices sociolinguísticos mais
expressivos, para evocar as relações sociais entre falante/ouvinte), expressões
formulaicas (frases-feitas, provérbios, refrões, expressões que, muitas vezes, remontam
à sua infância e a melodia e a rima que, não raro, as acompanham, favorecem a
permanência na memória) relacionados com sua época.

Nesse sentido, Isquerdo (1996: 93) ressalta que o léxico de uma língua possui
uma relação muito forte com a história cultural da comunidade, porque registra as
diferentes mudanças que acorreram na sociedade e sobre as quais assim se expressa:

[...] o conjunto de vocábulos que integra o universo lexical de uma língua,
por reproduzir a visão de mundo, o patrimônio cultural dos falantes e por
testemunhar a vida, a história e a cultura de um grupo em diferentes fases de
sua história, fornece marcas da identidade desse grupo. A forma de usar a
língua, particularmente a de escolher as palavras, revela aspectos da maneira
de pensar e de agir de um indivíduo/grupo, além de fornecer índices da
origem geográfica e da classe social do falante. (Isquerdo 2003: 178)

Tal pensamento também está presente em Fiorin (2000) que lembra que o léxico
de uma língua é constituído da totalidade das palavras que ela possui, consideradas do
ponto de vista das invariantes semânticas, independentemente da função gramatical que
exercem na oração. Além disso, permite verificar o grau de desenvolvimento social de
um povo, porque mostra a quantidade e o tipo de conhecimentos que ele detém. É
reflexo da vida sócio-econômico-cultural de um povo e, portanto, contém a cristalização
de sua vida material e espiritual.

Uma das maneiras de registrar o léxico é através dos estudos geolinguísticos que
têm como produtos finais os atlas linguísticos os quais permitem o mapeamento
linguístico através de cartas linguística que podem proporcionar uma comparação
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posterior de dados. No que se refere ao léxico, os estudos geolinguísticos registram as
variantes semântico-lexicais usadas para denominar um conceito num espaço geográfico
que pode evidenciar influências socioculturais, históricas dos indivíduos de uma
determinada região, de sexo, faixa etária e escolaridade específicos.

No sentido de valorizarem seu tempo, ou de se mostrarem integrados na
sociedade em que vivem, as pessoas mais velhas selecionam o inusitado de suas
narrativas em função das necessidades da interação verbal, considerando os próprios
valores e os do ouvinte ou audiência. Enfim, esclarece Preti (1991) que, buscando, no
arquivo da memória, fatos para ilustrarem suas ideias, os “idosos” vão acumulando uma
preciosa documentação da longa “viagem no tempo” a que costumam entregar-se
durante a conversação, denunciando, também, por meio do uso de itens lexicais, a sua
identidade social de faixa etária.

2 Dados linguísticos analisados

2.1 – Universo pesquisado - corpus

O cenário da pesquisa é um recorte da rede de pontos do Projeto ALiB, um
empreendimento de grande amplitude, de caráter nacional, em desenvolvimento, que
tem por meta a realização de um atlas geral no Brasil no que diz respeito à língua
portuguesa, desejo que permeia a atividade dialetal no Brasil, desde começo do século
XX e ganha destaque nesse final/começo de milênio, a partir de iniciativa de um grupo
de pesquisadores do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e de outras
universidades.

A manifestação em favor da construção de um atlas linguístico
brasileiro remonta a 1952, quando se estabeleceu através do Decreto 30.643, de 20 de
março, como principal finalidade da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa a
“elaboração do atlas linguístico do Brasil”. As dificuldades de diferentes ordens levaram
os dialetólogos brasileiros a começarem o trabalho de mapeamento linguístico do Brasil
pela realização de atlas regionais.

A ideia do Atlas Linguístico do Brasil foi retomada por ocasião do Seminário
Nacional Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil, realizado em
Salvador, na Universidade Federal da Bahia, em novembro de 1996, com a participação
de dialetólogos brasileiros e do Diretor do ALiR (Atlas Linguistique Roman), Prof.
Michel Contini (Genoble). Naquela ocasião foi criado um Comitê Nacional, integrado
pelos autores dos cinco atlas linguísticos regionais já publicados e por um representante
dos atlas em andamento. São eles: os Professores Suzana Alice Marcelino da Silva
Cardoso (UFBA), que preside o Comitê, Jacyra Andrade Mota (UFBA), Maria do
Socorro Silva de Aragão (UFPB), Mário Roberto Lobuglio Zágari (UFJF), Vanderci de
Andrade Aguilera (UEL) e Walter Koch, representando os atlas em andamento1.

O Projeto ALiB fundamenta-se nos princípios gerais da Geolinguística
contemporânea, priorizando a variação espacial ou diatópica e atento às implicações de
natureza social que não se pode, no estudo da língua, deixar de considerar. Assim, o
Projeto objetiva mapear o Brasil com base em dados coletados em 250 pontos,

1Atualmente, o Comitê Nacional do Projeto ALiB é constituído pelos professores Suzana Alice Cardoso
(Presidente), Jacyra Andrade Mota (Diretora-Executiva), ambas da UFBA, e os diretores científicos
Abdelhak Razky (UFPA), Aparecida Negri Isquerdo (UFMS), Felício Wessling Margotti (UFSC), Maria
do Socorro Aragão (UFPB/UFC) e Vanderci de Andrade Aguilera (UEL).
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representativos de todas as regiões, e recolhidos, in loco, a 1.100 informantes,
distribuídos equitativamente por duas faixas etárias — 18 a 30 anos e 50 a 65 anos —,
pelos dois sexos e, nas capitais de Estado, em número de 25 (as capitais Palmas, Estado
de Tocantins, e Brasília, Distrito Federal, se excluem por questões metodológicas em
virtude de serem cidades recém-criadas), por dois níveis de escolaridade — fundamental
e universitário —, ficando os demais pontos da rede com apenas informantes do nível
fundamental.

Para a realização dos inquéritos, a equipe do Projeto ALiB utiliza um compilado
de questões linguísticas que reúne três tipos de questionários: fonético-fonológico,
semântico-lexical e morfossintático, além de questões de prosódia, de pragmática, temas
para discursos semidirigidos, perguntas metalinguísticas e texto para leitura.

Ao se concluir em 2013, a recolha de dados da rede programada, algumas
considerações iniciais já podem ser realizadas sobre áreas dialetais brasileiras. Assim,
apresentam-se neste artigo, de forma ilustrativa, resultados que mostram a diversidade
de usos vinculada a áreas específicas, mas também relacionada a fatores sociais.

2.2 – Análise e discussão dos dados

Os dados aqui discutidos foram fornecidos por cinquenta e dois habitantes de
doze localidades da rede de pontos do Projeto ALiB do Estado de Pernambuco – Exu,
Salgueiro, Limoeiro, Olinda, Afrânio, Cabrobó, Arco Verde, Caruaru, Recife, Floresta,
Garanhuns e Petrolina. Nas localidades do interior o Projeto ALiB entrevistou quatro
informantes, com Ensino Fundamental (completo e/ou incompleto), duas faixas etárias
(18 a 30 anos e 50 a 65 anos), de ambos os sexos, nascidos e criados na localidade, com
pais também nascidos na mesma região linguística.

Os dados coletados foram organizados em forma de tabela com informações
quantitativas acerca do universo lexical analisado. Foram apurados dois itens lexicais
como denominação do produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para
ficarem mais rosadas objeto da pergunta 191: blush e ruge (Tabela 1).

Tabela 1: Produtividade das denominações para o produto que as mulheres passam no
rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas no Estado de Pernambuco

Localidades Blush Ruge Sem resposta
Exu 25% - 75%
Salgueiro 25% 50% 25%
Limoeiro 50% 50% -
Olinda - 50% 50%
Afrânio - 50% 50%
Cabrobó 50% 25% 25%
Arco Verde - 50% 50%
Caruaru 25% 50% 25%
Recife 37,5% 50% 12,5%
Floresta - 75% 25%
Garanhuns 25% 50% 25%
Petrolina 50% 25% 25%

A Tabela 1, que registra as denominações para o produto que as mulheres
passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas em Pernambuco, revelou
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que a variante ruge era a mais produtiva, ocorrendo na maioria das localidades de
Pernambuco. Tal aspecto pode ser melhor visualizado, através da seguinte carta
linguística.

Mapa 1. Denominações para o produto que as mulheres passam no rosto, nas
bochechas, para ficarem mais rosadas em Pernambuco.

No que diz respeito à dimensão diassexual, o mapa a seguir apresenta as
denominações para o produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para
ficarem mais rosadas em Pernambuco dos homens e das mulheres:
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Mapa 2. Dados diassexuais sobre as denominações para o produto que as mulheres
passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas em Pernambuco.

Os dados mostram que em relação a ruge a diferença sexual não é relevante, pois
na quantificação dos dados 13 homens e 10 mulheres responderam ruge. Entretanto, do
ponto de vista diageracional, existe um dado significativo, pois, de um lado, 2 homens e
de outro 11 mulheres revelam usar a denominação blush. É interessante salientar que 11
homens e apenas 4 mulheres não souberam responder a pergunta.

No que se refere ao aspecto diageracional, o mapa a seguir apresenta as
denominações para o produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para
ficarem mais rosadas em Pernambuco dos informantes das faixas etárias 1 e 2:
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Mapa 3. Dados diageracionais sobre as denominações para o produto que as mulheres
passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas em Pernambuco.

O item blush é usado mais por informantes da faixa 1 (8 informantes) em relação
à faixa 2 (5 informantes) e a variante lexical ruge é sinalizada no discurso dos
informantes como uma variante típica de informantes mais velhos (17 informantes),
ocorrendo menos na fala da faixa 1 (6 informantes), conforme demonstra o exemplo (1):

Exemplo 1

INQ. – Como se chama o produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas?
INF. – Rapaz hoje com tanto produto aí que elas tem, que a gente até...
INQ. – Só aquilo assim que dá uma corzinha?
INF. – sei lá, é ruge, antigamente chamava de ruge né isso?

(Cabrobó, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Esse exemplo revela como o discurso se configura como um modo de ação, como
também um modo de representação. Nesse sentido, o discurso é uma prática de
significação do mundo, que focaliza, dentre os aspectos relativos aos efeitos
construtivos, a construção, manutenção e projeção da identidade social de faixa etária da
informante, por meio da seleção lexical diageracional, mostrando a noção de
temporalidade em que o discurso foi produzido. Esse aspecto também está presente no
exemplo (2)

Exemplo 2

INQ. – Como se chama aquele produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas?
INF. – Agora tem outro nome, mas era ruge.
INQ. – E agora chama o quê?
INF. – Agora chama blush, o nome é blush.

(Recife, Mulher, Faixa 2, Nível Superior)
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Por meio dessa oposição, existe a revelação da identidade social conceituada por
Hoffnagel (1999). Em face disso, verifica-se que existem marcas específicas no campo
lexical, discursivo ou conversacional, que marcam o discurso de faixas etárias mais
avançadas.

Assim, fica claro que o discurso é uma prática de significação do mundo, que
pode revelar a construção, manutenção e projeção da identidade social de faixa etária da
informante, através da seleção lexical diageracional, evidenciando a noção de
temporalidade em que o discurso foi produzido. Dessa forma, é possível visualizar que a
denominação ruge está relacionada ao passado.

Outro aspecto a ser mencionado é que para o homem, em geral, não existe
distinção entre pó, ruge, embora essas diferenças sejam bem perceptíveis no universo
feminino, como aponta o exemplo (3):

Exemplo 3

INQ. – Como chama aquele produto que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, para ficarem mais rosadas?
INF. – O pó. Chamava pó, ruge... né?
INQ. – E o pó é a mesma coisa que o ruge?
INF. – Eh, eu considero a mesma coisa, né? O pó... que é pra ficar mais um pouquinho corada, o ruge, como
antigamente se chamava, né?

(Recife, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Outro ponto que merece destaque acerca dessa variação diageracional está
relacionada à passagem de ruge para blush que ocorreu nos anos 80, decorrente da
comercialização do produto, que gerou à adoção da denominação blush. Como aborda
Vita (2009, p. 17), por volta de 1.100 a.C, na Grécia Antiga, homens e mulheres da
nobreza já passavam uma mistura de amoras, beterraba e algas marinhas nas maçãs do
rosto com o intuito de proporcionar um aspecto mais saudável ao mesmo, só depois de
muito tempo esse produto se tornou acessível para o restante da população. Contudo, foi
no século XVIII que ele passou a ser industrializado por Alexandre Bourjois, em sua
empresa de cosméticos, conhecida como empresa Bourjois.

O nome, até então, era ruge o mesmo que vermelho em francês. Nos anos 80, a
indústria cosmética teve um grande desenvolvimento, assim os franceses ganharam a
concorrência de outras empresas, em sua maioria norte-americanas, por consequência, o
nome do ruge foi substituído por blush, que conhecemos na atualidade, que significa em
inglês, corar.

É precisamente essa preocupação simultânea com o “dizer” e com o “que dizer”
que vai evidenciar, no texto falado, uma série de marcas responsáveis pela
caracterização específica de sua formulação, entre as quais as que sinalizam o trabalho
de seleção lexical por meio de itens lexicais denunciadores da faixa etária do
informante.

3 Considerações finais

A análise do corpus possibilitou realizar o levantamento e a documentação da
diversidade lexical do português falado no Estado de Pernambuco, seguindo os
princípios da Geolinguística Pluridimensional em que o registro segue os parâmetros
diatópicos, diageracionais, diagenéricos e diastráticos. Nesse sentido, no que diz
respeito às denominações que recebem o que as mulheres passam no rosto para ficarem
mais rosadas, podem-se fazer algumas considerações preliminares:

a) as designações enfocadas apresentam variação, permitindo a visualização
da diversidade lexical e geolinguística do português falado;
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b) a temática da comparação passado X presente está na linguagem dos
informantes de faixa etária mais avançada;

c) Ruge e blush, para a amostra documentada, favorecem a identificação
social de faixa etária.

Logo, o trabalho procurou mostrar como as lexias oferecem subsídios para o
registro da diversidade da língua portuguesa, em Pernambuco. Não obstante a
necessidade de se fazerem outras investigações com vistas ao aprofundamento e,
eventualmente, ao redirecionamento de elementos do referencial teórico-metodológico,
já é possível observar que a presente abordagem pode trazer um aporte para o estudo do
componente semântico-lexical na Dialetologia.
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