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Resumo

Neste trabalho se apresenta um dos aspectos de que se ocupa o Projeto Atlas Linguístico do
Brasil (Projeto ALiB), o léxico do português brasileiro. Dessa forma, este estudo investiga como
a linguagem de indivíduos apresenta marcas linguísticas específicas que constroem, mantêm e
projetam a identidade de faixa etária em inquéritos do Projeto ALiB a partir da utilização do
léxico como fator diageracional. 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 da Bahia 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: 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, não sendo, portanto, fixa nem categórica, pois um indivíduo pode
evidenciar aspectos diferentes de sua identidade social, como faixa etária, sexo, profissão etc,
dependendo de com quem está interagindo e da situação comunicativa na qual se encontra”. As
análises dos inquéritos selecionados buscam estudar as denominações para a peça que serve para
segurar os seios presentes no repertório linguístico de informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa
II (50-65 anos). Os dados foram retirados do questionário semântico lexical do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil, campo semântico vestuário e acessórios, com o intuito de verificar a
seleção lexical realizada por informantes baianos de diferentes faixas etárias. A análise do corpus
possibilitou realizar a documentação da diversidade lexical do português, seguindo os princípios
da Geolinguística Pluridimensional em que o registro segue os parâmetros diatópicos e
diastráticos.
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Introdução

O campo lexical de uma língua constitui uma das vias principais de que dispõem os
sujeitos, enquanto falantes/ouvintes, para expressar o mundo/espaço dito real. Assim, o nível
lexical de uma língua tem papel importante no que diz respeito à variação e à mudança
linguística, podendo-se, dessa forma, achar nesse âmbito uma considerável variedade regional e
sociocultural da Língua Portuguesa. Afinal, o vocabulário utilizado por indivíduos de uma área
geográfica específica denuncia o ambiente físico e social em que esses falantes estão inseridos.

O ramo da Linguística que estuda a língua na perspectiva espacial, na sua modalidade
oral, é a Dialetologia. Essa ciência trabalha com a documentação de fenômenos linguísticos,
mapeamento em cartas linguísticas as quais são reunidas em forma de atlas. Assim, a pesquisa
dialetológica registra o falar de uma comunidade, podendo mostrar como os aspectos externos à
língua influenciam os falares locais, fornecendo subsídios para a descrição da língua por meio de
um atlas linguístico.
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Este trabalho, de cunho dialetológico, centra-se na perspectiva de investigação lexical. É,
pois, nesse contexto de descrição da realidade linguística baiana, que se examinará a variação
semântico-lexical do item sutiã usada por baianos nos registros constantes do corpus do Projeto
Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), coletados a partir de 2003.

1 Os estudos do léxico e a Dialetologia

O léxico que aparece no acervo linguístico de um povo está relacionado a uma série de
aspectos como, por exemplo, o hábito cultural, a seleção de uso conforme o sexo, a região
geográfica, entre outros. Afinal, o repertório lexical de uma comunidade de fala reproduz a visão
de mundo de um determinado grupo como também fornece pistas sobre aspectos da identidade
dos falantes, como faixa etária, classe social, origem geográfica, cultura, valores, crenças, que
podem ser construídos, mantidos e projetados.

O léxico de uma determinada língua reflete a relação entre sociedade e cultura que
permite ampliar a acepção de um vocábulo de uma determinada região. Logo, vêm-se vocábulos
que são utilizados constantemente, outros que deixaram de ser usados e, por fim, outros que são
incorporados ao léxico ao longo do tempo. Conforme Santos (2011):

Os itens constantes dos atlas linguísticos, atlas semântico-lexicais e estudos
geolinguísticos, fazem parte dos discursos de uma dada comunidade e são produzidos na
interação entre sujeitos, em torno dos quais se organizam as referências de espaço e de
tempo, de modo explícito ou não. (Santos 2011: 03)

O léxico permite a observação da leitura que uma comunidade realiza de seu contexto e a
preservação de parte da memória sócio-histórica e linguístico-cultural de um grupo.

Na elaboração 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 ciência que se ocupa prioritariamente da variação espacial no âmbito da Linguística
denomina-se Dialetologia que, conforme Cardoso (2010), é definida como

um ramo dos estudos linguísticos que tem por tarefa identificar, descrever e situar os
diferentes usos em que uma língua se diversifica, conforme sua distribuição espacial,
sociocultural e cronológica. (Cardoso 2010: 15)

Na atualidade, a Dialetologia analisa não apenas as variações regionais dos dialetos e
falares de uma localidade específica, num enfoque monodimensional, mas, também, as variações
sociais, nelas incluídas as variações diageracionais, diagenéricas, as variações culturais,
delimitadoras de um grupo cultural que imprime à sua linguagem marcas de sua cultura local e
regional, bem como as variações estilísticas. Nessa perspectiva pluridimensional, a observação
prioritária continua no aspecto espacial, mas agregam-se outros fatores sociais, como sexo, faixa
etária, escolaridade, estilo de fala, nas análises dos dados. Sobre essa questão, manifestou-se
Lope Blanch (1978), afirmando que “Se a dialetologia tem como finalidade geral o estudo das
falas, deverá tratar tanto das suas variedades regionais como das sociais, tanto do eixo horizontal
como do vertical”. (Lope Blanch, J. 1978: 42)
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Uma das formas de se investigar a língua no enfoque dialetológico é a partir dos atlas
linguísticos, que são conjuntos de mapas, no caso, cartas linguísticas, onde ficam registradas as
variações fonéticas, léxico-semânticas e morfossintáticas, existentes em cada uma das regiões,
sub-regiões e localidades onde essas variações ocorrem.

A partir do século XIX, a investigação dos falares regionais brasileiros tem despertado o
interesse de pesquisadores, pois, nessa época, surgem os primeiros léxicos e glossários regionais
a que se seguem trabalhos de cunho monográfico, iniciados com O Dialeto Caipira (1920),
abrangendo os diversos níveis da língua, entre os quais o lexical. Tal interesse ganha corpo com
trabalhos sobre áreas específicas, marcados, no seu início, pela publicação de três obras que se
tornaram referência — O Dialeto Caipira, Amaral, em 1920, O linguajar carioca em 1922,
Nascentes, em 1922, e A língua do Nordeste, Marroquim, em 1934, — e com a publicação de
atlas regionais, o primeiro dos quais, o Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB), publicado em
1963, marca o início efetivo da Geolinguística brasileira.

A análise dos atlas linguísticos bem como dos estudos geolinguísticos produzidos no
Brasil nas últimas décadas revela o interesse crescente pelo enfoque do componente semântico-
lexical por parte de muitas investigações que se dedicam à Geolinguística.

A esse interesse inicial soma-se o esforço bem-sucedido dos autores dos atlas linguísticos
brasileiros em retratar a variação lexical de cunho diatópico, que resulta na elaboração de
cartogramas lexicais na maioria dos trabalhos produzidos no último quartel do século XX.
Acrescenta-se a essa produção muito expressiva um número relativamente grande de pesquisas
geolinguísticas, artigos e capítulos de livro que enfatizam um dado item lexical, vários itens
lexicais ou uma área semântica específica. O mérito desses trabalhos está no fato de focalizar o
componente semântico-lexical, tarefa que um atlas, por objetivar a descrição da totalidade dos
dados coletados, não objetiva fazer.

Um atlas linguístico é um instrumento rico e fruto de um trabalho extensivo dos seus
autores. No atlas linguístico, encontra-se a representação da variação linguística, seja ela espacial,
eminentemente, seja ela social. Conforme Ferreira et al. (1996):

Um atlas lingüístico reúne um conjunto de mapas de um território, mais ou menos vasto,
que representam e localizam as realizações dos paradigmas lingüísticos em estudo (de
natureza fonética, lexical, morfológica ou sintática), registrando as respectivas variações
geográficas. (Ferreira et al. 1996: 484)

Desse modo, o domínio geográfico-espacial de abrangência de um atlas linguístico pode
ser pré-determinado por critérios de diferentes naturezas. Os atlas linguísticos também oferecem
uma melhor visualização da distribuição espacial de um dado fenômeno linguístico, além de
delimitar sua extensão. Vale citar que os atlas não são um conglomerado de dados linguísticos,
mas sim, segundo Ferreira et al. (1996):

Os atlas permitem ainda isolar áreas dialectais, definidas pela concentração de
fenômenos lingüísticos idênticos, que, em determinados tipos de mapas, podem ser
circunscritos por isoglossas, linhas que marcam o limite geográfico de um fenômeno
lingüístico. Um maior número de isoglossas a delimitar uma área determina a sua maior
individualidade lingüística. Por estes motivos, os atlas constituem um instrumento de
trabalhos indispensável para a Dialectologia e para a História da Língua. (Ferreira et al.
1996: 484)
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A partir destas considerações preliminares, observa-se que um atlas linguístico pode ser
de extrema importância para os estudos linguísticos, além de salvaguardar a memória
sociolinguística de um povo (documentação da história da língua), pode ser um poderoso
instrumento para as políticas linguísticas (principalmente no que tange às políticas de ensino).
Inegavelmente, um atlas é um tesouro muito valioso para vários ramos da ciência.

2 A identidade social de faixa etária

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 idosa, gerando, também, o aumento do número de estudos relacionados a essa faixa
etária.

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.

Embora haja algumas marcas lexicais do tempo, na fala das pessoas mais velhas
especialmente, é necessário reconhecer que nem por isso essa linguagem se tornou ininteligível
aos mais jovens, mesmo porque os próprios idosos se preocupam em buscar artifícios para
explicar os arcaísmos, as expressões formulaicas fora de uso, a gíria de seu tempo. E são essas
estratégias que se configuram como as marcas mais expressivas da linguagem desse grupo social.

Nesse sentido, Isquerdo (1996: 93) aborda 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. Nessa perspectiva teórica, Isquerdo (2003) 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
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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.

O léxico tem um fundo comum, que caracteriza uma língua e é tão resistente quanto à
gramática, porque as noções que ele expressa, de um lado, não são afetadas por mudanças
econômicas e sociais e, de outro, porque são de uso geral e coloquial. Esse fundo comum é o
sustentáculo da estrutura léxica de uma língua. O restante dos itens lexicais pode modificar-se
mais ou menos rapidamente, porque refletem a vida sócio-econômica de um povo nas situações
de comunicação.

É possível mencionar que é no âmbito lexical que se encontra o uso da língua por uma
comunidade linguística. 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
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.

3 Reflexões históricas sobre o sutiã

Todas as sociedades humanas de que se tem conhecimento têm algum tipo de vestuário, o
qual pode modificar-se a depender do grupo social, do tempo, do espaço, apresentando uma
diversidade relacionada à multiplicidade das comunidades humanas existentes. Nesse sentido,
como o vestuário em si varia, o vocabulário utilizado para designar o material, o acabamento, as
diversas peças e as regras para seu uso também apresentam uma grande variedade.

O sutiã (do francês soutien: suporte) é um tipo de roupa íntima usada por mulheres, que
serve para a proteção e sustentação das mamas.

Ao realizar uma retrospectiva sobre a história do sutiã, é possível relembrar que essa peça
do vestuário feminino surgiu devido a um gesto de rebeldia da jovem nova-iorquina Mary Jacobs
a qual se revoltou contra o espartilho apertado e que sobrava no vestido de noite que acabara de
comprar. No intuito de resolver o seu problema, a jovem, com a ajuda de sua empregada, fez uma
espécie de porta-seios, utilizando como material dois lenços, uma fita cor-de-rosa e um cordão.
Após confeccionar cópias para as amigas, resolveu comercializar a invenção, porém, como estava
mais interessada no sucesso de sua criação nas festas do que nas lojas, acabou por vender a
patente para os irmãos Warner Bros que faturaram milhões de dólares com esta peça de roupa.

A partir de 1935, surgiram vários modelos de sutiã: os bojos com enchimento (para
aumentar os seios), os de armação (para deixar os seios mais protuberantes), os de bojos mais
fundos e perpontos (para deixar os seios mais pontudos e torneados), os de nylon (feito com
almofadas de ar muito finas para aumentar os seios pequenos).
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Nos anos 60, o alvo dos fabricantes eram as jovens consumidoras, as adolescentes. Foram
lançados modelos mais simples e delicados. Esse novo conceito influenciou toda a linha de
lingerie dessa época através das alças elásticas reguláveis, abolindo os colchetes, que eram
usados por dentro das roupas para prender os sutiãs. Com a revolução sexual dos anos 60 e 70, as
mulheres se permitiram não usar mais os sutiãs, último símbolo de repressão após os apertados
espartilhos.

Em 1968, algumas feministas queimaram seus sutiãs em frente ao Senado, em
Washington, nos EUA. Nessa época, a moda era seios pequenos, que trouxeram sutiãs naturais,
leves e transparentes, dando a impressão de nudez. A última grande mudança no conceito do sutiã
foi o outwear, usado para fora, na forma de bodys, bustiês, corpetes e sutiãs como roupas de sair.

Através do surgimento da lycra, das microfibras e outros novos tecidos, como rendas e
algodões elásticos, cores e estampas, os sutiãs alcançaram um nível de sofisticação, qualidade e
conforto que permitem as mulheres levantar, aumentar, aproximar ou separar os seios apenas
usando o sutiã certo.

4 O caso do sutiã: o que revelam os dados do Projeto ALiB?

A ideia do Atlas Linguístico do Brasil foi retomada por ocasião do Seminário Nacional
Caminhos e Perspectivas para a Geolingüística no Brasil, que ocorreu 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.

Nesse sentido, o Projeto ALiB é um empreendimento de grande amplitude, de caráter
nacional, em desenvolvimento, que tem por intuito a realização de um atlas geral no Brasil no
que diz respeito à língua portuguesa, anseio que permeia a atividade dialetal no Brasil, desde
começo do século XX. O referido projeto 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.

O Projeto objetivou mapear o Brasil com base em dados coletados em 250 pontos,
representativos de todas as regiões, e recolhidos, in loco, a 1.100 informantes, distribuídos
equitativamente por duas faixas etárias — 18 a 30 anos e 50 a 65 anos —, pelos dois 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.

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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Em relação ao questionário, o questionário atual (2001) foi elaborado após reformulações
feitas do questionário de 1998, que serviu como um instrumento teste. O questionário aplicado
nos inquéritos definitivos é composto de três subgrupos, a saber: o Questionário Fonético-
Fonológico, QFF, que possui 159 perguntas, acrescidas por 11 questões de prosódia; o
Questionário Semântico-Lexical, QSL, com 202 perguntas; o Questionário Morfossintático,
QMS, com 49 perguntas. Além das questões de pragmática, 04, os temas para discursos
semidirigidos, as perguntas metalinguísticas e um texto para leitura. Vale ressaltar que cada parte
que compõe o Questionário ALiB (2001) objetiva apurar um tipo de variação, a fim de
demonstrar se, realmente, há diferenças no modo de falar do brasileiro, baseado em dados
empíricos.

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
estudo, de forma ilustrativa, resultados que mostram a diversidade de usos para peça do vestuário
que serve para segurar os seios vinculada às localidades do Estado da Bahia, mas também
relacionada a fatores sociais, afinal a língua é um fenômeno heterogêneo que está sempre
sofrendo alterações de cunho histórico, sociocultural e geográfico.

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.

Sobre essa questão, Moreno Fernández (1998) expõe que o estudo da variação lexical
objetiva explicar o uso alternante de certas formas léxicas em umas condições linguísticas e
extra-linguísticas determinadas: podem ser unidades de diferentes origens geolinguísticas que
estiveram presentes em uma comunidade, de estilo mais ou menos formal, entre outras
possibilidades. Ao mesmo tempo, busca-se identificar o léxico característico dos diferentes
grupos sociais.

Assim, será realizado o mapeamento dos usos, em localidades baianas, a partir da resposta
à questão 188 — Como se chama a peça do vestuário que serve para segurar os seios? — que
consta do questionário semântico-lexical utilizado no Projeto ALiB, com o intuito de refletir
sobre as denominações para essa peça em oito localidades na região da Bahia, a saber:
Alagoinhas, Euclides da Cunha, Itaberaba, Itapetinga, Irecê, Jequié, Jeremoabo e Santo Amaro.

Em relação a essa pergunta do questionário semântico-lexical (QSL), além da resposta
sutiã, foi registrado um total de três denominações para essa peça do vestuário feminino, a saber:
califon, guarda-peito e corpete, conforme mostra o quadro a seguir:

Quadro 1. Denominações para sutiã nos dados do Projeto ALiB – Região Bahia (2003)

VARIANTES LOCALIDADES
Califon Jeremoabo, Irecê, Itaberaba, Santo Amaro, Jequié e Itapetinga.
Guarda-peito Jeremoabo e Euclides da Cunha.
Corpete Euclides da Cunha e Alagoinhas.

Tal aspecto pode ser melhor visualizado, através da seguinte carta linguística.
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Mapa 1. Denominações para sutiã em localidades da Bahia.

É importante mencionar que a referência às denominações presentes para sutiã são feitas
com uma alusão temporal que denuncia a variação diageracional na língua, como pode ser
observado nos exemplos:

Exemplo1:

INQ. - Como se chama a peça do vestuário que serve para segurar os seios?
INF. .- Sutiã
INQ.- Antigamente tinha outros nomes...
INF.- Califon

(Itaberaba, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Exemplo 2:

INQ. - Como chama aquela peça do vestuário que serve para segurar os seios?
INF.- Sutiã, chama de sutiã, mamãe chamava de califon, chamava de guarda-peito.
INQ.- Mais antigamente, né?
INF.- Era. Mas agora eu sei que é sutiã.

(Jeremoabo, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Exemplo 3:

INQ. - Como chama a peça do vestuário que serve para segurar os seios?
INF. - Califon, antigamente...
INQ. - Aonde? Aqui?
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INF. - Na época... Não, Na época dos... dos avós, dos bisavós da gente, era Califon,  hoje é Sutiã.
(Irecê, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Exemplo 4:

INQ.- Agora, como é que chama essa peça do vestuário que serve pra segurar os seios?
INF. - Sutiã.
INQ. - Chama de outra maneira?
INF. - O povo chamava califon.
INQ.- O povo antigo, né? Hoje não chama mais.
INF.- Mas às vezes tem muita pessoa bem antigo que chama califon.

(Itaberaba, Mulher, Faixa 2, Nível Fundamental)

O discurso sugere que a identidade social de faixa etária constrói-se pela revelação de
que no passado o informante reconhece um item lexical diferente, caracterizado por califon,
como mostra o exemplo 1, vinculado a uma fase anterior de sua vida. Através desse exemplo,
pode ser percebido que o informante da faixa etária mais avançada lembra e dá expressão às suas
lembranças. O depoimento aponta para o entendimento de que a vida mudou e junto com ela
também o item lexical para se referir à peça do vestuário que serve para segurar os seios.

Nos exemplos 2, 3 e 4, por sua vez, os informantes denunciam reconhecer que a seleção
lexical para a peça que serve para segurar o seio é diferente conforme a faixa etária, pois citam
pessoas de faixas etárias mais avançadas – mãe, avós, bisavós – como usuárias de maneiras
diferentes de se referir a esta peça do vestuário feminino, configurando o uso do sutiã na
atualidade e califon e guarda-peito como as variantes de antigamente.

Considerações finais

Nesse sentido, no que diz respeito às denominações que recebe o item em questão, foi
possível verificar que a variedade de usos está representada pela ocorrência dos itens califon (em
6 pontos), guarda-peito (em 2 pontos) e corpete (em 2 pontos) registrados no corpus do Projeto
ALiB, na região da Bahia.

Embora não se tenha elementos para discutir a evolução da peça, sabe-se que a própria
peça se modificou e os falantes passaram a adquirir nas lojas os novos modelos, já agora
denominados sutiã, o que, pode explicar a menor frequência, nos dados atuais, das denominações
califon, guarda-peito e corpete.

O trabalho procurou mostrar como as lexias oferecem subsídios para o registro da
diversidade da língua portuguesa, na Bahia. 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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