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Dialetologia perceptual: mapas mentais no sul do Brasil
Marisa Porto do Amaral – FURG – marisa@vetorial.net

Introdução
Dentro da pesquisa sociolinguística, um número crescente de técnicas para medir

atitudes linguísticas – a reação das pessoas sobre a fala dos outros – desenvolveu-se, no
século passado, principalmente na década de 70 (Fishman et alii, 1971; Shuy and Fasold,
1973; Williams, 1973, Giles and Smith, 79).

Anteriormente, num simpósio realizado em 1944, Antonius Weijnen expôs um método
possível para o estudo das percepções dialetais, o little Arrow method (Pfeilchenmethode)
(Preston, 1989: 5). O dialetólogo ligava através de setas os locais mais frequentemente vistos
como linguisticamente idênticos e, posteriormente, traçava as fronteiras entre as regiões que
se demarcaram com iguais percepções leigas.

Aprimoraram-se os métodos e o objeto de estudo, expandiu-se. A identificação de
traços linguísticos específicos, sobretudo lexicais e fonéticos, foram contemplados na
Holanda, em 1955, com W.G. Rensinky que usou a técnica “little arrow”; e no Japão, Willem
Grootaers, em 1959, usou uma escala de quatro para graduar a diferença entre os dialetos.
Ferreira (2009).

Já nos anos 80 do século XX, Dennis Preston, linguista americano, desenvolveu
algumas das técnicas anteriormente utilizadas e criou outras que se tornaram fundamentais:
adotou algumas técnicas e métodos de disciplinas não linguísticas, concebendo assim
alternativas mais objetivas e passíveis de tratamento estatístico.

Preston (1989: 19) aproveitando os mapas de percepção geográfica (Ladd e Orleans,
“cultural geographers”) da década de 60 do século passado, em que os informantes
desenhavam as ruas dos bairros das cidades que habitavam, pediu a seus informantes que
desenhassem mapas mentais das variedades geográficas de uma língua. Em 1982, Preston
usou esses mapas para mostrar percepções de jovens universitários havaianos quanto às
diferenças linguísticas nos Estados Unidos e se tornou o principal nome da Dialetologia
perceptual.

Este artigo, de cunho comparativo, dentro da Dialetologia perceptual, pretende mostrar
um estudo de percepções e atitudes linguísticas realizado no Brasil, mais especificamente no
estado do Rio Grande do Sul, em dois momentos: 1982 e 2013.

Utilizamos aqui a metodologia dos mapas mentais (Preston, 1981). Na pesquisa
realizada em 1982, catorze informantes da capital – Porto Alegre – demarcam subjetivamente
as áreas dialetais do Estado. Em suas respostas, dão mostras de interessante informação
etnográfica sobre percepções, além de imitarem traços dialetais que acreditam identificar
regiões linguisticamente diferentes. Em 2013, a segunda amostra constitui-se de vinte e oito
informantes de duas cidades litorâneas do sul do Estado: Rio Grande e São José do Norte. Ao
serem comparadas as duas amostras, pretende-se conhecer similaridades e diferenças das
percepções dos falantes em relação às variedades linguísticas e as atitudes que eles têm sobre
essas variedades.

1.Percepções e atitudes linguísticas
Na década de 80, atitudes linguísticas eram muito frequentes no campo da

Sociolinguística e como seus pontos de contato destacavam-se, foram incorporados nos
estudos de Dialetologia perceptual.

Os métodos da Dialetologia perceptual juntamente com os estudos atitudinais
tornaram-se variados, desde a delimitação pelo próprio informante de zonas dialetais em
mapas ou o reconhecimento dialetal auditivo e posterior avaliação em termos de
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agradabilidade, dinamismo, prestígio, correção ou grau de diferença em relação à variedade
dos falantes inquiridos até à identificação de traços específicos de cada variedade, com a
possibilidade de imitação de tais traços (Preston, 1989:4). Todos esses dados podem ser
registrados em mapas de percepções dialetais ou simplesmente de percepções avaliativas.

A Dialetologia Perceptual apresenta muitos aspectos implicados na mudança
linguística e relacionados com a variação linguística. Por que selecionar uma e não a outra das
imagens que o selecionador tem de determinada realidade fonética, por exemplo? “A imagem
perceptual por detrás da realidade lingüística modifica os comportamentos exercidos sobre
essa mesma realidade.

Um estudo da Dialetologia perceptual permite não só pesquisar as fronteiras dialetais
subjetivas, como até analisar em pormenor os traços idiomáticos que os falantes atribuem a
cada variedade linguística, descobrir ou confirmar os estereótipos, que podem na verdade ser
os responsáveis pela atribuição de adjetivos valorativos às diferentes variedades. Assim,
auxilia e suporta as conclusões tiradas em estudos de mudança linguística em tempo aparente.
(Ferreira, 2009:256)

“O conhecimento científico dialetológico pode ser compreendido de forma mais cabal
com o auxílio da informação proveniente das percepções leigas acerca da distribuição
regional das variedades e das variantes dialetais. De fato essas percepções constituem
“corroborating and explanatory evidence for dialect distribution” (Preston, 1999: XXXII
apud Ferreira, idem)

Segundo a autora,
“Quando falamos de percepção dialectal e de atitudes sobre a variação
dialectal, falamos pois de percepções de prestígio das normas regionais, e
tal informação pode ser decisiva para a planificação linguística, sobretudo
quando, perante um processo de estandardização, os lingüistas e os agentes
envolvidos  nessa planificação linguística precisam de seleccionar uma
variedade para ser a norma ou então de seleccionar as variantes com as
quais se construirá uma variedade somatória representativa de todas (ou de
apenas algumas). Em situações em que estamos perante um processo de
estandardização, este método pode até proporcionar a observação de
potenciais alterações das noções de norma e prestígio, assim como a análise
das variedades depositárias de diversos tipos de prestígio.” (2009: 257)

A atitude linguística é uma manifestação de atitude social dos indivíduos em relação à
língua e ao uso que dela se faz: atitudes, sentimentos e crenças acerca de estilos diferentes,
dialetos diferentes, línguas diferentes. (Fernández, 1998: 179-180) As normas e marcas
culturais de um grupo se transmitem ou enfatizam por meio da língua.

“Se puede decir que las actitudes lingüísticas tienem que ver con lãs lenguas
mismas y com la identidad de los grupos que las manejan.
Consecuentemente es lógico pensar que, puesto que existe uma relación
entre lengua e identidad, esta há de manifestar-se em las actitudes de los
indivíduos hacia esas lenguas y sus usuários. (idem : 180)

Para o autor, uma variedade linguística pode ser interpretada como um traço definidor
de identidade, de onde as atitudes para os grupos com uma identidade determinada sejam em
parte atitudes para as variedades linguísticas usadas nesses grupos e para os usuários de tais
variedades.
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2. Mapas Mentais
Inicialmente os mapas mentais ou de percepção foram usados na Geografia. Mas em

1959, Grootaers desenvolveu um sistema de mapas que utilizou com informantes japoneses
para saber das diferenças lingüísticas de sua própria região (cidade). E concluiu que os limites
subjetivos dos informantes raramente coincidiam com os limites reais, mas representavam
conceitos puramente geográficos.

Em 1982, Dennis Preston utilizou mapas dos Estados Unidos com informaçõs de trinta
e cinco universitários havaianos, em Manoa, sobre diferenças linguísticas nos Estados Unidos.
Dentre eles, poucos tinham viajado ou morado fora do estado.

Figura 1 – Resposta de um informante do Havaí, a quem foi solicitado delinear as
áreas onde as pessoas falam diferentemente nos Estados Unidos.  (Preston, 1989a)

A marcação nos mapas mostrou que não era uma simples distribuição regional. Muitos
informantes avaliavam o inglês como “correto”, “agradável” ou “normal” Tais respostas
sugeriram que os informantes eram capazes de classificar áreas pela correção e pela
agradabilidade. Preston constatou que as áreas mais delineadas eram percebidas como não-
padrão.

Em 2003, Ferreira realizou, em Portugal, um estudo com 132 informantes, mais
precisamente, em uma freguesia da cidade de Coimbra. Usando a metodologia proposta por
Preston, 1999; Preston e Lang, 2002, no Handbook of Perceptual Dialectology, os
informantes delimitaram em um mapa de Portugal os dialetos que imaginavam existir,
classificando-os – numa escala com cinco graus – quanto a três aspectos: diferença em relação
ao seu próprio falar, agradabilidade e correcção.” (Ferreira, 2009: 257)
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Mapas–síntese foram feitos com os totais relativos às percepções geográficas e às
atitudes. A autora concluiu que esses falantes têm uma capacidade de percepção dialetal
relativamente fiel à realidade (áreas dialetais traçadas pelos dialetólogos). Ao medir as
diferenças dialetais, os traços linguísticos que mais apareceram foram traços fonéticos, mas
também estereótipos e reconhecimento de itens lexicais próprios. Quanto à agradabilidade,
consideraram sua própria zona dialetal: Coimbra, Aveiro, Leiria e Castelo Branco. E quanto
ao grau de correção, apontam Coimbra, Leiria e Aveiro.

Figura 2 – Percepções geográficas das áreas dialetais de Portugal (Ferreira, 2009: 258)

3.Os mapas perceptuais no Rio Grande do Sul
O estudo com os mapas perceptuais ou mentais ocorreu sob a orientação do Prof. Dr.

Dennis R. Preston, em 1982, no Curso de Pós-Graduação em Letras, na Universidade Federal
do Rio Grande do sul. Além deste, mais três foram realizados concomitantemente: o de Maria
Lúcia Oliveira do Canto, (com informantes de Santa Maria), o de Maria Inês P. Maciel (com
informantes de Porto Alegre) e o de Cármen Maria Faggion (com informantes de Bento
Gonçalves).1

1 Ver Dennis R. Preston. Mental Maps of Language Distribution in Rio Grande do Sul (Brazil) Universidade
Federal do Rio Grande, Bulletin 1989b: 46-64.
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O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que, por sua localização geográfica, seu
clima semelhante ao da Europa, suas condições econômicas, industriais e agropecuárias,
motivou a imigração de europeus desde muito cedo. Primeiro vieram os portugueses
açorianos, depois os alemães, os italianos e, em menor quantidade, polacos e sírios-libaneses
entre outros. Isto veio influir na cultura, nos hábitos, nos costumes e, especialmente, na
linguagem do povo.

Fig. 3 - Mapa com destaque para o Rio Grande do Sul e cidades pesquisadas

O primeiro estudo2 realizou-se em Porto Alegre, durante o Curso de Pós-Graduação
na universidade. O segundo, em duas das mais antigas cidades do estado, Rio Grande e São
José do Norte, ambas debruçadas nas margens da Lagoa dos Patos e separadas apenas por um
canal marítimo com cerca de seis quilômetros de extensão.

3.1 As percepções dialetais de porto-alegrenses
Amaral (1996) entrevistou, em 1982, catorze informantes adultos, com ensino

secundário completo, todos moradores de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do
Sul e maior centro cultural. Foi-lhes apresentado um mapa do Rio Grande do Sul e solicitado
que marcassem as regiões que falavam de maneira diferente. Em seguida, que imitassem a
fala das pessoas desses lugares ou citassem exemplos que caracterizassem a variação
linguística.

Alguns informantes consultaram um mapa com a divisão municipal do estado ao
traçarem suas linhas. Outros, o fizeram diretamente, sem consulta, como o informante 3
(Figura 4), ao apresentar poucos detalhes, embora tenha especificado oralmente as
características de fala dos lugares mencionados.

2 Trabalho apresentado no I Encontro de Variação Linguística do Cone Sul, na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre, 2 a 4 de setembro de 1996.
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Figura 4 – Mapa mental (com poucos detalhes) de informante porto-alegrense sobre áreas
dialetais do Rio Grande do Sul (Amaral, 1996)

Por outro lado, houve informantes que demarcaram com cuidado e detalhadamente,
como mostram as percepções do informante 14, na figura 5.
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Figura 5 – Mapa mental (com mais detalhes) de informante porto-alegrense sobre as áreas
dialetais do Rio Grande do Sul. (Amaral,1996)

O informante 14 viaja regularmente e conhece várias regiões do estado e de Santa
Catarina, por isso é interessante a percepção que tem da fala das pessoas nos lugares por ele
delineados. Na linha 8, que chamou de zona de Camaquã, diz haver aí uma miscigenação de
raças: portugueses, alemães, polacos, mistos de alemão e italiano, e também gente “pelo
duro”: os “Martins”, os “Soares” – famílias grandes na região. Na linha 10, região do Vale
dos Sinos, predomina o alemão industrial, diferente do alemão colono. (1) “O alemão industrial é
mais instruído, mais brasileiro, mais arrojado”. O alemão colono é o da “região do Fritz”.

Por haver muitas regiões delimitadas com diferentes influências nos mapas
individuais, procuramos separá-las em áreas com características semelhantes.

a) Área de influência alemã: caracteriza-se pela presença de vários traços
fonéticos: a abertura de vogais tônicas fechadas, como em [‘p] para chope ; a
substituição da fricativa velar [X] ou uvular [R] por tepe [],conforme os exemplos
[‘t] terra e [bo’a] borracha; a troca da fricativa alveopalatal vozeada
[] pela desvozeada [], como em [ente] para [‘ente] gente.

Alguns informantes fazem a diferença entre áreas de um sotaque mais
“carregado”, mais conservador (2)“do linguajar de origem dos que ficam muito em grupos” e que
preferem utilizar a língua alemã em família ou na roda do chimarrão, e entre áreas
em que há um leve sotaque (3) “por sobressair-se a língua portuguesa”. Cidades mais citadas:
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Santa Cruz, Passo Fundo, Camaquã.
b) Área de influência italiana: nesta região também se nota a presença do tepe []
nas palavras com fricativa velar [X] em [a’mao] por [a’maXo] amarro, a troca das
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líquidas /l/ por // do nome [‘iz] Ilza. As expressões mais usadas são porca
miseria, porca madonna e mamma mia. A entonação é bem “melódica”, cantada. As
pessoas são muito esforçadas no trabalho e gostam de conservar sua cultura e sua
língua, na opinião de alguns. Cidades mais citadas: Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Garibaldi.
c) Área de influência espanhola: na percepção dos porto-alegrenses, tanto na
fronteira uruguaia quanto na fronteira argentina há a palatalização diante das vogais
altas [aba’kat] que, no extremo sul, pronunciam como dental [aba’kat]; nas
expressões imitadas aparecem [leyt ‘kent] ~ [lejt ket] ~ [lejte ´kente]
para leite quente, e para bêbado, borracho [bo’řao], com as vogais  médias
anteriores /e/ e /o/  bem pronunciadas. O termo tchê originou-se aí. Para
cumprimentar dizem buenas (bom dia ou boa tarde). Observam que nessa região,
principalmente os homens, falam de maneira mais agressiva, são “machos”. Mas é
um português correto, pois segundo alguns, procuram pronunciar as palavras como
se escrevem; para outros, é o português tradicional, o puro. Cidades mais citadas:
Alegrete, Chuí, Santa Vitória do Palmar.
d) Área do português açoriano: a zona litorânea se destaca pelo falar “chiado” que
lembra o falar carioca: [‘ti] tia e pela influência de Santa Catarina,
principalmente, o litoral norte que, segundo alguns, falam mais rápido e cantado. (4)
“Chamam o pessoal de galeguinho” e usam muito a palavra coisa para substituir outra
qualquer. Uma informante destaca a diferença na península que vai de São José do
Norte a Osório; “no meio, mais para o norte, a fala é mais grosseira e rápida: Peguei
uma melancia munaia! para dizer que é uma melancia grande. Cidades mais citadas:
São José do Norte, Mostardas, Osório, Torres.
Segundo Preston (1989:92), a influência do Espanhol, Alemão e Italiano, além do

Português açoriano, é bastante forte nas percepções dos informantes, o que reflete a marca da
imigração: “ In contrast with earlier work in the United States, this perceptual  map from
RGS shows greater sensitivity to areas of immigration and preservation of European
languages and customs.”

O resultado geral da combinação de todos os mapas perceptuais encontra-se na
Figura 6, com uma considerável área em branco, que os informantes não marcaram por
desconhecimento da região.
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Figura 6 – Mapa-resumo das percepções dos 14 informantes porto-alegrenses das áreas
dialetais do Rio Grande do Sul.

3.2. As percepções de nortenses e rio-grandinos
Rio Grande (1737) e São José do Norte (1831) são duas das mais antigas cidades do

estado do Rio Grande do Sul, localizadas no extremo sul, entre a Lagoa dos Patos e o Oceano
Atlântico.

Os primeiros imigrantes foram portugueses, provenientes da Ilha dos Açores, que
influíram profundamente na cultura e na arquitetura das duas cidades. Rio Grande possui,
aproximadamente 200 mil habitantes e seu porto marítimo é o segundo em movimentação de
cargas no Brasil. O polo naval, aí instalado para a construção de plataformas na extração de
petróleo, alavancou o desenvolvimento da cidade. Anualmente existe a FEARG/FECIS, uma
dupla feira de artesanato, que aborda a cada vez uma das etnias que se estabeleceram na
cidade: além dos portugueses, alemães, italianos, poloneses, africanos e árabes. São José do
Norte teve o primeiro posto de vigilância do Rio Grande do Sul (1720), para assegurar a
posse da barra e garantir o comércio de gado. Possui cerca de 30 mil habitantes e sua
economia é baseada na agricultura, pesca, pecuária e extrativismo vegetal (pinus). Com o
início da instalação do Estaleiro EBR (Estaleiros do Brasil), para a construção de plataformas,
os moradores vislumbram o progresso do município e da região.

A metodologia utilizada para esta amostra é a mesma de 1982: apresentou-se um
mapa em branco do Rio Grande do Sul, solicitando a cada um dos 48 informantes que
marcasse os lugares ou as áreas em que falavam diferentemente. Diante da hesitação, da
preocupação demonstrada, permitiu-se a consulta a um outro mapa com divisões municipais
para que pudessem  marcar suas percepções. Desta feita, todos o utilizaram. Destacam-se um

Espanhol Alemão

Italiano

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2176



10

informante que, cuidadosamente, selecionou muitas localidades e outro com marcação
mínima de três localidades.

O informante 1, de São José do Norte, mostrou-se muito atento ao marcar as cidades
que falavam de modo diferente e, preocupado em como fazê-lo, optou por escrever os nomes
dos lugares. Disse que alguns que estão próximos (5)“têm o mesmo jeito de falar”.

Figura 7 – Mapa mental do informante 1 (SJN) sobre as variedades dialetais

Já o informante 14, de Rio Grande, marcou apenas três lugares, e todos da fronteira
uruguaia: no alto, Uruguaiana; mais central, Bagé; no sul, Santa Vitória do Palmar.
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Figura 8 – Mapa mental do informante 14 (RG) sobre as variedades dialetais

Conforme ocorreu em 1982, quanto à distribuição das cidades por área de influência,
resolveu-se expor a análise aqui da mesma forma.

a) Área de Porto Alegre - Um fato interessante, em ambas as cidades, foi a seleção da
área de Porto Alegre que, na opinião dos informantes apresenta uma fala mais
cantada, usam muito a expressão bah! e enfatizam outros termos regionais. Acham
que outros municípios vizinhos da área metropolitana (Canoas e Viamão) se
parecem. A informante 2 (SJN) lembra um tipo caricatural e o imita: (6) “lembro do

magro do Bonfa, meio chapado, aquela entonação...”, referindo-se ao personagem humorístico.
Delimitaram Porto Alegre, 50% (SJN) e 51% (RG) dos informantes.
b) Área de influência alemã - O traço fonético mais marcante é a substituição da
fricativa velar [X] ou uvular [R] por tepe [], como nos exemplos [‘z] Rosa e
[a’pajs] rapaz, como também em Santa Cruz [ko’end] correndo, [aojs] arroz
e o final das palavras [fe’on] feijão, [maka’on]. Já em Passo Fundo, “a fala é
mais gaudéria”, preservam os costumes do Rio Grande do Sul, usam muito a
expressão tchê! Alguns acham que “é um jeito de falar abrutalhado”; outros, que é a
fala do gaúcho. Há lugares que falam mais cantado (Vacaria).
c) Área de influência italiana – Esta é a zona menos assinalada no mapa, pois apenas
três pessoas (uma em Rio Grande e duas em São José do Norte). Disseram que a
entonação muda ao falar e que usam palavras “da língua original”. Uma expressão
lembrada é porco Dio, tanto em Caxias do Sul quanto em Bento Gonçalves.
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Parece que o uso dessas expressões de xingamento já fazem parte do
temperamento de descendentes desse grupo étnico (Corbari, 2012:123). A autora
comenta que pesquisadoras da região de colonização italiana, no Rio Grande do Sul,
verificaram que pessoas de outras cidades, falantes ou não de italiano, reconhecem tal
emprego.
d) Área de influência espanhola – Foi a região de mais fácil reconhecimento para os
entrevistados que demonstraram segurança na marcação. As pessoas dessa região
tradicionalista, falam como gaúcho: marcam as africadas /t/ – o “t”é forte e as
palavras são bem pronunciadas. A cidade de Bagé com seu marcador conhecido
(7)“Eu sou de Bagé” [ew sow de ba’é] teve 77% de percepções. Apenas a
informante 12 diz que não vê diferença: [ igwaw a da’ki]. (8) É igual a daqui. Para
alguns, Alegrete tem uma entonação diferente,”uma cantada na voz”, diz a
informante 5 (SJN), como fala uma senhora do lugar: [tu nãw te deste conta
‘dis?] (9)“Tu não te deste conta disso?” Cidades mais citadas: Bagé, Alegrete,
Uruguaiana.
e) Área do português, da fala normal - A própria região do informante fez com que
ele não a visse como um dialeto diferente. Aqui a fala é “normal” Em Rio Grande,
apenas 2,6% marcaram e, em São José do Norte, 55%. No entanto, duas informantes
destacaram o uso das formas verbais [‘vis] por “tu viste” (padrão) ou “tu viu”
(não-padrão), [kjs] por “tu queres?”, e como resposta a um agradecimento a
expressão [me’s] “merece” por “de nada”. Outro informante disse que “no
final das palavras falamos /i/ e não /e/” [ew vĩm d χij gãd ‘o]
(10)“Eu vim de Rio Grande hoje.” (levantamento das vogais átonas finais). Cidades mais
citadas: São José do Norte, Rio Grande e Mostardas.

Calvet (2002:65) afirma que existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos
falantes para com suas línguas, para com as variedades das línguas e para com aqueles que os
utilizam”; em suma, exercem influência sobre o comportamento lingüístico.

Uma das atitudes , os estereótipos, são idéias referentes ao “falar bem”, onde a língua
é pura; e sotaques desagradáveis ou agradáveis passam a noção do “uso certo”, de correção.
Encontramos em cada falante “uma espécie de norma espontânea que o leva a decidir se uma
determinada forma deve ser rejeitada ou admirada.

Assim como a variação utilizada não está só espaço, no meio social e no tempo, a
norma espontânea varia da mesma forma: as atitudes lingüísticas do século XIX não são as
mesmas de hoje, nos operários e nos intelectuais, na cidade ou no campo.

Nas figuras 9 e 10, o resultado de todos os mapas individuais das cidades de Rio
Grande e de São José do Norte.

A seguir, a conversão dos 14 mapas individuais em dois mapas-resumo.
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Figura 9 – Mapa-resumo das percepções dos 14 informantes de São José do Norte

Figura 10 – Mapa-resumo das percepções dos 14 informantes de Rio Grande
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As respostas dos informantes podem ser interpretadas com base nas experiências de
viagens e conhecimento pessoal, mas também em fatos históricos e caricaturas regionais.

Os informantes de São José do Norte parecem ter mais consciência da diversidade
linguística, pois suas áreas são mais amplas e conseguiram exemplificar um pouco mais que
os informantes de Rio Grande.

A área de fronteira é bastante conhecida, talvez por algumas cidades serem centros de
compras, com atraentes shoppings internacionais, visitados o ano inteiro, ou pelos rodeios e
atividades tradicionalistas que alguns dos informantes participam.

Figura 11 –Mapa das correntes imigratórias no estado do Rio Grande do Sul

Comparando-se os mapas-resumo das três cidades com a Figura 11, percebe-se que a
maioria dos informantes tem consciência da distribuição dos diferentes falares das etnias que
povoaram nosso estado, sobretudo nas regiões-polo de cultura e tradição.

Considerações finais:

O objetivo principal deste estudo foi conhecer as impressões de indivíduos da capital,
Porto Alegre, e de duas antigas cidades do estado, Rio Grande e São José do Norte, quanto às
variedades linguísticas existentes. A pesquisa foi realizada usando a técnica dos mapas
mentais (Preston, 1981), em duas etapas: a primeira, com o desenho dos mapas pelos
informantes; a segunda, com a conversão dos dados individuais em mapas-síntese que
mostram como os falantes percebem as diferenças dialetais.
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Das três cidades, nota-se que os porto-alegrenses têm uma visão mais distribuída dos
sotaques, chegando a apontar diferenças na mesma área, como o alemão. Também foram
capazes de exemplificar e imitar caricaturas, de forma espontânea, principalmente do centro-
norte. Já os nortenses e rio-grandinos reconhecem mais a zona de fronteira, pois a fala das
pessoas aí tem “a influência castelhana e do gaúcho dos pampas”, e também a zona de Porto
Alegre, que chama a atenção pelo uso de interjeições e pela entonação “cantada”.  Quanto aos
estereótipos e características dos dialetos, houve considerável resistência em imitá-los. A
maioria marcava e dizia que, no momento, não se lembrava de exemplos que pudessem
caracterizar os diferentes falares.

Com relação às variáveis linguísticas (marcadores, estereótipos), os traços percebidos
foram principalmente fonéticos e prosódicos, seguidos pelos lexicais e sintáticos.

Em uma próxima etapa, pretende-se refinar os dados da análise, em termos
quantitativos para que os resultados possam auxiliar estudos sobre a real distribuição dialetal
da influência estrangeira no estado, uma vez que as informações vindas das percepções leigas
são um bom auxílio para estudos dessa natureza.
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