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1 Introdução

Objetiva-se com o trabalho apresentar resultados alcançados a partir da pesquisa de
Doutorado em Letras (UFBA) realizada por Ribeiro em 2012. Trata-se de pesquisa fundamentada
nos princípios da Dialetologia e da Geolinguística Pluridimensional Contemporânea, com
enfoque no léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis e na descrição de áreas dialetais, em
especial a área do Falar Baiano (Nascentes, 1953) e regiões circunvizinhas. A introdução vem
organizada em duas partes: a primeira traz um resumo expandido da Tese e a segunda registra
breves considerações sobre o problema investigado e fundamentação teórica apresentada na Tese.
Priorizou-se, no trabalho, apresentar a metodologia adotada e os resultados obtidos com a análise
de dados.

1.1 Resumo da Tese de Doutorado

A Tese de Doutorado examina a atualidade da divisão dialetal do Brasil, proposta
Nascentes (1953), especificamente no que se refere à área do Falar Baiano, e à pertinência dos
limites estabelecidos, considera a realidade presente. O autor divide o Brasil em dois grupos de
falares, o do (a) Norte e o do (b) Sul, no qual situa o Falar Baiano, e reconhece, ainda, uma área
a que denomina território incaracterístico. O trabalho fundamenta-se na Dialetologia e na
Geolinguística Pluridimensional Contemporânea. Tem por objetivo demonstrar a variação
diatópica identificada a partir dos dados coletados com base na área semântica escolhida. A Tese
apresenta um estudo do léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis, fazendo registro das
variantes lexicais coletadas na amostra para cada um dos artefatos ou atividades lúdicas e
demonstrando a sua organização no espaço geográfico. Descreve as características gerais de uso e
o modo de confecção de cada um deles, assinalando a importância da sua preservação para a
cultura popular. Traz resultado da consulta aos dicionários de Houaiss (2002), Ferreira (1999),
Aulete (2006) e Cascudo (1954) no que se refere às variantes lexicais documentadas na amostra.
Tem como base, para a análise, um extrato do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil
composto de 244 inquéritos linguísticos. Os informantes, em igual número, são de ambos os
sexos, de duas faixas etárias (18 a 30 e 50 a 65 anos) e de dois graus de escolaridade
(fundamental incompleto e superior completo). A área geográfica estudada é composta de 57
localidades pertencentes a 11 estados brasileiros, dos quais 5 estão situados na área do Falar
Baiano e os demais em regiões fronteiriças. Os resultados obtidos com a aplicação das perguntas
referentes aos jogos e diversões infantis são mostrados em gráficos e tabelas contendo a variação
encontrada. A variação diatópica está descrita em cartas linguísticas. A Tese está estruturada em
três volumes. No primeiro constam cinco capítulos, além das referências bibliográficas. A
Introdução corresponde ao primeiro capítulo. O capítulo 2 traz a Fundamentação Teórica da
pesquisa que engloba: (i) uma revisão de conceitos básicos da Dialetologia; (ii) a interface entre
Dialetologia e Sociolinguística; (iii) o percurso histórico da Dialetologia brasileira; (iv) a
Geografia Linguística, método por excelência da Dialetologia, e em especial os estudos de áreas
dialetais brasileiras. O léxico dos jogos e diversões infantis vem contemplado na segunda parte
do capítulo. O capítulo 3 foi dedicado à metodologia do trabalho e teve por objetivo especificar
os procedimentos metodológicos adotados para a realização da investigação linguística. Nele
estão apresentados os dados gerais do Projeto ALiB e descrevem-se: (i) o corpus da pesquisa,
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dando informações sobre o questionário (recorte campo léxico: jogos e diversões infantis e
aplicação); (ii) a rede de pontos; (iii) a constituição da amostra (pesquisa de campo) e (iv) os
informantes. Finaliza-se com a descrição dos critérios adotados para a análise e a classificação
dos dados, bem como da cartografia temática empreendida. O capítulo 4 corresponde à análise
dos dados e fundamenta-se nas respostas coletadas com base na aplicação do Questionário
Semântico Lexical. Está dividido em três grandes partes: na primeira, subdividida em 13 itens
sequenciados, vem apresentada a análise detalhada empreendida para cada brinquedo ou
brincadeira infantil; na segunda, demonstra-se a organização dos dados em grupos de frequência,
busca-se apresentar uma visão do conjunto constituído a partir da descrição feita nos itens
anteriores e na terceira parte, discute-se a variação diatópica identificada a partir do corpus
estudado, trata-se de unidade na diversidade e diversidade na unidade. Consideram-se os
critérios definidos e adotados para definição de áreas e subáreas dialetais e apresenta-se o esboço
de possíveis regiões dialetais existentes na área geográfica estudada: Falar Baiano e Subáreas A,
B, C e D. Ao final do Volume I, no capítulo cinco, são apresentadas as considerações finais, a
relação entre os objetivos propostos e os resultados alcançados, bem como são anotadas as
contribuições da pesquisa para a Dialetologia brasileira, em especial para a descrição de áreas
dialetais, e as possíveis linhas de continuidade do trabalho. O Volume II foi dedicado à
apresentação do produto cartográfico da Tese, se constitui num conjunto de cartas centrado no
léxico dos jogos e diversões infantis e apresenta os resultados que retratam a variação diatópica,
foco primordial da Geolinguística, a que se deu prioridade nesta análise, nada obstante
reconhecer-se a importância do enfoque na perspectiva sociolinguística e da sua representação
cartográfica. Esse volume é formado por 40 cartas, 7 das quais são introdutórias, 23 são
semântico-lexicais, 1 é fonética e 9 são cartas-resumo que contêm o traçado de isoléxicas
definidoras de áreas dialetais, demarcadas e identificadas como Subáreas dialetais A, B, C e D.
Como encarte ao volume, encontra-se a versão dos documentos em meio digital. O Volume III
desta Tese corresponde aos Apêndices e Anexos. Dos Apêndices constam: (i) os quadros gerais
referentes às localidades, aos inquéritos e aos informantes e às suas profissões; (ii) os quadros
gerais de ocorrências por agrupamentos e (iii) os quadros-resumo da pesquisa em dicionários.
Nos Anexos, encontram-se documentos que apoiaram o trabalho de pesquisa, como aquelas
integrantes do Questionário do Projeto ALiB. Cabe registrar que a Tese de Doutorado, vinculada
ao Projeto Atlas Linguístico do Brasil, foi realizada com base em material inédito de pesquisa, e
teve a análise autorizada pelo Comitê Nacional do Projeto. Com os resultados aqui trazidos,
pretende-se, de alguma maneira, contribuir para a desafiante empreitada que é a elaboração de
um atlas linguístico para o Brasil e a descrição do português brasileiro nessa sincronia. A Tese de
Doutorado atesta a vitalidade do Falar Baiano e sugere a existência de 4 subáreas dialetais.

1.2 Breves considerações sobre o problema investigado e fundamentação teórica

Retomando a primeira epígrafe da Tese1, pensa-se em Dialetologia como a ciência fora
do gabinete, como uma atividade ampla e diversa, instigante por ter horizontes longínquos e de
certa forma desconhecidos, por basear-se no empirismo para fundamentar seus propósitos e,

1
O linguista deve, entretanto, admirar o trabalho incessante dos dialetólogos que deixaram o seu gabinete de

trabalho para passar numerosos dias na companhia dos fiéis guardiões da língua falada, a qual só raramente
conheceu a honra de ser empregada como língua escrita. Suas contribuições são agora uma documentação muito
valiosa para traçar a história da evolução da linguagem humana. (POP, 1950, p. IX-X) (Tradução nossa).
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finalmente, por envolver fenômenos de interação importantes e que englobam o homem e a
sociedade.

Caracterizada como a ciência que estuda os dialetos de forma sistemática e interpretativa,
a Dialetologia ocupa-se, prioritariamente, dos estudos da variação diatópica ou geográfica.
Retomando a segunda epígrafe do trabalho2, de acordo com Rossi (1967, p.89), ela como “toda
ciência, todo método científico, aspira ao universal, isto é, procura enunciados válidos para
qualquer situação, circunstância, momento ou área”. É ela que, através do seu método
comparativo, a Geografia Linguística, vai revelar, por meio da “distribuição espacial”, a variação
linguística.

Os falantes de uma língua, independentemente de sua idade, sexo, classe social ou origem
geográfica, conhecem ou têm consciência da variação linguística, embora não percam de vista
que falam a mesma língua. No Brasil, por exemplo, quer sejam brasileiros oriundos do norte ou
do sul do país, todos sabem que falam a língua portuguesa e reconhecem as diferenças. Uma vez
reunidos em uma determinada região geográfica tendem a utilizar a língua de uma mesma forma.
Quando se comparam os falantes desta mesma língua, originários de uma outra região geográfica,
certamente identificam-se diferenças de uso, sem contudo, tratar-se de outro sistema linguístico.

Estudos relacionados à história da língua portuguesa e à história do português do Brasil já
demonstram as características da língua falada em além-mar e sua variação. No começo do século
XX, Vasconcellos (1987) considera o português do Brasil como dialeto (como fez para todo o
português europeu e ultramarino). Tratando das características do português do Brasil,
diversidade geográfica e diversidade cultural, Teyssier (1987) afirma que os linguistas vêm
tentando elaborar mapas dos “dialectos” brasileiros, como já proposto para outras línguas da
Europa. Para sua argumentação, vale-se da descrição da divisão dialetal proposta por Nascentes
(1953). A propósito do tema da divisão dialetal brasileira, Silva Neto (1979) relembra aspectos da
unidade linguística, sobretudo para que não se confunda com igualdade e ao final ressalva:

É preciso ter na devida conta que unidade não é igualdade; no tecido lingüístico brasileiro há,
decerto, gradações de cores. Minucioso estudo de campo determinaria, com segurança, várias
áreas. O que é certo, porém, é que o conjunto dos falares brasileiros se coaduna com o princípio
da unidade na diversidade e da diversidade na unidade. (p. 632).

A proposta de 1953 para delimitação dos falares regionais do Brasil, fruto da revisão que
faz Nascentes da apresentada em O linguajar Carioca em 1922, é considerada uma referência
para a maioria dos trabalhos que pretendem descrever a variação dialetal no Brasil. O autor
divide o Brasil em dois grandes grupos de falares: a) o do Norte, que engloba os subfalares:
Amazônico e Nordestino e b) o do Sul, que engloba o Baiano, o Fluminense, o Mineiro e o
Sulista. A proposta de Nascentes é completada com uma área definida pelo autor como território
incaracterístico. A proposta também foi apresentada por Nascentes (1955) em artigo apresentado
Revista Brasileira de Geografia (p. 213-219).

Um dos problemas a serem solucionados pela Dialetologia brasileira, hoje, é o de que,
passadas mais de seis décadas da delimitação dos falares regionais do Brasil, por Nascentes

2
Toda ciência, todo método científico, aspira ao universal, isto é, procura enunciados válidos para qualquer

situação, circunstância, momento ou área. A Dialectologia não foge a essa ambição. Mas fazendo da distribuição
espacial dos fatos lingüísticos num momento dado (sincrônica, portanto) seu objetivo primeiro e matéria prima da
interpretação histórica (logo, diacrônica) das áreas assim delimitadas, muito dificilmente escapa à fatalidade das
imposições do regional, quando não das peculiaridades do estritamente local. (ROSSI, Nelson. A dialetologia,
1967, p.89).
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(1953), os pesquisadores brasileiros, embora empenhados e incansáveis, ainda não conseguiram,
com base em dados coletados in loco, atestar a atualidade da divisão dialetal proposta pelo autor
ou traçar novo perfil para as áreas dialetais brasileiras.

A publicação de atlas linguísticos estaduais e regionais colabora para a identificação de
falares regionais do Brasil, mas não fornece, ainda, elementos suficientes para a definição de
áreas dialetais. O projeto de pesquisa para elaboração de atlas nacional (Projeto ALiB), em
andamento, vem atender a este anseio, delineado entre os seus objetivos e explicitado como o
estabelecimento de isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil.

De acordo com Mota (2006b, p.351), mesmo constatando-se a importância dos avanços
alcançados com a publicação dos atlas regionais brasileiros, existe, ainda, a dificuldade de
intercomparação entre os dados publicados nos atlas, quer seja pela adoção de metodologias
distintas, quer seja pela distância temporal que se instituiu entre as publicações (APFB – 1963 ao
ALERS - 2002) e, no que se refere à “atualização” da subdivisão dialetal, em seis falares,
proposta por Nascentes (1953), a autora afirma “a necessidade de um maior conhecimento das
áreas dialetais brasileiras, especialmente, daquelas que ainda não dispõem de atlas regionais”.

Documenta-se que a maioria dos trabalhos que objetivam traçar áreas dialetais, ou
confirmar a proposta de Nascentes (1953), se pauta no nível fonético de análise da língua.
Observa-se que traçar áreas dialetais com base no léxico não é tarefa fácil e a muitos pode fazer
crer que não é possível empreender tal intento. Alguns estudos voltados para o campo léxico na
Bahia, em Sergipe e em Minas Gerais, a exemplo de Cardoso (1986, 1994, 2010), Cardoso e
Rollemberg (1994, 2009), Ferreira e Cardoso (1995), Ferreira et al. (1994), Mota (1999, 2006B) e
Zágari (2005), demonstram resultados obtidos no que se refere à área dialetal do Falar Baiano de
Nascentes (1953), tanto para constatar sua unidade, quanto para revelar sua diversidade
(subáreas).

A pesquisa empreendida no Doutorado em Letras inseriu-se nessa temática e teve por
meta definir áreas dialetais do Brasil, circunscritas à região denominada por Nascentes (1953)
como Falar Baiano. A realização da pesquisa baseou-se na demanda por descrição da variante
brasileira da língua portuguesa, sobretudo em busca da identificação e do reconhecimento de
dialetos do português do Brasil.

Documentar a situação dos dialetos no Brasil, justificou-se pela necessidade de: (i)
descrever a realidade do português brasileiro, (ii) fornecer à comunidade linguística informação
com base em dados empíricos e (iii) facultar aos docentes de língua portuguesa subsídios para
atuação mais adequada e apropriada no ensino da língua vernácula.

As perguntas que motivaram o estudo foram as seguintes:
(1) Através do léxico, se podem delinear ou estabelecer áreas dialetais?
(2) Na perspectiva sincrônica e com base no léxico de brinquedos e brincadeiras
infantis, se pode atestar a vitalidade da área dialetal do Falar Baiano?
(3) Há subáreas dialetais na área geográfica delineada para a pesquisa? Como elas
estão configuradas?

Estabeleceram-se, desta forma, os seguintes objetivos para a pesquisa: (i) examinar os
dados do Projeto ALiB, com vistas a traçar isoglossas que definam o Falar Baiano, confirmando
ou não o traçado estabelecido por  Nascentes (1953); (ii) identificar possíveis subáreas dialetais
na área geográfica estudada e (iii) verificar a viabilidade de traçar/delinear áreas ou subáreas
dialetais com base nos estudos do léxico.

Para alcançar os objetivos propostos, adotaram-se os pressupostos teóricos da
Dialetologia, da Geografia Linguística e da Lexicologia e tomou-se como corpus da pesquisa um
extrato do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), concentrando-se nos
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dados do Questionário Semântico Lexical - QSL, área semântica: jogos e diversões infantis.
(Comitê..., 2001, p. 34, 35).

A escolha do campo léxico jogos e diversões infantis deveu-se, sobretudo, à importância
que os brinquedos e as brincadeiras infantis possuem na formação cultural e social dos
indivíduos. As atividades lúdicas favorecem a descrição da cultura de um povo, revelando
crenças e tradições. O estudo desse campo léxico contribuiu para revelar regiões dialetais, em
específico na área geográfica em estudo.

O léxico referente aos brinquedos e brincadeiras infantis é extremamente rico e
diversificado. A origem das atividades lúdicas e dos artefatos utilizados para brincar tem registros
diversos. Consta como uma herança europeia, atribuída ao colonizador português e aos outros
povos imigrantes, mas também aos povos provenientes da África no período da escravatura e
também ao nativo indígena. A difusão dos brinquedos e brincadeiras infantis pelo Brasil não é
alvo da pesquisa, embora se constitua em instigante área de estudo.

2 Metodologia adotada para a investigação

Este subitem tem por objetivo especificar os procedimentos metodológicos adotados para
a realização da investigação linguística. Nele, estão arrolados dados gerais do Projeto ALiB,
necessários para situar a pesquisa realizada, ao qual a Tese está vinculada. Apresentam-se; a) o
corpus da pesquisa, dando informações sobre o questionário (recorte área semântica: jogos e
diversões infantis e aplicação); b) a rede de pontos; c) a constituição da amostra, com pesquisa de
campo, e os informantes, e, por fim, d) os critérios adotados para a análise e a classificação dos
dados, bem como da cartografia temática empreendida.

2.1 O Projeto ALiB

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) tem por meta a realização de um
atlas geral do Brasil no que diz respeito à língua portuguesa. Trata-se de um projeto de caráter
nacional e em desenvolvimento desde 1996. Nele estão envolvidas, hoje, 16 universidades
brasileiras signatárias de um convênio de cooperação interinstitucional firmado entre as
instituições. Executar um plano de tão grande amplitude e visibilidade requer empenho e
compromisso de muitos pesquisadores brasileiros vinculados a cada universidade participante, o
que vem se confirmando ao longo de mais de uma década de trabalho da Equipe de pesquisadores
do ALiB.

Busca-se, com o Projeto ALiB, o estudo da língua portuguesa no Brasil, para cá
transplantada e implantada. Documentar o estado atual da língua portuguesa, cinco séculos após a
chegada dos portugueses ao Brasil, implica resgatar ou demonstrar, necessariamente: resquícios
dos contatos entre língua portuguesa, línguas indígenas e línguas africanas; mudanças sociais
operadas na sociedade ao longo deste período (relação entre rural x urbano, escolarização em
massa, projetos de povoamento do interior do país e da região centro-oeste) e constituição
demográfica do país.

Para concretizar o desejo de produzir o Atlas Linguístico do Brasil, os pesquisadores
constituíram um Comitê Nacional, responsável por gerenciar as atividades do empreendimento,
tendo como uma de suas metas manter a unidade teórico-metodológica do projeto e garantir a
execução das atividades de modo conjunto e coordenado. Participam do Comitê Nacional do
Projeto ALiB: Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso – UFBA (Diretor Presidente), Jacyra
Andrade Mota – UFBA (Diretor Executivo),  Maria do Socorro Silva de Aragão – UFPB/UFCE
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(Diretor Científico), Vanderci de Andrade Aguilera – UEL (Diretor Científico), Aparecida Negri
Isquerdo – UFMS (Diretor Científico), Abdelhak Razky – UFPA (Diretor Científico) e Felício
Wessling Margotti – UFSC (Diretor Científico).

O Projeto ALiB privilegia o estudo da variação espacial ou diatópica, não deixando,
entretanto, de considerar a variação social. Documenta-se a fala de diversos informantes em
contextos de fala específicos (conversa com perguntas e respostas, relatos de situações pessoais e
leitura de texto) de modo a permitir estudar a variação diafásica, a variação diageracional, a
variação diagenérica e a variação diastrática.

Para além do objetivo geral de “fornecer dados para uma visão ampla do português do
Brasil”, o Projeto apresenta oito objetivos específicos estabelecidos para consecução do Projeto
(COMITÊ... 1998, 2003, 2007, 2009), dos quais são destacados dois:

3. Analisar a variação linguística sob diversos pontos de vista, contemplando os níveis fonético-
fonológico, morfossintático, léxico-semântico e pragmático-discursivo.
4. Estabelecer isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil, tornando evidentes as
diferenças regionais através de resultados cartografados em mapas linguísticos e de estudos
interpretativos de fenômenos considerados. (COMITÊ... 2009, p. 09).

Atente-se para o objetivo três, no que se refere à análise da “variação linguística sob os
diversos pontos de vista”, e ao qual a Tese de Doutorado procurou dar cumprimento com a
abordagem do campo léxico-semântico. O outro objetivo a ser buscado, pelo Projeto ALiB, é o
estabelecimento de “isoglossas com vistas a  traçar a divisão dialetal do Brasil”, para o qual a
pesquisa realizada contribuiu no que se refere ao estudo da região dialetal denominada Falar
Baiano (NASCENTES, 1953).

2.2 O corpus da pesquisa

2.2.1 O questionário linguístico

Para o estudo do Falar Baiano (NASCENTES, 1953), o ponto de partida foram os dados
do Questionário Semântico Lexical - QSL, área semântica: jogos e diversões infantis,
(COMITÊ... 2001, p. 34 e 35), tendo sido a escolha pautada, sobretudo, na importância que os
brinquedos infantis possuem na formação cultural e social das pessoas. Os brinquedos infantis
contribuem para a descrição do folclore de um povo, revelando crenças e tradições. Supõe-se que
o estudo da área semântica possa contribuir para revelar regiões dialetais do Brasil, em específico
da região em estudo. Ao responderem ao questionário do ALiB (QSL, área semântica em estudo),
os informantes estarão, ao mesmo tempo, apresentando dados linguísticos, culturais e sociais.

Brinquedos são objetos de divertimento infantil, utilizados desde a antiguidade e que
possuem evolução contínua. São artefatos construídos de diversos materiais (barro, tecido, papel,
vidro, pedras etc.), podendo ser artesanais ou industrializados. Existem brinquedos tradicionais
como as pipas, os piões, as bolas, os jogos de tabuleiro, as brincadeiras em equipe e os mais
modernos como os jogos utilizados em computador. Alguns jogos e diversões infantis
(brincadeiras) são elaborados e difundidos com fins pedagógicos.

No questionário semântico lexical QSL do ALiB, encontra-se a área semântica 10: jogos e
diversões infantis, composta por 13 (treze) perguntas, sendo quatro delas interligadas em seu
conteúdo, a saber: 158 e 159 (pipa/papagaio de papel e a variante elaborada sem varetas) e 162 e
163 (brincadeira em que uma criança procura alcançar as outras, antes que se chegue a um local
combinado e o nome do local combinado). Seguem indicados os números das perguntas e os itens
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buscados: 155 – cambalhota; 156 – bolinha de gude; 157 – estilingue; 158 – papagaio de
papel/pipa; 159 – pipa/arraia; 160 – esconde-esconde; 161 – cabra-cega; 162 – pega-pega; 163 –
ferrolho/salva/picula/pique; 164 – chicote-queimado/ lenço atrás; 165 – gangorra; 166 – balanço;
167 – amarelinha.

2.2.2 A rede de pontos: área do Falar Baiano e Área de Controle

Para a pesquisa de Doutorado, foram selecionadas 57 localidades pertencentes a 4 das 5
regiões geográficas brasileiras, compreendendo 11 estados da Federação (Alagoas, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Sergipe e
Tocantins). Trabalhou-se com dados de parte da região nordeste do Brasil e áreas circunvizinhas
– região norte, centro-oeste e região sudeste –, com especial atenção para os pontos estabelecidos
por Nascentes (1958) que foram incluídos na rede de pontos do ALiB e ampliação com demais
localidades ALiB para cada região.

Veja-se a distribuição: (a) Parte da região nordeste: 35 localidades (20 de NASCENTES,
1958), assim distribuídas: uma localidade do Maranhão, duas do Piauí, quatro de Pernambuco,
três de Alagoas, três de Sergipe e 22 localidades da Bahia. (b) Parte da região norte: duas
localidades pertencentes ao estado do Tocantins (uma de NASCENTES, 1958). (c) Parte da
região centro-oeste: oito localidades no total (6 de NASCENTES, 1958), assim distribuídas: uma
localidade do Mato Grosso e sete de Goiás. (d) Parte da região sudeste: 12 localidades ao todo (8
de NASCENTES, 1958), assim distribuídas: 10 localidades do norte de Minas Gerais e duas do
norte do Espírito Santo.

Não foram incluídos outros pontos de pesquisa diferentes daqueles abrangidos pelo
Projeto ALiB. Dentre as localidades selecionadas, 35 foram elencadas por Antenor Nascentes em
Bases para elaboração do Atlas do Brasil (1958). Consolidou-se a proposta da rede de pontos
para a pesquisa, utilizando-se, como dito anteriormente, os pontos estabelecidos por
NASCENTES (1958) para o Atlas do Brasil; a sua Divisão dialetal do Brasil (NASCENTES,
1953) e a importância dos acidentes geográficos para o estudo da variação linguística.

A leitura e interpretação do que consta em NASCENTES (1953) permitiram traçar a linha
dialetal que se apresenta na Figura 01 (Carta 05 – Região do Falar Baiano e adjacências (limite
aproximado)), a qual traz, complementarmente, identificadas as 35 localidades que vêm
elencadas em Nascentes (1958) e que estão na área geográfica estudada.

O conteúdo plenamente revelado pela Carta 05 (Figura 01) constitui-se na apresentação da
região dialetal, desenhada à mão livre pelo autor e descrita em texto explicativo (NASCENTES,
1953), à qual se somou um trabalho do mesmo autor que continha a proposta de elaboração do
atlas do Brasil e sua rede de pontos (NASCENTES, 1958).

Para a constituição da área do Falar Baiano (34 localidades) consideraram-se os estados
de Sergipe, Bahia, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, incluindo-se os pontos que ficavam
compreendidos na área “desenhada” a partir do estudo dos dois textos de Nascentes (1953 e
1958).

Decidiu-se por constituir uma Área de Controle que teve por objetivo testar se a posição e
o dimensionamento do traçado refeito na atualidade estão corretos e se a área prevista pelo autor
para o Falar Baiano ainda teria vitalidade. Para a Área de controle (23 localidades) tomou-se
como critério único para escolha dos pontos a posição geográfica (ser o ponto ALiB mais
próximo à linha do Falar Baiano). Os pontos escolhidos cobriram todas as áreas circunvizinhas
do Falar Baiano e consideraram-se os estados do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, de
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Alagoas, do Tocantins, de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais e do Espírito Santo para
composição da malha.

Figura 1 – Carta 05 – Região do Falar Baiano e adjacências (limite aproximado)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 476).

2.2.3 A amostra

A amostra foi constituída de 244 inquéritos linguísticos, dos quais se extraíram as
respostas às questões 155 a 167 do QSL, que totalizam, aproximadamente, 40 horas de gravação
e um levantamento de dados que documenta um total superior a 4000 ocorrências.

A população investigada é composta de 244 informantes (57 localidades, oito inquéritos
por localidade do tipo capital de estado e quatro inquéritos por localidade do tipo interior de
estado).

Os informantes selecionados para a pesquisa atendem a critérios associados às variáveis
sociais, que são os mesmos definidos para seleção de informantes para o AliB, a saber:
distribuição equânime entre ambos os sexos e em duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65
anos) e distribuição regular entre dois graus de escolaridade - (i) Grau 1 - alfabetizados, tendo
cursado, no máximo, ensino fundamental incompleto (válido para localidades do interior do
Brasil) e (ii) Grau 2 - nível superior completo (válido para capitais de estado, além do nível
previsto para informantes do interior).

Em linhas gerais, os informantes são naturais das localidades e têm pais naturais da
localidade ou dos distritos pertencentes ao mesmo município. No que se refere às profissões, boa
parte está vinculada às atividades que se desenvolvem no ambiente doméstico (donas de casa,
empregados domésticos, jardineiros). As profissões ligadas ao campo (vaqueiros, pecuaristas ou
lavradores) ou à vida marinha (pescadores e marisqueiros) ocupam a segunda posição em relação
ao conjunto de atividades realizadas pelos informantes. Há também servidores públicos
(municipais, estaduais e federais) e aqueles vinculados ao trabalho nas cidades (vendedores,
feirantes, manicures, carpinteiros, marceneiros, mototaxistas).
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2.2.4 Técnicas de análise dos dados

Para a análise de dados, fez-se a transcrição grafemática dos inquéritos e o levantamento
sistemático de todas as formas lexicais realizadas pelos informantes referentes às 13 perguntas
selecionadas e contabilizadas todas as ocorrências. Consideraram-se, os seguintes critérios: (i)
levantamento de todas as variantes para cada forma lexical em estudo; (ii) identificação das
formas que ocorreram em primeira, segunda, terceira ou quarta resposta; (iii) registro de
comentários ao longo do fichamento, objetivando elaboração de possíveis notas e (iv)
levantamento de contextos em que os informantes procuravam “explicar” o uso da(s) forma(s) na
localidade.

Antes da classificação e do tratamento estatístico dos dados, realizou-se pesquisa das
formas identificadas nos inquéritos em três dicionários de língua portuguesa e em um de folclore
brasileiro. Os dicionários adotados para a pesquisa foram: Houaiss (2002), Ferreira (1999),
Aulete (2006) e Cascudo (1954). As três primeiras obras estão em versão digital. Além da
pesquisa em dicionários, complementarmente, consultaram-se obras sobre o folclore brasileiro,
Pedagogia (geral e educação infantil) e documentação sobre Arquitetura e Urbanismo (balanço e
gangorra).

A finalidade da pesquisa lexicográfica prévia era conhecer as formas lexicais registradas
para cada brinquedo ou brincadeira, antes de ser iniciado o levantamento de dados e conclusão da
pesquisa de campo nos pontos em que esta ainda não havia sido realizada pela equipe de
pesquisadores do Projeto ALiB. Concluído o levantamento dos dados, a pesquisa nos dicionários
foi ampliada para englobar as formas encontradas nas localidades que vinham sendo incluídas no
corpus. Foram elaborados quadros-resumo que espelham o resultado da consulta às obras, que
vem apresentado e discutido no capítulo de análise de dados.

Na fase de classificação e tratamento estatístico dos dados para posterior análise, optou-se
por não computar em separado os itens com apenas uma ocorrência, todos foram reunidos sob a
categoria “respostas únicas”. Para o estudo das lexias documentadas na amostra, buscando-se
apenas a variação lexical, foi adotado um padrão de tratamento que se convencionou chamar de
“Agrupamentos lexicais”, organizados de acordo com oito critérios definidos por Ribeiro (2012,
p.156-157) e para a identificação dos agrupamentos, optou-se por nomeá-los, em geral, por um
“elemento aglutinador”, que, preferencialmente, era determinado por uma lexia dicionarizada ou,
na ausência dessa, pela lexia de maior frequência em número de ocorrências documentadas para o
conjunto.

Durante a fase de análise linguística e a composição da cartografia temática foram
elaboradas cartas, dentre outras, representando a Rede de Pontos (e sua localização no espaço
geográfico brasileiro); a divisão dialetal do Brasil – área do Falar Baiano (NASCENTES, 1953);
a variação diatópica (representação dos dados obtidos para cada brinquedo ou brincadeira
infantil) e resultados da variação com delimitação dos falares detectados.

Para todos os brinquedos e brincadeiras infantis (QSL 155 a 167) foram produzidas cartas
com todas as respostas por localidade (frequência por presença em localidade). Como não era
objeto da Tese a discussão da variação social, optou por privilegiar, na cartografação dos dados, a
variação diatópica e não indicar símbolos distintos para registro das ocorrências produzidas por
homens ou mulheres (variação diagenérica) e nem as distintivas de faixa etária (variação
diageracional).

Os critérios definidos para a cartografia temática foram: (i) representar todas as lexias
documentadas na amostra, subdividindo-se, quando necessário, os dados coletados em duas
cartas linguísticas distintas; (ii) não indicar com símbolo específico as ocorrências de respostas
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únicas, as quais devem constar no verso da carta; (iii) considerar a frequência em localidades
como determinante para o ordenamento da legenda (maior para menor) e (iv) indicar em cada
ponto/localidade os símbolos da esquerda para a direita, mantendo-se a ordem da legenda que
representa a relação com as formas de maior frequência em toda a amostra.

Para o estabelecimento de áreas dialetais, primeiramente prepararam-se cartas com as
isoglossas (isoléxicas) que foram identificadas quando da cartografia dos dados para cada carta
de conteúdo semântico lexical. Assim utilizando-se papel vegetal por sobreposição às cartas,
traçaram-se as isoléxicas à mão livre. Do conjunto de isoléxicas, num total de 16, cartografaram-
se as subáreas dialetais.

O critério definido para o delineamento de subáreas dialetais consistiu em estarem as
localidades constituintes da área dialetal em contínuo geográfico atestado pela coexistência de, no
mínimo, quatro lexias distintas coocorrendo em tais localidades.

3 A análise dos dados

A análise dos dados fundamentou-se nas respostas coletadas com a aplicação das 13
questões do QSL, área semântica jogos e diversões infantis, e foi apresentada em 3 partes.

Na primeira parte do capítulo de Análise de Dados da Tese, subdividida em 13 itens
sequenciados (Ribeiro, 2012, p.162 a 431), está apresentada a análise detalhada empreendida para
cada conjunto de formas lexicais oriundas das perguntas/respostas do QSL. Os resultados são
apresentados por conjunto de formas lexicais e nomeados, por item, a partir da lexia de maior
ocorrência em todas as localidades. A rápida introdução sobre cada brinquedo ou brincadeira
infantil considerados, que inicia cada parte, é seguida pela descrição propriamente dita, que está
dividida em três partes: (i) pesquisa em dicionários de língua portuguesa e/ou obras sobre o
folclore brasileiro; (ii) descrição geral das formas lexicais encontradas (variação linguística,
critérios utilizados para proposição de agrupamentos lexicais e sua descrição e análise estatística
baseada na frequência em ocorrências) e (iii) cartografia dos dados coletados (análise estatística
baseada na frequência em localidades, cartografação e comentários às cartas). Sempre que
necessário foram incluídos exemplos de trechos de inquéritos linguísticos.

Na segunda parte do capítulo (Ribeiro, 2012, p.432 a 435), demonstrou-se a organização
dos brinquedos e brincadeiras infantis em grupos de frequência, buscando-se apresentar uma
visão do conjunto constituído a partir da descrição feita a partir dos 13 itens anteriores.

Na terceira parte (Ribeiro, 2012, p.436 a 447), discutiu-se a variação diatópica
identificada a partir do corpus estudado, trata-se de unidade na diversidade e diversidade na
unidade. Consideram-se os critérios definidos e adotados para demarcação de áreas e subáreas
dialetais e apresentou-se o esboço de possíveis regiões dialetais existentes na área geográfica
estudada: Falar Baiano e Subáreas A, B, C e D.

3.1 Brinquedos e brincadeiras infantis: considerações gerais

Os brinquedos e brincadeiras infantis destacados para análise têm boa penetração na área
geográfica estudada. Considerando-se que o léxico como o repositório sociocultural que se revela
através da língua e representa uma comunidade de fala, o estudo da área semântica pôde revelar
uma preferência de uso/seleção de formas que pode ser identificada como a norma linguística da
região.

Estudaram-se mais de quatro mil respostas, das quais 3775 foram cadastradas,
identificadas e sistematicamente observadas. A maioria das questões do QSL tem acima de 50%
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de aproveitamento das respostas. As perguntas 155, 156, 157, 158, 160 e 166 alcançaram um
percentual superior a 90%. Ocorrem com baixa produtividade as questões 163 e 164,
respectivamente com 33,2% e 19,6% de índice de aproveitamento.

Cada um dos 13 brinquedos e brincadeiras infantis estudados revelou várias lexias
utilizadas pela comunidade linguística em quase toda a área geográfica estudada, as quais foram
organizadas em agrupamentos lexicais. A lexia com maior frequência por presença em
localidade foi adotada como definidora das considerações feitas sobre o artefato ou atividade
lúdica e apresentadas em cada capítulo destinado às respostas do QSL (Ribeiro, 2012, p.162 a
431). Na Tabela 01 estão indicadas as lexias com valor absoluto e relativo para cada lexia.

Tabela 01 – Itens lexicais de maior frequência em n.º de ocorrências e presença em localidades

QSL Item lexical
(maior ocorrência na amostra por pergunta)

Presença do item lexical em
localidades

Grupo

Valor absoluto Valor relativo
158 pipa 57 100,0%

G1
157 estilingue 56 98,2%
156 gude 55 96,5%
166 balanço 54 94,7%
165 gangorra 50 87,7%

G2
155 cambalhota 47 82,5%
160 esconde-esconde 44 77,2%
161 cobra-cega 43 75,4%
167 amarelinha 37 64,9%

G3
159 pipa (pipa s/ varetas) 31 54,4%
162 pega-pega 27 47,4%

G4164 chicotinho-queimado 21 36,8%
163 pique (local combinado) 19 33,3%

Total de localidades 57

As lexias destacadas e apresentadas na Tabela 01 foram organizadas em quatro grupos,
que vêm demonstrados e explicitados a seguir, e parecem constituir norma na região dialetal
considerada. Uma pesquisa mais ampla pode chegar a resultados convergentes ou divergentes, se
consideradas outras áreas geográficas mais amplas.

-- Grupo 1 (G1) é composto por lexias documentadas em mais de 90% das localidades da
região geográfica estudada, todas registradas nos dicionários pesquisados, constituindo norma na
área dialetal (formas categóricas).

-- Grupo 2 (G2) é composto por lexias documentadas em mais de 75% das localidades na
região geográfica estudada, sendo três delas registradas nos dicionários pesquisados (exceção
para cobra-cega), constituindo uma unidade com formas bastante difundidas, mas não
necessariamente categóricas.

-- Grupo 3 (G3) é composto por lexias documentadas em mais de 50% (54,4% a 64,9%)
das localidades na região geográfica estudada, todas registradas nos dicionários pesquisados,
constituindo um conjunto com formas difundidas, mas não representativo em área dialetal
estudada.

-- Grupo 4 (G4) é composto por lexias documentadas em menos de 50% (33,3% a 47,4%)
das localidades da região geográfica estudada, sendo duas delas registradas nos dicionários
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pesquisados: pega-pega (brincadeira) e pique (local combinado). Exceção para chicotinho-
queimado que ocorre como outra variante do brinquedo.

3.2 Variação diatópica e a definição de áreas dialetais

Ao ser examinado o léxico referente a brinquedos e brincadeiras infantis, na região
dialetal do Falar Baiano e áreas circunvizinhas evidenciaram-se tanto o que se pode descrever
como unidade linguística quanto o que se pode caracterizar como diversidade linguística. Dois
pólos de um globo, dois lados de uma moeda, sem sombra de dúvida,
noções/conceitos/concepções do mesmo e do diferente: é a língua, esse multifacetado objeto de
análise, como se viu anunciado por Ferreira e Cardoso (1994) na introdução da obra Dialetologia
no Brasil.

Ao ser observada uma dada língua, vislumbra-se a diversidade de usos presente nos vários
níveis de análise aplicáveis — fonético-fonológico, semântico-lexical, morfossintático ou
pragmático discursivo — e nas diferentes perspectivas — variação diatópica, diastrática,
diageracional e diagenérica. Quer seja através do inventário léxico ou das inter-relações
semânticas estabelecidas entre as lexias, facilmente, se pode determinar as opções realizadas por
cada falante ou grupo de falantes de uma língua, isto é a diversidade, a variação. Fatores culturais
e sociais também contribuem, sobremaneira, para caracterização da diversidade linguística.
Entretanto, além da diversidade, também é possível detectar a unidade linguística que as línguas
guardam, intrinsecamente, registrada em sua estrutura como princípio geral de constituição, mas
também de identidade cultural. A variação diatópica evidenciada com base no estudo do campo
léxico dos jogos e diversões infantis não foge da máxima unidade na diversidade e diversidade
na unidade.

A diversidade (o diferente) apresenta-se nos subfalares que puderam ser identificados na
área geográfica observada. A unidade (o mesmo), para além das diferenças espelhadas por cada
subfalar delimitado, é definidora do que ainda se pode batizar de Falar Baiano.

A variação diatópica registrada na área dialetal estudada, identificada a partir do corpus
estudado, vem apresentada para os dois pólos: a unidade e a diversidade. Com base nessa visão,
estabeleceram-se áreas/subáreas dialetais fundamentadas no seguinte critério único:

 estarem as localidades constituintes da área dialetal em contínuo geográfico
atestado pela coexistência de, no mínimo, quatro lexias distintas coocorrendo em
tais localidades.

3.2.1 Unidade na diversidade: área dialetal do FALAR BAIANO

Sabendo-se que a Dialetologia descreve comparativamente os diferentes dialetos de uma
língua, distribuídos no espaço, e lhes estabelece os limites, é através da Geolinguística, seu
método por excelência, que se pode observar concretamente os limites esboçados.

A região do Falar Baiano (Nascentes, 1953), enquanto unidade linguística, pode ser
atestada por lexias como pipa, estilingue, gude, balanço e outras apresentadas como norma na
área geográfica estudada, pois, apresentam alta frequência e distribuição regular. Tais lexias,
entretanto, não são as mais apropriadas para identificar a área do Falar Baiano (FB), em especial,
pois foram, também, documentadas em Área de Controle (AC).

A visualização da área dialetal do Falar Baiano é fornecida pelo conjunto das 24 cartas
linguísticas apresentadas que trazem registradas as variantes documentadas para os brinquedos e
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brincadeiras infantis documentados. O exame das cartas linguísticas permite as considerações
que são apresentadas a seguir.

As lexias documentadas na área geográfica estudada podem ser vistas em quatro
conjuntos distintos, através dos quais se vai caracterizar o Falar Baiano. O primeiro conjunto
engloba as lexias que estão exclusivamente documentadas na área do Falar Baiano; o segundo
diz respeito àquelas com exclusividade atestada na Área de Controle; o terceiro compreende as
lexias presentes nas duas áreas distintas, com tendência de concentração ou predominância em
uma delas, mas com registros esporádicos na outra área e o quarto conjunto contém registros de
lexias indistintamente utilizadas em uma ou outra área.

Caracterizam-se como lexias exclusivamente documentadas na área do Falar Baiano
(primeiro conjunto): aú, cabriola e cangapé (cambalhota); china e marraio (gude); badoque e
beca (estilingue); arara, cuíca, peixinho e suru (pipa), arara, bicudo, capota, morcego, periquito,
suru (pipa: sem varetas); bacondê, bicho, esconder o olho, pega-pega e picula (esconde-
esconde); bacondê, bira, João-golô/Jôti/lôti, picula, triscou-pegou e tóda (pega-pega); picula e
rol (pique: local combinado); zanza (gangorra e balanço) e macaquinho e capiçola (amarelinha).

Compõe-se o segundo conjunto com as lexias não documentadas na amostra na área do
Falar Baiano, são elas: combute, ginástica, tiúba e tumbica (cambalhota); boleba e bolita (gude);
seta (estilingue); pião (pipa), chave (pega-pega); balança (gangorra); balanceio e balançador
(balanço) e academia, avião e baliza (amarelinha).

O terceiro grupo compreende as lexias que estão em uma ou outra área com exceção para
um único ponto: (i) estão em um único ponto de AC e, portanto, são mais próximas do Falar
Baiano: maria escambona (cambalhota); atiradeira (estilingue); esconderijo e cobra-cega
(esconde-esconde) e balança (gangorra) e (ii) estão em um único ponto de FB e, portanto, são
mais identificadas com a Área de Controle: bolinha, peteca e ximbra (gude); pique-pega (pega-
pega) e ronda (pique: local combinado).

Ao quarto conjunto, agregam-se as lexias presentes na amostra e que não estão incluídas
nos conjuntos anteriormente descritos, as quais podem ser exemplificadas, não exaustivamente,
com: bunda canastra, pulo/salto mortal (cambalhota); bila e vidro (gude); baladeira e peteca
(estilingue); arraia, papagaio e pipa (pipa), arraia, papagaio, pipa e ratinho (pipa: sem varetas);
esconde-esconde e pique-esconde (esconde-esconde); cabra-cega e cobra-cega (cobra-cega),
pega-pega e pique-pega (pega-pega); manja e pique (pique: local combinado); balanço
(gangorra); gangorra (balanço) e macaco e maê (amarelinha).

Do exposto, vê-se que os limites são de certo modo flexíveis. A rigidez do traço de
Nascentes (1953) não se pode reproduzir somente com isoglossas, quer sejam fonéticas,
morfossintáticas ou lexicais.

O conjunto de isoléxicas de que se dispõe propicia a constatação de que há o Falar
Baiano esboçado por Antenor Nascentes. Não aquele exatamente descrito em 1953 e com a
rigidez opositiva ou intransponível de uma “única linha” demarcatória, mas aquele que se
determina por uma mistura de linhas que se entrecruzam. Em resumo:

(i) o Falar Baiano está representado através das lexias que só ocorreram na área
delimitada;

(ii) o Falar Baiano está caracterizado por todas as lexias que não ocorreram na área e,
sobretudo,

(iii) o Falar Baiano é uma área geográfica que ora se expande para os, nesta Tese
denominados, pontos de controle dos estados de Alagoas e Pernambuco, ou que ora se elastece
para todo o estado de Goiás (hoje subdividido em GO e TO), ou avança por pontos de controle de
Minas Gerais, ampliando a visão de que é composto pelo “norte, noroeste e nordeste de Minas
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Gerais” e, excepcionalmente, ora se vê englobando os pontos de controle dos estados do Piauí,
Maranhão ou Espírito Santo.

Lexias como maria escambota (Carta 08, Ribeiro, 2012, p.479) ou pique-esconde (Carta
21, Ribeiro, 2012, p.492), por exemplo, demonstram tal flexibilidade, que no caso reflete um
caminho que as palavras tomam para aproximar pontos de controle de Goiás e de Minas Gerais
da linha demarcatória do Falar Baiano, ao passo que distanciam Sergipe e alguns pontos da
Bahia da linha original.

Outras lexias como se esconder (Carta 21, Ribeiro, 2012, p.492) e macaco (Carta 30
Ribeiro, 2012, p.501) atestam o inverso, a linha de Falar Baiano se flexibiliza para englobar
pontos de controle do nordeste da área geográfica estudada, deixando de ocorrer em Minas
Gerais, Goiás ou Tocantins.

Chicotinho-queimado (Carta 27, Ribeiro, 2012, p.498) é uma lexia bem caracterizadora
do Falar Baiano, embora se possa documentar sua extensão para o Espírito Santo e mais um dos
pontos de controle de Minas Gerais.

3.2.2 Diversidade na unidade: subáreas dialetais A, B, C e D

O critério único adotado para constituição de regiões dialetais permitiu a identificação na
área geográfica estudada de quatro subáreas dialetais, nomeadas alfabeticamente de A a D, da
esquerda para a direita (oeste para leste), como são organizados os pontos pesquisados.

Subárea Dialetal A
Região localizada no nordeste da área geográfica pesquisada (estados da Bahia, Sergipe e

Alagoas), circunscreve-se às localidades de Santana do Ipanema (AL/075), Arapiraca (AL/076),
Propriá (SE/078) e Jeremoabo (BA/082) e é atestada pela presença simultânea de manja (pique:
local combinado), peteca (estilingue), cabra-cega (cobra-cega) e se esconder (esconde-esconde).
A Subárea Dialetal A está apresentada na Figura 2 (Carta 33) e numa visão ampliada da Carta 32.

Subárea Dialetal B
Região localizada na área do Falar Baiano, no estado da Bahia, contempla os pontos

Alagoinhas (BA/088), Santo Amaro (BA/091), Salvador (BA/093) e Valença (BA/094) e é
configurada pela presença simultânea de picula (pega-pega), badogue (estilingue), balança
(gangorra) e periquito (pipa sem varetas). A Subárea Dialetal B está apresentada na Figura 3
(Carta 35, uma visão ampliada na Carta 34).

Toda a região próxima à Subárea B conflui para o litoral. Isoléxicas que se estendem para
o sul do estado também podem ser observadas, mas não constituem áreas contínuas. Novamente
aproximação e distanciamento podem ser destacados, certos pontos de pesquisa ora se agregam
mais intensamente, como, por exemplo, a localidade Jequié (BA/095), ou ora se distanciam como
Ilhéus (BA/099) e Itapetinga (BA/100), em direção ao sul do estado.

Subárea Dialetal C
Região localizada no estado de Goiás, tanto em área do Falar Baiano (FB) quanto em

Área de Controle (AC), engloba as localidades de Formosa (GO/121), Goiânia (GO/123) e
Catalão (GO/125) e está configurada pela presença simultânea de (bango)-balango (balanço),
maré (amarelinha), pique (local combinado) e pique-pega (pega-pega). A Subárea Dialetal C está
apresentada na Figura 4 (Carta 37, uma visão ampliada na Carta 36).

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1898



Subárea Dialetal D
Região localizada no estado do Espírito Santo e em Área de Controle (AC), contempla os

pontos Barra de São Francisco (ES/188) e São Mateus (ES/189) e está configurada pela presença
simultânea de ratinho (pipa sem varetas), seta (estilingue), vidro e boleba (gude). A Subárea
Dialetal D está apresentada na Figura 5 (Carta 39, uma visão ampliada na Carta 38).

A Subárea Dialetal D, embora circunscrita a dois pontos de pesquisa, corresponde aos
pontos selecionados na pesquisa para o estado do Espírito Santo, que se mostrou regularmente
distintivo tanto da Bahia (sul), quanto de Minas Gerais (norte). As aproximações só se dão, na
maioria dos casos, para lexias que constituem norma. Exemplos do exposto podem ser vistos em
maria escambota (Carta 08, Ribeiro, 2012, p.479), esconde-esconde ou esconder (Carta 21,
Ribeiro, 2012, p.492) e macaco (Cartas 30 e 31, Ribeiro, 2012, p.501 e 502), lexias presentes nos
pontos Santa Cruz Cabrália (BA/101) e Caravelas (BA/102), fronteiras com o estado, e que não
ocorrem no Espírito Santo. Outros exemplos, de mesma natureza, podem ser coletados para
atestar distanciamento com Minas Gerais, veja-se badogue (Carta 13, Ribeiro, 2012, p.484) ou
balango (Carta 28, Ribeiro, 2012, p.499).

Subáreas Dialetais A, B, C e D
A título de síntese, elaborou-se a Carta 40 – Subáreas dialetais A, B, C e D (visão

conjunta), (cf. Figura 6) objetivando mostrar as quatro áreas dialetais demarcadas para a área
geográfica estudada. A Carta vem impressa em dois suportes, em papel comum e em
transparência, proporcionando ao leitor a facilidade de sobrepor o resultado da cartografia de
subáreas dialetais a qualquer carta linguística considerada isoladamente.

Figura 2 – Carta 33 – SUBÁREA DIALETAL A (visão ampliada)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 504).
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Figura 3 – Carta 35 – SUBÁREA DIALETAL B (visão ampliada)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 506).

Figura 4 – Carta 37 – SUBÁREA DIALETAL C (visão ampliada)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 508).
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Figura 5 ¬– Carta 39 – SUBÁREA DIALETAL D (visão ampliada)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 510).

Figura 6 – Carta 40 – SUBÁREAS DIALETAIS A, B, C e D (visão conjunta)
Fonte: RIBEIRO (2012, vol. 2, p. 511).
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4 Considerações finais

Retomando as perguntas que foram formuladas e que proporcionaram a definição dos
objetivos da pesquisa, busca-se, a seguir, pontuar as principais reflexões trazidas por Ribeiro
(2012) sem, contudo esgotar as conclusões e novas linhas de pesquisas a que chegou a autora e
que estão descritas no capítulo final da Tese.

As perguntas que motivaram este estudo foram as seguintes:
(1) Através do léxico, se podem delinear ou estabelecer áreas dialetais?
(2) Na perspectiva sincrônica e com base no léxico de brinquedos e brincadeiras

infantis, se pode atestar a vitalidade da área dialetal do Falar Baiano?
(3) Há subáreas dialetais na área geográfica delineada para a pesquisa? Como elas

estão configuradas?
O conjunto cartográfico apresentado demonstra ser possível ter a visão diatópica do

espaço geográfico da área denominada por Nascentes (1953) como Falar Baiano, sua unidade e
sua diversidade.

A unidade linguística que se demonstrou por meio da análise dos dados indica que há uma
área homogênea que pode ser denominada Falar Baiano. Uma área tão extensa, com uma sócio-
história também diversa, e que engloba 11 estados brasileiros, não poderia deixar de revelar
especificidades, as quais ficaram explicitadas quando da descrição das Subáreas Dialetais A, B, C
e D.

Uma das constatações a que Ribeiro (2012) chegou foi a de que o léxico se mostrou
apropriado para traçar áreas dialetais. Para tanto, as isoléxicas estabelecidas demonstraram que os
caminhos das palavras são muitos e o que possibilitou atestar áreas dialetais, a partir do estudo do
léxico, foi o estabelecimento de agrupamentos de lexias distintas usadas para nomear conceitos
distintos e que, quando reunidas, por sobreposição de isoléxicas (um feixe de isoglossas),
puderam revelar a variação diatópica.

Foi possível verificar também que certas lexias documentadas são consideradas norma
(aquelas com frequência em localidades superior a 90%). A pesquisa dialetal empreendida pelo
Projeto ALiB poderá atestar se lexias como pipa (QSL 158), gude (QSL 156), estilingue (QSL
157) e balanço (QSL 166) confirmam-se como norma no Brasil.

Em síntese, baseando-se nas perguntas propostas na introdução da Tese, norteadoras da
pesquisa realizada, os dados analisados permitem algumas reflexões de caráter conclusivo.

O produto cartográfico apresentado e a identificação do Falar Baiano e das subáreas
demarcadas demonstram que o léxico pode revelar áreas dialetais. A proposta de Nascentes
(1953) tem vitalidade na realidade presente, mas o limite traçado pelo autor, ainda não pode ser
alargado ou reduzido sem que antes seja conhecida, com maior profundidade, a área
circunvizinha ao Falar Baiano. As subáreas dialetais A, B, C e D apresentadas demonstraram a
diversidade na unidade.

Esta Tese de Doutorado anota duas contribuições importantes à Dialetologia brasileira e à
Geolinguística Pluridimensional Contemporânea.

Registra-se, como primeira delas, a delimitação da área dialetal do Falar Baiano, com a
precisão possível de ser alcançada, empreendida por meio de procedimentos geográficos que
consideraram a toponímia, indicadores como latitude e longitude, escalas e associação entre os
acidentes geográficos anotados por Nascentes (1953) e uma base cartográfica oficial brasileira
(IBGE (bCIM).

O esboço de traçado do Falar Baiano, que anteriormente se dispunha, ficava restrito a um
desenho à mão livre registrado nas obras: O linguajar Carioca em 1922 (apud NASCENTES,
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1955), o Idioma Nacional (NASCENTES, 1929), Divisão dialectológica do território brasileiro
(NASCENTES, 1955) e O Linguajar Carioca (NASCENTES, 1953). Todos os esboços trazem
cartogramas sem referência às escalas utilizadas, pontos cardeais, mapas geográficos que
serviram de base para a indicação de acidentes geográficos. Os traçados definidos pelo autor só
se concretizavam a partir da leitura da descrição da área geográfica circunscrita.

Independentemente das críticas que possam ser apontadas ao traçado definido por Ribeiro
(2012), qualquer pesquisador que for estudar a área geográfica do Falar Baiano e sua região
circunvizinha terá, hoje, um ponto de partida distinto daquele que a autora teve ao começar seu
trabalho. Dessa maneira, o limite aproximado aqui apresentado poderá ser utilizado em qualquer
programa computacional que utilize Sistemas de Informações Geográficas e redefinido por meio
de outros critérios que não os aqui defendidos, o que não invalidará a proposta, notadamente, a
aprimorará.

A segunda contribuição diz respeito a ser esta a primeira experiência de que se tem
registro de cartografação de área dialetal tão extensa, sem estar atrelada aos critérios de
demarcação geopolítica do país (um estado, uma região). A Dialetologia brasileira já produziu
atlas estaduais (APFB, EALMG, ALPB, ALS, ALPR, para citar as cinco primeiras obras), atlas
regionais - de macrorregiões geográficas (ALERS) ou de microrregiões (áreas litorâneas de
estados brasileiros, por exemplo), mas ainda não havia produzido documento descritivo de área
dialetal como a proposta nessa Tese.

O produto cartográfico apresentado na Tese é de caráter inovador, por se tratar de
delimitação de área dialetal circunscrita a 57 localidades de 11 estados da Federação. Os pontos
escolhidos recobrem a área do Falar Baiano e todas as áreas circunvizinhas a ele e consideraram-
se os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pernambuco, Piauí, Sergipe e Tocantins para composição da malha.

O desafio de fazer a descrição da área do Falar Baiano delineada por Antenor Nascentes
(1953) e de traçar áreas dialetais para uma área específica do Brasil foi alcançado. Por vezes, a
meta pareceu inalcançável, impossível, tantos eram os fatores a considerar. Um estudo sobre a
sócio-história da área geográfica e as linhas de migração e emigração nos 11 estados da
Federação englobados na pesquisa são certamente os itens que merecerão atenção quando da
autora na retomada do trabalho, ou quando se achar que ponto final é ponto de continuidade. A
ampliação do estudo, englobando outras localidades, também é um caminho a ser percorrido.
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