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Ao contrário da norma-padrão, que é tradicionalmente 
como um produto homogêneo, [...], a língua, na 
concepção dos sociolingüistas, é intrinsecamente 
heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre 
em desconstrução e em reconstrução. Ao contrário de um 
produto pronto e acabado, de um monumento histórico 
feito de pedra e cimento, a língua é um processo, um 
fazer-se permanente e nunca concluído. A língua é uma 
atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por 
todos os seus falantes, cada vez que eles se põem a 
interagir por meio da fala ou da escrita.  (BAGNO, 2007, 
p. 36). 
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RESUMO 

 

 

A presente dissertação teve como propósito realizar um estudo sobre o português 

falado pelos índios kiriri(s) de Mirandela, localizados na região de Ribeira do Pombal, 

no município de Banzaê, no sertão baiano.  Os kiriri(s) não detêm mais a sua língua 

nativa, o kipeá, da família linguística kariri, são falantes apenas de uma variedade do 

português brasileiro, fato de fundamental importância para os estudos em linguística 

histórica, já que pode desvendar características linguísticas necessárias para a 

compreensão da constituição histórica do português em sua longa jornada no solo 

nacional. Nessa perspectiva, o foco de análise para a redação da presente dissertação 

teve como principais metas observar características, tanto fônicas, quanto lexicais, 

presentes na fala dessa comunidade. Foi realizado o levantamento de dados bastante 

amplo, no sentido de permitir, dentro do possível, melhor precisão na análise dos 

fenômenos linguísticos identificados. Levantaram-se, assim, os principais aspectos 

fônicos patentes no material coletado, os conhecidos metaplasmos, partindo-se do 

pressuposto de que muitos dos fenômenos linguísticos verificados na oralidade desses 

índios, situados na região de Ribeira do Pombal, também ocorrem em diversas outras 

regiões do Brasil. Além disso, mesmo considerando o longo período de contato do povo 

kiriri com o português, postulou-se que o conhecimento desse português falado em 

Mirandela pode provavelmente revelar a existência de fósseis linguísticos 

geracionalmente transmitidos no decorrer da história dos kiriri(s), principalmente, 

resquícios de léxico ameríndios pertencentes ao tronco macro-jê que permanecem no 

português falado por essa comunidade. Realizou-se, assim, um levantamento exaustivo 

dos itens lexicais identificados em diversas áreas semânticas, extraídas de narrativas 

orais, como valorização de seus costumes e tentativa de registro cultural.  Com base no 

material coletado e considerando a riqueza lexical patente em suas narrativas, 

elaborou-se um glossário consoante aos campos conceituais relevantes culturalmente 

para a comunidade em estudo. 

 

 

Palavras-chave: diversidade sociolinguística; português kiriri; aspectos fônicos e 

lexicais.  
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ABSTRACT   

 

The purpose of this dissertation was a study on the Portuguese spoken by Indians 
Kiriri (s) Mirandela, located in the region of Ribeira do Pombal, in the municipality of 
Banzaê in Bahia. The Kiriri (s) does not hold over their native language, kipeá, Kariri 
linguistic family, speakers are just a variety of Brazilian Portuguese, a fact of 
fundamental importance for studies in Historical Linguistics, since it can uncover 
linguistic features necessary for the long journey on national soil. Was conducted of 
data wide enough to allow, where possible, enhanced accuracy in the analysis of 
linguistic phenomena identified. Dates were catalogued, so the main aspects phonic 
patents on the material collected, the metaplasms known, starting from the 
assumption that many linguistic phenomeno encountered in these oral Indians in the 
region of Ribeira do Pombal, also occur in several other regions Brazil, since these 
phenomeno are present in Brazilian Portuguese popular who, though they may be 
scattered in various localities, occur with enough intensity in the speech of this 
community. Moreover, even considering the long period of contact with the 
Portuguese people Kiriri, it was assumed that knowledge of Portuguese spoken by 
Kiriri (s) may probably prove the existence of linguistic fossil generationally 
transmitted over the history of Kiriri(s), mainly remnants of Native American lexico 
belonging to the Macro-Jê Trunk remaining in the Portuguese spoken by that 
community. To that end, we made an exhaustive survey of the lexical items identified 
in several Amerindian semantic areas, drawn from oral narratives of Kiriri (s) as 
appreciation of their customs and cultural record attempt. To do so, based on 
material collected and considering the lexical richness evident in his narratives, it was 
possible to collect remnants of the lexicon of indigenous languages, in order to 
identify possible lexical items from the trunk Macro-Jê and thus a glossary according 
to conceptual fields culturally relevant to the community under study.  

 

Keywords:  diversity sociolinguistics, portuguese kiriri, phonic and lexical aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando Cabral cruzou o Atlântico com suas dez naus e três caravelas, 

desembarcando no que viria a se chamar de Brasil, as terras “achadas” por ele já 

eram povoadas por milhões de pessoas, de diversos povos indígenas, que, 

conquanto diferentes etnicamente, seriam iguais para o olhar do europeu. 

 Essa diversidade de almas – linguística e culturalmente heterogêneas – foi 

genericamente denominada pelo termo índio. O uso dessa expressão para identificar 

os povos encontrados em toda a América mostrou-se claramente impróprio e 

inadequado, por não explicitar as diferenças existentes entre esses primeiros 

habitantes do Continente.  

No caso do Brasil, especificamente, todas as tribos indígenas foram 

reconhecidas como se fossem um só povo e uma só cultura, pelo “olho cego” e pelo 

“ouvido mouco” do homem comum europeu que fizeram com que se desprezasse, 

por completo, a diversidade linguística e cultural existentes.  

O mesmo ocorreu, de certa forma, com os negros capturados na África e 

trazidos para o Brasil. Diante da dificuldade encontrada pelos portugueses em 

explorar a mão de obra indígena e, ao mesmo tempo, com a certeza de lucro com o 

tráfico de escravos africanos, a Coroa portuguesa não hesitou em dar a sua parcela 

de contribuição para esse triste episódio na história da humanidade. Provindos de 

várias áreas do continente, pertencentes a diversos povos e culturas, esses negros 

eram capturados, acorrentados, amontoados nos navios negreiros e transportados 

em condições degradantes para trabalhar como escravos nas colônias portuguesas. 

Essa grande quantidade de seres humanos era expropriada de todos os seus 

valores culturais e de sua dignidade.  Basta dizer que, quando capturados, perdiam 

o nome de origem e adquiriam outro em substituição, além de, violentamente, 

receberem uma marca de ferro quente na pele. Quando ferrados ainda na 

embarcação que os transportavam, eram marcados com as iniciais do navio 

negreiro.  

Retomando os primeiros habitantes, no processo histórico de formação do 

português brasileiro, as línguas indígenas vão desempenhar um papel importante, 

sobretudo no início da colonização. No entanto, à medida em que avança o 

processo colonial, com a chegada de um número cada vez maior de escravos 
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africanos, os povos indígenas que não foram exterminados foram sendo deslocados 

para o interior do território. Como a pretensão da Coroa Portuguesa era a de 

expandir a “fé” e o “império”, tendo a língua como veículo fundamental para o 

contato entre culturas, o colonizador europeu sentiu a necessidade de se criarem 

mecanismos para a consecução desses objetivos, isto é, facilitar a comunicação e, 

consequentemente, a domesticação daqueles seres “rudes” e “sem alma”. 

Essa visão mostrou-se intencional e possuía, claramente, um cunho político, já 

que igualava em um só grupo diversos povos, troncos e famílias linguísticas, 

negligenciando as diferenças étnicas e culturais existentes entre os envolvidos, na 

contramão do que diz hoje Rodrigues (1994, p. 17) a esse respeito: 

 

Os índios do Brasil não são um povo: são muitos povos, diferentes de nós e 
diferentes entre si. Cada qual tem usos e costumes próprios, com 
habilidades tecnológicas, atitudes estéticas, crenças religiosas, organização 
social e filosofia peculiares, resultantes de experiências de vida acumuladas 
e desenvolvidas em milhares de anos. E distinguem-se também de nós e 
entre si por falarem diferentes línguas. 

 

Não obstante esse cenário, o Estado, assim como a Igreja, percebeu que não 

era interesse para os propósitos colonialistas explicitar a diferença e manter uma 

Babel linguística. Objetivaram, dessa forma, eliminar a multiplicidade de línguas, 

usando como estratégia a eleição daquela que, por ser predominante na costa e 

falada por um maior número de pessoas, seria satisfatória aos interesses do Estado 

português: uma língua ampla, geral, que desse conta do esforço da Coroa 

Portuguesa para efetivar a conquista do novo território. Segundo Franchetto e Leite 

(2006, p. 25-26) “[...] a multiplicidade de línguas era um empecilho à conversão, e 

todas as línguas deveriam ser reduzidas a uma só, a mais geral”.  

Para os propósitos colonialistas, portanto, a dicotomia também foi estabelecida 

entre as próprias línguas indígenas, ao definir a existência dos Tupi e dos Tapuia. 

Nessa perspectiva, o olhar português colocava sua língua e sua cultura como 

superiores e as demais línguas, no caso as indígenas, como inferiores e atrasadas. 

Mattos e Silva (2006, p. 240) argumenta que, “para além da área litorânea, se 

encontravam outros múltiplos grupos indígenas, genericamente chamados pelos tupi 

e pelos colonizadores de tapuias [...]”. Essa diversidade de línguas pertencia, 

principalmente, segundo classificações atuais, ao tronco linguístico Macro-Jê. 

Citando ainda Mattos e Silva (2006, p. 241), esse tronco “[...] se estendia pelos 
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interiores do Nordeste até o meio norte; pelos cerrados do Brasil Central até o Sul 

Oriental da Bacia do Prata; para o Sul do Brasil, ocupariam áreas de São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina”. 

Com a valorização das línguas do tronco Tupi, em detrimento das demais, 

criou-se um panorama ideológico no sentido de enaltecer a língua Tupinambá, 

produzindo, dessa forma, uma avaliação maniqueísta sobre as línguas, entre o que 

é bom e o que é ruim, entre o tosco e o elegante, língua de gente (abanheenga), 

língua bárbara (nheengaíba), uma língua "boa" e "superior", a qual se tornou 

referência entre as demais, condenando para sempre a diversidade e a 

heterogeneidade dos falares indígenas. 

Essa política praticada pelos jesuítas e pela Coroa Portuguesa causou um 

prejuízo incalculável para os povos indígenas do Brasil. A partir da criação de um 

ideal de índio, condizente com os interesses da metrópole, foram desrespeitadas 

todas as diferenças existentes entre os diversos povos indígenas, reprimindo as 

particularidades culturais contidas no modo de vida e na visão de mundo daquelas 

sociedades.  

Um fato de crucial importância para essa mudança de realidade foi a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, 

assegurando aos índios o direito de manterem a sua individualidade cultural e 

instituindo, como dever do Estado, a tarefa de reconhecer e proteger essas 

comunidades indígenas.  

A nova Carta Magna passou a reconhecer as organizações sociais, os 

costumes, as línguas, as crenças e as tradições culturais dos povos indígenas, além 

de discorrer sobre suas terras, exigindo uma consulta prévia às comunidades, no 

tocante a projetos de exploração de recursos minerais em seus territórios, 

principalmente contra a força destruidora das madeireiras e dos garimpos. Veja-se o 

que preceitua o caput do artigo 231 da Constituição Federal de 1988 (ANGHER, 

2005, p. 90):  

 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
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Nota-se claramente um avanço no reconhecimento dos direitos indígenas no 

território brasileiro. Com o advento do artigo 231 da Constituição Federal, 

garantiram-se, aos povos indígenas, o direito à terra e o usufruto da mesma. Está 

longe de ser uma devolução daquilo que é de direito às comunidades indígenas 

brasileira, já que os primeiros moradores do território não são mais donos do seu 

pedaço de chão, com a condição parcial de apenas usufruir dos frutos produzidos, 

sendo o domínio territorial pertencente à União.  

Essa lacuna criada com o advento da colonização ainda está longe de ser 

preenchida. Apesar do reconhecimento, nesses últimos 20 anos, pela Constituição 

Federal, dos direitos dos índios brasileiros, essas comunidades, até recentemente, 

principalmente aquelas localizadas na região Nordeste, não eram foco de especial 

interesse para os antropólogos brasileiros, chegando estes, por longo período, a 

negar a existência de povos indígenas, especialmente na Bahia. Isso explica, em 

parte, a grande carência de trabalhos especializados sobre o assunto. Felizmente, 

tal realidade está mudando com o aumento no número de pesquisadores 

interessados em conhecer e pesquisar sobre a realidade tanto social como 

linguística dessas comunidades. 

Para o tronco linguístico Tupi, em especial, muitos estudos já foram 

realizados, a começar pelo de Anchieta, com sua Arte de grammatica da lingoa mais 

usada na costa do Brasil que, para Rodrigues (1994), seria o Tupinambá a língua ali 

retratada. De lá para cá, diversos pesquisadores se debruçaram sobre essa 

diversidade de comunidades indígenas, a exemplo da expedição chefiada por Karl 

von den Steinen, antropólogo alemão que, percorrendo o Rio Xingu da nascente até 

a foz, pretendeu empreender, em 1887, contatos com os grupos indígenas 

xinguanos, compostos por diversas famílias e línguas pertencentes ao tronco Tupi. 

Outro exemplo foi a criação do Serviço de Proteção aos Índios, em 1910, tendo 

como seu primeiro diretor Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como 

Marechal Rondon, criador da célebre frase morrer, se preciso for, matar nunca. 

Entretanto, para o tronco linguístico Macro-Jê, especificamente, devido à 

estandardização da língua Tupinambá, os estudos foram mais rarefeitos, como 

afirma Rodrigues (1994), haja vista o reconhecimento linguístico das evidências 

desse tronco ser menos claras do que as encontradas para o Tupi. Ademais, o autor 
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afirma que o tronco Macro-Jê é constituído por um conjunto hipotético de línguas e 

famílias linguísticas extremamente diferenciadas entre si. 

Novas pesquisas foram realizadas principalmente após a década de 80, com 

a louvável intenção de recuperar a história dessas comunidades. Franchetto e Leite 

(2006) apontam como uma das vitórias dessa luta a identificação de comunidades 

indígenas consideradas extintas, a exemplo do Krénak e do Guató, ambas do 

Tronco Macro-Jê, que ainda conservam suas línguas e só deixaram de falar no dia-

a-dia para não serem vítimas de preconceitos. Nota-se, portanto, um novo olhar 

sobre a questão indígena no Brasil.  

Ainda considerando a opinião de Franchetto e Leite (2006), somente na 

segunda metade do século XIX, começa-se a ruptura na hegemonia de pesquisa e 

análise das línguas Tupi. Os viajantes, principalmente os missionários, desbravaram 

a imensidão do território, descrevendo e estudando línguas indígenas não 

pertencentes a esse tronco. 

Com base nesse cenário e considerando a hipótese de Rodrigues (1994) sobre 

o fato de que poucos estudos foram realizados sobre as línguas do tronco linguístico 

Macro-Jê, em comparação com as línguas do Tronco Tupi, realizou-se o presente 

estudo sobre o português falado pelos índios kiriri(s) de Mirandela, localizados na 

região de Ribeira do Pombal, no município de Banzaê, no sertão baiano.  

Esses índios não detêm mais a sua língua nativa, o kipeá, da família linguística 

Kariri. São falantes apenas de uma variedade do português brasileiro, fato de 

fundamental importância para os estudos em Linguística Histórica, já que pode 

desvendar características linguísticas necessárias para a compreensão da 

constituição histórica do português em sua longa jornada no solo brasileiro. 

Nessa perspectiva, o foco de análise para a redação da presente dissertação 

teve como principais metas observar características, tanto fônicas, quanto lexicais, 

patentes na fala dessa comunidade. Naturalmente, foi realizado o levantamento de 

dados bastante amplo, no sentido de permitir, dentro do possível, melhor precisão 

na análise dos fenômenos linguísticos identificados. Levantaram-se, assim, os 

principais aspectos fônicos patentes no material coletado, os conhecidos 

metaplasmos, partindo-se do pressuposto de que muitos dos fenômenos linguísticos 

verificados na oralidade desses índios, situados na região de Ribeira do Pombal, 

também ocorrem em diversas outras regiões do Brasil.  
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Além disso, mesmo considerando o longo período de contato do povo kiriri 

com o português, postula-se que o conhecimento do português falado por esses 

índios pode provavelmente revelar a existência de fósseis linguísticos 

geracionalmente transmitidos, principalmente, resquícios de léxico ameríndio 

pertencentes ao Tronco Macro-jê que permanecem no português falado por essa 

comunidade. Para tanto, foi feito um levantamento exaustivo dos itens lexicais 

ameríndios identificados em diversas áreas semânticas, extraídas de narrativas orais 

desses kiriri(s), como valorização de seus costumes e tentativa de registro cultural.  

Focando tal propósito, com base no material coletado e considerando a riqueza 

lexical patente em suas narrativas, fez-se a recolha de possíveis vestígios de léxico 

de línguas indígenas, com o intuito de identificar itens lexicais do tronco Macro-Jê e, 

dessa forma, elaborar um glossário consoante aos campos conceituais relevantes 

culturalmente para a comunidade em estudo. 
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2 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

2.1 COLONIZAR ERA PRECISO 
 

No processo de implantação do império colonial português, a Coroa, ávida em 

ampliar seus domínios, ansiosa para encontrar riquezas minerais no território recém-

descoberto e consciente da necessidade de manter a posse de suas terras, 

percebeu a urgência em estabelecer núcleos permanentes de povoamento, isto é, 

era preciso colonizar o Brasil. Para tanto, a metrópole baseou-se em três pilares 

fundamentais: a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo. 

No entanto, o estabelecimento do empreendimento colonial não se deu 

uniformemente em todo o território brasileiro. Ainda em 1532, quando começa 

efetivamente o povoamento da costa, área em que os portugueses iniciaram seu 

processo de expropriação das riquezas naturais, inicialmente com o pau-brasil, 

formou-se uma realidade que viria a apresentar vários desdobramentos, quer na 

perspectiva socioeconômica, quer na perspectiva linguística.  

Na nova Colônia, pela necessidade de uma estrutura adequada para os 

propósitos de Portugal, houve uma acentuada devastação das paisagens naturais e 

o extermínio desses primeiros habitantes do território. Considerando a opinião de 

Franchetto e Leite (2006, p 22), esse período foi a “época de deslumbramento, no 

encontro com o ‘outro’, e de violências e humilhações aos subjugados”. Em nome da 

nação portuguesa, muitas vidas foram ceifadas. 

Diferentemente, em outras áreas, a exemplo da Vila de São Vicente, região 

onde, atualmente, está situado o Estado de São Paulo, o avanço colonial foi mais 

lento, possibilitando a sobrevivência por mais tempo das populações indígenas e um 

contato cultural e linguístico mais prolongado entre portugueses e índios. Dessa 

relação relativamente amistosa, se comparada com a região Nordeste, foi possível a 

ocorrência de uma grande mestiçagem dos colonos, em sua maioria homens, com 

as índias falantes de línguas do tronco tupi, constituindo-se uma sociedade de 

mamelucos, isto é, uma sociedade engendrada da mistura entre brancos e índios. 

No Nordeste, região mais dinâmica economicamente, se comparada com a 

região Sudeste, a maioria dos povos indígenas foi dizimada rapidamente. Os índios 

dessa área ou foram exterminados ou integrados à sociedade colonial. É por essa 
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razão que, nessa parte do território brasileiro, atualmente, a exceção do Maranhão e 

do Piauí, não existem mais comunidades falantes de línguas indígenas. Com a 

criação do Governo-Geral1, em 1548, com sede na capitania da Bahia de Todos os 

Santos, o rei de Portugal pretendeu diminuir o isolamento administrativo da colônia, 

além de criar estratégias mais eficientes contra os povos indígenas que resistiam à 

invasão. Mem de Sá, o terceiro governador-geral, deixou sua marca na história da 

colonização, ao exibir como troféus fileiras gigantescas de índios mortos, genocídio 

de milhares de pessoas que, com suas mortes, desapareceram também seus 

valores culturais e, como não poderia deixar de ser, suas línguas. Na Bahia, por 

exemplo, os povos que sobreviveram às atrocidades do sistema colonial, são 

falantes apenas de variedades do português brasileiro, a exemplo dos índios 

pataxó(s) e dos índios kiriri(s).  

Com os negros africanos, trazidos para o Brasil como mão-de-obra escrava, 

não foi diferente. Como afirma Machado Filho (2007, p. 31) em “substituição aos 

índios, vão, como se sabe, cada vez mais, endossar o cenário sócio-histórico, em 

velada, mas crescente influência, os negros africanos, vergonhosamente 

escravizados”.  

Nesse segundo momento, passa a ser menor a influência das línguas 

indígenas. Mateus (2006, p. 71) argumenta que desde cedo e até o século XIX, em 

navios negreiros, desembarcavam incessantemente “na costa brasileira incontáveis 

grupos de negros, cujo número veio a ultrapassar rapidamente os dos primitivos 

habitantes da terra”.  Sobre isso, veja-se a opinião de Mattos e Silva (2004, p. 20): 

 

Enquanto os índios ou foram dizimados ou fugiram para as margens 
geográficas do país, e vêm aflorando, quando menos se espera, como está 
ocorrendo em alguns pontos do Nordeste, muitos negros, dilacerados à 
partida e em seguida, acantonados, quando puderam, em locais de refúgio, 
ou para sobreviver ou para tentar vencer seus opressores: vencidos os 
quilombos, restam, certamente, em múltiplos pontos do Brasil grupos que se 
defenderam sob a proteção natural (e sobrenatural) e que aos poucos se 
revelam.  

 

                                                 
1 O primeiro Governador Geral da Colônia, Tomé de Souza, fundou a cidade de Salvador e implantou 
seu governo em 1549. Junto com a comitiva de Tomé de Souza, pisou em terras brasileiras o primeiro 
jesuíta da Companhia de Jesus, Manuel da Nóbrega. Essa Companhia, fundada em 1534, pelo padre 
Inácio de Loiola, foi um dos pilares da Contra-Reforma Católica na tentativa de conter o crescimento 
do protestantismo na Europa e nas regiões descobertas com as Grandes Navegações.  
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Entra em cena, portanto, o africano, um dos agentes formatadores do 

português geral brasileiro que, para Mattos e Silva (2004), é o antecedente histórico 

do português popular brasileiro.  

Assim, não menos cruel foi o tratamento dado a essas pessoas capturadas na 

África e trazidas para o Brasil. Embora os portugueses tivessem consciência de que 

naquele continente viviam diversas etnias de diferentes culturas, esses 

colonizadores os obrigaram ao nivelamento e a subserviência, no processo de 

escravidão a que se submeteram historicamente, passando a serem identificados, 

simplesmente, como pretos ou negros. 

 

 

2.2 COMUNICAR PARA DOMINAR: AS LÍNGUAS GERAIS  

 

Como se sabe, a ocupação do território que viria a se chamar de Brasil 

começou muito antes do século XVI, quando os portugueses pisaram pela primeira 

vez em Pindorama, terra de exuberantes palmeiras. Por aqui já habitavam centenas 

de povos, de identidades históricas próprias, falantes de muitas e diferentes línguas 

e com valores socioculturais e religiosos bem heterogêneos.  

Ao contrário do português, o índio não conhecia o dinheiro, a propriedade 

privada e, tampouco, o trabalho escravo. Tais fatores são fundamentais para se 

entender o trágico resultado do contato entre esses dois personagens de nossa 

história. Desejosos de expandir a fé e o império, os colonizadores perceberam a 

necessidade de se estabelecer um processo de comunicação com os nativos de 

forma a viabilizar os ambiciosos projetos exploratórios estabelecidos pela Coroa.  

Objetivaram, prioritariamente, eliminar a multiplicidade de línguas existentes 

no território brasileiro usando como estratégia a eleição daquela que, por ser 

predominante na costa e falada por um maior número de pessoas, seria satisfatória 

aos interesses do Estado português: uma língua ampla, geral, que desse conta do 

esforço da Coroa Portuguesa para efetivar a conquista do novo território. Para 

Franchetto e Leite (2006, p. 26) a “multiplicidade de línguas era um empecilho à 

conversão, e todas as línguas deveriam ser reduzidas a uma só, a mais geral”.  
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Muitas discussões já foram travadas nos centros acadêmicos, sejam elas 

sociológicas, antropológicas ou linguísticas2 quanto à questão de ter havido ou não 

uma língua de uso geral, abandonada no século XVIIII. O linguista Aryon Rodrigues, 

uma das maiores referências em línguas indígenas no Brasil, defende ter havido 

apenas duas línguas gerais setorizadas, ignorando, de certa forma, a presença 

dessas línguas em outras partes do território. Esse referido autor traz o conceito de 

língua geral segundo o qual seriam línguas de origem indígena, faladas 

principalmente por nativos, os chamados caboclos, oriundos da mistura entre índios 

e europeus. Nas palavras de Rodrigues (1996, p. 5): 

 

A expressão língua geral tomou um sentido bem definido no Brasil nos 
séculos XVII e XVIII, quando, tanto em São Paulo como no Maranhão e 
Pará, passou a designar as línguas de origem indígena faladas, nas 
respectivas províncias, por toda a população originada no cruzamento de 
europeus e índios tupi-guaranis (especificamente os tupis em São Paulo e 
os tupinambás no Maranhão e Pará), à qual foi-se agregando um 
contingente de origem africana e contingentes de vários outros povos 
indígenas, incorporados ao regime colonial, em geral na qualidade de 
escravos ou de índios de missão.   

 

Baseado em dados demográficos e históricos, Aryon Rodrigues defende que, 

na área costeira compreendida entre o Rio de Janeiro e o Piauí, não houve 

condições sociolinguísticas adequadas para a formação de línguas gerais e que, 

apenas na região Sul, formou-se a Língua Geral Paulista (LGP) e, no extremo Norte, 

formou-se a Língua Geral Amazônica (LGA). 

Outros linguistas, por outro lado, a exemplo de (LOBO; MATTOS E SILVA; E 

MACHADO FILHO, 2006, p. 614), abordam a questão da língua geral no Sul da 

Bahia, na segunda metade do século XVIII, ampliando a opinião de Aryon Rodrigues 

para o cenário baiano e apresentam, com clareza, a seguinte interpretação:  

 

Para Rodrigues (1996: 06), língua geral é uma expressão lexicalizada, um 
termo técnico, que deveria ser utilizado unicamente para designar uma 
situação sociolingüística bastante peculiar e restrita na história do Brasil: a 
do surgimento de línguas que se formaram em “condições especiais de 
contato entre europeus e povos indígenas”. Nomeadamente a Língua Geral 
Paulista (LGP), de origem tupiniquim, falada de início em são Paulo e, 
posteriormente, levada pelas bandeiras, em Minas Gerais, no Sul de Goiás, 
no Mato Grosso e no Norte do Paraná, e a Língua Geral Amazônica (LGA), 

                                                 
2 Aryon Rodrigues (1994) defende a hipótese restrita de que foram geradas duas línguas gerais focando 
exclusivamente dois cenários: uma língua geral paulista e uma língua geral amazônica. Por outro lado, autores 
como Lobo et al. (2006), baseados em dados localizados no Arquivo Público do Estado da Bahia, ampliam o 
conceito restrito de Rodrigues, ao trazerem novos dados sobre as línguas gerais para o cenário baiano. 
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de origem tupinambá, falada de inicio no Pará e no Maranhão e, 
posteriormente, na Amazônia, acompanhando a expansão portuguesa na 
área. 

 

Ainda considerando a opinião de (LOBO; MATTOS E SILVA; E MACHADO 

FILHO, 2006, p. 628): 

 

A nossa conclusão vai no sentido de afirmar a propriedade não 
necessariamente de resguardar o caráter polissêmico da expressão língua 
geral em toda a sua amplitude, mas de indicar que, tendo sido o termo 
utilizado em contextos demográficos e, portanto, lingüísticos diversos dos 
previstos por Rodrigues, não se possa falar de apenas duas línguas gerais 
na história lingüística do Brasil. 
 

E mais adiante, novamente, para os autores supracitados (p. 613): 

 

Falar da história lingüística mais recuada do Brasil, especificamente sobre a 
difusão de uma chamada língua geral é um desses casos. Os registros são 
parcos e o consenso, sobre o termo, inconcepto. Talvez por isso tenha a 
expressão língua geral, até hoje, permitido diversas interpretações. 

 

Pela grande extensão territorial e pela necessidade de comunicação 

necessária desde os primeiros anos de colonização, a possível presença de línguas 

gerais em outras áreas diferentes daquelas delimitadas por Aryon Rodrigues é 

bastante plausível. Mattos e Silva (2004, p. 14-15), fazendo referência a Houaiss 

(1985), traz à baila também a discussão sobre essa possibilidade, ao relatar a 

possível existência de uma língua geral Kariri na região Nordeste:  

  

O processo colonizador e evangelizador dos séculos XVI e XVII teve de 
utilizar como instrumento fundamental para a dominação, línguas indígenas 
brasileiras. Embora homogeneizadora da atividade catequética – construiu 
um “tupi jesuítico” –, a língua geral da costa, de base tupi, chegou a ser um 
risco para a hegemonia do português no Brasil, juntamente com outras 
línguas gerais indígenas que foram veículos de intercomunicação entre 
brancos, negros e índios não só no litoral brasileiro, mas nas entradas 
paulistas; pelo nordeste teria sido uma língua geral cariri (Houaiss, 1985: 
49-50) e na Amazônia a língua geral de base tupinambá é o antepassado 
do nheengatu, que persiste hoje em área de complexo multilingüismo no rio 
Negro, língua brasileira, fruto vivo da morte de outras línguas.  

 

Historicamente, registra-se que o século XVIII é marcante por ter sido nele 

que se iniciou o declínio das línguas gerais, que terminaram por perder quase todo o 

seu espaço para a língua portuguesa, hoje hegemônica, considerando como ponto 
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de referência o Diretório do Marquês de Pombal, publicado em 1757 e 1758, 

proibindo o uso da língua geral e tornando a língua portuguesa oficial e obrigatória3. 

Tal documento, confeccionado em 3 de maio de 1757, trouxe decisões que 

foram aplicadas incialmente ao Pará e ao Maranhão e ampliadas, em 17 de agosto 

de 1758, para todo o território brasileiro. A proibição pombalina foi um dentre os 

vários fatores extralinguísticos responssáveis pelo extermínio quase que total das 

línguas indígenas ainda existentes no Brasil. Além do diretório do Marquês de 

Pombal, outros fatos contribuíram para a decadência da língua geral, a exemplo da 

expulsão dos jesuítas, em 1759, seus principais defensores, e a chegada de 

numerosos imigrantes portugueses seduzidos pela descoberta das minas de ouro, 

em Minas Gerais4.  

Com a descoberta do ouro, em 1694, o projeto colonial dá um grande passo 

para a sua consolidação. Nota-se que, até esse período, a língua portuguesa, 

mergulhada em um multilinguismo generalizado, não é a mais falada na colônia, 

convivendo em igualdade e, até mesmo, em desvantagem em ralação às outras 

línguas, sejam elas indígenas ou africanas. Em Vila Rica (atual Ouro Preto), a 

colônia portuguesa aufere um novo impulso econômico e apresenta o seu primeiro 

surto de urbanização.  

Em fins do século XVII e durante o século XVIII ocorre um notável 

crescimento da população brasileira, com a importação cada vez maior de escravos 

africanos e a chegada crescente de imigrantes portugueses atraídos pela “febre do 

ouro”. Assim, desenvolve-se uma estrutura administrativa, com funcionários, 

                                                 
3 Nota-se que as línguas indígenas foram fundamentais para a comunciação entre os portugueses e 
as populações aloglotas, principalmente nos primeiros séculos da colonização, a exemplo dos 
bandeirantes que as utilizavam em suas expedições para o interior do território. Porém, “em 1757, 
com o Marquês de Pombal, se define explicitamente para o Brasil, uma política linguística e cultural 
que fez mudar de rumo a trajetória que poderia ter levado o Brasil a ser uma nação de língua 
majoritária indígena, já que os dados históricos informam que uma língua geral de base indígena 
ultrapassara de muito as reduções jesuíticas e se estabeleia como língua familiar  no Brasil 
eminentemente rural de então. Pombal define o português como língua da colônia, 
consequentemente obriga o seu uso na documentação oficial e implementa o ensino leigo no Brasil, 
antes restrito à Companhia de Jesus, que foi expulsa do Brasil” (MATTOS E SILVA, 2004, p. 20-21). 
4 Com a decadência do açúcar, principalmente na segunda metade do século XVII, a Coroa 
Portuguesa incentivou expedições de bandeirantes para o interior do território à procura de metais 
preciosos.  A corrida do ouro trouxe grandes mudanças e também conflitos. Como as minas foram 
descobertas pelos paulistas, muitos forasteiros, vindos de toda parte, intitulados jocosamente de 
emboabas, também tencionavam explorar as jazidas, sendo inevitável a deflagração da famosa 
Guerra dos Emboabas (1708-1709). Administrativamente, com o ouro, desloca-se o centro 
econômico, antes pertencente às capitanias do Nordeste. Em 1759, extinguiu-se o sistema de 
capitanias hereditárias; em 1763, a capital da colônia foi deslocada de Salvador para o Rio de 
Janeiro, mudando o eixo político e econômico da região Nordeste para a região Sul. 
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magistrados, o surgimento de um sistema de produção e circulação de escritos e um 

público leitor. Junto a isso, esboça-se uma norma culta brasileira, letrada e já 

apresentando, obviamente, traços de diferenciação do falar da metrópole. Autores 

como Paul Teyssier e Serafim da Silva Neto denunciaram algumas dessas 

diferenças, surgidas ao longo do tempo, ao apresentarem a não distinção, pela 

população brasileira, entre pretônicas abertas e fechadas, o alteamento de vogais 

médias e mudança na ordem dos clíticos.  

Esse avanço lusófono, reforçado com a vinda da família real para o Rio de 

Janeiro, em 1808, traz consigo o aprofundamento da lusofonia, já que esse 

contingente populacional vai ser referência em termos de padrão de comportamento 

cultural e, naturalmetne, linguístico.  

Todos esses fatos históricos, portanto, acontecidos ao longo da implantação 

do empreendimento colonial português, deixaram como herança, após esses 500 

anos de história, comunidades que não são mais falantes de suas línguas nativas, 

além de outras que, mesmo mantendo as suas línguas de origem, escondem-nas 

por medo de sofrerem retaliações e preconceitos. É o que Mattos e Silva (1988) 

chama de “etnia dominada” pela necessidade de sobrevivência e obrigatoriedade de 

adaptação a uma nova realidade, sendo mais seguro e menos doloroso conhecerem 

e adotarem o idioma do dominador.  

Esse fato não é novidade, já que, ainda na antiguidade, os povos da 

Península Ibérica, subjugados pelo Império Romano, tinham de se adaptar à nova 

realidade imposta e adotar o latim como estratégia de sobrevivência. A reflexão de 

Mattos e Silva (1988, p. 39), para o português brasileiro, também segue essa lógica: 

 

Cedo o português tende a predominar na comunicação interétnica, e, em 
certos casos, intertribal, em detrimento das línguas indígenas. A 
necessidade de aprender português surge durante o contacto intermitente, 
ao começar a participação do índio no sistema econômico regional, quer 
como fornecedor de mão de obra esporádica quer de produtos florestais ou 
agrícolas; mas é durante o contacto permanente que essa necessidade se 
torna compulsiva, sendo exigência para o próprio sobreviver do grupo em 
sua qualidade de etnia dominada.  

 

Pela citação de Mattos e Silva (1988) e pela compreensão do processo de 

domínio e extermínio da maioria das línguas no território brasileiro, chega-se à 

conclusão de que língua e política possuem uma relação muito próxima, no sentido 

da forte imposição econômica e social pelos reais fatores do poder. Esse fato é 
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claramente explicitado por Franchetto e Leite (2006, p. 20) ao dizerem que um “dos 

principais fatores dessa condenação à morte é a pressão das línguas nacionais, em 

situações de poder superior socioeconômico”.   

Nessa perspectiva, com a expulsão dos jesuítas por conta da política de 

Pombal, em meados do século XVIII, e a proibição de se falarem ou estudarem 

línguas indígenas, deflagrou-se um acentuado declínio da LGP, permanecendo 

provisoriamente ainda hegemônica a LGA, na região Norte do país.  

Essa realidade começa a se alterar com o desenvolvimento de atividades 

econômicas na região, a exemplo do cultivo da borracha, favorecendo a migração de 

grandes contingentes populacionais.  

Para a extração do látex oriundo da seringueira, acontece uma migração de 

nordestinos, principalmente do Ceará, estado mais atingido pela seca do final do 

século XIX. Como esse grupo era geralmente composto por pessoas que falavam 

apenas a língua portuguesa e sendo esta mesma língua a que foi utilizada nas 

relações comerciais recém surgidas na região, o idioma português passou a ocupar 

grande espaço no cenário linguístico da área onde antes predominava a LGA. Veja-

se a figura 01, a seguir:   
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FIGURA 1: Área de atuação do nheengatu no Vale do Rio Negro 
(Fonte: Taylor, G. (1985). Apontamentos sobre o nheengatu no Rio Negro, Brasil, Ameríndia, 10, p. 6) 

 

Segundo Rodrigues (2006), após a expansão da língua portuguesa na região 

amazônica, restringiram-se bastante os locais que mantiveram o uso da língua geral. 

A LGA, antecedente do hoje conhecido como nheengatu, tem uma área de atuação 

muito restrita na região Norte do Brasil, sendo a cidade de São Gabriel da 

Cachoeira, no rio Negro, o local onde o nheengatu apresenta maior expressividade, 

chegando a ser elevada ao status de língua oficial.     

Em síntese, das aproximadamente 1.175 (mil cento e setenta e cinco) línguas 

indígenas, estimativa de Rodrigues (1994), resistiram cerca de 180, faladas por 

aqueles poucos sobreviventes, refugiados em reservas espalhadas pelo país e, 

nessa mesma direção, das 200 (duzentas) a 300 (trezentas) línguas africanas 

transplantadas para cá, não há registro de língua africana sendo falada hoje como 

nativa por nenhuma comunidade linguística brasileira. 
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2.3 UMA HISTÓRIA DE PERDAS E DANOS 

 

A história dos povos indígenas em solo brasileiro, já contada e recontada por 

historiadores e linguistas, revela o massacre étnico, cultural e linguístico, por conta 

das atrocidades cometidas, em nome do poder econômico, pela Coroa Portuguesa.  

Para Franchetto e Leite (2006, p. 17), a história dos povos indígenas do Brasil 

é uma “história de perdas e danos”.  

Perda no sentido de destruição, isto é, grosso modo, ser ou ficar privado de 

algo que possuía. Com a perda, priva-se totalmente da coisa ou do objeto. Dessa 

forma, considerando o conhecido massacre dos povos indígenas do Brasil, logo nos 

primeiros séculos de colonização, milhões de pessoas foram exterminadas, 

representando uma perda assustadora de vidas humanas. Seja através do genocídio 

em massa, seja através de epidemias trazidas do Velho Mundo e disseminadas, 

muitas vezes, intencionalmente, entre os nativos ou, ainda, pela redução progressiva 

dos territórios utilizados, há séculos, pelos nativos para suas práticas tradicionais de 

sobrevivência como a caça, a pesca e a coleta, vivenciou-se um processo acelerado 

de depopulação das comunidades indígenas.  

Com esse trágico cenário, nota-se não só a perda de muitas vidas, mas, 

também, a perda da memória e de todo um passado desses povos. Numa rápida 

demonstração da situação atual das línguas indígenas do Brasil, têm-se uma idéia 

do que se perdeu. Veja-se o gráfico nº 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 01: percentagem das línguas indígenas do Brasil da colonização até 
hoje. 
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Pelo gráfico demonstrado acima, percebe-se uma quase completa destruição 

da diversidade linguística nos últimos 500 anos. Com base em um número de 180 

línguas hoje faladas, Rodrigues (1994) faz referência a uma estimativa de perda na 

ordem de aproximadamente 1.000 (mil) línguas nesse período. Em termos 

percentuais, a estimativa representa uma perda de 85% (oitenta e cinco por cento) 

das línguas outrora existentes.  

No caso dos danos, no sentido de ‘prejuízos por estrago ou inutilização de um 

determinado bem’, tem-se uma deterioração da coisa, sem implicar, entretanto, em 

sua extinção ou desaparecimento. Não obstante, uma perda pode significar danos, 

no sentido em que pode trazer consequências e prejuízos futuros, sobretudo quando 

essa perda se relaciona com a questão cultural. É o caso da extinção de diversas 

línguas indígenas. A perda dessas línguas, portanto, já que um fato social nunca 

acontece sozinho, traz como consequência o fato de não ser mais transmitida para 

as gerações futuras. A perda, nesse caso, significou algo bem mais radical e 

profundo na dolorosa história dos povos indígenas e trouxe consigo prejuízos 

irreparáveis para essas comunidades. 

Considerando os danos como consequências das perdas, no processo de 

colonização e genocídio indígena, os índios que não morreram, exterminados pelas 

doenças transmitidas ou por chacinas provocadas intencionalmente pelos 

colonizadores, se integraram completamente à sociedade brasileira ou se refugiaram 

no interior do país, isolados ou sob a “proteção” do Estado. Veja-se na citação de 

(RODRIGUES, 1993, p. 22) uma explicação clara dos danos provocados pela morte 

de diversas línguas indígenas no território brasileiro, causados como consequência 

dessas perdas: 

 

A situação das línguas é, portanto, extremamente grave, seja do ponto de 
vista da perda do conhecimento lingüístico e cultural que o desaparecimento 
de qualquer língua significa, seja do ponto de vista da desintegração social 
e espiritual que acarreta para esses povos. 

 

 Os povos indígenas da Bahia, por exemplo, sofreram a perda de suas línguas 

nativas e, como consequência, foram privados de boa parte de seus costumes, seus 

mitos, sua poesia, sua dança e sua música.  Além disso, não vivem mais em 

comunidade, no sentido original de uma estrutura social com comportamento 

genuinamente indígena. 
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Diante de tantas perdas, os danos irreparáveis tanto culturais como linguísticos 

para esses povos foram incalculáveis. A comemoração dos 500 anos do Brasil não 

parece, sob essa ótica, ser algo digno de aplausos para os índios. Sem o verdadeiro 

respeito às suas tradições e valores culturais, os povos indígenas continuarão 

marginalizados e encarados como seres estranhos, diferentes, inferiores e, 

naturalmente, esquecidos.  

Não é novidade dizer que as comunidades indígenas brasileiras, até 

recentemente, principalmente aquelas localizadas na região Nordeste, não eram 

foco de especial interesse para os antropólogos, chegando estes, por longo período, 

a negar a existência de povos indígenas, especialmente na Bahia. Esse fato 

justifica-se, talvez, em função da visão da antropologia estruturalista, ao ver a língua 

como um sistema homogêneo. Isso explica, em parte, a grande carência de 

trabalhos especializados sobre o assunto. Tal postura levava a crer que a causa 

indígena e o reconhecimento de seus direitos eram temas considerados 

secundários, insignificantes, deslocados dos grandes debates da antropologia.   

O senso comum, por exemplo, por conta da carência de pesquisas voltadas 

para as comunidades indígenas, especialmente na Bahia, sabe muito pouco sobre a 

diversidade cultural e linguística desses povos. Uma grande prova disso são as 

informações veiculadas, na impressa televisiva ou escrita, sobre o assunto. Não é 

difícil encontrar informações equivocadas sobre os troncos e famílias linguísticas, 

além da associação de povos ameríndios a regiões do país onde nunca estiveram 

presentes, a exemplo de topônimos indígenas do tronco linguístico Tupi em locais 

habitados por índios do tronco Macro-Jê.  

Note-se que, conceitualmente, troncos, famílias e línguas são coisas distintas. 

Segundo Rodrigues (2006), admite-se, para o Brasil, a existência de dois grandes 

troncos linguísticos: o Tronco Tupi, falado por povos que no passado colonial se 

encontravam localizados mais ao litoral do território e o Tronco Macro-Jê, mais para 

o interior. Para um melhor entendimento do que seja um tronco linguístico, tem-se 

em mente que as línguas que o integram, em um passado mais distante, foram 

constituídas tendo por base um ancestral comum a que Aryon Rodrigues e muitos 

outros estudiosos que o precederam convencionaram chamar de Tronco. Portanto, 

todas as línguas do mundo são classificadas em famílias baseando-se no critério 
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genético, isto é, uma família é composta por um grupo de línguas provenientes de 

uma mesma origem.  

Considerando a opinião do mesmo autor, além do mencionado acima, ainda 

existem no território brasileiro 20 (vinte) famílias linguísticas não classificadas em 

nenhum dos troncos citados. Assim, resumidamente falando, as línguas indígenas 

faladas no Brasil são reunidas, devido às suas semelhanças, em famílias linguísticas 

que, por sua vez, são agrupadas em troncos linguísticos. Essas diversas línguas 

revelam uma origem comum e uma diversificação própria do processo de mudança 

que ocorre nas línguas ao longo do tempo. Outras línguas são agrupadas apenas 

em famílias, existindo famílias compostas apenas por uma língua, também 

conhecidas como línguas isoladas, por apresentarem características linguísticas 

muito específicas e não possuírem semelhanças com nenhuma outra língua 

conhecida. 

 

 

2.3.1 O tronco Tupi  

 

Os povos indígenas que faziam parte desse tronco linguístico concentravam-se 

nas regiões costeiras e, como o Tupinambá, uma das línguas pertencentes ao 

Tronco Tupi, possuía uma variedade dialetal expressiva; tal língua foi eleita como 

veículo de comunicação entre colonizadores e índios. 

Veja-se, na figura 01, os povos do tronco linguístico tupi, distribuídos nas 

regiões costeiras, no momento inicial da colonização do Brasil: 
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Figura 02: distribuição dos povos indígenas Tupi-Guarani no início 
do século XVI 
Fonte: Fausto, C. Fragmentos de história e cultura tupinambá. In: 
Cunha, M. C. História dos índios no Brasil. São Paulo: Cia. das 
Letras/Fapesp/SML, p. 384. 

 

Veja-se o quadro baseado na classificação genética de Aryon Rodrigues 

atualizada para o site do Instituto Socioambiental (ISA): 
 

 
FAMÍLIAS  

 
LÍNGUAS  

 
DIALETOS  

 
Akwáwa 

Parakanã 
Suruí do 
Tocantins 

Amanayé  
Anambé  
Apiaká  

Araweté  
Asuriní do Xingu  

Asurini do Tocantins 
 

Avá-Canoeiro  
Guajá  

 
Guarani 

Kaiowá  
Mbyá  

Nhandéva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Tupí-Guaraní 

Kaapór (Urubu-Kaapór)  
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Kamayurá  
Kayabí  

 
 
 

Kawahíb 

Parintintin  
Diahói  
Juma  

Karipúna  
Tenharin  

Uru-Eu-Wau-Wau 
 

Kokáma 
Kokáma  
Omágua 

(Kambeba) 
Língua Geral Amazônica (Nheengatú). É Amazônica 
para distinguir da outra Língua Geral, a Paulista, 
agora já extinta; Nheengatú é um nome um tanto 
artificial, que lhe deu o Gen. Couto de Magalhães 
em seu livro O selvagem, de 1876. 

 

Tapirapé  
Tenetehára Guajajara  

Tembé 
Wayampí (Waiãpi, Oiampi)  

Xetá  
Zo’é (Puturú)  

Família Arikém Karitiána  
Família Awetí Awetí  

Juruna (Yuruna)   
Família Juruna Xipaia  
Família Mawé Mawé (Sateré-Mawé)  

Aruá  
Cinta-Larga  

Gavião (Ikôro)  
Mondé  

Suruí (Paitér)  

 
 
 

Família Mondé 

Zoró  
 
 
 
 

Família Puroborá 

Puroborá. É um povo de cuja língua há documentos 
dos anos 20 (Koch-Grünberg) e dos anos 50 (W. 
Hanke) e de que há ainda alguns remanescentes 
dispersos de Porto Velho até o Guaporé (RO/MT). A 
equipe do Setor Lingüístico do Museu Goeldi tem 
feito contato com alguns e gravado dados 
lingüísticos) 

 

Kuruáya   
Família Mundurukú Mundurukú  

 
Família Ramarama 

 
Káro (Arara) 

 

Ajurú (Wayoró)  
Makuráp  
Mekém  

Sakirabiár  

 
 
 

Família Tuparí 

Tuparí   
Quadro 1 – Tronco Linguístico Tupi 
Fonte: Classificação de Aryon Dall'Igna Rodrigues, divulgada na obra Línguas brasileiras : para o conhecimento 
das línguas indígenas (São Paulo: Loyola, 1986), atualizada em 1997 para o site do Instituto Socioambiental 
(ISA). 
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2.3.2 O Troco Macro-Jê 

 

Além do tronco Tupi, o já citado Tronco Macro-Jê, mais para o interior do 

território, também era composto por diversas famílias linguísticas, a exemplo das 

famílias botocudo, boróro, Krenák, jê, karajá e kariri. Veja-se o quadro também 

baseado na classificação genética de Rodrigues (1986): 

FAMÍLIAS  LÍNGUAS  DIALETOS  

Boróro Família boróro 
Umutina 

 

Família krenák Krenák 
Família guató Guató 

 

 
Akwén 

Xakriabá  
Xavánte  
Xerénte 

Apinayé  
 

Kaingáng 
Kaingáng do Paraná  

Kaingáng Central  
Kaingáng do Sudoeste  
Kaingáng do Sudeste 

 
 
 

Kayapó 

Gorotíre  
Kararaô  

Kokraimoro  
Kubenkrankegn  
Menkrangnoti  

Mentuktíre (Txukahamãe)  
Xikrín 

Panará (Kren-akore, 
Kren-akarore) 

 

Suyá Tapayúna 
 
 
 

Timbira 

Canela Apaniekra  
Canela Ramkokamekra  

Gavião do Pará (Parkateyé)  
Gavião do Maranhão (Pukobiyé)  

Krahô  
Krenjê (Kren-yé)  
Krikatí (Krinkati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família jê 

Xokléng (Aweikóma)  
Javaé  
Karajá  

 
Família karajá 

Xambioá  
Maxakalí   

 
Família maxakalí 

Pataxó e Pataxó Hã-
Hã-Hãe (já não falam 

mais suas línguas) 

 

 
Família ofayé 

Ofayé (Opayé, Ofayé-
Xavante) 

 

Família rikbaktsá Rikibaktsá (Erikpksá)  
 

Família yatê 
Yatê (Iatê, Fulniô, 

Carnijó) 
 

Quadro 2 – Tronco Linguístico Macro-Jê 
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Fonte: Classificação de Aryon Dall'Igna Rodrigues, divulgada na obra Línguas brasileiras : para o conhecimento 
das línguas indígenas (São Paulo: Loyola, 1986), atualizada em 1997 para o site do Instituto Socioambiental 
(ISA). 

Para esse tronco linguístico, como anteriormente dito, devido à 

estandardização da língua Tupinambá, os estudos foram mais rarefeitos, como 

afirma Rodrigues (1994), haja vista o reconhecimento linguístico das evidências 

desse tronco ser menos claro do que o das encontradas para o Tupi. Ademais, o 

autor afirma que o tronco Macro-Jê é constituído por um conjunto hipotético 

de línguas e famílias linguísticas extremamente diferenciadas entre si. 

Dos poucos exemplos que podem ser citados está o trabalho realizado por 

Wetzels (2007), sobre os maxacali(s), que ainda detêm sua língua e cuja 

comunidade está localizada na divisa dos estados da Bahia e de Minas Gerais. A 

par desse exemplo, podem-se ainda citar outras línguas em uso pelos índios, a 

exemplo do boróro, guató e o ofayé, que estão sendo estudadas atualmente.  Por 

outro lado, outras línguas pertencentes a esse tronco já deixaram de ser faladas, a 

exemplo de todas as línguas da família Kariri.   

Para a família linguística Kariri, hoje considerada extinta, existem documentos 

que apresentam uma quantidade não muito grande de dados, a exemplo daqueles 

registrados na gramática e no catecismo Kipeá, elaborados pelo jesuíta Luiz V. 

Mamiani (1698; 1699), e um catecismo Dzubukuá, elaborado pelo capuchinho 

Bernardo de Nantes.  

Dentro dessa família existe uma comunidade de índios kiriri(s), foco da 

presente dissertação. Esses índios não são mais falantes de sua língua, o Kipeá. 

Eles utilizam apenas algumas palavras e frases soltas de seu idioma nativo em 

rituais religiosos e festejos na comunidade. Veja-se o que diz Rodrigues (1994, p. 

20): 

 

O Kirirí é uma língua que, embora bem documentada no fim do século XVII, 
depois desapareceu completamente; hoje os últimos descendentes da 
grande nação Kirirí, no norte da Bahia, só falam português (algumas 
pessoas, entre eles, guardam a memória de palavras soltas de sua língua 
original). 

 

Os próprios kiriri(s), moradores da reserva de Mirandela, pela consciência que 

possuem de não mais falarem a sua língua nativa, argumentam que, entre eles, não 

há mais ninguém que saiba se comunicar através do Kipeá. Há apenas aqueles que 
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conhecem alguns itens lexicais sem, entretanto, estabelecerem comunicação 

através desses itens.  

 

3 SITUANDO A COMUNIDADE  

 

Ao contrário dos povos indígenas que viviam no litoral, os índios kiriri(s), além 

de muitas outras tribos indígenas, habitavam áreas localizadas mais para o interior 

do território.  

Tais povos possuíam culturas e falavam línguas muito diferentes daquelas 

existentes na costa, fatores fundamentais para o propósito português de transformar 

os indígenas em objetos de seus interesses mercantilistas. Como estratégia de 

dominação, os colonizadores denominaram tais povos de tapuia, por não serem 

falantes de línguas Tupi, criando, de antemão, uma divisão linguística entre os 

próprios índios, favorecendo a marcha colonial para o interior.   

Considerando os propósitos da colonização no sentido de valorizar as línguas 

do tronco linguístico Tupi em detrimento das demais, Mattoso Câmara Jr. (1979, p. 

27) aponta o fato de terem sido os portugueses que,  

 

subjugaram e aculturaram, em grande parte, os Tupi da costa, que foram os 
seus guias e aliados na marcha de paulatina penetração da terra. É 
expressivo que, de acordo como os Tupi, consideravam todos os demais 
indígenas como “Tapuias”, que era o nome para “inimigo” em tupi, criando-
se uma dicotomia Tupi-Tapuia, que ficou valendo por muito tempo como 
uma divisão étnica e linguística,  

 

 A expressão tapuio é trazida por alguns dicionaristas, a exemplo do dicionário 

Houaiss, como uma denominação dada aos índios, pelos portugueses, de grupos 

que não falavam as línguas do tronco linguístico Tupi e que habitavam mais para o 

interior do país, pertencentes, naturalmente, ao tronco linguístico Macro-Jê. Esses 

povos, reconhecidamente considerados como bravos guerreiros, lutaram 

heroicamente contra a marcha dos portugueses em direção ao interior. São 

testemunhas dessa fascinante resistência ao poderio bélico da metrópole a Guerra 

dos Aimoré(s) e a Confederação do Cariri5. Infelizmente, mesmo em maior número e 

                                                 
5 A Guerra dos Aimoré(s) e a Confederação do Cariri representaram atitudes de resistência dos 
indígenas à dominação européia, sobretudo a partir da penetração do Império Colonial para o interior 
do território, seja na capitura de índios, na busca de metais preciosos ou no avanço das fazendas de 
gado. A Guerra dos Aimoré(s) ocorreu na Bahia, iniciada em 1555,  tendo os índios resistido 
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com grande bravura, os índios do sertão não resistiram à força destruidora dos 

canhões portugueses.  

Segundo Rodrigues (1994), especialista no assunto, o tronco Macro-Jê abarca 

várias famílias linguísticas, sendo que, para algumas delas, há mais indícios do que 

evidências de pertencerem a esse tronco. Além disso, muitas línguas macro-jê já 

deixaram de ser faladas e, com isso, as informações de que se dispõe hoje sobre 

elas advêm de documentos antigos, precariamente conservados. 

No caso da família linguística Kariri, por exemplo, todas as línguas já 

deixaram de ser faladas, existindo apenas documentos que registram uma 

quantidade não muito grande de dados. Apenas duas línguas dessa família, 

segundo o autor, o Dzubukuá e o Kipeá, conservam boa documentação do fim do 

século XVII e início do século XVIII. Para o Kipeá, especificamente, ainda existe uma 

comunidade de índios kiriri(s), antigos falantes dessa extinta língua, moradores da 

reserva indígena de Mirandela que, por não possuirem mais sua língua nativa, falam 

apenas uma variedade do português brasileiro.  

Essa comunidade, objeto da presente dissertação, é atualmente habitada por 

mais de 150 (cento e cinquenta) famílias, tendo como principal liderança da tribo o 

cacique Lázaro Gonzaga de Souza, de 70 (setenta) anos. A coragem e a 

capacidade de liderança do cacique Lázaro formam fundamentais para os kiriri(s) de 

Mirandela reconquistarem o seu território e resgatarem parte de seus valores 

culturais.  

Como o Kipeá deixou de ser falado, por conta do processo de desagregação 

sociocultural implantado pela colonização, os kiriri(s) utilizam atualmente apenas 

alguns prováveis itens lexicais de seu antigo idioma, conservados através dos 

séculos, em festas e rituais religiosos realizados na comunidade. O dia 11 de 

novembro, data comemorativa da reconquista do território pelo povo kiriri, mostra 

com clareza a tentativa de resgate de suas tradições e, junto a isso, obviamente, a 

tentativa de recuperação da língua. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banzaê, onde 

está situada a reserva de Mirandela, limita-se geograficamente com os municípios 

                                                                                                                                                         
heroicamente até 1673, segunda metade do século XVII. Nesse mesmo século, com a duração de 
aproximadamente 30 anos, formou-se a Confederação do Cariri, ocorrida entre 1683 e 1713, em que 
vários povos indígenas uniram-se para lutar por sua liberdade e seu território, contra grandes 
proprietários rurais, os sesmeiros,  a exemplo do império deixado por Garcia d’Ávila, filho de Tomé de 
Souza, construtor da famigerada Casa da Torre, em Mata de São João, na Bahia.  



48 
 

de Cícero Dantas ao norte, Ribeira do Pombal a leste, Tucano ao sul e Quijingue a 

oeste. Essa aldeia, inicialmente intitulada pelos padres da Companhia de Jesus 

como Saco dos Morcegos, foi, posteriormente, renomeada pelos próprios jesuítas de 

Vila de Mirandela. A área de terra que veio a tornar-se reserva fazia parte de um 

grupo de quatro aldeias dos kiriri(s) no sertão baiano, a saber: Natuba, Canabrava, 

Saco dos Morcegos e Geru – todas sob administração jesuítica e fundadas mais ou 

menos na mesma época.  

O município de Ribeira do Pombal, centro comercial da região, ainda com base 

em dados do mesmo Instituto, localiza-se a uma distância de 42 (quarenta e dois) 

km da comunidade de Mirandela e 296 (duzentos e noventa e seis) km da capital do 

Estado. Dessa forma, a comunidade Kiriri dista 338 (trezentos e trinta e oito) 

quilômetros de Salvador, tendo como coordenadas geográficas: Latitude 10º35` sul e 

Longitude 38º37` e encontra-se a uma altitude de 350m.  

O IBGE informa ainda que Mirandela possui aproximadamente 12.300 hectares 

de extensão, situada entre os municípios de Banzaê (noventa e cinco por cento da 

reserva) e Quijingue (cinco por cento da reserva). O relevo da área é bastante 

acidentado, com a presença de serras e pequenos morros, entremeados por vastas 

planícies, proporcionando à região uma bela paizagem. Os cursos de água são 

intermitentes em vista da baixa incidência pluviométrica anual, já que a região de 

Ribeira do Pombal faz parte do polígono das secas. A vegetação nativa está 

bastante modificada, por conta das queimadas e má utilização do solo, a exemplo da 

tão conhecida coivara. 

Os núcleos tradicionais de ocupação kiriri eram conhecidos como Baixa da 

Cangalha, Sacão, Cantagalo, Lagoa Grande e Cacimba Seca, áreas que foram 

recentemente substituídas pelos povoados anteriormente ocupados por lavradores 

não-índios, nativos da região: Mirandela, Gado Velhaco, Marcação, Araçá, Pau 

Ferro, Segredo e Baixa do Camamu. 

Historicamente, de acordo com dados da Associação Nacional de Ação 

Indigenista (Anaí-Bahia), os índios kiriri(s) foram encontrados dispersos nas matas 

do sertão baiano e aldeados por padres jesuítas na segunda metade do século XVII, 

na já citada missão Saco de Morcegos. Os kiriri(s) ocupavam boa parte do território 

da região, a exemplo do que mostra o esboço de projeto de lei estadual, datado de 

1667, página 06, feito pelo pombalense Claudio de Britto Reis, a fim de retificar o 
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topônimo Ribeira do Pombal para Marquês de Pombal. Veja-se um fragmento da 

justificação para a realização do plebiscito:  

 
Art. 1º - O Município de Ribeira do Pombal decidirá por via plebiscito livre 
qual o topônimo que deverá possuir o Município: MARQUÊS DE POMBAL 
ou RIBEIRA DO POMBAL. 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 
A atual cidade de Ribeira do Pombal originou-se de uma aldeia de índios 
quiriris ou cariris. No ano de 1667, os jesuítas padre João de Barros e padre 
Jacobo Rolando penetraram na aldeia silvícola e iniciaram a catequese. 
Continuando a obra dos seus irmãos de hábito, o padre Jacques Cocle, em 
1672, prosseguiu a catequese, tendo encontrado no local uma capela 
erigida pelos seus predecessores sob a inovação de Santa Teresa. 
Localizada a cerca de 30 quilômetros do rio Itapicuru, a aldeia foi batizada 
pelos evangelizadores com o nome de Canabrava de Santa Teresa de 
Jesus dos Quiriris, em virtude da abundância de canabrava na região. 
Situada no roteiro daqueles que se dirigiam ao rio São Francisco, a aldeia 
ficou famosa por servir de ponto de repouso e hospedagem para os 
viandantes. 
 

Com base nos dados dessa mesma associação, foram os jesuítas que, 

através da catequese, conseguiram fazer com que o povo Kiriri deixasse de viver 

disperso na caatinga e passasse a fazer parte dessas missões, projeto ambicioso da 

Igreja Católica para expandir “seu rebanho” de fiéis no Novo Mundo. Essas 

iniciativas religiosas tinham como objetivo principal levar a fé católica para os povos 

considerados não-cristãos, isto é, povos não seguidores dos princípios 

estabelecidos pelo Cristianismo.   

Segundo Bandeira (1972), pode-se datar uma primeira aproximação dos 

kiriri(s) a uma idéia de território, assim como o conhecemos hoje em Mirandela, com 

seus limites bem definidos, já no início do século XVIII, época da doação, por parte 

do governo português, de terras a todas as aldeias do sertão que possuíssem uma 

quantidade significativa de moradores, fruto de solicitações constantes por parte dos 

jesuítas, com o intuito de amenizar os constantes conflitos decorrentes da expansão 

da pecuária e da invasão de posseiros. Observa-se, pelo processo histórico, que os 

interesses das ordens religiosas sempre estiveram em conflito com os dos grandes 

criadores de gado, que não mediram esforços para destruir as missões, expulsar os 

padres e massacrar ou escravizar os índios. 

Com a expulsão dos jesuítas, no século XVIII, por determinação do Diretório 

do Marquês de Pombal e com o avanço dos currais para o interior do país, os índios 

kiriri(s) gradativamente foram perdendo o seu território e o que restou de seus 
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valores culturais, a exemplo de sua língua, cujos resquícios ainda permanecem em 

alguns rituais sagrados. Essas manifestações da comunidade Kiriri, presentes em 

festas comemorativas, representam a luta desse povo pelo respeito à sua 

diversidade étnica e cultural e o reconhecimento de seus saberes tradicionais, 

transmitidos ao longo de muitas gerações, demonstrando uma heróica resistência ao 

descaso estatal e a passividade da sociedade brasileira.   

Um fato importante e fundamental para demonstrar a coragem e resistência 

do povo kiriri foi a Guerra de Canudos, um dos marcos mais importantes de sua 

história, empreitada que teve a participação maciça dos bravos guerreiros da aldeia, 

lutando ao lado de Antônio Conselheiro, terminou em 5 de outubro de 1897, quando 

as forças estatais destruíram o arraial de Belo Monte. O massacre de Canudos, 

oportunamente retratado por Euclides da Cunha, em Os Sertões, teve como 

consequência a morte de milhares de pessoas, dentre elas os kiriri(s) que apoiavam 

os ideais do beato.  

Segundo afirmação do cacique Lázaro, dentre esses guerreiros mortos 

estavam os últimos falantes da língua nativa, o Kipeá, fato que causou um grave 

problema por representar um corte no processo de transmissão de suas tradições 

culturais, já bastante modificadas por conta do processo católico de catequese e do 

contato maciço com as populações regionais. Essas tradições ainda garantiam, de 

certa forma, uma individualidade simbólica do povo Kiriri, com relação aos costumes 

culturais da região.  

Quando os sobreviventes da guerra retornaram para a área da reserva, 

descobriram que já não eram bem-vindos e encontraram posseiros por toda parte, 

inclusive em Saco dos Morcegos, fator que ainda é, atualmente, motivo para 

conflitos agrários e uma constante tensão interétnica. O conflito tornou-se ainda 

mais acirrado com a expansão das frentes pioneiras de criação de gado, desejosas 

das margens férteis do Rio São Francisco, apropriadas para o desenvolvimento da 

pecuária extensiva. Nesse momento, os jesuítas desempenharam um papel 

importante no tocante à proteção dos índios, ao lutarem para assegurar uma base 

territorial para suas missões. Como Mirandela está localizada no sertão baiano, 

região de caatinga, com poucas chuvas, além de irregulares, tendo como 

consequência a escassez de água, a criação de gado apresentou-se como um meio 

de vida bastante adequado para a realidade sertaneja.  
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Ainda considerando os dados da ANAÍ – BA, os contornos da reserva 

começaram a se delinear, legitimamente, em julho de 1982, quando a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto de Terras da Bahia (INTERBA) celebraram 

um convênio, no qual este órgão se comprometia a efetuar um levantamento 

cadastral e a fazer a identificação dos não-índios na área indígena demarcada pela 

FUNAI, em Mirandela.  

O objetivo de tal acordo era identificar todos os ocupantes ilegais, as áreas 

ocupadas, as benfeitorias presentes, além do estabelecimento de terras que 

pudessem acolher esse contingente populacional de forma legítima. Essa tarefa 

assumida pelo INTERBA gerou um grande problema para os kiriri(s), já que os 

diretores locais das aldeias, responsáveis pela prestação de contas dos 

arrendamentos das terras indígenas, eram escolhidos entre os brancos mais 

influentes, fazendo parte do segmento de maior expressão econômica, social e 

política da sociedade regional.  

Em 1850 o Estado criou a lei das Terras, estipulando que as aldeias indígenas 

que não tivessem mais índios deveriam ser extintas. É por esta razão que os 

grandes proprietários tinham o interesse em negar a existência dos índios, alegando 

que os Kiriri(s) já estavam dispersos e confundidos na massa da população regional. 

Veja-se a reserva de Mirandela no mapa sobre os povos indígenas da Bahia: 
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FIGURA 3: Mapa dos povos indígenas na Bahia – Reserva de Mirandela na atualidade. 

 

Esse mapa mostra a disposição geográfica dos povos indígenas da Bahia, na 

atualidade, destacando a reserva de Mirandela, em Banzaê.  
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3.1 O DIA A DIA DO POVO KIRIRI 

 

A situação do povo kiriri sempre foi delicada e sua reorganização territorial 

exigiu um grande esforço por parte da comunidade, muitas vezes incluindo violência, 

principalmente no que diz respeito ao confronto com posseiros na disputa de terras. 

Essa disputa é realizada palmo a palmo, pela gritante carência e necessidade de 

sobrevivência da população local.  

No que diz respeito ao seu cotidiano, na atualidade, a comunidade Kiriri vive do 

plantio e da cata de frutos da região sertaneja, a exemplo da manga, do caju e do 

coco, das poucas caças com armadilhas, a exemplo da arataca, da arapuca e do 

quichó, utilizando arco e flecha, badoge, capturando camaleão, tamanduá, teiú, tatuí 

e tatu-peba, da pesca, seja com anzol, chucho ou rede, pescando piabas e traíras, 

além de, algumas vezes, capturar a cobra jibóia, prato bem apreciado pelos kiriri(s), 

que, no dizer das pessoas entrevistadas, é muito saboroso. Vivem também da olaria, 

produzindo tijolos, do artesanato, com a confecção de pulseiras, colares, brincos e 

paus para prender cabelo, de diversos trabalhos esculpidos na madeira e, 

principalmente, da roça. 

Como principal meio de subsistência, a labuta na roça é uma atividade 

cotidiana em Mirandela. Os kiriri(s) costumam cultivar o milho, a mandioca, o feijão, 

além da abóbora, da batata e do quiabo. Praticam, portanto, uma agricultura 

rudimentar voltada para a alimentação dos membros da reserva, comercializando, 

quando possível, o excedente da lavoura. Como complemento alimentar, além da 

agricultura, os kiriri(s) também mantêm a criação de pequenos animais típicos do 

sertão, adaptados ao clima seco, a exemplo de caprinos e ovinos. A alimentação 

básica dos índios centra-se, portanto, no feijão, acompanhado da farinha de 

mandioca, de ovos, da carne oriunda da caça, da criação ou, quando sobra um 

pouco de dinheiro, comprada no comércio. Os kiriri(s) também se alimentam de mel, 

através do cultivo de colmeias, atividade que contribui para a melhoria da renda 

familiar, já que eles também comercializam o excedente da produção.  

Os já citados conflitos pela posse da terra, que se estenderam do século XVI 

até os dias atuais, sempre prejudicaram o plantio, a colheita e, de um modo geral, a 

própria preservação da reserva. No entanto, se comparada à realidade de outrora, a 

situação dos índios melhorou razoavelmente. Com a recuperação da mata, 
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afirmativa dos próprios moradores da reserva, a caça retornou e está aumentando, 

fato de fundamental importância para uma melhora na alimentação dos kiriri(s), além 

do resgate de uma atividade milenar praticada pelos indígenas do Brasil como um 

dos símbolos representativos de suas manifestações culturais, a caça.  

Com o apoio dos movimentos relacionados às questões indigenistas, hoje os 

kiriri(s) reforçam a busca por suas raízes, pela preservação de seus costumes e por 

uma condição de vida digna. Dentro dos costumes kiriri(s), é importante dar um 

enfoque especial ao tratamento e à orientação dada às crianças, pelos mais velhos, 

desde os seus primeiros anos de vida. Os infantes kiriri(s) aprendem desde cedo a 

respeitarem os costumes da aldeia e a participarem dos eventos tradicionais 

realizados como afirmação da cultura kiriri.  

Através da ajuda dos índios Tuxá(s), localizados no município de Rodelas, 

extremo norte do Estado, os kiriri(s) reaprenderam o ritual do Toré que, levado para 

a aldeia, fez com que os kiriri(s) resgatassem um dos mais belos rituais da cultura 

indígena brasileira. O reconhecimento e o respeito a essas manifestações culturais é 

algo de fundamental importância, já que todas as sociedades, ao longo do tempo, 

vão criando seus mitos e suas crenças no decorrer da história, de acordo com as 

experiências vividas por cada comunidade.  

Com o Toré, os kiriri(s) dançam a noite toda até o raiar do dia, cantando e 

tomando suas bebidas, a exemplo do boroiê, à base de milho, e da jurema, feita da 

árvore da juremeira, numa tentativa de resgate do que restou da memória de seus 

antigos rituais. Durante toda a cerimônia, os kiriri(s) fazem uso do tabaco, em um 

belo rito de purificação, numa busca de aproximação com o seu pai Tupã. Esse 

resquício ameríndio que ainda persiste, provavelmente, passado de pai para filho no 

decorrer da história desses índios, demonstra uma heróica luta por seus direitos e 

pela conservação de seus valores culturais.  

Os kiriri(s) de Mirandela buscam, a cada dia, refazer sua história. Com suas 

narrativas orais, pelas cantigas entoadas nos encontros ritualísticos, a comunidade 

kiriri reescreve e recupera as suas marcas deixadas nos trilhos da história.  
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4 O ESTUDO LINGUÍSTICO 
 

A Linguística Histórica ocupa-se, fundamentalmente, com o processo de 

mudança que as diversas línguas sofrem com o passar do tempo. A língua 

portuguesa, em especial, desde sua constituição na Península Ibérica até a 

travessia do atlântico, passou por diversas transformações que muitos linguistas têm 

tentado explicar. Autores de grande monta como Mattoso Câmara Jr., Serafim da 

Silva Neto e Rosa Virgínia Mattos e Silva, apenas para citar alguns bons estudiosos 

sobre o assunto, realizaram excelentes trabalhos sobre a língua portuguesa no 

Brasil e mesmo acerca de sua formidável heterogeneidade. 

Mattos e Silva, por exemplo, na tentativa de mapear a realidade sócio-

histórica e linguística do português, através de pesquisas que elucidassem as 

diferenças entre o português europeu e o português brasileiro e, mais recentemente, 

o complexo e heterogêneo contexto em que se formou este último, realizou com 

maestria estudos sobre o processo de mudança ocorrido na língua, em seu longo 

ciclo de formatação, sem negligenciar a relação intrínseca existente entre os fatores 

linguísticos e socioculturais responsáveis por algumas dessas mudanças.  

A ideia de que a língua é produto do meio social já havia se esboçado com 

Meillet, nos princípios do século XX, ficando mais sólido o reconhecimento de que o 

meio social exerce uma influência fundamental para o processo de variação 

linguística e consequentemente, de mudança. As línguas humanas passaram a 

serem vistas, então, não mais como homogêneas e dissociadas da realidade social, 

consideradas em si mesmas e por si mesmas, como sistemas de valores puros, 

visão consagrada no Curso de linguística geral, do suíço fundador da Linguística 

Estrutural, Ferdinand de Saussure, mas como heterogêneas, plurais e 

completamente vinculadas às transformações da sociedade. Como tais modificações 

na conjuntura social estão sempre influenciando direta ou indiretamente os 

processos de mudança que ocorrem nas línguas, está ultrapassada, naturalmente, a 

antiga ideia de sistema como uma realidade autônoma, que só conhece sua ordem 

própria, fora da história de seus falantes.   

Desde então, muito já se fez com o intuito de identificar os estágios e mapear 

os aspectos relacionados com o processo de mudança linguística sob essa ótica. 

Um dos trabalhos precursores voltados para a conjunção de língua e sociedade no 
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Brasil foi o Atlas prévio dos falares baianos (APFB), de 1963, de autoria do linguista 

Nelson Rossi e seus colaboradores, momento em que ainda não se dispunha de 

equipes de pesquisadores formadas para o conhecimento da geolinguística 

brasileira. Veja-se, entretanto, que Serafim da Silva Neto, Antenor Nascentes, entre 

outros, já preconizavam a necessidade de uma investigação mais acurada sobre a 

geografia linguística do Brasil.  

Essa “cruzada dialetológica”, para se usar aqui a expressão cunhada por 

Serafim da Silva Neto, iniciada pelo APFB, deságua hoje no Projeto Atlas Linguístico 

do Brasil (ALiB), coordenado pela Professora Doutora Suzana Alice Cardoso que, 

por considerar a distribuição duma comunidade numa certa área geográfica como 

fator fundamental para a diferenciação linguística, já que cada região e, 

especificamente, cada localidade, vivencia experiências sociais, históricas e culturais 

diferenciadas, pretende mapear essa diversidade, confirmando que “as línguas não 

existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma língua é a história de 

seus falantes”, como disse Calvet (2002, p. 12). É claro que, conquanto o ALiB 

pesquise 250 (duzentos e cinquenta) pontos em todo o país, muito ainda ficará por 

se conhecer, sobretudo da realidade de pequenas comunidades linguísticas, 

principalmente das minorias étnicas.  

Uma delas é exatamente o foco do presente trabalho de investigação, ou 

seja, os falantes de português da reserva de Mirandela, índios do tronco linguístico 

Macro-Jê. Nessa comunidade de informantes localizada no município de Banzaê, no 

sertão baiano, tem-se a oportunidade de ampliar o leque de estudos relacionados 

com a formatação desse português, numa perspectiva sócio-histórica, considerando 

o conjunto de mudanças estruturais que marcaram os quinhentos anos de história 

linguística do Brasil.  

 

 

4.1DELIMITANDO A PESQUISA 
 

Como se trata de um trabalho de natureza descritivista, pautado na oralidade 

dos índios kiriri(s) de Mirandela, que tem como principais metas observar 

características, tanto fônicas, quanto lexicais patentes na fala dessa comunidade, o 

levantamento dos dados foi realizado in loco, com a aquisição de um volume 
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substancial de dados, o que permitiu uma melhor precisão dos fenômenos 

linguísticos analisados.  

O trabalho representa, portanto, alguma importância para o acervo de estudos 

referentes a povos indígenas na Bahia e para o conhecimento do português 

brasileiro na região do sertão baiano. Para tal propósito, a análise dos dados foi 

dividida em duas partes, a saber: em um primeiro momento, objetivou-se levantar os 

principais aspectos fônicos6 patentes no material coletado, os conhecidos 

metaplasmos, partindo-se do pressuposto de que muitos dos fenômenos linguísticos 

verificados na oralidade desses índios, situados na região de Ribeira do Pombal, 

também ocorrem em diversas outras regiões do Brasil.  

Em um segundo momento, pretendeu-se verificar como se conforma o léxico 

dos kiriri(s), numa perspectiva de registro cultural, para a elaboração de um glossário 

consoante aos campos conceituais de maior relevância para a identidade desse 

povo, a exemplo da culinária, da arte e da religião. 

Considerando o primeiro foco, isto é, os fenômenos fônicos, a análise dos 

dados coletados na reserva, através da transcrição de narrativas orais de adultos 

não plenamente familiarizados com a norma-padrão, nota-se a riqueza de material 

para análise, com a presença de aspectos fônicos denunciadores do processo de 

mudança por que passou a língua desde a colonização até os dias atuais. Sendo 

assim, considera-se bastante oportuno analisar essas alterações ocorridas na 

sequência canônica dos elementos patentes no corpus, através dos sons emitidos 

pela cadeia falada, no ato da comunicação.  

 

                                                 
6 Como a presente dissertação está dividida em duas partes e considerando o tempo hábil para a sua 
confecção, sem falar na quantidade de páginas, foram elencados apenas parte dos fenômenos 
fônicos presentes no corpus. Além de outros, ficaram de fora, por exemplo, o abaixamento de vogais 
altas, nasalizações, desnasalizações, elevação de vogais médias em monossílabos, etc. 
Naturalmente, através de estudos futuros, esses e outros aspectos linguísticos serão considerados. 
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4.2 A ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, considerou-se como ponto de referência 

o modelo teórico-metodológico da sociolinguística variacionista, para a coleta de 

dados em entrevistas gravadas. Esse modelo, como se sabe, começou a ser 

bastante difundido após a segunda metade do século passado, tendo como um dos 

principais defensores o renomado linguista William Labov. 

 Antes mesmo das teorias labovianas, nos primeiros anos do século XX, uma 

concepção mais sociológica da língua encontrou uma formulação mais consistente. 

Com o linguista francês Antoine Meillet, antes referido, as condições sociais 

passaram a ser reconhecidas como influenciadoras das transformações ocorridas na 

língua. Tal ponto de vista, fundado nessa nova perspectiva de ver a mudança, não 

como um fato primordialmente interno, trouxe à baila uma reflexão mais apurada 

sobre a heterogênea realidade sociocultural dos povos e de suas línguas.  

Como em todo e qualquer trabalho científico, é importante eleger a concepção 

teórica que vai embasá-lo, juntamente com a opção metodológica. Isso significa, 

naturalmente, familiarizar-se com as ideias defendidas, as atividades desenvolvidas 

e os métodos utilizados pelos pesquisadores na realização de suas pesquisas.  

Como o conhecimento não acontece por acaso e de forma estanque, sua 

arquitetura delineia-se a partir de um continuum de dedicação e esforço por parte 

dos pesquisadores, sempre com o intuito de fundamentar empiricamente suas 

hipóteses; tal escolha justifica-se pela importância de pressupostos teóricos já 

testados, reconhecidos e consagrados, construídos ao longo do tempo. O empenho 

desses linguistas sociais, de Meillet a Labov, com suas novas ideias sobre a 

mudança, descortinando a realidade heterogênea das línguas, legou para a 

posteridade um arcabouço metodológico de fundamental importância para quem 

pretende enveredar-se no estudo da variação e da mudança.  

 Considerando a máxima de que para haver mudança necessariamente deve 

haver variação e de que as variações na língua estão correlacionadas com a 

estrutura social, William Labov priorizou em seus estudos a relação entre língua e 

sociedade, além de defender a possibilidade concreta de se sistematizar a variação 

existente nos atos da fala. Tal análise baseada na sistematização da “caoticidade” 

existente na língua falada foi uma atitude considerada impossível para os linguistas 
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que sempre defenderam os modelos teóricos baseados na ideia de língua pura, 

pertencente a uma comunidade linguisticamente homogênea e composta por 

falantes ideais. Esses autores, baseados em um modelo estruturalista, notam a 

língua como um sistema e propõem explicar os fatos linguísticos através de outros 

fatos linguísticos, excluindo a realidade social dos falantes. 

Uma pesquisa que tenha como material para análise dados da oralidade de 

uma determinada comunidade, a exemplo de Mirandela, ao contrário de filiar-se a 

correntes estruturalistas, deve ter fundamentalmente como sustentáculo para a sua 

investigação os princípios teóricos e metodológicos da Sociolinguística, cujo preceito 

basilar é a ideia de língua como fato social. Veja-se o que diz Bagno (2007, p. 36):  

 

Ao contrário da norma-padrão, que é tradicionalmente considerada como 
um produto homogêneo, (...), a língua, na concepção dos sociolinguistas, é 
intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em 
desconstrução e em reconstrução. Ao contrário de um produto pronto e 
acabado, de um monumento histórico feito de pedra e cimento, a língua é 
um processo, um fazer-se permanente e nunca concluído. A língua é uma 
atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os seus 
falantes, cada vez que eles se põem a interagir por meio da fala ou da 
escrita.   

 

A realidade social dos índios kiriri(s), considerando a sua difícil luta pela 

sobrevivência, a precária ou, às vezes, nenhuma satisfação de necessidades 

básicas como saúde, moradia e educação, além da difícil relação com os vizinhos 

não-índios, por conta do preconceito ainda muito forte contra os primeiros habitantes 

do território, são fatores fundamentais para compreender o contexto sociocultural em 

que se encontra esse povo e, dessa forma, realizar uma análise linguística mais 

satisfatória.  

O pesquisador deve, assim, conhecer a fundo o ambiente em que está 

trabalhando e as pessoas pertencentes àquela realidade, levar em consideração 

toda a história de vida de cada informante, a exemplo de sua condição social, seu 

grau de escolaridade, sua idade, sexo, além de como se dá seu acesso a outras 

localidades. Nas palavras de Fernando Tarallo (2006, p. 21):  

 
O pesquisador, ao selecionar seus informantes, estará em contato com 
falantes que variam segundo classe social, faixa etária, etnia e sexo. Seja 
qual for a natureza da situação de comunicação, seja qual for o tópico 
central da conversa, seja quem for o informante, o pesquisador deverá 
tentar neutralizar a força exercida pela presença do gravador e por sua 
própria presença como elemento estranho à comunidade. Tal neutralização 
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pode ser alcançada no momento em que o pesquisador se decide a 
representar o papel de aprendiz-interessado na comunidade de falantes e 
em seus problemas e peculiaridades. 

 

Assim, o corpus para análise e coleta dos dados foi extraído junto à reserva 

indígena de Mirandela, após o conhecimento da realidade social dos informantes. 

Os inquéritos foram realizados com a maior cautela possível, sempre tendo o 

cuidado de nunca mencionar, em nenhum momento, o interesse em estudar a língua 

do falante. Para minimizar o efeito prejudicial causado pela presença do pesquisador 

no ato da inquirição, o conhecido “paradoxo do observador”, tentou-se, através de 

um roteiro de perguntas, provocar narrativas de experiências pessoais que 

deixassem o informante bastante à vontade para respondê-las. Lakatos Marconi 

(2010) esboçam que o questionário é um instrumento de coleta de dados muito útil, 

com metas específicas, constituído por uma série ordenada de perguntas.  

Para a aplicação dos inquéritos, foi de suma importância o fato de que as 

pessoas selecionadas preenchessem os requisitos de serem nascidas na 

comunidade objeto de estudo ou nela terem residido desde os cinco anos de idade. 

Os materiais de campo foram coletados através de um aparelho digital de voz, com 

duração de 30 (trinta minutos) a 1:30h (uma hora e trinta minutos) para cada 

informante.  

O registro dos dados foi realizado in loco, com 12 (doze) informantes, 

estratificados socialmente segundo gênero, faixa etária e escolarização. Os 

inquéritos foram aplicados de forma direta com cada um dos informantes e 

submetidos, posteriormente, ao processo de transcrição grafemática, de acordo com 

os critérios do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (AliB). Após a transcrição, 

procedeu-se à fragmentação do material, através do programa WordSmith e a 

consequente geração das wordlists, para a seleção dos dados a serem analisados.  

Assim, de posse desse material, em relação à norma-padrão, realizou-se a 

análise do tipo de confrontação, verificando que tipo de transformação ou diferença 

metaplástica há entre a oralidade e a norma escrita. Para o léxico, foram elencados 

possíveis itens lexicais ameríndios, distribuídos em diversas áreas semânticas, 

tendo como objetivo principal elaborar um glossário com campos conceituais 

relevantes para a realidade sociocultural da comunidade de Mirandela.  

Dessa forma, para a aplicação dos questionários foram consideradas na 

pesquisa as variáveis sociais seguintes:  
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� Variável Faixa Etária 

Foram utilizadas três faixas, de forma idêntica àquelas estabelecidas pelo 

Projeto Norma Urbana Culta (NURC), assim distribuídas:  

(Faixa 01) - entre 25 e 35 anos; 

(Faixa 02) - entre 36 e 55 anos; 

(faixa 03) - de 56 anos em diante. 

 

� Variável Gênero 

Quanto ao gênero, os participantes foram divididos igualitariamente entre 

homens e mulheres, num total de seis homens e seis mulheres; 

 

� Variável Escolaridade 

Para a variável escolaridade foram consideradas:  

1. As pessoas não-escolarizadas;  

2. As pessoas que possuem grau de escolarização básica (aqueles que 

cursaram, pelo menos, da primeira à quarta série do ensino fundamental). 
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4.3 RESULTADOS DA PESQUISA: ASPECTOS FÔNICOS 

 

4.3.1 Os metaplasmos 

 

Os metaplasmos são modificações que os itens lexicais sofrem no decorrer do 

tempo, devido a fatores tanto internos como externos à língua no processo de 

comunicação. Segundo Dubois (1973), esses metaplasmos, isto é, essas mudanças 

fônicas alteram a palavra, seja por meio da supressão, da adição ou da permuta de 

fonemas.  

Para o tradicional julgamento do senso comum, formado por pessoas que não 

conhecem a fundo a realidade heterogênea do português brasileiro, essas 

transformações são percebidas como erradas, feias, incivilizadas, por estarem em 

desacordo com os princípios estabelecidos pela norma de prestígio. Essa visão 

equivocada da língua, veiculada pela escola, cristaliza uma determinada variedade 

como a única aceitável e exclui todas as outras, considerando-as incorretas. Tal 

pensamento tem sua origem difundida há séculos, em uma norma idealizada e 

artificial, codificada em gramáticas pedagógicas e tem como principal propósito 

difundir a ideologia falaciosa da homogeneidade linguística brasileira. As pessoas 

que conservam tal análise, que não são poucas, infelizmente, têm uma atitude 

negativa em relação à mudança e encaram essas transformações como um 

empobrecimento das línguas, as quais estariam passando por um processo de 

decadência.   

Considerando Portugal e, consequentemente, o Brasil, países de cultura 

escrita, de realidade mais estável do que a língua falada, devido ao armazenamento 

e acumulação do saber, nada mais natural do que, seguindo uma tradição secular 

do ocidente, a eleição de uma variedade de prestígio, em detrimento das demais, 

cultuada pelos puristas e ensinada nas escolas.  

Esse pensamento eminentemente excludente ignora a heterogeneidade 

cultural existente no país e, especificamente, a diversidade linguística patente na 

multiplicidade que compõe a realidade sociocultural dos diferentes estados 

brasileiros. Gnerre (1991), crítico ferrenho do atual estado das coisas, autor de 

vários trabalhos que estabelecem uma relação entre língua, poder e estratos sociais, 

argumenta que a desigualdade social imposta em todo o país dificulta o acesso a 
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essa norma de prestígio e isso constitui o “arame farpado” mais poderoso para 

bloquear o acesso ao poder.  

A língua torna-se, nessa perspectiva, um instrumento de poder a serviço da 

classe social mais abastada economicamente e funciona como um mecanismo de 

exclusão para aqueles que, fora desse núcleo privilegiado, não dominam esse 

padrão, sendo terminantemente alijados socialmente e tidos como linguisticamente 

inadequados e incapazes, apesar da gama de variações existentes em uma língua 

tão diversa como a portuguesa. A norma idealizada e própria a seguimentos da 

cultura dominante é, portanto, algo previamente arquitetado com o propósito de ser 

uma norma que se sobrepõe à diversa realidade linguística do Brasil. 

Como sinal dos novos tempos, os trabalhos dialetológicos desenvolvidos 

inicialmente na Europa, em finais do século XIX, expandidos para outras áreas do 

globo, revelaram uma realidade linguística muito mais complexa e heterogênea do 

que costumavam supor os linguistas embasados nas velhas concepções de outrora. 

Com a catalogação de diferentes variedades geográficas duma mesma língua, 

abalou-se o pensamento de que a variedade padrão, defendida pelos puristas, era 

superior às outras variedades e que estas não passavam de corrupções do bem 

falar e do bem escrever. Em Portugal, Fernão de Oliveira, ao publicar a primeira 

gramática da língua portuguesa, em 1536, com admirável lucidez, já fazia referência 

à diversidade linguística e ao preconceito que sofreu por pertencer à região da Beira, 

quando o padrão linguístico em alta na época irradiava de Lisboa.  

No caso do Brasil, especificamente, reconhece-se que a diversidade linguística, 

seja diatópica, diastrática ou diafásica, está bem mais conhecida do que antes, na 

época de Serafim da Silva Neto, em meados do século passado. No entanto, boa 

parte da população brasileira, longe de aceitar essa realidade heterogênea difundida 

inicialmente pela dialectologia e posteriormente pela sociolinguística, após a década 

de 60, almeja dominar uma norma obsoleta, idealizada e distante de sua realidade 

quotidiana. Nas palavras de (CALLOU; BARBOSA; LOPES, 2006, p. 267-268): 

 

A língua é infinitamente variada e os ideais lingüísticos do final do século 
XIX e começo do século XX não podem permanecer os mesmos à entrada 
de um novo milênio, já que a sociedade atual se estrutura de modo 
totalmente diverso, as relações que se estabelecem entre os diversos níveis 
da pirâmide social são hoje muito mais intensas e profundas, graças aos 
meios de comunicação de massa. 
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A fala da população, obviamente, com raríssimas exceções, não representa a 

norma protagonizada pelos gramáticos. Basta uma breve análise, seja no campo ou 

na cidade, para se verificar que características patentes no português popular não 

condizem com a estrutura exigida pela norma-padrão. Em oposição a esse 

anacrônico pensamento, felizmente, muitos linguistas lutam pela defesa da 

diversidade linguística e consideram o conhecimento e reconhecimento dessa 

diversidade, pela população, o ponto de partida para eliminar o preconceito 

linguístico que ainda reina no país.  

 

 

4.4 ESTATÍSTICA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

No que concerne à oralidade dos índios kiriri(s), os metaplasmos foram 

elencados, respeitando a classificação tradicional, de acordo com o tipo de 

transformação ocorrida no item lexical analisado, quais sejam: Metaplasmos por 

supressão (queda): aféreses , síncopes, apócopes ; por aumento (adição) 

próteses, epênteses, paragoges; por transposição: metáteses ; por transformação: 

redução de ditongos  e ditongação , alteamento de vogal e iotização .  

De forma mais visível, poder-se-iam representar esses metaplasmos da 

seguinte forma: 

 

 

4.4.1 Por supressão  

 

4.4.1.1 Aférese 

 

Segundo Dubois (1973, p. 29), “a aférese é uma mudança fonética que 

consiste na queda de um fonema inicial ou na supressão da parte inicial (uma ou 

mais sílabas) de uma palavra”. Esse fenômeno fônico está bem definido e 

exemplificado em autores como Bueno (1958) e Coutinho (1958), como a perda de 

fonemas no início do item lexical, característica fônica bastante presente na 

passagem do latim para o português.  
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Gonçalves (1999 apud OLIVEIRA, 2006) estudou o fenômeno da aférese na 

fala de pessoas pouco escolarizadas e chegou à conclusão de que esse fenômeno 

fônico atinge, principalmente, verbos, adjetivos e substantivos, e bem menos 

advérbios e preposições. Como classes abertas que são, é razoável tal análise, 

mesmo considerando que casos como té (por até) sejam recorrentes tanto no corpus 

como na fala popular dos brasileiros menos escolarizados.   

Segundo boa parte dos linguistas, os substantivos, adjetivos e verbos são 

considerados como classes mais abertas da língua e, portanto, mais vulneráveis às 

transformações sociais. Pela necessidade de identificar as coisas, designando 

pessoas lugares e acontecimentos, o léxico está sempre em constante processo de 

renovação. Isso acontece porque esse nível da língua representa os fatores 

extralinguísticos vividos pelas diversas sociedades.  

Para Coutinho (1958), a aférese era muito comum no português antigo, com a 

queda de fonemas no início do item lexical, e traz exemplos como geriza (ojeriza), 

lambique (alambique), laúde (alaúde), licate (alicate), lameda (alameda), letria 

(aletria) e vogado (advogado). Pelos exemplos apresentados, nota-se a queda da 

vogal a no início do item lexical. No entanto, Williams (1994) assevera que a perda 

da vogal inicial de um item lexical, apesar de ser um fenômeno comum, não ocorreu 

com regularidade do latim para o português.  

A supressão de fonemas no início do item foi um processo bastante comum na 

história da língua portuguesa, com palavras hoje já dicionarizadas após o processo 

de queda de fonema(s), como mostram os exemplos de enojo dando nojo e 

enamorar dando namorar, trazidos pelo Houaiss (2004). Nota-se realmente que o 

processo da aférese atingiu a vogal simples que iniciava a palavra.  

Veja-se na figura a representação do fenômeno fônico da aférese: 

 

                                                               

                 

                                                                  A  INDA 

                      

                                                                       INDA 

                        FIGURA 4: AFÉRESE 
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Apresentam-se abaixo os dados, em quadro representativo, contendo o item 

lexical em sua forma canônica, as possíveis variantes encontradas no corpus e suas 

respectivas porcentagens.  

Vejam-se os dados:  

 

NORMA-PADRÃO OCOR % FORMA VARIANTE OCOR % TOT. DE OCOR. 

acende 0 0 cende 2 100 2 

achatado 0 0 chatado 1 100 1 

ainda 0 0 inda 3 100 3 

aparência 0 0 parença 1 100 1 

arapuca 2 50,0 rapuca 2 50,0 4 

até 23 71,8 té 9 28,1 32 

está 3 6,8 tá 26 89,6 29 

estava 0 0 tava 20 100 20 

estamos 1 16,6 tamo 5 83,3 6 

estiver 0 0 tivé 5 100 5 

estou 0 0 tô 39 100 39 

observa 0 0 biseuva 1 100 1 

ouvido 0 0 uvido 1 100 1 

cê 11 26,8  

você 

 

29 

 

70,7 ocê 1 2,43 

 

41 

vocês 8 69,2 ceis 5 38,4 13 

Quadro 3 – Fenômeno fônico da Aférese no corpus 

 

O corpus mostrou, de fato, a queda de vogais no início do item lexical, com o 

fenômeno fônico da aférese atuando principalmente em um segmento vocálico que 

constitui sílaba simples, ou seja, item iniciado apenas por vogal (estrutura silábica do 

tipo v-).  

Mattoso Câmara Jr. (1975), ao analisar a atuação do fenômeno fônico da 

aférese, defende que sua incidência recai principalmente em itens lexicais cujo 

contexto compõe-se por vogal inicial que constitui sílaba simples.  Pelos dados e 

pelos exemplos que podem ser extraídos da fala cotidiana, tais argumentos são bem 

pertinentes. A justificativa para a incidência do fenômeno, segundo o renomado 

linguista, relaciona-se com a força expiratória dada pelo falante à consoante que 

inicia a sílaba seguinte. Então, pelos dados, esse parece ser o contexto mais 

favorável ao fenômeno, a exemplo de parença (aparência) e té (até). No entanto, é 
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oportuno mencionar que no português popular brasileiro é bastante comum também 

o uso de itens como tava (por estava) e o uso de cê (por você). Tais exemplos, 

dentre outros, demonstram que a aférese pode atingir, além de sílabas simples, 

como na maioria dos casos, outros padrões silábicos mais complexos. 

Pelos exemplos elencados, a variedade de itens lexicais em que ocorre a 

aférese não é muito alta, se comparada com outros fenômenos fônicos patentes no 

corpus, porém, em verbos como tá (por está) e tô (por estou), para citar apenas dois 

exemplos, o fenômeno é frequente na fala de todos os informantes. Veja-se a tabela 

gerada a partir da análise dos dados: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc % Oc % Oc % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

A 
F 
E 
R 
E 
S 
E 

 

112 

 

 

84,85 

 

20 

 

 

15,15 

 

11 

 

8,33 

 

75 

 

56,82 

 

46 

 

34,85 

 

98 

 

74,24 

 

34 

 

25,76 

 

132 

Tabela 1: aférese por variável social 

 

Pela tabela, considerando as três variáveis sociais elencadas, obteve-se o 

seguinte resultado:  

Ficou patente que, para a variável gênero, os homens realizam muito mais o 

fenômeno da aférese. Com base nesse resultado e em muitas pesquisas já 

realizadas sobre o assunto, está comprovado que as mulheres estão muito mais 

preocupadas com o monitoramento da fala. Um fator provável para tal postura é o 

fato de que, por vivermos em uma sociedade machista e desigual, a mulher é 

obrigada a assumir vários papeis, como mãe, como profissional e também como 

pessoa, repleta de sentimentos e de sonhos. Assim, naturalmente, as mulheres 

estão sempre se policiando para serem mais respeitadas e mais aceitas em uma 

sociedade em que, infelizmente, imperam os valores masculinos.  

Para melhor ilustrar os resultados obtidos, confeccionaram-se gráficos 

representativos das três variáveis sociais envolvidas no processo. Veja-se aquele 

referente à variável gênero: 
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                    Gráfico 2: variável gênero 
 

Para a variável faixa etária, os informantes da faixa etária mais baixa realizam 

menos a aférese, pois sua porcentagem foi bem inferior. Talvez seja a influência dos 

meios de comunicação, aproximando a norma de prestígio, já que a televisão é uma 

realidade presente nos lares kiriri(s). É o processo de convergência definido por 

Lucchesi (2004) em que, da mesma forma que os falantes cultos tendem a perder 

características que os aproximam do padrão lusitanizante, as pessoas que falam o 

vernáculo tendem a adquirir características aproximadoras do falar culto.  

 

 

 Gráfico 3: variável faixa etária 
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Na análise da terceira e última variável, escolaridade, o corpus mostrou que os 

informantes analfabetos realizaram mais a aférese do que aqueles que frequentaram 

a escola. É importante observar que as aféreses mais realizadas pelos informantes 

foram a com o verbo estar nas suas formas finitas, está (tá) e estou (tô), presentes 

na fala de praticamente todos os informantes e, naturalmente, muito comum no 

português popular brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Gráfico 4: variável escolaridade 
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4.4.1.2 Síncope 

 

Conceituando o fenômeno fônico da síncope, Coutinho (1958, p. 159) o esboça 

como “a subtração de som no interior do vocábulo” e exemplifica com os itens mediu 

(dando meio), rivu (dando rio), lepore (dando lebre), veritate (dando verdade), gallicu 

(dando galgo), manica (dando manga) e librare (dando livrar). 

Tal fenômeno caracteriza-se, portanto, pela supressão de um ou mais 

fonemas, a exemplo de itens oriundos do latim vulgar como malu, dando no portugês 

mau e opera, dando no português, obra. “Na evolução das línguas, a síncope é um 

fenômeno muito frequente de desaparecimento de um ou mais fonemas no interior 

de uma palavra” (DUBOIS, 1973, p. 551). 

A síncope foi muito presente na mudança do latim para as línguas românicas, 

como nos itens lexicais calidus e verecundiam, que resultaram em caldo e vergonha, 

respectivamente, em português. É bem perceptível a presença da síncope no 

português popular brasileiro, em especial naquelas localidades mais distantes dos 

centros urbanos e menos controladas pela norma de prestígio. Como não poderia 

deixar de ser, esse fenômeno está presente na fala cotidiana dos kiriri(s).  

Veja-se na figura a representação do fenômeno fônico da síncope: 

 

                                                                            
 

   

                                                           DENT R O 

                                                                       

                                                           DENT    O 

 

 

 
                                                 FIGURA 5: SÍNCOPE 
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Veja-se, na sequência, o quadro com os itens retirados do corpus: 
 
 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

abobora 0 0 abobra 1 100 1 

árvore 0 0 arvre 4 100 4 

bolsa 0 0 bôsa 1 100 1 

caboclo 0 0 caboco 5 100 5 

cabra 0 0 caba 7 100 7 

círculo 0 0 circlo 2 100 2 

livre 1 50,0 live 1 50,0 2 

dentro  1 4,1 dento 23 95,8 24 

máscara 0 0 mascra 5 100 5 

morcego  0 0 mucego 1 100 1 

pa 72 23,0  

para 

 

0 

 

0 pra 240 76,9 

 

312 

Pedro  4 80,0 Pêdo 1 20,0 5 

quatro  0 0 quato 5 100 5 

quilômetro 0 0 quilômito 2 100 2 

rastro 0 0 rasto 10 100 10 

século 0 0 seclo 2 100 2 

Quadro 4 – Fenômeno fônico da Síncope no corpus 

 

Considerando que o fonema representa a unidade distintiva mínima presente 

na cadeia da fala, com a síncope o falante efetua o corte de um ou mais fonemas no 

momento em que externa oralmente o item lexical. Exemplos representativos desses 

cortes são os itens pra e pa (por para), bastante presentes no corpus, em que, no 

primeiro caso, o corte é apenas de um fonema e, no segundo, chega a atingir a 

sílaba inteira.  

A seguinte tabela foi criada para representar mais claramente o fenômeno e 

seus resultados: 
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GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc % Oc % Oc. % Oc % Oc. % Oc % 

 

TOTAL 

 

S 
 Í 
N 
C 
O 
P 
E 

 

242 

 

63,68 

 

138 

 

36,32 

 

91 

 

23,95 

 

122 

 

32,11 

 

167 

 

43,95 

 

249 

 

65,53 

 

131 

 

34,47 
 

380 

Tabela 2: síncope por variável social 

 

Notou-se que, além de pa e pra, já citados acima, itens como dento (dentro) e 

quato (quatro) estão presentes em praticamente todos os informantes. Como já 

referido antes com relação à aférese, esses dois itens são muito comuns no 

português popular brasileiro.   

Vejam-se os gráficos representativos das variáveis sociais:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Gráfico 5: variável gênero 

 

Pelo gráfico percebe-se que, assim como ocorreu para o fenômeno fônico da 

aférese, a síncope é realizada mais pelo público masculino. Através de diversas 

pesquisas, já está provado que os homens são mais displicentes na monitoração da 

fala. 
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              Gráfico 6: variável faixa etária 

 

Para a variável faixa etária, os mais velhos realizaram mais síncopes, se 

comparados com a faixa intermediária, externando palavras como mucego 

(morcego) e seclo (século) faladas especialmente pela terceira idade. O contato com 

os informantes permitiu perceber que a comunidade parece está interessada em 

relembrar a história dos índios kiriri(s), principalmente os da última faixa etária, ao 

comentarem, por exemplo, sobre a antiga missão Saco dos Morcegos que 

posteriormente veio a se tornar a reserva de Mirandela e a história da reconquista do 

território invadido pelos posseiros.  

Pela própria necessidade de resistência e, até mesmo, de sobrevivência, as 

demais faixas também conhecem seu passado e têm o interesse em relembrar o 

que aconteceu com seus ancestrais, mas nunca com a mesma intensidade e paixão 

das pessoas com mais idade, principalmente aquelas que, de alguma forma, 

viveram direta ou indiretamente os fatos. O “progresso” avançou, no passado, 

engolindo quase que completamente a Missão Saco dos Morcegos e ainda avança, 

em pleno século XXI, incutindo na comunidade uma forma de vestir, de comportar, 

de falar e até de pensar, como se a mancha da colonização não aceitasse ser 

apagada, persistindo numa metamorfose medonha, sem armas, mas igualmente 

criminosa.   
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      Gráfico 7: variável escolaridade 

 

Para a variável escolaridade, os dados mostraram que aqueles que 

frequentaram a escola realizam menos a síncope do que os analfabetos. Nada de 

novidade nesse resultado, principalmente se se levar em consideração que os itens 

predominantes, a exemplo de dento (dentro) e quato (quatro), estão presentes em 

praticamente todos os informantes. Alguns itens não aparecem em sua forma 

padrão e sua presença é marcada por sua variante ou variantes, como na palavra 

pussera ~ ponsera, geralmente restrita às pessoas que trabalham com o artesanato 

e que falaram um pouco sobre sua atividade.  
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4.4.1.3 Apócope 

 

Metaplasmo muito presente no corpus, esse fenômeno caracteriza-se pela 

ocorrência de uma subtração fônica, em que ocorre a queda do fonema no final do 

item lexical. A “apócope é uma mudança fônica que consiste na queda de um ou 

mais fonemas ou sílabas no fim de uma palavra” (DUBOIS, 1973, p. 62).  

O fenômeno fônico da apócope já foi constatado desde a passagem do latim 

para o português em itens que perderam o fonema final transformando-se em itens 

lexicais atualmente presentes nas diversas línguas românicas. Vejam-se os 

exemplos: mare > mar (queda da vogal final); amat > ama (queda da consoante 

final); male > mal (queda da vogal final). 

 Para o português do Brasil, tal fenômeno é bastante recorrente principalmente 

na oralidade e muitas vezes na escrita de pessoas pouco escolarizadas ou sem 

nenhuma escolarização. Teyssier (2004), para a queda do -r final, especificamente, 

confirmando a recorrência do fenômeno principalmente nas classes sociais menos 

privilegiadas da sociedade, considera esse um traço inovador da fonética brasileira, 

observável em certos registros familiares e vulgares.  

Segundo Callou (2009), a perda do -r final é um fenômeno antigo no português 

brasileiro. Ao analisar dados da fala culta carioca da década de 70, mostra que, em 

final de vocábulo, o que predomina para o -r final é preferencialmente o apagamento 

ou a aspiração.  

Atualmente, ainda considerando as palavras da autora, tal fenômeno fônico é 

comum nas várias camadas da sociedade e condiz com o estágio final de um 

processo de enfraquecimento que leva à simplificação da estrutura silábica no 

português brasileiro.  

Veja-se na figura a representação do fenômeno: 
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                                        CAÇADO  R 

                                                                                            

                                              CAÇADÔ 

 

 

 

 

 

                                                                          FIGURA 6: APÓCOPE 

 

Apresentam-se abaixo, os dados retirados do corpus, divididos em verbos, a 

sua maioria, em suas formas nominais ou flexionados, além de outras classes 

gramaticais:  

 

4.4.1.3.1 Verbos terminados em -ar, com apagamento do -r final: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

acabar 0 0 acabá 1 100 1 

acompanhar 0 0 acumpanhá 3 100 3 

alimentar 0 0 alimentá 6 100 6 

andar 0 0 andá 6 100 6 

abençoar 0 0 abençuá 1 100 1 

acreditar 0 0 acreditá 1 100 1 

acuar 0 0 acuá 1 100 1 

ajeitar 0 0 ajeitá 1 100 1 

ajudar 0 0 ajudá 6 100 6 

aprofundar 0 0 aprofundá 1 100 1 

aprontar 0 0 aprontá 2 100 2 

arrumar 0 0 arrumá 1 100 1 

assinar 0 0 assiná 1 100 1 

assar 0 0 assá 1 100 1 

batalhar 0 0 bataiá 4 100 4 
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botar 0 0 botá 6 100 6 

arpar 0 0 arpá 1 100 1 

buscar 0 0 buscá 2 100 2 

caçar 0 0 caçá 24 100 24 

caminhar 0 0 caminhá 1 100 1 

chegar 0 0 chegá 7 100 7 

colocar 0 0 colocá 3 100 3 

comprar 0 0 comprá 10 100 10 

comunicar 0 0 comunicá 2 100 2 

contar 0 0 contá 3 100 3 

consertar 0 0 cunsertá 2 100 2 

cortar 0 0 cortá 1 100 1 

criar 0 0 criá 8 100 8 

cruzar 0 0 cruzá 1 100 1 

curar 0 0 curá 1 100 1 

dar 0 0 Da 11 100 11 

deitar 0 0 deitá 1 100 1 

divulgar 0 0 divugá 3 100 3 

ensinar 0 0 insiná 5 100 5 

entrar 0 0 entrá 5 100 5 

enxergar 0 0 inxergá 1 100 1 

isolar 0 0 isolá 1 100 1 

evitar 0 0 evitá 1 100 1 

explicar 0 0 ixplicá 1 100 1 

falar 0 0 falá 3 100 3 

ficar 0 0 ficá 13 100 13 

flechar 0 0 afrechá 1 100 1 

formar 0 0 formá 1 100 1 

ganhar 0 0 ganhá 2 100 2 

esperar 0 0 isperá 3 100 3 

estudar 0 0 istudá 3 100 3 

jogar 0 0 jogá 8 100 8 

lavar 0 0 lavá 1 100 1 

lembrar 0 0 lembrá 2 100 2 

levar 0 0 levá 4 100 4 

livrar 0 0 livrá 2 100 2 

matar 0 0 matá 3 100 3 

melar 0 0 melá 1 100 1 

misturar 0 0 misturá 3 100 3 

morar 0 0 morá 1 100 1 
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parar 0 0 pará 1 100 1 

passar 0 0 passá 12 100 12 

pegar 0 0 pegá 28 100 28 

pescar 0 0 pescá 9 100 9 

plantar 0 0 prantá 4 100 4 

praticar 0 0 praticá 3 100 3 

perguntar 0 0 preguntá 1 100 1 

preparar 0 0 prepará 5 100 5 

preservar 0 0 preseuvá 2 100 2 

publicar 0 0 pubricá 1 100 1 

puxar 0 0 puxá 2 100 2 

reclamar 0 0 recramá 1 100 1 

relaxar 0 0 relaxá 1 100 1 

resgatar 0 0 resgatá 3 100 3 

retomar 0 0 retomá 1 100 1 

segurar 0 0 sigurá 1 100 1 

suportar 0 0 suportá 1 100 1 

tirar 0 0 tirá 7 100 7 

tocar 0 0 tocá 3 100 3 

tomar 0 0 tomá 7 100 7 

trocar 0 0 trocá 1 100 1 

usar 0 0 usá 6 100 6 

valorizar 0 0 valorizá 16 100 16 

verificar 0 0 virificá 1 100 1 

voltar 0 0 voutá 3 100 3 

voar 0 0 vuá 1 100 1 

Quadro 5 – Fenômeno fônico da Apócope - verbos terminados em -ar 

 

Nota-se, pela grande quantidade de itens elencados, que o fenômeno fônico da 

apócope é algo bem recorrente na fala dos índios kiriri(s). Mais ainda, os dados 

comprovam a generalização desse fenômeno em toda a Bahia e no Brasil, já que 

boa parte dos verbos catalogados, pertencentes principalmente à primeira 

conjugação, os mais produtivos em língua portuguesa, estão presentes na fala 

cotidiana da maioria dos baianos, independente de faixa etária, condição social ou 

escolaridade. “Em certos registros familiares e vulgares, o português do Brasil tende 

a suprimir o r final das palavras; ex.: doutô (doutor), pegá (pegar), fazê (fazer)” 

(TEYSSIER, 2004, p. 103).  
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4.4.1.3.2 Verbos terminados em -er: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

aprender 0 0 aprendê 9 100 9 

beber 0 0 bebê 1 100 1 

conviver 0 0 convivê 3 100 3 

correr 0 0 corrê 1 100 1 

comer 0 0 cumê 23 100 23 

conhecer 0 0 cunhecê 1 100 1 

dizer 0 0 dizê 38 100 38 

fazer 0 0 fazê 25 100 25 

entender 0 0 intendê 8 100 8 

perder 0 0 perdê 4 100 4 

prender 0 0 prendê 1 100 1 

poder 0 0 pudê 12 100 12 

quer 0 0 qué 9 100 9 

saber 0 0 sabê 16 100 16 

ser 0 0 sê 13 100 13 

sobreviver 0 0 subrivivê 2 100 2 

ter 0 0 tê 14 100 14 

estiver 0 0 tivé 5 100 5 

trazer 0 0 trazê 1 100 1 

vender 0 0 vendê 8 100 8 

ver 0 0 vê 37 100 37 

viver 0 0 vivê 7 100 7 

Quadro 6 – Fenômeno fônico da Apócope - verbos terminados em -er 

 

 

4.4.1.3.3 Verbos terminados em -ir : 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

agredir 0 0 agredi 1 100 1 

bulir 0 0 buli 1 100 1 

ir 0 0 i 15 100 15 

conseguir 0 0 consigi 1 100 1 
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destruir 0 0 distrui 1 100 1 

drumi 1 50  

dormir 

 

0 

 

0 durmi 1 50 

 

2 

progredir 0 0 pogredi 4 100 4 

Quadro 7 – Fenômeno fônico da Apócope - verbos terminados em -ir  

 

Dubois (1973) destaca o fato de que, para a apócope, no processo de 

mudança das línguas, o infinitivo sofre muito cedo a influência de tal fenômeno, e faz 

referência a vários dialetos românicos, a exemplo dos itálicos com canta e dormi por 

cantare e dormire, e no português popular brasileiro com cantá, vê, parti e pô. Nas 

palavras de Noll (2006, p. 449): 

 

Em 1883, Gonçalves Viana descreveu o uso freqüente da vibrante fricativa 
no PB, enquanto, no PE, era ainda uma particularidade de Lisboa (1941: 24-
26). A queda do /r/ final está documentada no Carapuceiro, um jornal 
satírico, em 1842: “Muitos declararão guerra aos rr finaes, disem sempre 
mandà, buscà, comê, dormí, singulà, &c. &c”.  

 

A apócope corresponde, na maioria das vezes, a um fenômeno de sandhi e 

provem, dessa forma, “do hábito de tratar certas palavras da frase como se fizessem 

parte da palavra que precede ou que segue, como as elisões portuguesas dele, 

deste, daqui, são apócopes para evitar o hiato” (DUBOIS, 1973, p. 63). 

Considerando a atuação do fenômeno fônico da apócope em outros itens 

lexicais, pertencentes a diversas categorias gramaticais, com supressão do último 

fonema, observou-se, pela análise dos dados, que a classe gramatical com maior 

índice de atuação do fenômeno é a dos substantivos. Veja-se o quadro: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

açucar 0 0 açuca 1 100 1 

amor 0 0 amô 1 100 1 

bebedor 0 0 bebedô 1 100 1 

caçador 0 0 caçadô 12 100 12 

calor 0 0 calô 1 100 1 

Canudos 0 0 Canudo 1 100 1 

cascavel 0 0 cascavé 1 100 1 

cavador 0 0 cavadô 1 100 1 

colar 0 0 colá 1 100 1 
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cor 0 0 cô 1 100 1 

difícil 0 0 difice 9 100 9 

dor 0 0 dô 9 100 9 

fácil 0 0 face 1 100 1 

flor 0 0 flô 5 100 5 

lar 0 0 la 1 100 1 

lazer 0 0 lazê 2 100 2 

lugar 0 0 lugá 12 100 12 

mar 0 0 ma 3 100 3 

maior 0 0 maió 1 100 1 

melhor 0 0 meió 15 100 15 

muié 2 50  

mulher 

 

0 

 

0 mulé 1 50 

 

3 

particular 0 0 particulá 1 100 1 

pior 0 0 pió 5 100 5 

professor 0 0 porfessô 5 100 5 

raiar 0 0 raiá 1 100 1 

senhor 0 0 sinhô 6 100 6 

suor 0 0 suó 4 100 4 

supor 0 0 supô 4 100 4 

superior 0 0 superiô 1 100 1 

Salvador 0 0 Sauvadô 7 100 7 

sobreviver 0 0 subrivivê 2 100 2 

valor 0 0 valô 5 100 5 

viver 0 0 vivê 8 100 8 

Quadro 8 – Fenômeno da Apócope – queda do -r em variadas categorias gramaticais no corpus 

 

Segundo Coutinho (1958), a apócope foi um fenômeno muito comum na 

passagem do latim para o português, a exemplo de amat > ama, amare > amar, 

regale > real. Com base nos dados coletados, constata-se que há uma 

predominância de itens com apócope do -r. Veja-se a tabela: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 
A 
p 
Ó 
C 
O 
P 
E 

 

564 

 

 

79,89 

 

142 

 

 

20,11 

 

138 

 

19,55 

 

312 

 

44,19 

 

256 

 

36,26 

 

531 

 

75,21 

 

175 

 

24,79 

 

706 

Tabela 3: apócope por variável social 
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A tabela mostra aquilo que foi encontrado com a análise dos dados. Nota-se 

que os resultados são bem parecidos com o da síncope, apresentando para os 

gráficos uma curvatura bem semelhante. Veja-se a representação das três variáveis 

sociais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 8: variável gênero 

 

Repetindo os resultados anteriores e confirmando aquilo que as pesquisas 

demonstram, a curva do gráfico sempre tende a indicar uma maior realização da 

apócope pelo sexo masculino.   

 

 

 

 

 

 

    

                 Gráfico 9: variável faixa etária 
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Para a variável faixa etária, naturalmente, os mais jovens tendem a realizar 

menos a apócope se comparados com os informantes das outras faixas etárias. Já 

as outras duas faixas não apresentaram uma diferença significativa no externar 

oralmente o fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

     

                 Gráfico 10: variável escolaridade 
 

O gráfico confirma a ideia de que as pessoas sem escolaridade tendem a 

realizar mais os metaplasmos. É o que demonstra o declive indicando uma 

quantidade bem maior de realização da apócope por parte dos analfabetos. No 

entanto, é importante salientar que a realização da apócope, principalmente do -r 

final nos infinitivos, é uma prática comum no português brasileiro, mesmo entre as 

pessoas que frequentaram a escola. Esse resultado confirma aquilo que foi dito por 

Callou (2009) anteriormente. O fenômeno fônico da apócope já está bem 

generalizado no português brasileiro e atualmente é comum a todas as camadas 

sociais.   
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4.4.2 Por aumento 

 

4.4.2.1 Prótese 

 

O fenômeno fônico da prótese ocorre quando o falante acrescenta, no ato da 

comunicação, um fonema no início do item lexical. Williams (1994, p. 120), fazendo 

referência ao a protético, diz que “em português primitivo um a era prefixado a 

palavras começadas por r: remittere > remeter (com deslocamento de conjugação) > 

arremeter; ranam > rãa > arrã (arcaico e popular)”. E mais, logo no início do 

português arcaico, esse a protético alcançou outras palavras que não começavam 

por r. O referido autor, justificando seus argumentos, defende a hipótese de 

influência de palavras com a inicial do prefixo latino ad- e do artigo definido 

aglutinado.   

Veja-se o que diz Dubois (1973, p. 493) sobre a prótese:  

 

Chama-se prótese o desenvolvimento, no início da palavra, de um elemento 
não-etimológico como, no francês e no português, a introdução de [ e ] no 
início de todas as palavras que começam pelos grupos consonantais [ sp- ], 
[ st- ], [ sk- ] etc., étole e estrela de stella(m), épaule e espádua de 
spatula(m), écu e escudo de scutu(m), etc.   

 

A figura abaixo ilustra o fenômeno: 
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                                                           A  PREPARA 
                                                                                                    

                                                                PREPARA                                                                                                  

                                       

 

 

                                                          FIGURA 7: PRÓTESE 

 

No estudo dos metaplasmos, considerando as mudanças ocorridas na língua 

com o passar do tempo, nota-se que as mudanças mais frequentes na fala cotidiana 

do presente e do passado são acréscimos ou decréscimos de fonemas aos itens 

lexicais, a exemplo do fenômeno fônico da prótese. Seguindo essa linha de 

raciocínio, do latim ao português, para que itens lexicais como stella se 

transformasse em estrela e  scutu em escudo, na língua portuguesa, um dos 

fenômenos atuantes nesse processo foi a prótese. Da mesma forma, a palavra 

arrenegar, oriunda de renegar, hoje dicionarizada, surgiu devido à atuação do 

mesmo fenômeno. 

“A prótese com o s impuro, fenômeno do latim vulgar, continuou em português 

de maneira muito frequente e abundante: estátua (statuam), estado (statum)” 

(BUENO, 1958, p. 104). Com a citação, nota-se que os fatos explicam a história 

sendo, por esta razão, fundamental observar os acontecimentos de ontem e de hoje 

para se compreender o processo de mudança que ocorre nas línguas.  

“Os casos essencialmente galego-portuguêses são da prótese de um a, em 

grande número de palavras iniciadas por r: arruído, arruga, arrequar, arrequentar, 

arruda” (BUENO, 1958, p. 104).  
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Veja-se o quadro representativo do fenômeno:  

 
 

NORMA-PADRÃO OCOR. % FORMA VARIANTE OCOR. % TOT. DE OCOR. 

depois 0 0 adepois 1 100 1 

flechar 0 0 afrechá 2 100 2 

longe 0 0 alonge 1 100 1 

machuca 0 0 amachuca 1 100 1 

pois 0 0 apois 11 100 11 

prepara 0 0 aprepara 5 100 5 

preparo 0 0 apreparo 1 100 1 

Quadro 9 – Fenômeno da Prótese no corpus 
 

Itens lexicais como afrechá, aprepara e apois, retirados do corpus, demonstram 

claramente a incidência da prótese, isto é, o acréscimo de um elemento fonético no 

início de um item lexical, prática bastante comum na fala popular de pessoas pouco 

escolarizadas.  

Pela análise dos dados, a ocorrência da prótese na fala dos informantes foi 

muito pequena. Considerando os itens encontrados, foi possível perceber que a 

incidência do fenômeno concretizou-se em sua totalidade pelo acréscimo do a no 

início de todos os itens lexicais. Muitos outros itens, a exemplo de amostrar (por 

mostrar) abagunçar (por bagunçar), asaltar (por saltar) e alevantar (por levantar), 

mesmo não estando presentes no corpus, demonstram essa prótese do a defendida 

por Bueno (1958), por estarem presentes no português popular falado pelos 

interiores da Bahia.  

Observe os dados na tabela: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 

P 
R 
Ó 
T 
E 
S 
E 

 

8 

 

36,36 

 

14 

 

63,64 

 

4 

 

18,18 

 

10 

 

45,45 

 

8 

 

36,36 

 

15 

 

68,18 

 

7 

 

31,82 

 

22 

Tabela 4: Prótese por variável social 
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A tabela mostrou uma quantidade muito pequena de itens se comparada com 

os fenômenos mais recorrentes na fala dos informantes. Além disso, como a 

quantidade de dados foi diminuta, seus resultados podem ser enganosos. Com base 

nos dados alocados na tabela, foram elaborados os gráficos das variáveis sociais: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                Gráfico 11: variável gênero 
 

O gráfico da variável gênero teve um resultado oposto ao que vem confirmando 

os dados catalogados no corpus e também nas pesquisas mais recentes. Aqui, 

quem monitorou um pouco mais a fala foi o gênero masculino. Uma provável 

explicação para uma maior realização por parte das mulheres é a presença do item 

lexical aprepara, por prepara, por exemplo, relacionado ao contexto da culinária. 

Como mencionado, tais resultados podem ser enganosos, pois o item lexical 

afrechá, por flechar, mesmo tendo ocorrido apenas duas vezes no corpus, pode ser 

comum em ambientes de caça, universo em que predomina a figura masculina. 
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                  Gráfico 12: variável faixa etária 
 

No que diz respeito à variável faixa etária, considera-se que os dados são 

insuficientes para se analisar com propriedade tal fenômeno. Os informantes da 

faixa intermediária realizaram com mais frequência o fenômeno fônico da prótese. 

No entanto, não se pode dizer categoricamente que esse fato representa a postura 

de toda a comunidade. Mais dados seriam necessários para confirmar ou refutar tal 

afirmação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico 13: variável escolaridade 
 

Na variável escolaridade, o resultado apresenta-se condizente com aquilo que 

vem sendo mostrado no decorrer do trabalho. Os informantes que não frequentaram 

a escola realizaram mais o fenômeno fônico. Mas, como já se observou, a 

quantidade de dados encontrada no corpus não é suficiente para confirmar ou negar 

qualquer coisa a respeito da incidência desse fenômeno.   
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4.4.2.2 Epêntese 

 

Denomina-se epêntese o acrescentamento de um fonema no interior do item 

lexical. Dubois (1973, p. 220) argumenta que tal fenômeno consiste em “intercalar 

numa palavra ou grupo de palavras um fonema não-etimológico por motivos de 

eufonia, de comodidade articulatória, por analogia, etc.”. Para ilustrar, o citado autor 

traz como exemplo a palavra inverno que, tanto no português como no italiano, 

houve epêntese do n em relação à palavra latina hibernum. Assim, chega-se à 

conclusão de que, da passagem do latim para o português, a epêntese foi muito 

comum, a exemplo de stella (dando estrela), humile (dando humilde) e de umero 

(dando ombro).  

Existe um tipo especial de epêntese chamada anaptixe, fenômeno em que 

ocorre a inserção de uma vogal, geralmente e e i, no interior de um encontro 

consanatal. A “anaptixe ou suarabácti é a epêntese especial que consiste em 

desfazer um grupo de consoantes pela intercalação de uma vogal (COUTINHO, 

1958, p. 157). É por conta da atuação da anaptixe que se tem hoje no português 

popular brasileiro itens lexicais como pineumonia ~ peneumonia (por pneumonia), 

pineu ~ peneu (por pneu) e adivogado ~ adevogado (por advogado). Também 

Teyssier (2004, p. 103), referindo-se à dissolução de grupos consonantais, 

preceitua: 

 

Os grupos consonantais que ocorrem em certas palavras de origem erudita 
(ex.: admirar, advogado, observar, psicologia, ritmo) são eliminados pelo 
aparecimento de um i, mais raramente de um e: adimirar, advogado, 
obisservar, pissicologia, rítimo.    

 

É comum e praticamente generalizado o acréscimo da vogal e ou i na fala dos 

brasileiros, já que “o PB tem uma tendência para regularizar a escrita silábica (CV), 

inserindo um [i] epentético para separar nexos consonânticos difíceis de pronunciar” 

(NOLL, 2006, p. 449). 

Veja-se na figura a representação do fenômeno fônico da epêntese: 
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                                                           RAP A   I   Z 

 

  RAPAZ 

 

 

 

FIGURA 8: EPÊNTESE 

 

Veja-se abaixo os dados alocados no quadro: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

arroz 0 0 arroiz 5 100 5 

atrás 0 0 atrais 5 100 5 

através 0 0 atraveis 6 100 6 

dez 0 0 deiz 4 100 4 

Faiz 43 75,4  

faz 

 

0 

 

0 faize 14 24,5 

 

57 

feiz 3 75 fez  

0 

 

0 feize 1 25 

 

4 

fruta 0 0 fruita 1 100 1 

inglês 0 0 ingleis 1 100 1 

mais 216 96,4  

mas 

 

0 

 

0 maize 8 3,5 

 

224 

mês 0 0 mêis 3 100 3 

nois 95 98,9  

nós 

 

0 

 

0 noise 1 1,04 

 

96 

portugueis 2 66,6  

português 

 

0 

 

0 portugueise 1 33,3 

 

3 

rapaz 0 0 rapaiz 4 100 4 

tanque 0 0 tainque 1 100 1 

traiz 7 77,7  

traz 

 

0 

 

0 traize 2 22,2 

 

9 
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três 0 0 treis 7 100 7 

vez 0 0 veiz 3 100 3 

você 0 0 voismicê 1 100 1 

voceis 7 58,3  

vocês 

0  

0 ceis 5 41,6 

 

12 

Quadro 10 – Fenômeno fônico da Epêntese no corpus 

 
Considerando a opinião de Coutinho (1958) de que o acréscimo de um fonema 

no interior do item lexical acontece por conta da atuação da epêntese, percebe-se o 

quanto esse fenômeno é comum no português brasileiro, tanto nos grandes centros 

como no interior do país. Não é difícil encontrar a realização de itens lexicais como 

estralo (por estalo) e listra (por lista), especialmente na fala de pessoas menos 

escolarizadas. 

Pelos dados, todos os itens identificados no corpus apresentam epêntese do 

da vogal i, isto é, seu acréscimo no momento em que o falante pronuncia o item 

lexical. Veja-se a tabela com as porcentagens encontradas para cada varável social:  

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 

E 
p 
Ê 
N 
T 
E 
S 
E 

 

323 

 

72,42 

 

123 

 

27,58 

 

86 

 

19,28 

 

224 

 

50,22 

 

136 

 

30,49 

 

300 

 

67,87 

 

146 

 

32,13 

 

446 

Tabela 5: epêntese por variável social 

 

Com base nos dados, nota-se que o item lexical mais (por mas), utilizado para 

expressar a conjunção coordenativa adversativa, é muito comum na fala popular dos 

brasileiros, em especial na Bahia, assim como o item treis (por três) também é bem 

recorrente entre os baianos tanto do interior como da capital. Observe a citação de 

Noll (2006, p. 449), sobre o item lexical treis, em que incide o fenômeno fônico da 

epêntese: 

 

Francisco de Varnhagen juntou uma carta popular explicativa sem data, 
contendo a forma “treis”: “treis cuié di prata” (1891: 140). É provável que a 
epêntese de [i] em sílaba acentuada antes de /s/ final tenha se originado na 
primeira metade do séc. XIX.  
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Pela citação, já eram encontradas ocorrências de epênteses desde o século 

XIX. Klebson Oliveira (2006), em sua tese de doutorado, analisando textos escritos 

por africanos e afrodescendentes, na Bahia do século XIX, identificou 103 (cento e 

três) ocorrências de epênteses, sendo que 83 delas, segundo o autor, foram 

inseridas ao item lexical com o intuito de desfazer encontros consonantais, 

especialmente com a vogal anterior [i].  Esse resultado confirma aquilo que foi 

defendido por Noll (2006) à página 81. 

Vejam-se os gráficos representativos dos dados obtidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 14: variável gênero 
 

Para a variável gênero, os homens realizam com mais frequência o fenômeno 

da epêntese. Nota-se que, pela porcentagem, a realização das mulheres não chega 

a 30 % (trinta por cento) do total.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Gráfico 15: variável faixa etária 

 

 



93 
 

 

Para a variável faixa etária, novamente, os dados indicam que a faixa 

intermediária está realizando mais a epêntese. Além disso, os mais jovens não estão 

utilizando muito esse fenômeno fônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfico 16: variável escolaridade 
 

Novamente o gráfico demonstra que as pessoas que frequentaram a escola 

realizam um número menor de epênteses, se comparados com aqueles que são 

analfabetos. 
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4.4.2.3 Paragoge 

 

Ao conceituar paragoge, Dubois (1973, p. 455) diz ser “o fenômeno que 

consiste em acrescentar um fonema não-etimológico ao final de uma palavra”. 

Assim, denomina-se paragoge7 a inserção de um fonema no final do item lexical. Em 

Portugal, segundo Bueno (1958, p. 104), “a língua arcaica, certamente, fez largo uso 

da paragoge como até hoje se pode ouvir na fala popular de Portugal”. O referido 

autor exemplifica com os itens lexicais mulhere, amare e dizere. Williams (1994) fala 

de uma vogal paragógica acrescentada ao item lexical, principalmente em português 

dialetal, nos itens que apresentam terminação em l ou r, a exemplo de animal, dando 

animale, e mar, dando mare.  

Como reflexão, pode-se perguntar, às vezes, se, de fato, as epênteses verbais, 

na passagem do latim ao português, foram tão amplas assim ou se não se 

conservou em alguns lugares, especialmente em regiões rurais, mais isoladas e 

longe do controle do padrão normativo, alguns itens herdados do período arcaico e 

hoje identificamos como paragoges.    

Veja-se na figura a representação do fenômeno: 

 

 

 

 

                                                   DEUS  E                             

                                                                      

                                                   DEUS 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: PARAGOGE 

 

 

                                                 
7 O Dicionário de Linguísitca de Jean Dubois (1973, p. 455), apresenta o prefixo para-, de origem grega, que 
implica em uma ideia de adição. No caso da paragoge, tal acréscimo ocorre obiviamente no final do item lexical. 



95 
 

 

Os dados retirados do corpus estão dispostos no quadro abaixo: 
 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

Deus 24 82,7 Deuse 5 17,2 29 

embora 0 0 emboras 1 100 1 

mas 0 0 maise 8 100 8 

país 3 60 paíse 2 40 5 

vocês 0 0 voceise 1 100 1 

medicinal 0 0 medicinaize 1 100 1 

nariz 0 0 narize 2 100 2 

nós 0 0 noise 1 100 1 

faz 0 0 faize 14 100 14 

fez 0 0 feize 1 100 1 

feroz 0 0 feroise 1 100 1 

país 0 0 paise 2 100 2 

português 0 0 portugeise 1 100 1 

raiz 0 0 raize 1 100 1 

traz 0 0 traize  2 100 2 

Quadro 11 – Fenômeno fônico da Paragoge  no corpus 
 

Nota-se que, pelos dados, apesar de restritos, o fenômeno da paragoge é bem 

recorrente na fala dos informantes, quando se trata de pronunciar esses itens 

catalogados. Interessante observar, dentre outros itens que seguem a mesma 

lógica, o item lexical você8, presente na fala de um dos informantes da última faixa 

etária. Além de proferir voceis e assim realizar a epêntese, ele pronuncia também 

voceise realizando a paragoge.  

A tabela abaixo explicita o número de ocorrências e as percentagens 

encontaradas para cada faixa etária:  

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc. % 

 

TOTAL 

 

P 
A 
R 
A 
G 
O 
G 

 

31 

 

72,09 

 

12 

 

27,91 

 

06 

 

13,95 

 

10 

 

23,26 

 

27 

 

62,79 

 

32 

 

74,42 

 

11 

 

25,58 

 

43 

                                                 
8 Muito interessante foi a catalogação de uma verdadeira relíquia para os dias atuais, o item lexical 
voismicê. 
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E 

Tabela 6: paragoge  por variável social 

Importante observar também o fato de que o fenômeno da paragoge está 

bastante presente não só entre os índios kiriri(s), mas também na fala dos 

sertanejos da região de Ribeira do Pombal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 17: variável gênero 

 

Os homens realizam muito mais o fenômeno da paragoge do que as mulheres. 

Mas é sempre bom lembrar que essa afirmação restringe-se ao corpus analisado, já 

que a paragoge é comum na fala da comunidade, especialmente para as pessoas 

da última faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 18: variável faixa etária 
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  Para a variável faixa etária, a maioria das paragoges realizadas foram feitas 

pela faixa dos mais velhos, próximas a 70 % (setenta por cento) das ocorrências 

presentes no corpus. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico 19: variável escolaridade 

 

Os resultados apontados pelo gráfico mostram que a realização da paragoge 

é um fenômeno que está entrando em desuso com o tempo. Naturalmente, pela 

influência dos meios de comunicação e a escolarização, tal fenômeno restringe-se 

gradativamente à terceira faixa, isto é, somente às pessoas da terceira idade ainda a 

utilizam com frequência em suas conversas cotidianas.  

Pela linha traçada no gráfico, é bastante provável que o desaparecimento da 

paragoge seja uma realidade inexorável.  
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4.4.3 Por transposição 

4.4.3.1 Metátese 

 

A metátese é o fenômeno caracterizado pela migração de fonemas para outros 

lugares do item lexical. Nas palavras de Coutinho (1958, p. 160): 

 

Metátese é a transposição de fonema que se pode verificar na mesma 
sílaba ou entre sílabas: semper > ∗sempre (> sempre), inter > ∗intre (> 
entre), super > ∗supre (> sôbre), rabia por rabie > ravia > raiva, pigritia 
>pegriça (arc.) > preguiça, primariu > ∗primairo (> primeiro). Houve 
metátese em fresta, trevas, joelho, esfaimado, prego, quebrar, silvar, 
resmungar, paul, alento, esmola, livreiro, brandar, enjoar, melro, grinalda, 
palrar, cabresto, caramanchão, andorinha.  
 

Já Williams (1994, p. 119) argumenta que, no fenômeno fônico da metátese, 

dois sons tomam posições reversas no item lexical, “por vezes uma consoante 

(usualmente r) desloca-se de uma sílaba para outra: fenestram > feestra > fresta; 

capistrum > cabresto”. Para o português atual, é comum encontrarmos na fala 

popular itens como sastifeito (por satisfeito) e sastifazer (por satisfazer). Veja-se a 

figura representativa da metátese: 

 

                                 

 

 

 

 

 

                                             C R UVA           CU R VA 

 

                                                                          FIGURA 10: METÁTESE 
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Observe os itens lexicais encontrados e elencados no quadro: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

curva 0 0 cruva 2 100 2 

encontrar 0 0 incrontá 1 100 1 

frigideira 0 0 firgidera 1 100 1 

modernização 0 0 mordenização 1 100 1 

porque 0 0 pruque 124 100 124 

perguntar 0 0 preguntá 1 100 1 

precisa 2 66,6 percisa 1 33,3 3 

precisar 0 0 percisá 1 100 1 

procurar 0 0 porcurá 1 100 1 

procure 0 0 porcure 1 100 1 

professor 0 0 porfessô 5 100 5 

professora 0 0 porfessora 1 100 1 

proteção 0 0 potreção 8 100 8 

protege 0 0 potrege 6 100 6 

proteger 0 0 potregê 3 100 3 

Quadro 12: Fenômeno fônico da Metátese no corpus 

                                        

Dubois (1973, p. 455) argumenta que a metátese acontece quando “certos 

fonemas mudam de lugar na cadeia falada”. Assim, partindo desse princípio, o 

fenômeno da matátese é bastante comum no português popular brasileiro, 

principalmente em áreas rurais e com pessoas com pouca formação escolar. 

Palavras como cruva, porcurá, preguntá, e porfessô, por exemplo, são bastante 

recorrentes no linguajar cotidiano dessas pessoas.  

Veja-se a tabela apresentando os dados encontrados no corpus: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 

M 
E 
T 
A 
T 
E 
S 
E 

 

141 

 

94,63 

 

8 

 

5,37 

 

10 

 

6,71 

 

82 

 

55,03 

 

57 

 

38,26 

 

123 

 

82,55 

 

26 

 

17,45 

 

149 

Tabela 7: metátese por variável social 
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Observe os gráficos relacionados com as porcentagens alocadas na tabela: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Gráfico 20: variável gênero 

 

Percebe-se pela análise do gráfico que a maioria esmagadora dos fenômenos 

identificados foram proferidos pelo gênero masculino. Praticamente 95% (noventa e 

cinco por cento) das metáteses identificadas no corpus foram externadas pelos 

homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gráfico 21: variável faixa etária 

 

Para a variável faixa etária, os mais jovens quase não realizaram a metátese, 

provavelmente devido a uma maior proximidade com a norma de prestígio. 

Prováveis justificativas são a influência dos meios de comunicação e também a 

própria escolarização.  
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Notou-se também que as outras duas faixas não apresentaram uma distância 

muito grande quanto à realização do fenômeno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Gráfico 22: variável escolaridade 
 

Confirmando os resultados anteriores, as pessoas que não frequentaram a 

escola realizaram bem mais o fenômeno fônico da metátese. Analisando os 

resultados e o fato de que os mais jovens realizam muito pouco o fenômeno, 

percebe-se que a pressão normativizadora, atuando por diversas frentes de 

penetração na comunidade, está cada vez mais presente na vida cotidiana dos 

índios kiriri(s).  
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4.4.4 Por transformação 

 

4.4.4.1 Redução de ditongos  

 

Dubois (1973, p. 455), ao conceituar o fenômeno da monotongação, diz que o 

processo ocorre com “a passagem de um ditongo ou de um tritongo a um 

monotongo”.  Esse fenômeno é bastante comum, tanto na fala popular de Portugal 

como do Brasil. Em Portugal, desde o século XVIII, ou mesmo antes, tal fato fônico 

já era identificado, provocando, de certa forma, dificuldade de se estabelecer 

exatamente o momento de seu surgimento. Teyssier (2004) crê ser difícil precisar a 

época em que se produziu a monotongação do ditongo ei no Sul de Portugal. 

Segundo esse mesmo autor (2004, p. 78), “no teatro da segunda metade do século 

XVIII, e por ei caracteriza o falar das personagens populares do Alentejo”. 

Veja-se a figura representativa do provesso de redução de ditongos:  

 
                                                                                                                        

 

 

 

P O U CO 

 

 PO      CO 

 

POCO 

 

 

 

FIGURA 11: REDUÇÃO DE DITONGO 

 

Oliveira (2006, p. 386) contesta a expressão monotongação por se tratar de um 

cenário mais específico em que, nos ditongos decrescentes, a semivogal é 

suprimida e considera mais adequado o emprego de redução de ditongo, já que, “na 



103 
 

verdade, quando se elide vogal ou semivogal de ditongos crescentes ou 

decrescentes, o resultado final é consequência de um ditongo que foi reduzido ou 

simplificado”. 

No português brasileiro tal fenômeno é característico da fala popular, 

principalmente nos ditongos /ai/ e /ei/, a exemplo de itens lexicais como baxa (por 

baixa), caxa (por caixa) e pexe (por peixe), bejo (por beijo), quejo (por queijo), em 

que, provavelmente, há a influência de fonemas consonantais, em posição posterior, 

favorecendo a redução do ditongo. Assim, a redução do ditongo /ei/ é muito comum 

no português brasileiro, “exceto em palavras monossilábicas (lei), na desinência da 

primeira pessoa do singular do pretérito perfeito simples (cantei), assim como antes 

de /t/ (jeito)” (NOLL, 2006, p. 447-448).  

Veja-se o quadro com as reduções: 

 

4.4.4.1.1 Redução do ditongo [ay]: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

baixa 0 0 baxa 6 100 6 

baixo 0 0 baxo 1 100 1 

debaixo 0 0 dibaxo 3 100 3 

Quadro 13 – Redução de ditongo - Redução do ditongo [ ay] no corpus 
 

4.4.4.1.2 Redução do ditongo [ey]: 
 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

aldeia 0 0 aldêa 12 100 12 

bagaceira 0 0 bagacera 1 100 1 

beiju 0 0 beju 3 100 3 

beira 0 0 bêra 1 100 1 

brasileiro 0 0 brasilero 1 100 1 

carneiro 0 0 carnero 1 100 1 

carreira 0 0 carrera 1 100 1 

cheiro 0 0 chero 1 100 1 

conselheiro 0 0 conseiero 3 100 3 

deixa 0 0 dexa 3 100 3 
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deixar 0 0 dexá 1 100 1 

deixou 0 0 dexô 1 100 1 

dinheiro 0 0 dinhero 21 100 21 

fazendeiro 0 0 fazendero 2 100 2 

feira 0 0 fera 20 100 20 

feijão 0 0 fejão 35 100 35 

frigideira 0 0 firgidera 1 100 1 

licurizeiro 0 0 licurizero 1 100 1 

macaxeira 0 0 macaxera 2 100 2 

madeira 0 0 madera 4 100 4 

meia 0 0 mêa 5 100 5 

padrueiro 0 0 padruero 1 100 1 

papeira 0 0 papera 1 100 1 

peneira 0 0 penera 2 100 2 

peixe   pexe 34 100 34 

peixinho 0 0 pexinho 3 100 3 

posseiro 0 0 possero 3 100 3 

premera 3 60  

primeira 

0 

0 

0 

0 primera 2 40 

 

5 

premero 5 50  

primeiro 

 

0 

 

0 primero 5 50 

 

10 

premeramente 2 50  

primeiramente 

 

0 

 

0 primeramente 2 50 

 

4 

pulsera 1 33,3  

pulseira 

 

0 

 

0 pussera 2 66,6 

 

3 

tabuleiro 0 0 tabulero 4 100 4 

verdadeiro 0 0 verdadero 1 100 1 

Quadro 14 - Redução de ditongo - Redução do ditongo [ ey] no corpus 

 

Percebe-se claramente a tendência no corpus do uso da redução de ditongo, 

especialmente os ditongos /ei/ e /ou/ por falantes do português não-padrão, já que 

muitos outros trabalhos confirmam a redução de ditongos em outras partes do país. 

Nota-se que esse fenômeno fônico não é diatópico e, sim, diastrático, confirmando a 

opinião de Teyssier (2004, p. 980) sobre a realidade sociolinguística do Brasil:   

 

A realidade, porém, é que as divisões “dialetais” no Brasil são menos 
geográficas do que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são 
maiores, num determinado lugar, entre um homem culto e o vizinho 
analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de 
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duas regiões distantes uma da outra. A dialetologia brasileira será, assim, 
menos horizontal que vertical. 

 

Palavras sábias do grande linguista francês e que se confirmam nos dados 

catalogados no corpus. Observa-se, oportunamente, que pesquisas sociolinguísticas 

rescentes confirmam a redução dos ditngos [ay] e [ey] como diafásica, já que 

pessoas plenamente escolarizadas, em situações informais, realizam a redução de 

ditongos ao proferirem itens lexicais como, por exemplo, baxo (por baixo) e primero 

(por primeiro). A grosso modo, portanto, mesmo considerando essa última 

observação e a particularidade da paragoge, que atua em áreas específicas do 

Brasil e da Bahia, todos os outros fenômenos descritos estão presentes no 

português popular brasileiro, em todas as regiões, denunciando a nossa variação 

como realmente mais vertical do que horizontal. 

 

4.4.4.1.3 Redução do ditongo [ya]: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

cheia 0 0 chea 1 100 1 

consciência 0 0 conciença 2 100 2 

história 0 0 histora 29 100 29 

meia 0 0 mea 5 100 5 

miséria 0 0 misera 3 100 3 

transferência 0 0 transferença 1 100 1 

Quadro 15 - Redução de ditongo - Redução do ditongo [ ya] no corpus 

 

4.4.4.1.4 Redução do ditongo [ye]: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

série 0 0 Sere 3 100 3 

Quadro 16 - Redução de ditongo - Redução do ditongo [ ye] no corpus 
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4.4.4.1.5 Redução do ditongo [yo]: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

criatório 0 0 Criatoro 1 100 1 

meio 0 0 Mei 9 100 9 

ministério 0 0 Ministero 1 100 1 

negócio 0 0 Negoço 4 100 4 

salário 0 0 Salaro 1 100 1 

território 0 0 Territoro 2 100 2 

Quadro 17 - Redução de ditongo - Redução do ditongo [ yo ] no corpus 

 

4.4.4.1.6 Redução do ditongo [ow]: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

achou 0 0 achô 1 100 1 

acostumou 0 0 acustumô 1 100 1 

arrumou 0 0 arrumô 1 100 1 

cantou 0 0 cantô 1 100 1 

chegou 0 0 chegô 5 100 5 

conservou 0 0 conseuvô 1 100 1 

começou 0 0 cumeçô 1 100 1 

deixou 0 0 dexô 1 100 1 

errou 0 0 errô 1 100 1 

ficou 0 0 ficô 3 100 3 

flechou 0 0 frechô 2 100 2 

iniciou 0 0 iniciô 1 100 1 

ensinou 0 0 insinô 3 100 3 

estou 0 0 tô 50 100 50 

estudou 0 0 istudô 1 100 1 

levou 0 0 levô 1 100 1 

matou 0 0 matô 1 100 1 

mirou 0 0 mirô 1 100 1 

mudou 0 0 mudô 1 100 1 

ouro 0 0 oro 1 100 1 

outra 0 0 otra 8 100 8 

   oto 1 3,4  



107 
 

outro 0 0 otro 28 96,5 29 

otas 1 10  

outras 

 

0 

 

0 otras 9 90 

 

10 

outros 0 0 otros 11 100 11 

passou 0 0 passô 3 100 3 

pouca 0 0 poca 4 100 4 

pouco 0 0 poco 10 100 10 

poucos 0 0 pocos 1 100 1 

rouba 0 0 roba 1 100 1 

reconquistou 0 0 reconquistô 2 100 2 

retornou 0 0 retornô 2 100 2 

roupa 0 0 ropa 5 100 5 

secou 0 0 secô 2 100 2 

sou 0 0 sô 14 100 14 

soube 0 0 sôbe 1 100 1 

tomou 0 0 tomô 1 100 1 

trouxe 0 0 troxe 1 100 1 

ouvido 0 0 uvido 1 100 1 

voltou 0 0 voutô 4 100 4 

voou 0 0 vuô 1 100 1 

vou 0 0 vô 38 100 38 

Quadro 18 - Redução de ditongo - Redução do ditongo [ ow ] no corpus 

 

Nota-se que em palavras como oro (por ou ro) e vô (por vou ), apenas para 

exemplificar a atuação do fenômeno, houve uma mudança fonética que reduziu a 

um só som vocálico os dois elementos do ditongo. 

Veja-se a tabela com os dados e as porcentagens: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 

R 
E 
D. 
D 
I 
T 
O 
N 
G 
O 

 

337 

 

68,50 

 

155 

 

31,50 

 

10

9 

 

22,15 

 

191 

 

38,82 

 

192 

 

39,02 

 

322 

 

65,45 

 

170 

 

34,55 

 

492 

Tabela 8: redução de ditongo por variável social 

 

A partir dos resultados obtidos com as amostras, a análise denunciou a 

existência de fenômenos muito mais frequentes do que outros, a exemplo da 
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redução dos ditongos [ow] e [ey], confirmando a relação que existe entre números 

elevados para alguns aspectos fônicos e a sua presença praticamente generalizada 

no português popular brasileiro. Vejam-se nos gráficos os dados relacionados com 

porcentagem para cada variável social: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico 23: variável gênero 
 

Para a variável gênero, os homens realizam a redução de ditongos bem mais do 

que as mulheres, o que já era de se esperar. Um número elevado, por sinal, pois 

quase alcança a faixa dos 70% (setenta por cento) das ocorrências. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico 24: variável faixa etária 
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Na variável faixa etária, registrou-se um equilíbrio entre as duas últimas faixas 

no que diz respeito à realização do fenômeno. Já os mais jovens realizaram bem 

menos o a redução de ditongos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Gráfico 25: variável escolaridade 
 

Novamente confirmando os resultados anteriores, a quantidade de realização 

do fenômeno pelos não-escolarizados foi bem superior. Praticamente 65% (sessenta 

e cinco por cento) das ocorrências foram externadas por pessoas não escolarizadas. 
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4.4.4.2 Vocalização: 
 

Na opinião de Coutinho (1958, p. 153), “o fenômeno fônico da vocalização 

constitui-se na conversão de uma consoante em uma vogal”. Esse autor exemplifica 

demonstrando a vocalização em i ou u da primeira consoante dos grupos ct, lt, pt, lc, 

lp, bs, gn, exs.: factu > feito, alteru > outro, cap(i)tale > caudal, falce, > fouce, 

palpare > poupar, absentia > ausência, regnu > reino.             

Para Dubois (1973, p. 614) “chama-se vocalização a passagem de um 

elemento consonantal (ou glide) a uma vogal, seja historicamente, seja numa 

alternância sincrônica”. Segundo esse mesmo autor, no processo de mudança do 

latim para o português, houve a vocalização da consoante oclusiva c e da consoante 

lateral l e exemplifica com os itens lexicais perfectum (dando perfeito) e altarium 

(dando outeiro), respectivamente. Callou (2009, p. 144) argumenta que o processo 

de vocalização é milenar e que, “visto como uma inovação do português do Brasil, 

apresenta registros no latim vulgar e nas línguas românicas: ∗paupare < palpare”. 

Noll (2006, p. 450) apresenta um testemunho de incidência do fenômeno fônico 

da vocalização ainda no século XVII: 

 

No final desse século, num poema de escárnio Gregório de Matos chamou 
o Governador Geral Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho de “meu 
Nausau ausônio” (Matos 1992: 179). Esta alusão à pronúncia de Câmara 
Coutinho que governou o Brasil de 1690 a 1694 insinua a vocalização da 
consoante (“Nausau” < nasal, nasão ?). 

 

Segundo palavras do autor, a vocalização do /l/ implosivo é um fenômeno 

comum na maior parte do Brasil e, pela citação, já ocorria desde a época da 

colonização. 

Veja-se o quadro representativo do fenômeno:  

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

abril 0 0 abriu 6 100 6 

animal 0 0 animau 4 100 4 

observa 0 0 biseuva 1 100 1 

Cabral 0 0 Cabrau 1 100 1 

cerebral 0 0 celebrau 1 100 1 
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cerveja 0 0 ceuveja 3 100 3 

conserva 0 0 conseuva 2 100 2 

conservou 0 0 conseuvô 1 100 1 

erva 0 0 euva 1 100 1 

falta 0 0 fauta 1 100 1 

indenizável 0 0 idenizaviu 1 100 1 

jornal 0 0 jornau 3 100 3 

legal 0 0 legau 2 100 2 

local 0 0 locau 4 100 4 

natural 0 0 naturau 4 100 4 

observando 0 0 obseuvano 2 100 2 

observo 0 0 obseuvo 1 100 1 

original 0 0 originau 3 100 3 

papel 0 0 papeu 5 100 5 

perfil 0 0 perfiu 1 100 1 

Pombal 0 0 Pombau 12 100 12 

Portugal 0 0 Portugau 2 100 2 

preservar 0 0 preseuvá 2 100 2 

preservação 0 0 preseuvação 4 100 4 

sal 0 0 sau 1 100 1 

Salvador   Sauvadô 3 100 3 

serve 0 0 seuve 2 100 2 

volta 0 0 vouta 3 100 3 

voltar 0 0 voutá 3 100 3 

volte 0 0 voute 1 100 1 

volto 0 0 vouto 1 100 1 

voltou 0 0 voutô 4 100 4 

Quadro 19 – Fenômeno fônico da Vocalização  no corpus 
 

Palavras como Portugau (por Portugal), Cabrau (por Cabral) e Pombau (por 

Pombal), para citar alguns exemplos do corpus, mostram definitivamente essa 

vocalização da consoante lateral. É o que Teyssier (2004, p. 103) demonstra através 

de exemplos, focando a vocalização como um dos fatores que fazem do português 

brasileiro,  diverso do europeu.  Veja-se a síntese bastante explicativa e ampla que o 

renomado linguista estabelece:  

 

Vocalização do [ l ] velar – Na pronúncia mais comum o [ l ] velar, que é, em 
Portugal, a realização de todos os l em final de sílaba, vocaliza-se em [w]. 
Escreve-se animal, Brasil, amável, sol, e pronuncia-se [animaw], [braziw], 
[amávew], [sow]. A distinção entre mal (advérbio) e mau (adjetivo) 
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desaparece. Somente o extremo sul do país mantém regularmente a antiga 
distinção. Em registros muito vulgares dá-se até o desaparecimento puro e 
simples do l antigo em posição final absoluta: ex.: generá (general), coroné 
(coronel). Quando fecha sílabas internas, documenta-se, nos mesmos 
registros, a sua passagem a r; ex.: arto (alto), vorta (volta).    

 

Pela viagem que se faz entre os diversos autores, nota-se que a vocalização 

do /l/ em posição de coda vem de muitos séculos, desde o latim, sendo um processo 

inovador para a realidade do Brasil. Essa inovação, hoje generalizada, está bem 

mais ampla do que referiu Teyssier, pois está alcançando todas as regiões e todas 

as localidades do territorio nacional, “inclusive áreas consideradas mantenedoras do 

/l/, como a do Rio Grande do Sul” (CALLOU, 2009, p. 145). 

Veja-se os dados representados na tabela: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc

. 

% Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

V 
O 
C 
A 
L 
I 
Z 
A 
Ç 
Ã 
O 

 

90 

 

73,17 

 

33 

 

26,83 

 

26 

 

21,14 

 

67 

 

54,47 

 

30 

 

24,39 

 

80 

 

65,04 

 

43 

 

34,96 

 

123 

Tabela 9: vocalização por variável social 

 

Com base nos resultados, observa-se que, devido à diversidade dialetal do 

território brasileiro, em especial o estado da Bahia, é riquíssima a presença de 

registros populares em que foi catalogada a presença de vocalização da consoante 

lateral e também da vibrante.  

Nota-se pelos itens catalogados no corpus que a vocalização é uma realidade 

não só da Região de Ribeira Pombal, mas de toda a Bahia e também do Brasil, 

estando na fala da maioria da população, independente de escolaridade. Veja-se a 

opinião de Callou (2009, p. 143): 

 

A vocalização já foi um estigma, localizado nas classes menos cultas, o que 
se depreende, por exemplo, das afirmações de Silva Neto (1963, p. 184): 
“Contra essas tendências (e mais a de vocalizar o l velar: Brasiu, carnavau, 
etc.) levanta-se com muita força o ensino escolar”, e de Antenor Nascentes 
(1922 [1953, p. 48]): “A classe semiculta vocaliza-o diante de a, e, i, [...]”.  
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Atualmente, esse fenômeno deixou de ser um estigma e está bem difundido em 

todo o território nacional. A vocalização está na “boca do povo”. 

As localidades pertencentes à região de Irecê e as de Ribeira do Pombal, por 

exemplo, onde está situada Mirandela, foco da pesquisa, denunciam essa riqueza 

presente na fala cotidiana dos sertanejos, como mostram os dados extraídos do 

corpus. Esse fenômeno da vocalização expressa uma mudança já estabelecida no 

português brasileiro, se comparado com Portugal. Como bem explica Faraco 1991, 

p. 12): 

 

Se contrastarmos o português falado hoje na maioria das regiões brasileiras 
por pessoas de gerações bem diferentes vamos observar, por exemplo, que 
na fala dos mais idosos (digamos, a geração de 75 anos) o último som de 
palavras como mal, papel, lençol, é ainda, no mais das vezes, uma 
consoante lateral, semelhante ao primeiro som de palavras como lama, 
leite, lado: enquanto na fala das outras gerações o último som é a 
semivogal /w/, idêntica ao último som das palavras como mau, céu, vendeu 
(principalmente entre os falantes da classe média urbana). 

 

Pela análise do corpus, percebe-se que, na maioria dos itens lexicais atuou o 

fenômeno fônico, mesmo que em alguns dados como Salvadô ~ Sauvadô a lateral 

permaneceu. “Houve aí um processo de mudança sonora que alterou a realidade do 

/l/ em fim de sílaba e cujas formas antiga e nova ainda coexistem” (FARACO, 1991, 

p. 12). Assim, a mudança para a realidade brasileira já está consolidada, 

sobrevivendo a forma antiga apenas em algumas regiões ou na fala de pessoas de 

mais idade.  

Novamente Callou (2009, p. 133), ao falar sobre as diferenças entre o 

português do Brasil e de Portugal, dentre elas a vocallização, observa que: 

 

No que tange ao /l/, a oposição é mais marcante, já que a vocalização – e 
consequente ditongação – não se registra como traço geral ou regional no 
português europeu: ela se apresenta como definidora do português do 
Brasil, embora sua ocorrência não deixe de verificar-se na variedade 
europeia. 

 

Nas palavras da autora, a vocalização é algo marcante na fala cotidiana, uma 

realidade brasileira, sendo hoje um fenômeno característico do nosso português e 

que o diferencia do português europeu. Essa opinião é corroborada por outros 

pesquisadores, ao considerarem que “a consoante lateral líquida realiza-se sob uma 

variante semivocálica posterior [ w ], em formas como calça, anzol (ca[w]ça, 
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anzo[w]), em quase todo o país, excetuando-se algumas áreas conservadoras, como 

o Rio Grande do Sul” (MOTA, 2006, p. 341). 

Vejam-se os resultados no gráfico: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gráfico 26: variável gênero 

 

Confirmando os dados e as pesquisas voltadas para o assunto, os homens 

negligenciam mais o monitoramento da fala. Esse resultado mostra que as mulheres 

são mais cuidadosas no que diz respeito a esse monitoramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                   Gráfico 27: variável faixa etária 
 

Para a variável faixa etária, a primeira e a terceira faixas praticamente 

apresentaram o mesmo resultado. Assim, a maioria das realizações com o 

fenômeno fônico da vocalização ficou a cargo da faixa etária intermediária.
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     Gráfico 28: variável escolaridade 

 

Por fim, os dados confirmaram o predomínio de realização do fenômeno por 

aquelas pessoas que não tiveram acesso à escola. É um resultado bastante 

esperado, já que essas pessoas não são influenciadas pelos ditames impostos nas 

regras estabelecidas pela norma de prestígio.  
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4.4.4.3 Rotacismo 

 

No fenômeno fônico do rotacismo ocorre uma mudança fônica de substituição 

de um som, especialmente o l ou uma sibilante sonora, pelo r. Nas palavras de 

Oliveira (2006, p. 418): 

 
Sobretudo em cadeias consonânticas, o rotacismo, fenômeno fônico em que 
/l/ passa a /r/, é conhecido já no latim, como testemunha o Appendix Probi, 
formação do português e, de lá para hoje, além de ser documentado em 
vários tempos históricos, caracteriza, e por conseguinte estigmatiza, a fala 
brasileira daqueles com pouca ou nenhuma escolarização. 

 

A opinião patente na citação procede e é bem oportuna no que diz respeito à 

realidade linguística baiana, já que, para comprovar tal fato, basta observar a fala de 

pessoas menos escolarizadas, tanto de Salvador como do interior da Bahia, em que 

o externar de itens como prástico (por plástico), craro (por claro), púbrico (por 

público), criente (por cliente) e pranta (por planta) denunciam o lugar de discurso do 

falante em uma sociedade desigual e injusta como a nossa.  

Veja-se a figura representativa do fenômeno fônico em análise: 

 

 

 

 

 
 

 

                          F L ECHA                    F R ECHA        

 
                                  
     
                                                                     FIGURA 12: ROTACISMO 

 

Considerando, simplificadamente, que o rotacismo é o fenômeno fonético em 

que ocorre a transformação do /r/, a partir de outras consoantes como o /d/ e, 

sobretudo, o /l/, veja-se no quadro os dados que demonstram a atuação do 

fenômeno: 
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NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

flechar 0 0 afrechá 1 100 1 

clara 0 0 crara 1 100 1 

flecha 0 0 frecha 7 100 7 

flechou 0 0 frechô 1 100 1 

globalização 0 0 grobalização 1 100 1 

problema 0 0 pobrema 3 100 3 

planta 2 8,33 pranta 22 91,6 24 

plantas 0 0 prantas 1 100 1 

plantar 0 0 prantá 4 100 4 

plantação 0 0 prantação 1 100 1 

plantamos 0 0 prantamo 2 100 2 

plantando 0 0 prantano 3 100 3 

plantei 0 0 prantei 2 100 2 

plantio 0 0 prantio 3 100 3 

publicar 0 0 pubricá 1 100 1 

reclamar 0 0 recramá 1 100 1 

reclamaram 0 0 recramaro 1 100 1 

Quadro 20 – Fenômeno fônico do Rotacismo no corpus 
 
 

No corpus, a frequência de transformação do /l/ pelo /r/ é bastante alta. Nota-

se, também, a presença dos fenômenos síncope e rotacismo atuando no mesmo 

item lexical,  a exemplo do item po.bre.ma (por pro.ble.ma) compondo o quadro 

acima.   

A tabela abaixo traz o demonstrativo das percentagens distríbudas em 

variáveis sociais: 

                      

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 
M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc

. 

% Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

R 
O 
T 
A 
C 
I 
S 
M 
O 

 

33 

 

60,00 

 

22 

 

40,00 

 

16 

 

29,09 

 

16 

 

29,09 

 

23 

 

 

41,82 

 

33 

 

60,00 

 

22 

 

40,00 

 

55 

Tabela 10: rotacismo por variável social 
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Reforçando aquilo que foi mencionado por Oliveira (2006), Mattos e Silva 

(2004, p. 27) também faz menção ao estigma imposto às pessoas com pouca ou 

nenhuma escolarização já que, nas palavras da autora, “costuma-se considerar 

‘erro’ a variação popular do tipo pranta / planta; broco / bloco. Tal variação é comum, 

pelo menos, até o século XVI na documentação escrita remanescente”. Essa 

constatação traz à baila uma antiga discussão, mas sempre oportuna, da relação 

entre língua e política, como argumentou A. Nebrija, em meados do século XVI, “La 

lengua es compañera del impperio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
               Gráfico 29: variável gênero 

 

Para o rotacismo, como já era de se esperar, houve um predomínio de 

realização do fenômeno pelo gênero masculino. Os homens, como sempre, não 

possuem a mesma preocupação das mulheres no monitoramento da fala. 
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    Gráfico 30: variável faixa etária 

 

Para a variável faixa etária, as pessoas da última faixa realizaram uma 

quantidade um pouco maior do que as outras duas. Já entre a faixa dos mais jovens 

e a intermediária, houve um equilíbrio no que diz respeito à realização do fenômeno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico 31: variável escolaridade 

 

Na variável escolaridade ocorreu o óbvio. As pessoas que não frequentaram a 

escola estão naturalmente mais propensas a realizarem a maioria dos fenômenos 

fônicos elencados neste trabalho e, dentre eles, o do rotacismo. 
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4.4.4.4 Ditongação: 

 

Segundo parte dos autores, tal mudança se deve à segmentação de uma vogal 

em duas partes. Para Dubois (1973, p. 202) “a maioria dos ditongos românicos 

resultaram da vocalização de consoantes, da redução de hiatos latinos, da redução 

de hiatos resultantes de síncope consonântica e de metáteses vocálicas”. 

 Nas palavras do Houaiss (2004, p. 1063), o fenômeno fônico da ditongação é: 

 

Mudança fonética que consiste na união, em uma mesma sílaba, de uma 
vogal silábica e uma semivogal formando um ditongo (pode ser resultado de 
evolução diacrônica (como a ocorrida na evolução do latim lacte ao 
português leite) ou de alternância sincrônica; a semivogal pode ser inserida 
por acréscimo (p.ex., a semivogal [y] pode ser inserida antes de /s/ final em 
alguns dialetos brasileiros, como o carioca: nóis ‘nós’, rapais ‘rapaz’), ou ser 
resultado da transformação de uma vogal silábica em semivogal (p.ex., latim 
me-u deu em português meu). 

 

Vejam-se os dados retirados do corpus: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR. 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR. 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

arroz 0 0 arroiz 5 100 5 

atrás 0 0 atrais 5 100 5 

através 0 0 atraveis 6 100 6 

caso 2 11,7 causo 15 88,2 17 

dez 0 0 deiz 4 100 4 

Faiz 43 75,4  

faz 

 

0 

 

0 faize 14 24,5 

 

57 

feiz 3 75 fez  

0 

 

0 feize 1 25 

 

4 

fruta 0 0 frui ta 1 100 1 

inglês 0 0 ingleis 1 100 1 

mais 216 96,4  

mas 

 

0 

 

0 maize 8 3,5 

 

224 

mês 0 0 meis 3 100 3 

nóis 95 98,9  

nós 

 

0 

 

0 noise 1 1,04 

 

96 

portugueis 2 66,6  

português 

 

0 

 

0 portugueise 1 33,3 

 

3 

rapaz 0 0 rapaiz 4 100 4 
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tanque 0 0 tainque 1 100 1 

trais 7 77,7  

traz 

 

0 

 

0 traize 2 22,2 

 

9 

três 0 0 treis 7 100 7 

vez 0 0 veiz 3 100 3 

você 0 0 voismicê 1 100 1 

voceis 7 58,3  

vocês 

 

0 

 

0 ceis 5 41,6 

 

12 

Quadro 21 – Fenômeno fônico da Ditongação no corpus 
 

Os dados confirmam aquilo que foi mencionado na citação acima, na maioria 

dos casos a semivogal [y] foi inserida antes de /s/ final, acontecimento comum na 

fala da população baiana, carioca e de todos os estados brasileiros. A tebela abaixo 

faz a distribuição dos dados nas três variáveis sociais. 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc

. 

% Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

D 
I 
T 
O 
N 
G 
A 
E 
Ç 
Ã 
O 

 

323 

 

72,42 

 

123 

 

27,58 

 

86 

 

19,28 

 

224 

 

50,22 

 

136 

 

30,49 

 

300 

 

31,52 

 

146 

 

68,48 

 

446 

Tabela 11: ditngação por variável social 

 

Pelos itens lexicais selecionados, nota-se que, na atuação do fenômeno, além 

de inserir um fonema não-etimológico ao item lexical, esse fonema, geralmente a 

semivogal [y], acaba formando ditongo decrescente com a vogal que a precede.  

Como mencionado para a epêntese, o item mais (por mas), expressando a 

conjunção coordenativa adversativa, foi muito recorrente na fala dos kiriri, o item 

treis (por três) também foi frequente na fala da região, assim como na fala popular 

dos baianos, tanto do interior como da capital.  

Vejam-se os gráficos representativos dos dados obtidos: 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 32: variável gênero 
 

Para a variável gênero, os homens mais uma vez realizaram com maior 

frequência o fenômeno fônico da ditongação. Dessa forma, a realização dos homens 

chegou a 70 % (setenta por cento) das ocorrências.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Gráfico 33: variável faixa etária 
 

Para a variável faixa etária, os dados indicam que a faixa intermediária está 

realizando mais a ditongação. Além disso, os mais jovens não estão ditongando 

muito, já que a sua porcentagem não chegou aos 20% (vinte por cento) do total das 

ocorrências. 
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                Gráfico 34: variável escolaridade 
 

Naturalmente, o gráfico denuncia o fato já confirmado pelas pesquisas de que 

as pessoas que frequentaram a escola realizam um número menor de qualquer dos 

fenômenos fônicos aqui estudados e, dentre eles, a ditongação.  
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4.4.4.5 Alteamento de vogais médias:  

 

O fenômeno fônico de alteamento das vogais médias principalmente o i (por e) 

e o u (por o) é bastante comum no português brasileiro. Segundo Dubois (1973, p. 

43) a “vogal alta é realizada com uma posição alta da língua, isto é, com a língua tão 

próxima quanto possível do palato, sem perturbar o escoamento do ar”.  

Com essa mudança de articulação bucal, ocorre aquilo que os linguistas 

classificam como harmonização vocálica, processo em que a vogal média, no caso 

da pretônica, é assimilada à vogal alta da sílaba tônica. Nas palavras de Câmara Jr. 

(1979, p. 43), é “a expansão do uso da vogal alta, em vez da vogal média, no 

fenômeno da ‘harmonização vocálica’, em que uma vogal tônica alta exere a sua 

ação assimilatória sobre a pretônica”.  

 

4.4.4.5.1 Alteamento de vogais médias [ e ] > [ i ] 

 

Pela análise dos dados coletados, notou-se claramente que a presença de 

vogal alta na sílaba posterior favorece, em boa parte dos casos, o alteamento da 

vogal média. Veja-se no quadro a regra de assimilação atuando nos itens lexicicais 

retirados do corpus: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

agredindo 0 0 agridino 1 100 1 

bebida 1 9,09 bibida 10 90,9 11 

conseguir 0 0 consigui 1 100 1 

debaixo 0 0 dibaxo 3 100 3 

descobria 0 0 discubria 1 100 1 

descobriu 0 0 discubriu 2 100 2 

desgraça 0 0 disgraça 1 100 1 

desmatando 0 0 dismatano 1 100 1 

desrespeito 0 0 disrespeito 1 100 1 

destino 0 0 distino 1 100 1 

destruir 0 0 distrui 1 100 1 

divertimento 1 33,3 divirtimento 2 66,6 3 

dezenove 0 0 dizenove 5 100 5 
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economiza 0 0 iconomiza 1 100 1 

indígena 3 81,8 indígina 8 72,7 11 

energia 0 0 inergia 1 100 1 

escassa 0 0 iscassa 3 100 3 

escola 0 0 iscola 5 100 5 

escreveu 0 0 iscreveu 1 100 1 

escolheram 0 0 iscuiero 2 100 2 

espaço 0 0 ispaço 1 100 1 

espera 0 0 ispera 5 100 5 

esperar 0 0 isperá 3 100 3 

espero 0 0 ispero 1 100 1 

espinha 0 0 ispinha 1 100 1 

espinhaço 0 0 ispinhaço 1 100 1 

está 1 50 istá 1 50 2 

estamos 1 50 istamo 1 50 2 

estuda 0 0 istuda 1 100 1 

estudar 0 0 istudá 3 100 1 

estudado 0 0 istudado 1 100 1 

estudando 0 0 istudano 1 100 1 

estude 0 0 istude 1 100 1 

estudei 0 0 istudei 2 100 2 

estudo 0 0 istudo 3 100 3 

estudou 0 0 istudô 1 100 1 

esporte 0 0 isporte 5 100 5 

esquecimento 0 0 isquecimento 1 100 1 

esquenta 0 0 isquenta 1 100 1 

Estado 0 0 Istado 1 100 1 

está 2 66,6 istá 1 33,3 3 

estamos 0 0 istamo 1 100 1 

estão 0 0 istão 1 100 1 

estilingue 0 0 istilingue 2 100 2 

estrada   istrada 2 100 2 

exatamente 0 0 ixatamente 1 100 1 

existe 0 0 ixiste 3 100 3 

existia 0 0 ixistia 1 100 1 

expulso 0 0 ixpulso 1 100 1 

menina 0 0 minina 1 100 1 

menino 0 0 minino 14 100 14 

necessidade 3 75 nicissidade 1 25 4 

oferecimento 0 0 ofiricimento 2 100 2 
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pedindo 0 0 pidino 2 100 2 

perigo 0 0 pirigo 2 100 2 

periquito 0 0 piriquito 1 100 1 

precisa 3 60 pricisa 2 40 5 

precisamos 0 0 pricisamo 1 100 1 

preguiça 0 0 priguiça 1 100 1 

preguiçoso 1 14,2 priguiçoso 6 85,7 7 

poderia 0 0 pudiria 1 100 1 

recunhecido 1 50  

reconhecido 

 

0 

 

0 recunhicido 1 50 

 

2 

queria 0 0 quiria 1 100 1 

seguinte 0 0 siguinte 1 100 1 

segura 0 0 sigura 1 100 1 

segurar 0 0 sigurá 1 100 1 

senão 0 0 sinão 1 100 1 

senhor 0 0 sinhô 6 100 6 

sobreviver 0 0 subrivivê 2 100 2 

veado 0 0 viado 3 100 3 

verificar 0 0 virificá 1 100 1 

vestida 0 0 vistida 3 100 3 

vestido 0 0 vistido 3 100 3 

 Quadro 22 – Fenômeno fônico Alteamento de vogais médias [e] > [i] no corpus 
 
 

No que diz respeito a esse tema, o alteamento de vogais médias, em especial 

as pretônicas, Cardoso (2006, p. 369) faz uma reflexão sobre a fala dos caboclos do 

Amazonas, atestando que há uma “sistemática elevação das médias pretônicas, 

com as realizações [ i ] e [ u ]: b[i]bida, [i]vita, s[i]rviço, [i]spardate”, demonstrando o 

grande alcance desse fenômeno no território brasileiro. 

 
4.4.4.5.2 Alteamento de [ ẽ ] > [ i ]  
 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

embebeda 0 0 imbebeda 1 100 1 

emcima 0 0 imcima 1 100 1 

emprego 0 0 imprego 2 100 2 

encantado 0 0 incantado 3 100 3 

encontra 0 0 incotra 2 100 2 

encontrando 0 0 incontrano 1 100 1 
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embebeda 0 0 imbebeda 1 100 1 

emcima 0 0 imcima 1 100 1 

emprego 0 0 imprego 2 100 2 

encantado 0 0 incantado 3 100 3 

encontra 0 0 incotra 2 100 2 

encontrando 0 0 incontrano 1 100 1 

engana 0 0 ingana 1 100 1 

enganá 0 0 Inganá 2 100 2 

engraçado 0 0 ingraçado 1 100 1 

enquanto 0 0 inquanto 3 100 3 

ensina 0 0 insina 6 100 6 

ensinar 0 0 insiná 5 100 5 

ensinando 0 0 insinano 10 100 10 

ensinou 0 0 insinô 3 100 3 

entendo 0 0 intendo 1 100 1 

ensina 0 0 insina 6 100 6 

ensinar 0 0 insiná 5 100 5 

ensinando 0 0 insinano 10 100 10 

ensinou 0 0 insinô 3 100 3 

entende 0 0 intende 2 100 2 

entender 0 0 intendê 9 100 9 

entendendo 0 0 intendeno 2 100 2 

entupida 0 0 intupida 1 100 1 

enxergar 0 0 inxergá 1 100 1 

enxergo 0 0 inxergo 1 100 1 

quentura 0 0 quintura 1 100 1 

sentia 0 0 sintia 1 100 1 

sentindo 0 0 sintino 1 100 1 

Quadro 23 – Fenômeno fônico Alteamento de vogais médias [ e ] > [ i ] no corpus 

 

4.4.4.5.3 Alteamento de vogais médias [ o ] > [ u ] 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

abençoar 0 0 abençuá 1 100 1 

abençoado 0 0 abençuado 1 100 1 

acostumou 0 0 acustumô 1 100 1 

Bartolomeu 0 0 Bartulumeu 2 100 2 
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bocado 0 0 bucado 3 100 3 

borracha 0 0 burracha 1 100 1 

coelho 0 0 cueio 3 100 3 

colhendo 0 0 cuieno 1 100 1 

coluna 1 50 culuna 1 50 2 

com 8 7,8 cum 94 92,1 102 

começa 0 0 cumeça 5 100 5 

começado 0 0 cumeçado 1 100 1 

começava 0 0 cumeçava 1 100 1 

comecei 2 66,6 cumecei 1 33,3 3 

começou 0 0 cumeçô 0 100 1 

comer 0 0 cumê 23 100 23 

comendo 0 0 cumeno 3 100 3 

comeu   cumeu 1 100 1 

comi 0 0 cumi 1 100 1 

conhece 0 0 cunhece 1 100 1 

conhecer 0 0 cunhecê 1 100 1 

conheço 0 0 cunheço 6 100 6 

comendo 0 0 cumeno 3 100 3 

comeu 0 0 cumeu 1 100 1 

comia 0 0 cumia 7 100 7 

comida 0 0 cumida 16 100 16 

costuma 0 0 custuma 2 100 2 

costume 0 0 custume 2 100 2 

corria 0 0 curria 1 100 1 

descobria 0 0 discubria 1 100 1 

descobriu 0 0 discubriu 2 100 2 

doendo 0 0 dueno 1 100 1 

doente 0 0 duente 3 100 3 

dormia 0 0 durmia 4 100 4 

dormir 0 0 durmi 1 100 1 

escolheram 0 0 iscuiero 2 100 2 

governo 0 0 guverno 6 100 6 

morcego 0 0 mucego 3 100 3 

moqueca 0 0 muqueca 2 100 2 

moringa 0 0 muringa 2 100 2 

padroeiro 0 0 padruero 1 100 1 

pessoal 0 0 pessuau 2 100 2 
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pruquê 116 93,5  

porque 

 

0 

 

0 purque 8 6,45 

 

124 

poder 0 0 pudê 12 100 12 

podemos 0 0 pudemo 2 100 2 

poderia 0 0 pudiria 1 100 1 

policial 0 0 puliciau 1 100 1 

recunhecido 1 50  

Reconhecido 

 

0 

 

0 recunhicido 1 50 

 

2 

por 9 20,4 pur 35 79,5 44 

sobreviver 0 0 subrivivê 2 100 2 

sobrevivendo 0 0 subriviveno 1 100 1 

sofrimento 0 0 sufrimento 5 100 5 

sossegado 0 0 sussegado 1 100 1 

toante 1 50 tuante 1 50 2 

tomate 0 0 tumate 1 100 1 

trovoada 0 0 truvuada 1 100 1 

voar 0 0 vuá 1 100 1 

voou 0 0 vuô 1 100 1 

xérox 0 0 xéruco 1 100 1 

zoando 0 0 zuano 1 100 1 

Quadro 24 – Fenômeno fônico Alteamento de vogais médias [o] > [u] no corpus 
 
 
4.4.4.5.4 Alteamento de vogais médias [ õ ] > [ ũ ] 

 

Pelos dados, nota-se claramente que alguns itens lexicais recebem o 

alteamento do [õ] para [ ũ ] e não de [ o ] para [ u ], como na maioria dos casos. 

Estruturalmente, a maioria desses itens lexicais estão condicionados pela presença 

das consoantes bilabiais [ b ], [ m ], [ p ]  e hiatos, favorecendo o alteamento das 

vogais médias. Veja-se o quadro: 

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

acompanha 0 0 acumpanha 2 100 2 

acompanhar 0 0 acumpanhá 1 100 1 

acompanhado 0 0 acumpanhado 1 100 1 

acompanhando 0 0 acumpanhano 4 100 4 

Quadro 25 – Fenômeno fônico Alteamento de vogais médias [o] > [u] no corpus 

Veja-se a tabela representando as ocorrências e as porcentagens: 
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GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc

. 

% Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

A 
L 
T. 
V 
O 
G. 
M 
E 
D. 

 

457 

 

75,54 

 

148 

 

24,46 

 

12

4 

 

20,50 

 

261 

 

43,14 

 

220 

 

36,36 

 

172 

 

27,97 

 

443 

 

72,03 

 

605 

Tabela 12: alt.vog.médias por variável social 

 

Com base nos resultados obtidos, confeccionaram-se os seguintes gráficos:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Gráfico 35: variável gênero 
 

Mais uma vez fica patente que as mulheres monitoram a fala muito mais do 

que os homens. Esse resultado mostra um número bastante alto de ocorrências em 

que o gênero masculino realizou o fenômeno, chegando a ultrapassar os 75% 

(setenta e cinco por cento) das ocorrências. 
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                 Gráfico 36: variável faixa etária 
 

Nota-se que, para a variável faixa etária, a intermediária realizou com maior 

frequência o alteamento das vogais médias, além de que a diferença entre a 

primeira e a última faixas não foi muito grande. Independente do gráfico e dos 

resultados obtidos, o alteamento de vogais médias é uma prática bastante comum 

entre os brasileiros, sejam do campo ou da cidade, além de está presente em todas 

as faixas de idade.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gráfico 37: variável escolaridade 
 

Para a variável escolaridade, contrariando os resultados anteriores, as pessoas 

que frequentaram a escola realizaram bem mais o alteamento das vogais médias. 

Como resposta para isso, considera-se o fato de que o alteamento das vogais, 

especialmente do /e/ e do /o/, é algo bem comum e está presente praticamente na 

fala de todos os brasileiros. É notória a presença do fenômeno entre as diversas 

classes sociais, independente de gênero, faixa etária ou escolaridade. 
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4.4.4.6 Desaparecimento (assimilação) de formas gerundivas:  

 

A “assimilação é um tipo muito frequente de modificação sofrida por um fonema 

em contato com um fonema vizinho, que se deve ao fato de as duas unidades em 

contato terem traços articulatórios comuns” (DUBOIS, 1973, p. 75). É por essa razão 

que ouvimos a toda hora, tanto na capital como no interior, andano (por andando), 

gritano (por gritando) e viveno (por vivendo).  

Na fala dos brasileiros, de um modo geral, é corriqueiro o desaparecimento 

(assimilação) de formas gerundivas durante a interação entre as pessoas, em 

registros informais. Para comprovar tal afirmação, basta observar itens lexicais como 

durmino (por dormindo), cumeno (por comendo), fazeno (por fazendo), falano (por 

falando) e ligano (por ligando). Com esses itens elencados acima e muitos outros 

que são bem conhecidos, principalmente verbos, percebe-se que esse fenômeno 

fônico é geral em todas as regiões do país.  

Veja-se o quadro apresentando as ocorrências do fenômeno no corpus:  

 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

acompanhando 0 0 acumpanhano 4 100 4 

acontecendo 0 0 aconteceno 8 100 8 

agredindo 0 0 agridino 1 100 1 

alimentando 0 0 alimentano 1 100 1 

aproximando 0 0 aproximano 1 100 1 

batalhando 0 0 bataiano 2 100 2 

batendo 0 0 bateno 1 100 1 

botando 0 0 botano 1 100 1 

brigando 0 0 brigano 1 100 1 

buscando 0 0 buscano 4 100 4 

caçando 0 0 caçano 1 100 1 

cantando 0 0 cantano 7 100 7 

cercando 0 0 cercano 1 100 1 

chamando 0 0 chamano 1 100 1 

correndo 0 0 correno 1 100 1 

colhendo 0 0 cuieno 1 100 1 

comendo 0 0 cumeno 3 100 3 
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cuidando 0 0 cuidano 1 100 1 

dando 0 0 dano 3 100 3 

dependendo 0 0 dependeno 1 100 1 

desmatando 0 0 dismatano 1 100 1 

dizendo 0 0 dizeno 9 100 9 

encontrando 0 0 incontrano 1 100 1 

falando 0 0 falano 8 100 8 

fazendo 0 0 fazeno 14 100 14 

ganhando 0 0 ganhano 1 100 1 

identificando 0 0 identificano 1 100 1 

ensinando 0 0 insinano 10 100 10 

entendendo 0 0 intendeno 2 100 2 

estudando 0 0 istudano 1 100 1 

lutando 0 0 lutano 1 100 1 

matando 0 0 matano 1 100 1 

observando 0 0 obseuvano 3 100 3 

olhando 0 0 oiano 1 100 1 

passando 0 0 passano 2 100 2 

pensando 0 0 pensano 4 100 4 

plantando 0 0 prantano 3 100 3 

praticando 0 0 praticano 1 100 1 

precisando 0 0 precisano 2 100 2 

prestando 0 0 prestano 1 100 1 

procurando 0 0 procurano 1 100 1 

progridindo 0 0 progidino 1 100 1 

quando 21 20,5 quano 81 79,4 102 

querendo 0 0 quereno 3 100 3 

rastejando 0 0 rastejano 1 100 1 

sabendo 0 0 sabeno 4 100 4 

sentindo 0 0 sintino 1 100 1 

sofrendo 0 0 sofreno 2 100 2 

tendo 0 0 teno 5 100 5 

tentando 0 0 tentano 3 100 3 

tomando 0 0 tomano 3 100 3 

trabalhando 0 0 trabaiano 1 100 1 

turrando 0 0 turrano 1 100 1 

usando 0 0 usano 2 100 2 

valorizando 0 0 valorizano 2 100 2 

vendo 0 0 veno 5 100 5 
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viajando 0 0 viajano 2 100 2 

zoando 0 0 zuano 1 100 1 

Quadro 26 – Fenômeno fônico Desaparecimento (assimilação) de formas gerundivas no corpus 

 
Como as consoantes /n/ e /d/ são alveolares, isto é, a sua articulação é 

realizada em uma mesma zona do aparelho fonador, na região dos alvéolos, esses 

sons diferentes, mas bem próximos, tendem a se assimilarem. A fala dos índios 

kiriri(s) não foge a essa regra geral de assimilação de formas gerundivas, já que 

esse fenômeno fônico é algo muito comum no português popular dos brasileiros e, 

logicamente, da maioria dos baianos.  

Percebe-se que os kiriri(s) transformaram um encontro de duas consoantes, 

isto é, dois fonemas consonantais passaram a apenas um, no momento em que 

articularam os itens lexicais. Assim, ao conjugarem os verbos em sua forma nominal, 

isto é, no gerúndio, assimilam a consoante /d/. O mais importante para esse 

fenômeno é o fato de que, por está em desacordo com a norma-padrão, a sua 

presença na fala das pessoas ainda é motivo de estigma, mesmo sendo 

generalizada sua ocorrência em toda a Bahia, independente de classe social ou 

escolaridade.  Veja-se os dados alocados na tabela: 

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 

M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc. % Oc. % Oc

. 

% Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

 

TOTAL 

 

D 
E 
S. 
F 
O 
R 
M. 
G 
E 
R 
U 
N 
D. 

 

153 

 

66,52 

 

77 

 

33,48 

 

60 

 

 

26,09 

 

97 

 

42,17 

 

73 

 

31,74 

 

104 

 

31,52 

 

226 

 

68,48 

 

230 

Tabela 13: des.(assim.) de formas gerundivas por variável social 

 

Em Salvador, por exemplo, confirmando o fato de que esse processo de 

assimilação está presente no interior e na capital do Estado, raramente se escuta 

alguém conversando na rua que, numa conversa distensa, não profira uma forma 

verbal a qual não tenha atuado o fenômeno.  
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       Gráfico 38: variável gênero 

 

Pelo resultado do gráfico, considerando a variável gênero, os homens 

continuam mais despreocupados com o monitoramento da fala, externando 

praticamente 70% (setenta por cento) das ocorrências em que atuou o fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 39: variável faixa etária 

 

Para a variável faixa etária, os jovens realizaram o menor número de 

ocorrências seguidos dos mais velhos, com uma diferença percentual muito 

pequena entre essas duas faixas. Assim, a faixa etária intermediária foi a 

responsável pelo maior numero de assimilações das formas gerundivas. 
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       Gráfico 40: variável escolaridade 

 

O resultado para essa variável é bem interessante. As pessoas com 

escolaridade foram responsáveis pelo maior número de realizações em que ocorreu 

o desaparecimento de formas gerundivas. Isso prova que há uma generalização do 

fenômeno, já que parte dos brasileiros, seja com pouca escolaridade, com ensino 

médio completo e até mesmo ensino superior, externa o fenômeno em situações 

informais.   

 

 

 



137 
 

 
4.4.4.7 Iotização: 

 

Câmara Jr. (1977, p.149), ao definir a iotização, diz que é a “mudança de uma 

vogal ou consoante para a vogal anterior alta / i / ou para a semivogal 

correspondente ou iode”.  

Com base em dados históricos, na passagem do latim para o português, o 

fenômeno fônico da iotização antecedeu a palatalização. Na palatalização, a 

consoante em contato com um iode, avança seu ponto de articulação devido à 

influência do / y /. Da mesma forma, no caso da despalatalização, que pode levar à 

iotização, o movimento se inverteu, ou seja, a palatal / λ / desdobra-se em / l + y /. 

“No caso do molhamento, trata-se a rigor de uma iotização, mas temos que 

considerar o resultado uma consoante simples em virtude da possibilidade de 

contraste como olhos-óleos, venha-vênia” (CÂMARA JR., 1977, p. 149). 

A despalatalização, que pode ser seguida ou não de uma iotização, acontece 

pela necessidade de facilitar a articulação dos sons, pelo princípio da economia, 

muito comum entre as pessoas com pouca escolaridade e distantes da força 

coercitiva da norma de prestígio. Essa tendência para a facilidade de articulação dos 

fonemas favorece o surgimento dos metaplasmos, a exemplo das monotongações, 

apócopes e, como parte desse processo, das iotizações.  

Segundo Williams (1994, p. 89), o iode pode ser originado no latim vulgar ou no 

português. “O iode em latim vulgar se originou de hiatos originalmente existentes em 

latim clássico”. Para o iode em português, o autor citado diz que se origina “pela 

queda de d, g, l ou n intervocálicos, ou por hiato original no latim clássico em 

empréstimos tardios do latim, isto é, palavras semi-eruditas”.  Em terras de Portugal, 

confirmando as palavras do autor, o iode formou-se tardiamente devido à sonoridade 

das consoantes oclusivas p e b em itens como saiba e raiva.  

Veja-se o quadro apresentando o fenômeno fônico da iotização:   
 

 

NORMA-PADRÃO 

 

OCOR 

 

% 

 

FORMA VARIANTE 

 

OCOR 

 

% 

 

TOT. DE OCOR. 

batalha 0 0 bataia 4 100 4 

batalhar 0 0 bataiá 6 100 6 

batalhando 0 0 bataiano 2 100 2 
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colhe 0 0 coie 1 100 1 

colheita 0 0 coieita 1 100 1 

conselheiro 0 0 conseiero 3 100 1 

coelho 0 0 cueio 3 100 3 

colhendo 0 0 cuieno 2 100 2 

escolheram 0 0 iscuiero 2 100 2 

malhada 0 0 maiada 6 100 6 

meió 15 88,2  

melhor 

 

0 

 

0 mió 2 11,7 

 

17 

milho 2 7,14 mio 26 92,8 28 

mulher 0 0 muié 3 100 3 

olha 0 0 oia 13 100 13 

olhando 0 0 oiano 1 100 1 

olho 0 0 oio 3 100 3 

palha 0 0 paia 4 100 4 

trabalha 0 0 trabaia 13 100 13 

trabalhar 0 0 trabaiá 6 100 6 

trabalhando 0 0 trabaiano 5 100 5 

trabalhava 0 0 trabaiava 4 100 4 

trabalho 0 0 trabaio 29 100 29 

trabalhei 0 0 trabaiei 2 100 2 

Quadro 27 – Fenômeno fônico da Iotização  no corpus 

 

Com base nos resultados apresentados, a seguinte tabela foi confeccionada:  

 

GÊNERO FAIXA ETÁRIA ESCOLARIDADE 
M F 25 a 35 36 a 55 56 ... ANALF. 1ª a 4ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

TOTAL 

 

I 
O 
T 
I 
Z 
A 
Ç 
Ã 
O 

 

92 

 

58,97 

 

64 

 

41,03 

 

34 

 

21,79 

 

68 

 

43,59 

 

54 

 

34,62 

 

95 

 

60,90 

 

61 

 

39,10 

 

156 

Tabela 14: iotização por variável social 

 

 Nota-se, pelas referências consultadas e pelos resultados obtidos na análise 

dos dados, que o fenômeno fônico da iotização está presente no linguajar dos 

falantes com pouca ou nenhuma escolaridade do interior da Bahia e, também, em 

praticamente todos os estados da Federação, já que é uma das marcas fonéticas 

que caracterizam o português popular brasileiro. 
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              Gráfico 41: variável gênero 

 

Observando o gráfico para a variável gênero, nota-se que os homens realizam 

mais o fenômeno do que as mulheres. Pelo resultado do gráfico, apesar das 

mulheres monitorarem mais a fala do que os homens, notou-se que a diferença 

entre os gêneros não foi tão expressiva, já que a realização das mulheres 

ultrapassou os 40% (quarenta por cento) das ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 42: variável faixa etária 

 

Para essa variável, foi possível perceber que os resultados foram bem 

equilibrados, divididos nas três faixas etárias. Nenhuma das três atingiu 50% 
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(cinquenta por cento) das ocorrências, sendo que a faixa intermediária foi aquela em 

que o fenômeno da iotização incidiu com mais frequência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gráfico 43: variável escolaridade 

 

Sabe-se naturalmente que o linguístico reflete o social e, dessa forma, não é 

surpresa o uso do fenômeno fônico da iotização mais presente na fala das pessoas 

que não frequentaram a escola. Porém, percebe-se que os resultados entre 

escolarizados e não escolarizados, dentro da faixa dos 20% (vinte por cento), não 

apresentaram uma diferença muito significativa. 
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5 SOBRE O LÉXICO 

 

5.1 LÉXICO E HISTÓRIA 

 

A Linguística diacrônica, em especial a Linguística Histórica, ocupa-se com o 

processo de mudança que as diversas línguas sofrem com o passar do tempo. A 

partir dos estudos de Jacob Grimm, ainda no século XIX, tem-se uma visão 

propriamente histórica para os estudos linguísticos, no momento em que esse 

pesquisador percebeu que os processos de mudança ocorridos nas línguas 

delineavam-se regularmente com o transcorrer do tempo. Nas palavras de Faraco 

(1991, p. 57) “as línguas estão envolvidas num complexo fluxo temporal de 

mutações e substituições, de aparecimentos e desaparecimentos, de conservação e 

inovação”. 

Com o desenrolar dos estudos históricos, especialmente no Ocidente, surge a 

Filologia Românica, nome dado ao estudo histórico-comparativo das línguas 

oriundas do latim, desempenhando um papel fundamental na compreensão de como 

se processava a mudança linguística, já que muitos dos documentos escritos em 

latim haviam sido preservados, favorecendo o desenvolvimento de uma metodologia 

adequada aos estudos históricos sobre a língua latina e sua descendência.  

Esse sustentáculo documental proporcionado pelo latim, já bastante 

diferenciado desde sua origem na península itálica até a dominação do mundo 

conhecido, ponto de partida para a formação das atuais línguas românicas, em 

especial a língua portuguesa, refletiu o processo de mudança linguística, pelo 

contato, a partir do momento em que os povos conquistados adotaram a língua do 

dominador como veículo de comunicação. Para fazer de Roma uma nação 

poderosa, os soldados avançaram militarmente sobre os territórios, impondo seu 

poder aos subjugados, a exemplo da Península Ibérica, habitada por povos falantes, 

obviamente, de outras línguas. Com a romanização, o Império impôs suas leis e 

seus valores culturais.  

O latim prevalece, porém, bastante modificado, devido à incidência de um 

ininterrupto processo de mudanças calhadas no tempo. Essas mutações e 

substituições podem atingir qualquer dos níveis estruturais da língua, já que, no ato 
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da comunicação, aspectos sejam eles fonético-fonológicos, semânticos, lexicais, 

morfossintáticos e também pragmáticos entram em jogo para que o processo 

comunicativo aconteça de forma eficaz. O contato linguístico naturalmente favorece 

essas transformações que atribuem um caráter heterogêneo às línguas, 

denunciando a diversidade sociocultural das populações envolvidas. Não se pode 

negligenciar a dimensão histórica na formação das sociedades e das línguas faladas 

por elas, pois, refletir sobre a formação de uma língua é, essencialmente, apreender 

o processo sócio-histórico e linguístico vivenciado pela comunidade que a fala. 

Do contato do exército de Roma com os povos conquistados ficaram marcas 

sociais e também linguísticas, especialmente no léxico, já que, independente das 

relações estabelecidas, das trocas efetivadas e do tempo, acentuado ou brando, as 

influências mútuas permanecem. O latim, língua lexicalizadora, como chamam os 

mais recentes estudos no assunto, forneceu grande parte do conjunto vocabular 

hoje pertencente às atuais língua românicas. A língua portuguesa é uma delas.  

Esse português, formatado a partir da heterogeneidade da língua latina, herdou 

como espólio o manancial difundido do léxico hispano-latino, no que se refere à 

parte do noroeste da Península. Os povos celtas, em especial, um continuum de 

línguas faladas desde o centro até o oeste da Península, a exemplo dos gálicos, 

ástures e lusitanos, exerceram influências consideráveis sobre o galego-português.   

Com o passar dos séculos, como as demais línguas neolatinas, o português 

passa a tomar contornos individuais, por conta da desagregação política e das 

sucessivas invasões dos povos germânicos e, posteriormente, dos árabes. No dizer 

de Piel (1976, p. 9): 

 

O léxico de uma língua de civilização como a língua portuguesa é um 
organismo vivo, extremamente complexo na sua composição, pois resulta 
de um trabalho multissecular de elaboração e de seleção, cujos princípios 
se situam bastante para além da época em que o português se manifesta 
como instrumento literário nos primeiros documentos escritos (cerca de 
1200).  

 

Nesse processo de constituição histórica da língua portuguesa, os itens lexicais 

provenientes do latim não entraram na língua da mesma forma e no mesmo período. 

Parte deles invadiu o português muito depois da extinção da língua latina, já no 

período dos romances, época em que não se podia falar em população latina, 

população espano-romana ou população espano-goda.  
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Os romanos impuseram sua língua aos povos autóctones, mas, naturalmente, 

essa língua latina é influenciada pelos falares locais e uma nova sociedade emerge, 

a espano-romana. Porém, com o Império enfraquecido devido a sua vastidão e 

principalmente a suas crises intestinas, isto é, problemas econômicos, políticos e 

sociais, Roma não consegue proteger suas fronteiras e é invadida pelos povos 

germânicos, tendo sua queda no ano de 476 (quatrocentos e setenta e seis) da era 

cristã. Da mistura da população local com o povo conquistador, através dos séculos, 

surge a sociedade espano-goda. Nesse momento, o latim falado pelo povo já estava 

tão diferenciado ao ponto de ser necessário um novo termo para caracterizar o 

conjunto dos novos falares: é a época do romance.  

Novas línguas vão surgindo a partir do latim popular, da fala cotidiana. A queda 

do Império fragmentou a antiga România e favoreceu o nascimento das modernas 

línguas neolatinas. O romance lusitano, por exemplo, posteriormente galego-

português e depois língua portuguesa e língua galega, forma-se a partir desse falar 

popular dos habitantes da Península, já que o estrato latino serviu como base para a 

formação da língua portuguesa. Os itens lexicais do latim passaram a fazer parte 

dessa nova língua, a maioria oriundos da fala do dia-a-dia e, ainda, muitos outros, 

em oposição aos termos populares, vindos do contato linguístico.  

Os chamados empréstimos eruditos vieram trazidos do latim clássico de cunho 

literário oriundos do renascimento cultural no século XVI, “nesta perspectiva, um 

resultado quase imediato foi a entrada maciça de empréstimos lexicais tomados ao 

latim literário (e através dele ao grego) e injetados no léxico português” (CASTRO, 

2006, p. 167). Assim, além dos itens que vieram do latim falado pelo povo, 

contribuindo para formar a base do português, muitos outros penetraram nessa 

língua, os chamados latinismos, através da valorização das obras produzidas na 

antiguidade, com os grandes escritores românicos da época, a exemplo de Sêneca 

e Cícero.  

Também o Cristianismo, ao trazer novas concepções ideológicas relacionadas 

com o natural e o sobrenatural, injetou na fala popular da Península muitos itens 

lexicais representativos dos rituais sagrados realizados pela igreja. Ainda no século 

IX, no Concílio de Tours, os líderes religiosos tendem para um uso mais popular da 

língua latina, por reconhecerem os novos falarem surgidos com a diferenciação do 

latim. Ao perceber a variação e o provável surgimento de novas línguas, a Igreja 
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adaptou-se aos novos tempos e, como manobra política, passou a celebrar parte da 

missa em romance. Nas palavras de Santo Agostinho, no século XIV, “melhor 

sermos repreendidos pelos gramáticos que não sermos entendidos pelo povo”. 

Nota-se, pelo exposto, que compreender uma língua é conhecer a história do 

povo que a fala. Mais ainda, estudar e conhecer o patrimônio lexical falado por uma 

comunidade é mergulhar nos valores socioculturais da mesma, já que o léxico tem 

muito a dizer sobre sua sociedade. Considerando novamente a opinião de Piel 

(1976, p. 9): 

 

Ao caudal vocabular do primitivo patrimônio afluiu, em ondas sucessivas, 
uma infinidade de elementos estrangeiros, europeus e extra-europeus, 
entrando em linha de conta praticamente todas as línguas com que os 
Portugueses, no decorrer de sua história, estiveram, direta ou 
indiretamente, em contato.  

 

Assim, do contato com as demais línguas, o latim ibérico recheou-se de 

inúmeros itens lexicais oriundos de diversas culturas, da mesma forma, esse mesmo 

latim legou às línguas românicas o espólio lexical adquirido em todo o processo 

histórico de ascensão e queda do Império Romano. É nesse entrecruzar de fatores 

tanto sócio-históricos como linguísticos que se formou o português de Portugal e, 

posteriormente, o português transplantado para a América.   

Para compreender a formação histórica do léxico do português europeu e do 

português brasileiro, em especial, é fundamental o conhecimento das teorias e 

métodos de estudo, assim como os suportes modernos voltados para a sua 

investigação e análise científicas na perspectiva da Lexicologia e da Lexicografia 

histórica.  
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5.2. O LÉXICO E SEUS MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO 

  

Como antes visto, estudar o léxico de uma língua é estudar a sua própria 

história. Esse reconhecimento tornou-se, com o frescor dos novos tempos, o fio 

condutor para se enxergar a pesquisa lexicográfica numa perspectiva histórico-

diacrônica, isto é, abordar o léxico associado à história de seus falantes. O 

patrimônio lexical de um povo explicita nitidamente suas peculiaridades culturais, já 

que esse nível da língua tem o condão de refletir sobre as crenças e valores de uma 

dada comunidade. Recuperar o léxico é resgatar a história das comunidades 

linguísticas no entrelaçar de suas relações sociais, já que o léxico é, ao fim e ao 

cabo, o nível da língua mais vulnerável às transformações da sociedade. Na opinião 

de Biderman (1998, p.11): 

 

O léxico de uma língua natural constitui uma forma de registrar o 
conhecimento do universo. (...) ao nomear, o indivíduo se apropria do real 
como simbolicamente sugere o relato da criação do mundo na Bíblia, em 
que Deus incumbiu ao primeiro homem dar nome à toda a criação e 
denominá-la. A geração do léxico se processou e se processa através de 
atos sucessivos de cognição da realidade e de categorização da 
experiência, cristalizada em signos linguísticos: as palavras. 

 

Várias motivações interferem na composição do legado lexical de uma 

determinada língua. Através desse espólio é possível entender um pouco mais sobre 

a história de um povo, já que se podem depreender os valores sociais e sua 

acomodação no decorrer dos séculos.   

Como o léxico está sempre em constante processo de renovação, pelo simples 

fato de estar diretamente relacionado com os fatores extralinguísticos, os primeiros 

linguistas, de certa forma, foram negligentes com esse nível de análise, pelo fato de 

o considerarem um apêndice nos estudos linguísticos. Foi encarado, então, como 

sendo o nível menos estruturado e impossível de ser organizado, não possuindo, 

sob essa ótica, o mesmo estatuto dos outros níveis linguísticos. 

Fernão de Oliveira, primeiro gramático da língua portuguesa, chama os itens 

lexicais de “dições” e considera que algumas “nasceram entre nós ou são já tão 

antigas que não sabemos se vieram de fora9”. Outras são “alheias”, isto é, são 

                                                 
9 Transcrição atualizada do original de 1536, com base na Edição Crítica, Semidiplomática, de Torres 
e Assunção, p. 280.  
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empréstimos. Ainda há outras que são novas. É assim o léxico: um produto cultural 

de extrema mobilidade.   

A Lexicologia Estruturalista abriu, mais recentemente, caminho ao propor 

estudar o léxico, não mais com a obsoleta ideia de caoticidade, mas como algo 

plenamente passível de organização. Também os gerativistas, posteriormente, 

passaram a considerar esse nível da língua como basilar para as operações 

transformadoras da gramática. Tais iniciativas têm a pretensão de desconstruir o 

pensamento anterior, demonstrando que o léxico é um sistema estruturado e que 

possui sua própria lógica de organização. 

Com esse novo viés, um outro olhar passa a tomar corpo graças, 

principalmente, aos estudos realizados pelas principais ciências do léxico que 

ganharam uma nova dimensão nos centros de pesquisa do país, na tentativa, hoje 

promissora, de transformar esse nível de análise em uma parte observável da 

língua, sobretudo no que concerne a seu processo histórico de formatação. A 

Lexicografia histórica está hoje atuando na perspectiva de correlacionar o estudo 

lexical com o processo de constituição da língua. Dessa forma, vê o léxico numa 

perspectiva histórico-diacrônica, inserido completamente na realidade social de seus 

falantes.  

Quando se fala nas principais ciências responsáveis pelo tratamento científico 

do léxico, o diferencial relaciona-se com o método utilizado por cada uma delas, já 

que, sendo o mesmo objeto de análise, a dissociação se apresenta através da 

perspectiva de observação adotada. Para Biderman (1998, p. 11), tanto a 

Lexicologia quanto a Lexicografia “enfocam o seu objeto de estudo, o léxico, de 

modo distinto, porém, ambas têm como principal finalidade a descrição desse 

mesmo léxico”. 

 

 

5.2.1 Dicionários e glossários: dados históricos    

 

Biderman (2001), ao definir Lexicografia como ciência dos dicionários, pondera 

que, nos últimos séculos, o léxico da língua portuguesa foi descrito de forma mais 

satisfatória pela Lexicografia, mesmo que o modus faciendi não tenha sido 

embasado em uma teoria lexicográfica adequada e pautada em critérios científicos.  
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Como atividade já realizada há muito tempo, essa técnica de ordenar os itens 

lexicais patentes nas línguas ultrapassou os séculos. A tradição de confeccionar 

glossários vem desde os antigos, presente entre os primeiros grupos populacionais 

que povoaram o oriente. Os tabletes em escrita cuneiforme da civilização sumeriana, 

da antiga Mesopotâmia, datados de cerca de 2600 a.C., por exemplo, são 

considerados os mais antigos ancestrais dos atuais dicionários e glossários 

existentes na atualidade. Nas palavras de Ieda Maria Alves (1996, p. 5), da USP, 

lexicógrafa gabaritada no assunto, "eram repertórios de signos, com nomes de 

profissões, de divindades e de objetos usuais, que funcionavam como dicionários 

unilíngües". 

 A partir do século I d.C., os gregos também desenvolveram técnicas para 

catalogarem os itens lexicais externados pelos falantes durante o processo de 

comunicação. No entanto, os trabalhos lexicográficos mais bem estruturados, 

organizados e desenvolvidos através de critérios científicos, só surgiram durante o 

Renascimento.  

Tais iniciativas sempre tinham como propósito ordenar os itens lexicais, seja 

por ordem alfabética, seja através de campos conceituais, agregando informações 

especialmente sobre seus significados. Ainda na Grécia Antiga, as listas de 

palavras, isto é, os primitivos glossários traziam o significado dos itens lexicais, 

geralmente no final da obra, principalmente daquelas expressões que dificultavam a 

compreensão dos textos. Atitude bastante atual já que ainda hoje é muito fácil 

encontrar livros com listas de palavras retiradas dos textos, consideradas de difícil 

entendimento para o leitor.  

Ainda nas palavras de Biderman (1984, p. 1), “esses precursores do moderno 

lexicógrafo eram, na verdade, filólogos ou gramáticos, preocupados com a 

compreensão de textos literários anteriores, ou com a correção de ‘erros’ 

linguísticos”. O próprio desenrolar dos estudos sobre o léxico, no decorrer da 

história, mostra claramente o intento precípuo dos dicionários e glossários 

elaborados desde a antiguidade e a sua original designação “cunhada pelo italiano 

Capelino em 1502. Dictionarium é um termo latino, cujo sufixo arium, significando 

depósito, indica lugar em que se guarda, neste caso, o elemento fundamental do 

dizer: as palavras” (Krieger, 1993, p. 164).  
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Na Idade Média, os copistas desenvolveram o hábito de anotarem as palavras 

consideradas difíceis ao entendimento do texto com seus significados ou traduzir 

aquelas oriundas de outras línguas. Essas anotações, conhecidas como glosas, 

passaram a ser catalogadas no final da obra dando origem aos primeiros glossários 

produzidos no Ocidente. Para Biderman (1998, p. 14): 

 

A Lexicografia ocidental iniciou-se nos princípios dos tempos modernos. 
Embora tivesse precursores nos glossários latinos medievais, essas obras 
não passavam de listas de palavras explicativas para auxiliar o leitor de 
textos da antiguidade clássica e da Bíblia na sua interpretação. 

 

Pela mão dos filólogos, portanto, traduzindo itens lexicais de outras línguas, 

surge a ideia de glossário bilíngue. Naturalmente, também os primeiros dicionários 

produzidos foram bilíngues, geralmente a partir do latim para alguma língua 

românica. Só posteriormente surgem os dicionários monolíngues. Assim, a 

Lexicografia moderna da forma que a conhecemos hoje, com base em princípios 

científicos, começa verdadeiramente os seus primeiros passos a partir do século 

XVI. 

Iniciativa pioneira e crucial para o avanço nos estudos de natureza lexicográfica 

foi a obra do já citado Ambrogio Calepino, organizada e publicada em 1502, 

inicialmente bilíngue latim-italiano, e reeditada com um maior número de línguas. Tal 

trabalho teve grande repercussão na época e influenciou bastante outras obras 

produzidas posteriormente. No século XIX, a Europa toma a dianteira na produção 

lexicográfica, especialmente na França, com a produção de um grande número de 

dicionários, além do dicionário de língua de Émile Littré, dicionário da linguagem 

francesa, e o primeiro dicionário enciclopédico de Pierre Larousse, duas obras de 

grande importância para a época. Para o Brasil, os primeiros dicionários em língua 

portuguesa dignos de nome são o Vocabulário Português-Latino de Rafael Bluteau e 

o Dicionário de Língua portuguesa de Antônio de Morais Silva. O Vocabulário 

Português-Latino, de Bluteau, foi considerado um marco para a história da 

Lexicografia, pois legou procedimentos fundamentais para os futuros lexicógrafos.  

O Dicionário da Língua Portuguesa, de Antônio Moraes Silva, publicado em 

Portugal, em 1789, ganhou notoriedade pela riqueza de informações trazidas e 

também pelas novidades relacionadas com a técnica, cada vez mais em ascensão, 

de confeccionar dicionários.  
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Por fim, outros três dicionários dignos de registro são aqeles intitulados de G 3, 

os grandes dicionários de língua portuguesa da atualidade, os conhecidos tesouros. 

O primeiro deles, o dicionário Aurélio, pode perfeitamente ser intitulado como um 

Thesaurus da língua portuguesa, com seus  115.243 verbetes, já que os estudos 

lexicográficos atuais consideram um dicionário de 100.000 (cem mil) a 400.000 

(quatrocentas mil) palavras como um tesouro vocabular. Biderman (1984, p. 6) faz a 

seguinte observação sobre o Dicionário Aurélio: 

 

O Aurélio acolheu muitas palavras raras, um grande número de 
regionalismos, de vocábulos desusados ou obsoletos, de termos 
exclusivamente literários, um vasto acervo de termos técnicos e científicos, 
o que inchou demais a sua nomenclatura. (...) Logo, o Aurélio é um 
dicionário com tendência a constituir um thesaurus (...).  

     

Da mesma forma, os dois outros dicionários, o Michaelis e o Houaiss, por 

apresentarem nomenclaturas superiores a 100.000 (cem mil) verbetes, também 

merecem a honra de serem intitulados de tesouros.  

  

5.2.2 O fazer lexicográfico 

 

Para Dubois (1973, p. 367), “Lexicografia é a técnica de confecção dos 

dicionários e a análise linguística dessa técnica”. Tal conceito está em dissonância 

com as pesquisas mais atuais, já que as correntes mais modernas atribuem o 

estatuto de ciência a esse ramo de estudo do léxico.  Nada mais lógico, partindo-se 

do princípio de que a Lexicografia, como ciência, possui objeto e método, além de 

seus próprios princípios norteadores.  

A Lexicografia tem como objetivo principal identificar e tratar as unidades do 

léxico de forma a organizá-las em obras lexicográficas, a exemplo de dicionários e 

glossários. Para Krieger (1993, p. 163): 

 

A metodologia lexicográfica é levada a buscar as regularidades, seja para 
enquadrar a palavra nos moldes do código dicionarístico, seja ainda para 
registrar os dados descritivos que integram a articulação interna dos 
verbetes nos clássicos dicionários de língua. 

 

Tal ramo do saber lexicográfico, naturalmente, põe em prática princípios 

metodológicos necessários para a descrição adequada do léxico, com o intuito de 
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representar da forma mais aproximada possível a língua em questão. É uma 

verdadeira fotografia momentânea repertoriada no dicionário, já que, como as 

sociedades mudam, assim como suas línguas, o léxico também se transforma com o 

passar do tempo. Muito já se fez no que diz respeito às obras lexicográficas 

produzidas no país, mas muito ainda há por fazer principalmente se comparado com 

os espaços já alcançados pela lexicografia moderna nos principais centros de 

pesquisa da Europa.  

Mesmo com os avanços nos estudos lexicais, os trabalhos de pesquisa dessa 

natureza no Brasil, em especial na Bahia, carecem de posturas mais inovadoras e 

mais antenadas com o que há de mais moderno em alguns centros de pesquisa do 

país e do exterior. A maioria dos dicionários brasileiros, principalmente aqueles 

elaborados a partir da segunda metade do século XX, apresentam muitas 

deficiências estruturais, constituindo-se em verdadeiras cópias de seus 

antecessores, além de redundantes e inadequados para consulta. 

Muitos desses trabalhos, em especial os dicionários de língua, produzidos com 

o propósito de alcançar uma grande quantidade de pessoas, são ineficientes por 

várias razões: a primeira e principal delas é a apresentação do FRONT MATTER, 

isto é, a parte do dicionário destinada a informar como a obra está estruturada e a 

estratégia metodológica utilizada para a sua formatação. A maioria dos dicionários 

produzidos até o momento, não traz essas informações de forma adequada e, 

quando traz, não favorece um acesso mais produtivo por parte dos consulentes. 

Sem as informações necessárias e expostas de forma apropriada, o acesso a todo o 

conteúdo da obra fica prejudicado, já que todas as opções e possibilidades de 

consulta ficam subutilizadas.  

Mais adequado seria se, além de um FRONT MATTER bem organizado e que 

apresentasse a CENTRAL LIST de forma satisfatória, tanto dicionários como 

glossários disponibilizassem outras informações úteis no final da obra, isto é, o 

BACK MATTER, a exemplo de possíveis anexos capazes de ampliar a gama de 

informação disponível, textos que favoreçam a contextualização, ilustrações, etc., a 

depender da decisão tomada pelo lexicógrafo.   

Portanto, para se ter um desenho adequado de um dicionário ou de um 

glossário, com uma macroestrutura e uma microestrutura bem estruturadas, o 

lexicógrafo terá que resolver três perguntas básicas: O que se deseja com a obra, 
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isto é, qual é o objetivo do dicionário? Como será realizado o trabalho, isto é, quais 

os procedimentos necessários para alcançar esse objetivo? E, por fim, para quem 

será direcionada a obra, isto é, qual o público-alvo? De posse das respostas (das 

perguntas anteriores), o lexicógrafo terá condições de fincar as bases para a 

confecção de seu trabalho, ao produzir uma microestrutura bem elaborada e 

satisfatória. Conhecendo a necessidade dos consulentes, será possível decidir quais 

elementos irão entrar para compor o verbete e como serão ordenados. 

Uma outra deficiência que os dicionários apresentam é a ausência de uma 

definição capaz de elucidar adequadamente a dúvida do consultor. Provavelmente, 

seria mais adequado estabelecer uma definição de cunho lexicográfico, 

decodificando a informação semântica existente na lexia, de forma que o sistema de 

traços, ou semas, sejam pertinentes e capazes de diferenciar um item lexical do 

outro.  

Essa forma de classificação é o que a Lexicografia Moderna chama de 

definição hiperonímica, já que se parte das características mais gerais, o chamado 

gênero próximo, até a análise de características mais individualizantes, as 

chamadas diferenças específicas. Com esse processo definitório, acabaria o 

equívoco muito difundido na língua de classificar palavras próximas como sinônimas. 

Tal atitude daria um contributo para o sistema das remissões, pois a teia de relações 

entre as lexias, além de confrontar itens lexicais semanticamente próximos, daria um 

maior esclarecimento para as diferenças de significado dos itens lexicais, evitando 

que o consulente ande em círculos sem encontrar o conceito adequado para o item 

procurado.  

Um fator crucial para a mudança da realidade lexicográfica no Brasil, em 

especial na Bahia, é um maior investimento em programas informáticos modernos, 

potentes e adequados para o armazenamento, manutenção e tratamento dos dados 

catalogados. No Brasil, exemplo importante como especialista nessa área é a já bem 

conhecida Maria Aparecida Barbosa, por seus trabalhos voltados para o tratamento 

do léxico, contribuindo para ampliar os estudos no país, principalmente a partir da 

década de 1990. Através dos seus grupos de pesquisa, a autora está fixando as 

bases conceituais e metodológicas para o tratamento do léxico, seja na área da 

Lexicologia, Lexicografia ou terminologia. Assim, muito já se fez e muito há por 

fazer.  
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Para a Bahia, engatinhando ainda seus estudos na área, Machado Filho (2002, 

p. 18) faz referência, para o Português Arcaico, de alguns trabalhos de cunho 

lexicográfico que foram realizados no Programa para a História da Língua 

Portuguesa (PROHPOR),  

 

encontram-se o glossário que acompanha a edição do Livro das aves, no 
trabalho coordenado por Nelson Rossi, que veio a ser publicado em 1965, e 
o Índice de palavras lexicais da versão portuguesa mais antiga conhecida 
dos Diálogos de são Gregório, realizado por Rosa Virgínia Mattos e Silva.   

 

Além desses trabalhos, como área de pesquisa voltada para o tratamento do 

léxico, existe atualmente dentro do PROHPOR o Projeto Dicionário Etimológico do 

Português Arcaico (DEPARC). Como iniciativa ambiciosa e pensando na 

necessidade de um maior conhecimento da realidade linguística do Brasil, 

desenvolve-se hoje no Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) o Sub-Projeto DDB 

(Dicionário Dialetal Brasileiro), cujo desenvolvimento está previsto para o período de 

cinco anos, a iniciar-se no segundo semestre de 2010.  

O Dicionário Dialetal Brasileiro tem como objetivo principal sistematizar a 

variação lexical patente nas diversas regiões do país, através dos dados obtidos 

pelo projeto ALiB, a partir da aplicação de inquéritos em duzentos e cinquenta 

pontos do Brasil, com base em três tipos de questionários, a saber: o  Fonético- 

Fonológico (QFF), o Semântico Lexical (QSL)  e o Morfossintático (QMS). Com essa 

iniciativa, tal projeto tem a pretensão de construir um dicionário capaz de apreender 

os diversos falares da população brasileira e assegurar a difusão mais ampla do 

conhecimento cultural das regiões, no que tange aos usos lexicais.  

Assim, sem privilegiar os textos escritos, prática reiterada na tradição 

dicionarística do Brasil, o projeto DDB, sigla que o identifica, almeja lançar seu olhar 

sobre os usos linguísticos, através da lematização de itens lexicais retirados da 

oralidade dos falantes. Veja-se o que diz Machado Filho (no prelo) sobre o 

Dicionário Dialetal Brasileiro: 

 

O Projeto Dicionário Dialetal Brasileiro (DDB)  é uma obra de verve 
coletiva e interinstitucional, que pressupõe a congregação de uma equipe 
de especialistas, tanto no domínio da dialectologia, quanto no domínio da 
lexicografia e das ciências da informação, com vistas ao desenvolvimento 
de um dicionário que possa assegurar a difusão mais ampla do 
conhecimento da realidade linguística brasileira, no que tange aos usos 
lexicais, de forma a atender, de maneira econômica e com maior amplitude, 
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o acesso indexado, por parte dos estudiosos da língua e da cultura e da 
população em geral, aos dados dialetais hoje disponíveis. 

 

Como se encontra em fase inicial de implementação, uma das estratégias de 

teste para sua viabilidade é a de construção de subprojetos a ele filiados, com vistas 

à aplicação da metodologia proposta, com o aproveitamento eficiente dos dados.  

No DDB, como já é comumente chamado, o tratamento do léxico será 

realizado a partir dos métodos estabelecidos pela Lexicografia moderna, porém, 

como os estudos lexicográficos contemporâneos não privilegiam a variação, o 

projeto seguirá um viés diferenciado em consonância com aquilo que já está 

estabelecido pela Linguística Histórica no que diz respeito à mudança linguística. A 

estratégia metodológica pretenderá, portanto, representar a língua da forma mais fiel 

possível, registrando todos os usos linguísticos identificados no corpus, isto é, o 

processo de lematização das unidades lexicais terá como propósito registrar todas 

as lexias independentemente da frequência. Nas palavras de Machado Filho (no 

prelo):  

 

Isso vale dizer que, se um item lexical ocorrer apenas uma vez no feminino 
plural, o lema deveria corresponder a essa mesma forma atestada, em prol 
da manutenção do real espólio linguístico da época que se investiga, sem 
qualquer prejuízo para o método”.  

 

Para a realidade dialetal do Brasil, tal estratégia metodológica é deveras 

salutar, no tratamento e registro das unidades lexicais, considerando a variedade 

das formas gráficas utilizadas pelos falantes no ato da comunicação, de forma que o 

dicionário comporte toda a gama de variação presente no corpus. 



154 
 

5.3 O TRABALHO LEXICOGRÁFICO  

 

5.3.1 Constituição do glossário    

 

Para a composição do presente glossário, tomou-se por base os itens lexicais 

de origem indígena patentes na oralidade dos índios kiriri(s) de Mirandela. Dessa 

forma, após um levantamento exaustivo dos itens lexicais ameríndios identificados 

em diversas áreas semânticas, extraídas de suas narrativas orais, definiu-se como 

objetivo principal elaborar um glossário consoante aos campos conceituais 

relevantes culturalmente para a comunidade em estudo.  

Como Mirandela está localizada no Sertão baiano, região onde os dados 

históricos e os resquícios arqueológicos comprovam a provável hipótese de apenas 

povos indígenas do tronco linguístico Macro-Jê terem habitado essa área, objetivou-

se identificar também, já de posse dos itens lexicais catalogados no corpus, os 

possíveis itens pertencentes ao tronco Macro-Jê. Mattos e Silva (2006, p. 241), 

antes citada, observa sabiamente que a área compreendida entre os interiores da 

região Nordeste até o meio norte fazia parte da grande extensão territorial ocupada 

pelos povos indígenas pertencentes a esse tronco.  

Como a comunidade kiriri, em seu cotidiano, sobrevive principalmente da 

agricultura de subsistência e da cata de frutos da região sertaneja, notou-se a 

abundância de itens lexicais referentes à sua fauna e flora. Alimentam-se 

basicamente de frutas, verduras e legumes, além da caça, com a captura de 

pequenos animais. Também trabalham com o barro na confecção de pratos e 

panelas, por exemplo, utilizados na cozinha para a sua alimentação. Trabalham no 

artesanato, em que confeccionam as roupas e enfeites utilizados nas festas 

comemorativas realizadas na aldeia, além de servirem como um reforço para a 

renda familiar.  

Assim, dando enfoque ao cotidiano dos kiriri(s) e as atividades realizadas na 

aldeia, os dados que compõem o glossário seguem apresentados em quadros 

indicativos de campos consoantes a temas específicos, isto é, o primeiro deles 

registra os itens lexicais selecionados na fala dos kiriri(s) referentes à fauna e à flora 

da região. Para o segundo, selecionaram-se itens relacionados com a caça e a 

pesca, além das armadilhas utilizadas na captura dos animais. O terceiro campo 
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está voltado para a culinária, isto é, as principais comidas feitas na aldeia e os 

utensílios utilizados na sua confecção. Por fim, o quarto e último campo deu enfoque 

aos rituais religiosos dos kiriri(s), além de sua indumentária.   

 

 

5.3.1.1 O modus faciendi  

  

Para a confecção de um bom glossário ou dicionário é de fundamental 

importância conhecer os princípios teóricos da Lexicografia, isto é, deve-se observar 

metalexicograficamente como se constroem tais obras. Assim, como nova área dos 

estudos lexicais e tendo como principais objetivos identificar e resolver os problemas 

ligados à elaboração de dicionários e glossários, além de tecer críticas acerca da má 

elaboração dessas obras, surgiu nas últimas décadas a Metalexicografia. 

Tais princípios teóricos irão orientar o lexicógrafo para a produção de um 

trabalho de qualidade e capaz de atender aos propósitos pré-estabelecidos no 

projeto. Esclarecimentos a respeito de qual será o tamanho da obra, o público-alvo e 

o custo para tal empreitada são algumas das orientações necessárias para quem 

pretende se enveredar no fascinante caminho de apreender o léxico de uma língua.  

Para a confecção do presente trabalho, como parte desta dissertação, 

necessitou-se saber, por exemplo, a sua composição textual, isto é, os textos que, 

em seu conjunto, formam a megaestrutura do glossário. Essa estrutura maior forma-

se a partir de três estruturas menores, a saber: a macroestrutura, a microestrutura e 

a nomenclatura.  

Entende-se como macroestrutura o próprio desenho do glossário. Três 

perguntas básicas são fundamentais: O que se quer? Como se quer e para quem se 

quer? Nesse momento do fazer lexicográfico, deve-se definir como a obra será 

estruturada para que atinja satisfatoriamente os objetivos almejados no projeto.  

Definir, por exemplo, se o glossário será de natureza onomasiológica, isto é, se sua 

ordenação temática terá como base um sistema de conceitos em direção aos signos 

linguísticos correspondentes ou, por outro lado, se será de natureza semasiológica, 

partindo do signo em direção ao conceito. Assim, o glossário produzido nesta 

dissertação, especificamente, terá concepção onomasiológica com estrutração 

semasiológica. 
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No que diz respeito ao público-alvo, é também nessa parte da obra que se 

define as estratégias a serem tomadas. Caso o dicionário ou glossário seja 

direcionado para um público infantil, por exemplo, seria bastante produtivo, além do 

conceito, incluir a figura representativa do item pesquisado. Menos produtivo seria, 

seguindo essa mesma linha de raciocínio, acrescentar a etimologia da palavra a 

depender da idade das crianças.  

Na microestrutura têm-se todas as informações de cada verbete10 após a 

entrada. A classificação gramatical e a etimologia, por exemplo, são arroladas nessa 

parte da obra. Fundamental na elaboração da microestrutura, após o 

estabelecimento das informações constantes após a entrada, é a aplicação de forma 

linear e idêntica a todas as lexias patentes na nomenclatura.      

Por fim, a nomenclatura é a lista de lexias presentes no glossário.    

 

 

5.3.1.2 Como consultar o glossário 

 

 Com o propósito de facilitar a análise do glossário, disponibilizou-se uma 

chave para consulta contendo as principais informações sobre a microestrutura do 

verbete. De posse de tais informações, o consulente terá condições de entender 

quais elementos irão fazer parte da composição do verbete e como serão 

ordenados.  

Considerando a opinião de Gouws (1988) de que o dicionário é um depositário 

de tipos de textos, as informações apresentadas para facilitar o entendimento e a 

consulta do presente glossário é chamada de Front Matter. É nessa parte da obra 

que, como um dos textos que compõem o glossário, vem trazendo vários tipos de 

informações. Uma das informações, considerada fundamental para que o glossário 

atinja seu fim último, diz respeito à metodologia aplicada para a composição do 

trabalho e a forma mais adequada para consultá-lo. É dentro do Front Matter que 

são elencadas as informações sobre a microestrutura dos verbetes, como está 

organizada a Central List, além de informar sobre a parte final do glossário, 

chamada de Back Matter, se houver.  

                                                 
10 O verbete, segundo os lexicógrafos atuais, é a menor unidade autônoma dentro de uma obra lexicográfica. A 
microestrutura, seguindo esse mesmo raciocínio, diz respeito a tudo aquilo que é informado sobre o verbete após 
a cabeça. 
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A Central List, também conhecida como nomenclatura, nada mais é do que o 

conjunto de verbetes. Após a lista, é possível que o lexicógrafo tenha o interesse de 

trazer mais informações, a depender dos objetivos apresentados no momento em 

que a obra foi idealizada. A essa parte do glossário dá-se o nome de Back Matter e 

é nela que contém, por exemplo, as referências consultadas e indicadas para 

maiores esclarecimentos.  

Nessa perspectiva, O presente glossário foi composto levando-se em 

consideração os seguintes critérios: 

 

1. As entradas do glossário terão como lema principal a forma canônica 

acompanhada, se houver, de suas variantes fônicas. Assim, para a confecção da 

microestrutura, apresentou-se a forma canônica, como lema principal, sendo 

elencadas em seguida as formas variantes, isto é, lemas secundários que 

explicitem toda a variação presente nos usos lexicais da comunidade.  

  

2. Os lemas vêm em ordem alfabética, dentro de cada campo conceitual 

correspondente;  

 
3. A cabeça do verbete virá em minúsculas, negrito e separada por traço;  

 
4. Após a cabeça do verbete, acrescentou-se a classe gramatical a que pertence o 

item lexical e a etimologia. Junto ao étimo, quando informado pelo dicionário 

consultado, colocou-se a data em que se registrou pela primeira vez o item, 

através da abreviatura f.hist., significando forma histórica; 

 
5. A definição foi baseada no dicionário Houaiss, considerando que o mesmo, em 

alguns itens, faz referência, como complemento conceitual, além de outros 

trabalhos, aos dicionários de Antenor Nascentes e José Pedro Machado;   

 
6. A definição virá inserida no verbete entre aspas simples. Na maioria das vezes, 

cada verbete trará apenas uma acepção, sempre que possível, contextualizada 

com a realidade do sertão baiano. Se necessário, o item lexical trará mais de 

uma definição indicada por 1., 2., etc., caso seja imprescindível para representar 

com mais clareza o campo semântico do item em questão. Assim, através de 

informações adicionais sobre as características particulares de cada item e sua 



158 
 

relação com a vida cotidiana da comunidade, aplicou-se a definição ou definições 

mais condizentes com o ambiente a que pertence.   

 
7. As abonações (fragmentos de textos retirados do corpus contendo o item lexical 

em análise) virão entre aspas duplas. 

 
8. Como forma de ampliar as possibilidades de consulta, o glossário apresentará 

como estratégia um sistema de remissão capaz de correlacionar dinâmica e 

eficientemente as entradas patentes na nomenclatura, possibilitando uma gama 

conceitual mais ampla e mais acessível para os usuários, sejam eles 

especialistas ou leigos no assunto.  

 
Ao contrário da opinião de Biderman (2001) e outros lexicógrafos 

contemporâneos, a estratégia metodológica pretenderá representar a língua de 

forma realista, registrando todos os usos linguísticos identificados no corpus, isto é, 

o processo de lematização das unidades lexicais terá como propósito registrar todas 

as lexias em variação independentemente da frequência. Com essa metodologia, 

pretende-se registrar, com a maior amplitude possível, a gama de variedade das 

formas gráficas, de maneira que o glossário comporte toda a variação presente no 

corpus.  
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5.3.1.3 Chave para consulta  
 

 

 

 

 

 

Lema Principal                                  Étimo proposto  
                                                            pelo Houaiss     
 

                                         

                                      Classificação                               

                                                          

                  Lema secundário 

 

arapuca  ~ rapuca  –  s.f.  (< Tupi  ara'puka; f.hist. 1776 

guira puca, 1865 arapuca>)H. ‘Armadilha para caçar 

pequenos pássaros; uma pirâmide feita com pauzinhos 

ou talas de bambu; urupuca’. “Quano tem argum bicho 

nois caça. Antes era pôca a caça, mais agora já tem 

muita. Você entra no mato e já tem argum bicho no laço, 

rapuca , é só isperá”. 
 

                                                                                                        

                                                                                             

 

                            Significados                             Abonações 
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5.3.1.4 Lista de abreviaturas e siglas para a consulta do glossário 

 

abrev. – abreviação, abreviadamente, abreviatura 

acp. – acepção ou acepções 

adj. – adjetivo 

adp. – adaptação/ões 

afr. – africanismo, termo africano 

ÁFR – África 

AGC – Antônio Geraldo da Cunha 

Ang. – Angola  

alt. – alteração/ões, modificação/ões 

BA – Bahia 

cm – centímetro 

design. – designação 

DHTP – Dicionário histórico das palavras portuguesas de origem tupi 

doc. – documentação, documento 

empr. – empregado/a(s), emprega-se 

ES – Espírito Santo 

esp. – espanhol, espanholismo; especialmente 

f. – feminino; folha; forma 

f.afer. – forma aferética 

fam. – família 

fr. – francês 

gên. – gênero (em taxonomia) 

GER – geriatria 

guarn. – guarani 

JPM – José Pedro Machado 

lat. – latim 

lat.brb. – latim bárbaro 

lat.cien. – latim científico, neolatim 

lat.cl. – latim clássico 

m – metro 

MG – Minas Gerais 
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MS – Mato Grosso do Sul 

MT – Mato Grosso 

Nasc. – Nascentes 

orig. – origem 

orig.contrv. – origem controvertida 

orig.desc. – origem desconhecida 

orign. – originalmente, originariamente 

orig.obsc. – origem obscura 

PA – Pará 

PI – Piauí 

port. – português 

PR – Paraná 

prov. – provavelmente; provérbio, proverbialmente 

provç. – provençal 

RJ – Rio de Janeiro 

s.m. – substantivo masculino 

s.f. – substantivo feminino 

tb. – também 

us. – usada/o(s); usa-se, usam-se 

var. – variante(s), forma variante 

voc. – vocábulo(s) 

VocTG – Vocabulário Tupi-Guarani português 
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5.4 GLOSSÁRIO 

 

5.4.1 Fauna e Flora  

 

aipim – s.m. (< Tupi ai'pï, var. aipi, aimpim, ipim; f.hist 1576 aypim, 1584 aipi, 1914   
aimpim >)H. ‘Arbusto de até 4m da fam. das euforbiáceas, de folhas partidas, 
pequenas flores amarelas ou violáceas e frutos capsulares; macaxeira, macaxera, 
mandioca, mandioca-doce, mandioca-mansa [Nativo do Brasil, é muito 
semelhante à mandioca]’. “Nois pranta o fejão, mio, fejão de corda, mandioca, 
mandioca não, mandioca se prantá, mandioca me mata, né, é a maniva (risos), é 
a safra de nois, né, a batata, aipim , a safra de nois é essa aqui”.   

  
 
araçá – s.m. (< Tupi  ara'as; f.hist. 1561 arasazes, 1576 araçazesa, 1584 araçã >)H. 

‘Desig. comum a vários arbustos e árvores dos gên. psidium e campomanesia e 
alguns do gênero myrcia, da fam. das mirtáceas, com o tronco malhado e frutos 
bacáceos, semelhantes aos da goiabeira e ger. comestíveis; araçareiro, 
araçazeiro, araçoeiro’. “Nois consegue aqui mehmo a simente, a simente do 
priquiti, a simente do..., de oio de pombo, a jauarana, o araçá  é..., a maior parte 
da simente a gente já cria tudo aqui mehmo”. 

 
 
aracuã ~ arucuã  ~ aroquã – s.f. (< Tupi  ara'kwã; f.hist. 1587 aracoá, 1594 aracoã, 

1618 haracoa, 1728 aracuaãs, 1730 araquans, 1777 aracuan, 1792 araraquans, 
1928 aracuãs >)H. ‘Designação comum às aves galiformes, da família dos 
cracídeos, gên. Ortalis, com sete spp. No Brasil, encontradas em matas ciliares, 
da Bolívia até à Argentina, possuem garganta nua e colorida de vermelho’. “Aí 
tem..., tatu, camanduá, canganbá, tem aroquã , tem, assim, as ave, né, os 
animais e vegetais, né, que..., antigamente num tinha, né, agora, depois da 
retomada pra cá, e aí conseuvô, e se criaro, né?”. 

 

 

arara – s.f. (< Tupi  a'rara; f.hist. 1576 aráras, 1584 arara; A.G.Cunha (DHPT, s.v. 
ará) transcreve a seguinte explicação do escritor brasileiro José de Alencar ”’ará 
‘periquito’. Os indígenas como aumentativo usavam repetir a última sílaba da 
palavra e as vezes toda a palavra. [...] Arárá vinha a ser, pois, o aumentativo de 
ará, e significava a espécie maior do gênero >)H. ‘Nome comum a diversas aves 
de grande porte da família dos psitacídeos’. “Aves tem, papagaio, aqui dento de 
ave assim eu acho que a gente só num tem arara , temos a ararinha azul que é o 
piriquito, mais arara mehmo a gente num tem”. 

 
 
arapuá  – s.f. (< Tupi  eirapu'a (e'ra ‘mel’ + apu'a ‘redondo como bola’ >)H. ‘Abelha 

social brasileira, de coloração negra reluzente; var. irapuá, irapuã, arapuã, 
caapuã, cabaapuã, guaxupé’. “A água ficava barrenta e aí os pexe cumeçava a 
boiá como a gente chamava, né, aparicia, e aí (els = elas) ia com o cesto e 
levantava e pescava, era assim dessa forma, tamém a penera, e tamém que 
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chamava mutuá que meu pai (inint), pescava com fio de arapuá , botava o fio, o 
pexe vinha e ficava dento, nesses dia a gente num cumia fejão puro (Risos)”. 

 
 
bitu – s.m. (< Tupi  ïsabi'tu – formado de i'sa ‘formiga’ + bi'tu ou ïbi'tu ‘vento, que 

voa, com asas para voar’ >)H. ‘Ïsabi'tu, saúva, formiga que voa.’ 
 
 
caburé – s.m. (< Tupi kawu're; f.hist. 1587 caburé-açu ‘ave falconiforme’, 1631 

cabure ‘ave dos bubonídeos’ >)H. ‘coruja da fam. dos estrigídeos, que ocorre 
localmente em matas do Brasil (da BA ao PR, GO, MS e MT) e do Paraguai, com 
cerca de 14 cm de comprimento, vértice marrom pontilhado de branco e cauda 
com faixas claras, caburé-miudinho.’ 

 
 

coité – s.m. (< Tupi  cúi-etê, cuité, cujeté, cujetê; segundo Teodoro Sampaio; f.hist. 
1875 coitè >)H. ‘Cuia, cumbuca, vasilha verdadeira (‘fruto’, ‘recipiente’).’  

 
 
caju – s.m. (< Tupi aka'yu; f.hist. 1576 cajû >)H. ‘Acep. de ‘ano de idade ou 

existência; origina-se prov. da contagem indígena do ano, relacionada à 
frutificação do caju’. “Nois pranta batata, quiabo pra cumê cum fejão. Tem manga 
tamém, agora mais pra dezembro vai tê muita manga pra chupá, os pé tão tudo 
carregado de flô. Tem o coco tamém, o caju”. 

 
 
cuia – s.f. (< Tupi  'kuya; f.hist. 1584 cuya, 1587 cuia >)H. ‘Fruto da cuieira, uma 

grande baga ovóide, de casca lenhosa e impermeável quando madura, us. para o 
fabrico de vários objetos’. “A gente cria uma galinha, eu crio assim uma galinha, aí 
mata pra..., aprepara toda..., e no dia que a gente..., apois no dia que eu num 
acho..., assim que eu caço um pedacinho, assim um taquinho de carne aí..., cum 
uma cuia zinha de farinha, faize um moio de pimenta, corta assim a cibola, a 
gente corta aí faize, aprepara e tempera o fejão, mais com o que a gente tem 
mehmo”. 

 
 
cutia – s.f. (< Tupi  aku'ti, ‘mamífero roedor’; a 1ª doc. é cotia, de 1576, logo seguida 

de cutia, 1584, ambas f.afer. em relação ao tupi; ocorrem tb.f. mais próximas do 
étimo: acuti, acuchi, aguti, acouti >)H. ‘Designação comum aos roedores do gên. 
dasyprocta’. “Cunheço, é o tatu, é peba, é..., só caça, é cutia , tem tudo na mata 
aí”. 

 
 
gambá ~ canganbá  – s.m. (< Tupi , mas de étimo controverso; para Nascentes, do 

Tupi  gãbá ‘seio oco’; para JM do tupi gua ‘seio, ventre’+ ambá = embá ‘vazio, oco’ 
>)H. ‘Design. comum aos marsupiais’. “Aí tem..., tatu, camanduá, canganbá , tem 
aroquã, tem, assim, as ave, né, os animais e vegetais, né, que..., antigamente 
num tinha, né, agora, depois da retomada pra cá, e aí conseuvô, e se criaro, né?”. 
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goiaba  ~ guaiaba  – s.f. (< Orig. contrv.; prov. do esp. guayaba (1550) ‘fruto da 
goiabeira’, de orig. atribuída ao taino da ilha de São Domingos, ou ao aruaque; há 
ainda autores que apresentam outras hipóteses: Cândido de Figueredo deriva do 
guarn. cuiapa; Teodoro Sampaio considera alt. do tupi “acoyá ou acoyaba, a-
coyaba, com a var. guayaba; Silveira Bueno tb. parte do mesmo étimo tupi 
“acoyaba, o agregado de caroços, alusão a grande número de sementes que se 
encontra no interior desta fruta. Na língua do povo diz-se guayava” >)H. ‘O fruto da 
goiabeira’. “Então tem muita pranta e essas pranta aí..., e a guaiaba, quano 
você..., tá dueno a barriga, né, vai lá, rapa um bucado, bota na água e bebe”. 

 
 
guabiroba ~ guabiraba  – s.f. (< Orig.controv.; segundo HDPT, Tupi ïwawe'rawa ï'wa 

‘fruta’ + we'rawa ‘brilhante’; Para JM e VocTG, Tupi gwa'bi ‘comestível, comida’ + 
'rowa ‘amargo’; Nascentes concorda com estes, mas dá o segundo elemento 
como duvidoso; tb. gabiroba, gabirova, gavirova, guabiraba >)H. ‘Nome comum a 
diversas plantas da fam. mirtíceas’. “Além do cultivo que a gente tem de ano em 
ano, a gente vai pegá as nativa mehmo, que é inhame, pandra, que são as batata, 
né, e sobre fruita é gabiraba , azeitona, cambucá, que as veiz aparece até na fera, 
maçaranduba, são as fruita nativa mehmo que a gente..., é cuidado pur Deus 
mehmo lá no mato”. 

 
 
inhambu ~ nambu  – s.m. (< Tupi  inam'bu; f.hist. 1618 jnhambu, 1631 ynambu, 

1783 inhambu >)H. ‘Design. comum às aves tinamiformes, da fam. dos 
tinamídeos, de corpo robusto, pernas grossas e cauda rudimentar ou inexistente’. 
“Aqui tem o tatu, tem o peba, tem o viado, a nambu . Tem várias caça já, é pruquê 
a gente num sabe o nome de tudo, num lembra”. 

 
 
itapicuru – s.m. (< Prov. tupi  ita'pe-ku'ru; f. hist. 1899 itapicuru >)H. ‘Árvore de até 

18 metros da família das leguminosas, subfam. cesalpinioídea, nativa do Brasil 
(BA, MG e ES)’. “Os kiriri, eles na Bahia fôro os primero recunhicido, pruquê..., 
ficaro viajano de..., da Jocobina pa Sauvadô, a istrada deles era o rio, o rio de 
Itapicuru”. 

 
 
jararacuçu – s.f. (< Tupi  yararaku'su < yara'raka ‘jararaca’ + u'su ‘grande’; f. hist. 

1598 jareracuçu, 1789 geraraco-áçu, 1871 jararácussú  >)H. ‘Serpente venenosa 
da fam. dos viperídeos, de até dois metros de comprimento e coloração dorsal 
variável entre cinza, rosa, amarelo marrom ou preto, com manchas triangulares 
marrom-escuras (É encontrada na Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina)’. “Nois 
somo um povo que crêia muito na natureza, né, e a natureza, a gente, a gente 
pede, né, reza oração mais forte e agora aí, pisa em cobra, em cascavé, pega 
pinto, cobra preta, jaracuçú , e aí vai, de noite e de dia, e a natureza é a oração, a 
reza do índio mehmo, (inint), na vida, né, da natividade, né?”. 

 
 
jibóia – s.f. (< Tupi  yi'mboya >)H. ‘Grande serpente arborícola da fam. dos boídeos, 

encontrada do México ao norte da Argentina, com até 4 m de comprimento e 
dorso amarelo, castanho ou cinza, com manchas ovais avermelhadas; cobra-de-
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veado, suaçu (alimenta-se de mamíferos, aves e répteis, que são mortos por 
constrição)’. “A araquã, no causo, a gente se alimenta da carne e as pena é 
apruveitado pra fazê o brinco. A gibóia , o osso dela é apruveitado tamém, a 
carne é apruveitado pra cumê e o osso pra fazê colá”.   

 
 
juarana – s.f. (< Prov. do Tupi  yua'rana >)H. ‘Juá falso, ou semelhante ao juá’. 

“Cunheço. Nois consegue aqui mehmo a semente, a semente do priquiti, a 
semente do..., de oio de pombo, a jauarana , o araçá é..., a maior parte da 
semente a gente já cria tudo aqui mehmo”. 

 
 
jurema – s.f. (< Tupi ; JM diz ser formado de yu ‘espinho’ + rema ‘em que vasa; 

f.hist. 1782 jerema, 1817 gerêmma, 1865 jurema >)H. 1. ‘Árvore da fam. das 
leguminosas, subfam. Mimosóidea, nativa do Brasil (PA ao RJ).’ 2. ‘Bebida 
preparada com a casca, raiz ou fruto dessa planta, us. como alucinógeno em 
rituais religiosos’. “A jurema é uma pranta sagrada, a jurema é o remédio, é a 
cura, né, uma pranta que a gente tem aí pa curá todas infermidade”.     

 
 
maçaranduba – s.f. (< Tupi  mosarandi'ïwa; f.hist. 1618 masaranduba, 1627 

mussuranduba, 1663 maçarãdúbas >)H. ‘Design. Comum a várias árvores de 
diferentes gên. da fam. das sapotáceas’. “Além do cultivo que a gente tem de ano 
em ano, a gente vai pegá as nativa mehmo, que é inhame, pandra, que são as 
batata, né, e sobre fruita é gabiraba, azeitona, cambucá, que as veiz aparece até 
na fera, maçaranduba , são as fruita nativa mehmo que a gente..., é cuidado pur 
Deus mehmo lá no mato”. 

 
 
macaxeira – s.f. (< Tupi maka'xera; f.hist.1608 macacheira, 1631 maquaxeira, 1777 

macaxeira >)H. ‘Mandioca doce, mandioca mansa, aipim.’ “Depois, agora aí, 
depois de mêa noite toma o boreiê. Tem de mio, de maracujá e de aipim, 
macaxera, né, feito da mandioca , né, mais num pode bebê muito não que 
imbebeda”. 

 
 
mandioca – s.f. (< Tupi  mandi'oka ‘mandioca’ raiz da planta chamada mandi'ïwa, no 

tupi; a fonte do lat.cien. manihot é o fr. manihot (1558), depois (1578) maniot, 
(1614) manioc, emprt. ao port. ou esp. mandioca ou ao tupi-guarani mandióg >)H. 
‘Raiz da planta chamada mandi'iwa, no tupi’. “Depois, agora aí, depois de mêa 
noite toma o boreiê. Tem de mio, de maracujá e de aipim, macachera, né, feito da 
mandioca , né, mais num pode bebê muito não que imbebeda”. 

 
 
maniva – s.f. (< Tupi  mandiiwa, às vezes red. do tupi ma'ndi; Stradeli registra o voc. 

nhengatu maniyua ‘pé de mandioca’ >)H. ‘Maniva, planta, talo ou folha da 
mandioca’. “Nois pranta o fejão, mio, fejão de corda, mandioca, mandioca não, 
mandioca se prantá, mandioca me mata, né, é a maniva  (risos), é a safra de nois, 
né, a batata, aipim, a safra de nois é essa aqui”.   
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maracujá – s.m. (< Tupi  moroku'ya; f.hist. 1584 murucujâ, 1587 maracujás, 1594 

morocujas >)H. ‘Designação a diversas plantas do gênero passiflora, da fam. das 
pacifloráceas, trepadeiras de frutos comestíveis e com propriedades calmantes; 
flor-da-paixão, maracujá, maracujazeiro’. “Depois, agora aí, depois de mêa noite 
toma o boreiê. Tem de mio, de maracujá  e de aipim, macachera, né, feito da 
mandioca, né, mais num pode bebê muito não que imbebeda”. 

 
 
mocó – s.m. (< Tupi  mo'ko ‘roedor’; f.hist. 1618 moquô, 1618 moquo, 1789 mocó, 

1817 mócó >)H. ‘Roedor da família dos caviídeos, encontrado em áreas 
pedregosas do Leste do Brasil (do PI até MG), do tamanho aproximado de um 
preá.’  

 
 
ouricuri ~ licuri – s.m. (< Tuti  uriku'ri ou uliku'ri >)H. ‘Palmeira de até 10 m, nativa do 

Brasil, de estipe com cicatrizes dos pecíolos em espiral e de cuja medula se 
produz farinha’. “Agora sempre tem assim..., vai assim no mato pega o inhame, 
que aqui a gente chama inhame, a gente discasca, o licuri  pra gente pegá, pra 
cumê, a gente sabe cortá o licurizero pra criá, pra tirá, pra cumê, né?”.    

 
 
piaba  – s.f. (< Tupi  pi'awa; f.hist. 1631 upiaua, 1734 upiabas, 1749 piabás >)H. 

‘Peixe dos rios da Amazônia, do Suriname e do Nordeste brasileiro, com até 45 
cm de comprimento,  coloração prateada e dorso cinza-azulado com três 
manchas arredondadas’. “É o pilátia, a traíra, a piaba , só os pexe que a gente 
bota mehmo, né..., dento, pega fora e coloca pra tê a pescaria (risos)”. 

 
 
pitomba – s.f. (< Tupi  pi'tomba; f.hist. 1618 pitomba, 1630 pitoma, pitôma)H. ‘Da 

fam. das mirtáceas, nativo do Brasil (MG), com os ramos, a página inferior das 
folhas, o pedúnculo das inflorescências oblongas e frutos comestíveis’. “Pranta 
tem bastante, tem a..., a jurema, a pitomba , tem..., tem todas prantas aqui que 
tem dento da reserva, elas são..., elas são tudo de medicamento, né, pra o índio, 
né, uma seuve pra sarampo, ota seuve pa papêra, ota pa gripe, ota pa coluna, oto 
pa garganta, pa tosse braba, pa tudo, né?”. 

 
 
preá – s.m. (< Tupi  de apreá; f.hist. 1671 – 1696 preá, 1730 perîas, 1871 periás, 

1817 prehá >)H. ‘Comum aos pequenos roedores sul-americanos do gên. Cavia, 
da fam. dos caviídeos, com oito spp., sendo quatro encontradas no Brasil’. “Aqui é 
mais é o tatu, o preá , o peba, só mais esses assim. Que aqui antes quase num 
tinha caça, mais agora já tem a matona aí pa pegá os bicho”. 

 
 
tamanduá ~ camanduá  s.m. (< Tupi  tamandu'a, segundo Teodoro Sampaio 

‘caçador de formigas; f. hist. 1560 tamandoâ, 1576 tamendoás, 1584 tamanduâ, 
1587 tamanduá >)H. ‘Tipo de mamífero desdentado’. “Ó, a gente pega é o peba, 
tatu, tamanduá , é o teiú, camalião, jibóia, tudo a gente ..., a jibóia assadinha é 
boa toda”.   
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tamburi – s.m. (< Segundo Nascentes, do tupi ta mbo ri>)H. ‘Tronco que deita 

humor; adp. tb. ao port. tambori, tamboril’. “Vô vê minha famia, tamém, quano eu 
tenho dinhero eu pago um motoquero pra mi levá lá, vê meus pai, né, lá no Pé de 
Tamburiu, aqui no Saugado”. 

 
 
tanajura – s.f. (< Nasc. atribui ao tupi  tanayu'ra; doc. No DHPT como ‘rainha das 

formigas do gên. Atta, fêmea da saúva, sem indicação do étimo tupi  >)H. ‘Design. 
comum às fêmeas aladas das diversas spp. de saúvas, içá, tanajura-manteiga.’  

 
 
taquara – s.f. (< Tupi  ta'kwara ‘cana brava, oca por dentro; f. hist. 1584 tacoara, 

1627 taquara, 1654 tacoára >)H. ‘Design. comum a diversas plantas da fam. das 
gramíneas, cujo caule é ger. oco; bambu, bambu-taquara, taboca.’  

 
 
tatu – s.m. (< Nascentes atribui étimo tupi; f.hist. 1560 tatû, 1576 tatús, 1586 tactus, 

1592 tatu >)H. ‘Design. comum aos mamíferos xenartros da fam. dos 
desipodídeos’. “Aí tem..., tatu, camanduá, canganbá, tem aroquã, tem, assim, as 
ave, né, os animais e vegetais, né, que..., antigamente num tinha, né, agora, 
depois da retomada pra cá, e aí conseuvô, e se criaro, né?”. 

 
 
tatuí – s.m. (< No DHPT, tupi tatu'í ‘variedade de tatu’, de tatu + -i ‘pequeno’ >)H. 

‘Tatu encontrado no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, semelhante ao tatu-
galinha, sendo, no entanto, bem menor e com a carapaça dotada de apenas seis 
ou sete cintas de placas móveis’. “Meu pai saía mode caçá, eh..., caçava, que eu 
via ele falano, trazia tamanduá, eh...,  tatu pepa, né, e tatuí ”. 

 
 
traíra – s.f. (< Tupi  tareïra ‘peixe’; f.hist. 1734 trayra, 1749 trahiras, 1806 traira, 1874 

traíra >)H. ‘Peixe teleósteo, caraciforme, da fam. dos eritrinídeos, encontrado em 
ambientes lênticos da América Central até a Argentina e de ampla distribuição no 
Brasil’. “Óia, os pexe que tem aqui, aqui só tem na..., ó, a traíra , é só, a traíra e 
agora depois, apois os minino arrumô um que chama pilápia, a pilápia, lá na lagoa 
mehmo, na lagoa da baxa tem muita traíra e agora tem muita água tamém”. 

 
 
tucano – s.m. (< De orig. duv.; segundo Nascentes do Tupi  tu'kã; para AGC, do 

Tupi tu'kana; segundo JM, talvez do Tupi tu ‘bico’ + cang ‘osso’; f.hist. 1584 
tucána, 1587 tucanos, 1618 tocanos, 1721 toucan >)H. 1. ‘Design. comum às aves 
piciformes do gên. ramphostos.’ 2. ‘Família lingüística; betóia; língua dessa 
família, falada pelos tucanos, arapaços e miritis-tapuias’ . “A gente já ixpõe como 
na cidade de Banzaê, Ribera do Pombau, é...,Tucano , é..., Euclides da Cunha 
que quase todo ano tem uma fera lá e a gente é convidado e leva o materiau pra 
lá, e é assim..., assim que a gente vai subriviveno”. 
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5.4.1.1 Análise e comentários sobre os dados  

 

Considerando a etimologia dos itens lexicais presentes no quadro, todos foram 

classificados como pertencentes ao tronco linguístico Tupi. Esse fato causa uma 

certa estranheza, pelo simples fato de que tais itens catalogados fazem parte do 

cotidiano dos índios kiriri(s), moradores do sertão baiano e cuja língua pertence a 

um outro tronco.  

Pode-se considerar válida tal afirmativa? É no mínimo desconfortável aceitar 

que, em uma região onde viveram apenas falantes de línguas do tronco Macro-Jê, 

só se encontrem itens do Tupi.  

Uma primeira hipótese está no trabalho da igreja, com seu propósito de 

expandir a fé, através do trabalho paciente dos jesuítas. Esses padres, desbravando 

o território conquistado à procura de fiéis para o catolicismo, introduziram os 

primeiros itens lexicais pertencentes ao tronco linguístico tupi no português do Brasil, 

ao criarem as missões, aldeias repletas de índios catequizados. Os Bandeirantes, 

posteriormente, estenderam o uso desses itens lexicais pelo amplo espaço 

brasileiro, através das bandeiras rumo ao interior. Com essas bandeiras, em sua 

maioria de apresamento, isto é, criadas para capturar índios através do uso da 

violência, esses bandeirantes sempre entravam em conflito com os jesuítas, por 

tentarem capturar índios das missões para trabalharem como escravos.  

Em decorrência desses fatos, mesmo em áreas não tupi, existem topônimos 

dessa origem, fato que tem ensejado equívocas notícias a respeito da presença 

desses povos em regiões jamais habitadas por eles.  

Tomando-se por base a obra de Antônio Houaiss e, de forma indireta, a de 

Antenor Nascentes, dicionaristas utilizados como referência para verificar a 

etimologia dos itens, percebe-se claramente que ambos os autores chegam à 

mesma conclusão. Mesmo aqueles itens em que o Houaiss se reporta ao dicionário 

de Nascentes e até mesmo ao de José Pedro Machado, como suportes para 

determinarem a origem dos itens, são indicadas as mesmas origens etimológicas.   

Pode-se questionar, então, que falar kiriri é esse em que predominam itens de 

outro tronco? Será que esses itens são mesmo do Tupi, ou, por outro lado, são do 
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Tupi, mas os kiriri(s), por uma necessidade de recuperação de traços de sua cultura, 

aproveitaram os itens vindos de outro tronco linguístico? 

Itens lexicais do Tupi onde tradicionalmente existiam línguas Macro-Jê não são 

um acontecimento tão raro na história do Brasil. Um bom exemplo disso está na 

onomástica, em que topônimos indígenas do tupi nomeiam cidades em regiões em 

que os índios desse tronco jamais estiveram. Na primeira metade do século XX, no 

governo de Getúlio Vargas, objetivando dar uma cor mais local para a história do 

Brasil, muitas localidades foram renomeadas com nomes indígenas oriundos de 

línguas do tronco linguístico tupi. Basta uma rápida olhada no mapa da Bahia, 

especificamente a região da Chapada Diamantina, para se perceber grande 

quantidade de nomes de lugares localizados bem longe do litoral, renomeados a 

partir da política de Vargas.    

Consideram-se de suma importância pesquisas já realizadas por 

desbravadores desse imenso país, trazendo informações fundamentais para o 

conhecimento de como se deu a constituição histórica da nação. No entanto, muitos 

desses trabalhos, por conta das dificuldades encontradas na época, foram 

realizados sem nenhum rigor científico, isto é, sem um processo organizado, lógico e 

sistemático de pesquisa. Conta a história que muitos trabalhos de natureza 

filológica, por exemplo, realizados por pessoas sem nenhum domínio das técnicas 

de edição de textos, historiadores em sua maioria, produziram obras e divulgaram 

informações equivocadas e imprecisas, comprometendo uma análise mais 

verdadeira dos fatos pelas gerações futuras.  

Cristovão Colombo foi o descobridor da América. “Terá sido?” E os 

desbravadores vikings, exímios navegantes, que ancoraram 500 (quinhentos) anos 

antes em terras hoje canadenses. O que difere são as razões de aquém e de além. 

Nos 1500, o cenário e os atores são outros, movidos pelos interesses do capitalismo 

em formação, desbravaram novas terras atrás de metais preciosos e de lucro. O 

tempo e as coisas vivem numa mobilidade dinâmica, o que era antes passa a não 

ser mais, as verdades estabelecidas são sacudidas com o surgimento de novas 

verdades, é assim a história. Basta olhar para o nosso Cabral, conhecido nos livros 

didáticos como o descobridor do Brasil. E Vicente Pinzón, que pisou de forma rítmica 

em terras hoje brasileiras antes das caravelas. São acessos que só o tempo e a 

ciência poderão responder: onde está a chave?   
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Não poderia ter acontecido esse mesmo fenômeno com parte dos trabalhos de 

cunho etimológico produzidos no começo da colonização?  Que critérios foram 

utilizados para definirem com segurança se um item faz parte do acervo lexical de 

um determinado povo indígena e, mais ainda, a que tronco, a que família e a que 

língua indígena pertence esse item?   

Para itens indígenas e africanos, por exemplo, os equívocos são muito comuns 

entre os dicionaristas. Nas palavras de Castro (2006, p. 101): 

 

No AURÉLIO, o mais famoso dicionário brasileiro, tanto quanto no mais 
recente HOUAISS, no verbete mocotó (mão-de-vaca ou a iguaria), repete-
se o tradicional equívoco da origem tupi para um lexema importado do 
banto e que se justifica, inclusive, por razões de ordem extralingüística: os 
indígenas brasileiros desconheciam o gado bovino. Assim também ocorre 
com o termo moranga, nome de uma variedade de abóbora que foi 
transplantada para o Brasil juntamente com tantas outras espécies 
extraídas da flora do mundo banto, entre elas, andu, maxixe, jiló, dendê. A 
única associação que se poderia fazer com o suposto étimo tupi mo’rãg 
(belo) é visualizar desse jeito sua forma arredonda e em gomos.   

 

Justificando tais palavras, curiosamente, pela análise do corpus, encontrou-se 

o item lexical tucano que o Houaiss (2004, p. 2783), já se eximindo da 

responsabilidade, diz ser de étimo duvidoso, para posteriormente fazer referência a 

vários autores, a saber: “segundo Nascentes do Tupi  tu'kã; para AGC, do Tupi 

tu'kana; segundo JM, talvez do Tupi tu ‘bico’ + cang ‘osso’ ”. No entanto, esse 

mesmo dicionário, ao criar uma nova entrada como tucano2, dá a seguinte definição: 

“Família lingüística; betóia; língua dessa família, falada pelos tucanos, arapaços e 

miritis-tapuias ”. Nota-se claramente a referência que ele faz a um povo do tronco 

linguístico Macro-Jê, quando se refere aos miririti(s)-tapuia(s). Esse item nos leva a 

um questionamento fundamental: será que todos os itens elencados anteriormente 

no quadro são verdadeiramente do tronco linguístico Tupi ou talvez seja necessária 

uma pesquisa mais aprofundada sobre a etimologia dessas palavras?  

É sabido que os dicionaristas se repetem reiteiradamente, a exemplo do 

Dicionário de Língua Portuguesa de Antônio de Moraes Silva, ao fazer verdadeiras 

cópias das microestrututras do Vocabulário Português-Latino de Rafael Bluteau. 

Assim, analisando por essa ótica, será que a pesquisa e identificação etimológica de 

parte desses itens, antes da obra de Bluteau, não foram realizadas de forma 

imprecisa e sem seguir princípios científicos?  
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Nessa mesma linha de raciocínio, os itens lexicais de origem africana11, 

registrados nos principais dicionários hoje consultados pela população brasileira, são 

identificados ou equivocadamente como de origem indígena, como observou 

oportunamente Ieda Pessoa de Castro, citada à página 142, ou em sua maioria 

apenas como africanismos ou de origem africana. Dizer que os itens lexicais 

oriundos dos diversos países que compõem o continente africano são meros 

africanismos, além de negligenciar a diversidade cultural e linguística lá existentes, 

apresenta para o público denominações generalizantes e imprecisas, por considerar 

a África como se fosse um mero país e não um extenso continente. Segundo Gnerre 

(1991, p. 18): 

 

Na segunda metade do século passado e nas primeiras décadas do 
presente século o interesse que muitos intelectuais brasileiros manifestaram 
pela língua tupi originava-se na tendência que procurava valorizar ao 
máximo os reduzidos rastros lexicais deixados pelas línguas indígenas na 
língua “brasileira”. Não mostravam muito interesse, porém, pela presença 
mais ampla de origem africana na língua. Ainda uma vez o interesse estava 
em construir um mito de origem para a língua, e para este fim a “nobre” 
imagem do antigo índio – construída na Europa iluminista e herdada pelo 
romantismo – era muito mais aproveitável, já que extinta e longe da 
realidade, do que a imagem do negro, escravo ou não, viva e presente na 
vida cotidiana, e associada a um português socialmente marcado.   

 

Pela citação, percebe-se que, até o começo do século XX, não havia um 

interesse e nem uma preocupação em estudar adequadamente as influências 

deixadas pelas mais de 200 (duzentas) línguas africanas no português brasileiro. As 

línguas do subgrupo Banto, por exemplo, comprovadamente presentes em quase 

todo o território nacional, ainda não foram individualizadas adequadamente em sua 

identificação etimológica, a exemplo do quimbundo que legou ao português popular 

brasileiro uma grande quantidade de itens lexicais.  

                                                 
11 Considerando a importância fundamental que os africanos e afrodescendentes desempenharam no 
processo de constituição histórica do português brasileiro, as palavras de origem africana 
encontradas no corpus, mesmo não estando alocadas no glossário, também receberam comentários 
sobre suas etimologias no decorrer da argumentação. Não existem, atualmente, línguas africanas 
(em seu sentido pleno) faladas no Brasil. O que existem são línguas especiais, na denominação dos 
linguistas, utilizadas por grupos específicos e exercendo as funções de ritual, em cerimônias 
afrobrasileiras, e demarcação social, como línguas secretas, em comunidades rurais povoadas por 
descendentes de escravos. Exemplos dessas comunidades negras rurais são o Cafundó , localizada 
em Salto de Pirapora, São Paulo, onde os descendentes de africanos, especialmente os mais velhos, 
mantêm um diminuto léxico de origem banta, e a língua de Tabatinga  (ou língua do Negro da Costa), 
falada em Bom Despacho, Minas Gerais, com poucos itens lexicais também de origem banta. Tanto a 
língua do Cafundó (ou cupópia, como versa a população local) e a língua de Tabatinga são usadas 
de forma lúdica com a finalidade de dificultar o entendineto, simbolizando resistência e respeito aos 
antepassados.   
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Os países europeus, principalmente após as grandes navegações, implantaram 

seu poderio econômico e sua visão de mundo aos países vitimados pela 

colonização. As diversas culturas, a exemplo da indígena e da africana, foram 

relegadas a segundo plano e tratadas como inferiores. É a tão conhecida política de 

inferiorizar e desarticular, para dominar. A estratégia de definir o que é bom e o que 

é ruim, a língua dos civilizados (abanheenga) e a língua dos bárbaros (nheengaíba), 

provocou um apartamento entre os povos indígenas do Brasil, favorecendo o 

controle e o domínio dos colonizadores. Nessa mesma ótica, os comerciantes de 

escravos, ainda no continente africano, fomentavam guerras entre os chefes tribais 

com o intuito de comprarem os negros derrotados e aprisionados. Esses escravos, 

além de retirados de seu país e do seio de sua família, eram tratados como seres 

inferiores, coisas a serviço do seu dono, obrigados a sacrificarem sua saúde e sua 

própria vida para servirem aos interesses do senhor. 

 Assim, além da dominação física, foi gradativamente implantada no imaginário 

dessas pessoas, perpetuada por séculos, a ideia de superioridade metropolitana, 

branca, eurocêntrica, como se a última palavra em ideal de cultura e de valor 

partisse da Europa. Esse mesmo ideal, naturalmente, também se relaciona com as 

línguas faladas por esses países. Voltando ao léxico, especificamente, os dicionários 

não trazem, por exemplo, a informação de que o item é um europeísmo e, sim, 

identifica de pronto a origem etimológica com todas as suas especificidades.  

Assim como para a África, os grupos indígenas do Brasil, especialmente 

aqueles provindos do tronco Macro-Jê, considerados por Rodrigues (1994) como 

hipotéticos e pouco estudados, provavelmente foram negligenciados pelas 

pesquisas etimológicas. Será que a reprodução de equívocos não se deu já a partir 

dos primórdios da colonização?  

Quem foi o pioneiro a classificar aquele determinado item e quais os critérios 

empregados? Que fontes orais ou escritas foram utilizadas? São referências 

confiáveis? Para ilustrar os questionamentos até agora expostos, os dados 

trouxeram o item goiaba, considerado pelo Houaiss como de origem controvertida. 

Como acréscimo de informação, o dicionário indica uma provável origem espanhola. 

O curioso é que, junto às informações indicadas anteriormente, o dicionário faz 

referência a uma possível origem Aruak. Diante desse fato, coloca-se novamente a 

hipótese de ter havido equívocos na catalogação e classificação etimológica dos 
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itens lexicais indígenas hoje patentes no português brasileiro. Isso porque, no 

exemplo em questão, além de outros autores indicarem a etimologia tupi para o item 

goiaba, o Houaiss faz referência a uma família linguística que, segundo Aryon 

Rodrigues, não pertence geneticamente nem ao tronco linguístico Tupi nem ao 

Macro-Jê. Assim, segundo esse mesmo autor, a família Aruak, junto com a Karib e a 

Arawá, fazem parte de um grupo de 20 (vinte) famílias linguísticas não pertencentes 

a nenhum dos troncos. 

É notória a ausência de um compromisso verdadeiramente científico por parte 

dos dicionaristas na identificação etimológica de itens lexicais tanto indígenas como 

africanos. O mesmo tratamento é dado ao item inhame, retirado do corpus, 

considerado pelo Houaiss como africano de origem controvertida.  Percebe-se não 

haver uma afirmação sólida sobre a real origem da palavra. O dicionarista faz 

referência a Nei Lopes e lembra que, “em línguas não bantas, nyam é raiz dos cog. 

do port. ‘comer’, acrescentando que há quem a considere tb. raiz banta ". Da mesma 

forma, o item quiabo indicado como de provável origem africana de origem 

controvertida. Curioso, também, seguindo essa mesma lógica foi a identificação do 

item lexical tilápia, peixe bastante comum no vocabulário brasileiro. Segundo 

Houaiss (2004, p. 2717), “designativo comum aos peixes do gên. tilápia, da família 

dos ciclídeos, originários da África, foram introduzidos em lagos e açudes de várias 

regiões do Brasil, onde rapidamente se reproduzem”. Interessante observar que o 

item é considerado como originário da áfrica, mas é indicado no dicionário como 

sendo de etimologia latina. Se são originários de águas africanas, não seria no 

mínimo sensato pensar a possível hipótese de o item tilápia fazer parte do 

arcabouço lexical de línguas africanas? 

Quando o Houaiss faz referência ao item tanajura, diz que segundo Nascentes 

é de origem tupi, mas indica documentação no DHPT em que não há indicação de 

étimo latino. Para a palavra cacimba o Houaiss não traz o conceito adequado para 

cacimba do sertão, muito utilizada para matar a sede tanto de pessoas como de 

animais. O autor faz uma remissão de cacimba para cacimbo e diz que tal item é de 

origem duvidosa, talvez do quimbundo kixibu.   

Por fim, para o item moringa, o autor avança um pouco mais nos critérios de 

classificação, já que, além de não falar que a origem do item é controvertida, ou que 

talvez seja de alguma língua, expressões sem nenhum valor para o consulente, o 
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autor faz referência novamente a Nei Lopes, relacionando o item ao nhungue 

muringa (correspondente ao quimbundo muringi ou mudinge).  

Como observação meramente metalexicográfica, isto é, uma análise crítica 

sobre a obra, o Houaiss apresenta uma impropriedade quanto à identificação dos 

sinônimos. Para o item lexical maniva, por exemplo, o dicionário coloca como 

sinônimo de mandioca. Porém, maniva não é sinônimo de mandioca, já que 

representa o talo da planta, uma parte dela, geralmente usada para o plantio.  

O Atlas prévio dos falares baianos, de 1963, por exemplo, traz o item lexical 

maniva como o caule da mandioca. Esses dois itens, portanto, não podem ser 

considerados como sinônimos perfeitos, isto é, não são variantes com o mesmo 

valor de verdade. O mais adequado seria, após apresentar uma definição apropriada 

e clara para o item, dispor de um sistema eficiente de remissão para os itens que 

fazem parte desse mesmo campo conceitual, a exemplo do aipim, e assim ampliar 

as possibilidades de consulta.  
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5.4.2 A caça e a pesca 

 

arapuca ~ rapuca – s.f. (< Tupi  ara'puka; f.hist. 1776 guira puca, 1865 arapuca >)H. 
‘Armadilha para caçar pequenos pássaros; ger. Uma pirâmide feita com 
pauzinhos ou talas de bambu; urupuca’. “Usa é armadia, bota o cachorro na 
ispera. Cum arco e frecha tamém, fica, ispera até vê a caça. Bota arapuca ; a 
arataca, pá pegá viado”. 

 
 
arataca – s.f. (< Tupi  ara'taka; no DHPB, distingue-se ara'taka ‘armadilha’ de 

ara'taka ‘beija-flor’; para este propõe-se um tupi ∗ ara'taka, que data de 1595; 
f.hist. 1663 aratacá, 1898 arataca >)H. ‘Armadilha para caçar animais silvestres, 
arapuca’. “Tem a arapuca, tem a arataca , a arataca..., ela é um ferro feito de 
dente, ela pode sê feita até de madera mehmo, pode fazê da madera e colocá os 
dente, então ali ela num mata, só sigura, ela num mata, e num amachuca muito 
pruquê ela tem a forma de prendê só, é caçá sem várias coisa, caçá sem agredi o 
meio ambiente...”. 

 
 
quixó – s.m. (< Segundo Nascentes etim. prov. tapuio , por causa da terminação 

>)H. ‘Espécie de mundéu (‘armadilha’) para pegar preás, mocós etc’. “E aquele 
que a gente num consegue pegá, a gente pranta o jiqui na boca do buraco, o 
quixó , e no otro dia pode i que ele ta lá. Pode dexá a panela pronta”. 

 

 

5.4.2.1 Análise e comentários sobre os dados 

 

Esse quadro, apesar de pequeno, foi criado como campo conceitual por trazer 

um item fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Fazendo um paralelo 

entre a fauna da região e a caça praticada pelos kiriri(s), através de armadilhas para 

capturarem animais, como fonte de alimento, nota-se que alguns itens lexicais 

chamam a atenção por suas características peculiares. Considerando os exemplos 

patentes no corpus, relacionados com essas armadilhas, foi encontrado o item 

lexical quixó. Considerando a etimologia catalogada nos dicionários, é um item 

lexical curioso e importante para os propósitos do presente trabalho. Quixó, segundo 

o dicionário Houaiss (2006, p. 2366), é uma “espécie de mundéu (armadilha) para 

pegar preás, mocós, de origem provavelmente tapuio , cuja etimologia é indicada 

por Nascentes”. Essa informação é de suma importância como registro, tanto pelo 

dicionário Houaiss como pelo dicionário de Nascentes, como catalogação de um 

item não considerado como de origem Tupi. Caso sejam considerados os propósitos 



176 
 

da colonização no sentido de valorizar as línguas do tronco linguístico Tupi em 

detrimento das demais, a exemplo do que preceitua Câmara Jr. (1979, p. 27), foram 

os portugueses que  

subjugaram e aculturaram, em grande parte, os Tupi da costa, que foram os 
seus guias e aliados na marcha de paulatina penetração da terra. É 
expressivo que, de acordo como os Tupi, consideravam todos os demais 
indígenas como “Tapuias”, que era o nome para “inimigo” em tupi, criando-
se uma dicotomia Tupi-Tapuia, que ficou valendo por muito tempo como 
uma divisão étnica e lingüística. 

    

Considerando o conceito de tapuio definido pelo Dicionário Houaiss, como uma 

denominação dada aos índios, pelos portugueses, de grupos que não falavam as 

línguas do tronco linguístico Tupi e que habitavam mais para o interior do país, é 

bastante provável que o item lexical quixó pertença a uma das línguas do tronco 

linguístico Macro-Jê. O item zabumba que os kiriri(s) definem como uma armadilha 

para pegar preá, assim como o quixó, o Houaiss (2006, p. 2902) traz apenas a 

definição de instrumento musical e diz que esse item é de origem controvertida. 

Esse autor faz referência a Renato Mendonça que define zabumba como “termo 

africano cujo rad. parece ser o conguês bumba ‘bater’.”  

Como opinião metalexicográfica, já que essa nova disciplina tem a função de 

analisar e até criticar o modus faciendi dicionarístico, na palavra arataca, o Houaiss 

é redundante e a coloca como sinônimo de arapuca. Elas não são sinônimas já que 

não são variantes lexicais. Muito interessante fazer referência à palavra peneira, 

objeto muito comum no sertão baiano; tal utensílio é utilizado pelos kiriri(s) para 

capturar pequenos peixes a exemplo de piabas e piaus. O Houaiss já começa sua 

classificação com a famigerada expressão “orig. obsc.”, e cita vários autores, a 

exemplo de Leite de Vasconcelos afirmando que é do latim. O detalhe aqui é que, 

mesmo os autores entrando em consenso de que é do latim, se elenca uma grande 

gama de palpites dos dicionaristas sobre o assunto.   
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5.4.3 A culinária 

 

beiju ~ beju – s.m. (< Tupi  mbe'yu; f.hist. 1576 beijús, 1596 beiijus, 1618 bejús,      
1705 beyjù >)H. ‘Espécie de bolo de goma (‘polvilho’) ou de massa de mandioca 
assada, de que há diversas variedades’. “Tem a..., refrigerante, só, só a bibida 
nossa é essa. Faiz o beju , as veiz. Só isso”. 

 
 
canjica – s.f. (< orig. contrv. ; segundo AGC, do port. canja; para Gilberto Freire 

(Casa-Grande e Senzala), do “ameríndio” acanijic; segundo Nasc., do quimb. 
kandjika; para Nei Lopes, há tb. o quicg. kanjika ‘papa de milho grosso cozida’; 
f.hist. 1725 quangiqua, 1752 canjica >)H. “No dia da festa faiz as cumida, faiz 
cuscuis, canjica, do mio, faiz o vinho pa gente tomá”. 

 
 
coité – s.m. (< Tupi  cúi-etê, cuité, cujeté, cujetê; segundo Teodoro Sampaio; f.hist. 

1875 coitè >)H. ‘Cuia, cumbuca, vasilha verdadeira (‘fruto’, ‘recipiente’).’ 
 
 
cuia – s.f. (< Tupi  'kuya; f.hist. 1584 cuya, 1587 cuia >)H. ‘Fruto da cuieira, uma 

grande baga ovóide, de casca lenhosa e impermeável quando madura, us. para o 
fabrico de vários objetos”. “A gente cria uma galinha, eu crio assim uma galinha, 
aí mata pra..., aprepara toda..., e no dia que a gente..., apois no dia que eu num 
acho..., assim que eu caço um pedacinho, assim um taquinho de carne aí..., cum 
uma cuia zinha de farinha, faize um moio de pimenta, corta assim a cibola, a 
gente corta aí faize, aprepara e tempera o fejão, mais com o que a gente tem 
mehmo”. 

 
 
cumbuca  – s.f. (< No DHPT, tupi kui'mbuka ‘espécie de cuia’; para Nascentes vem 

de cuiambuca < tupi kuyãbuka, de mesmo sentido; f.hist. 1671 – 1696 cuiambuca, 
1874 combuca >)H. ‘Vasilha feita com a casca do fruto da cuieira, us. esp. por 
índios e caboclos; cabaça, cuia, cuiambuca.’ 

 
 
mingau – s.m. (< Tupi  minga'u ‘comida que gruda’, depois, com ditongação e 

deslocamento do acento, mingaw ‘alimento pastoso orign. de farinha de mandioca 
cozida em leite ou água >)H. ‘Alimento cozido, de consistência cremosa, pastosa, 
feito ger. de leite e açúcar, engrossado com cereais ou farinhas variadas’. “Dia 
dizenove de abriu, quano eu num tô viajano, aí coloca eu pa cunzinhá, aí eu 
cunzinho fejão, cunzinho arroiz, cunzinho a carne, faço café, cuscuis, pipoca , 
bejú, bolo, mingau, é muito índio, é uma fila...”. 

 
 
pamonha – s.f. (< Segundo Nasc., tupi pamu'ñã, desnasalado e paraxitonizado; 

f.hist. 1877 pamònha >)H. ‘Iguaria preparada com milho verde triturado, temperado 
com açúcar ou sal, depois cozido e enrolado na palha do próprio milho ou da folha 
de bananeira’. “Tem o beju, a pamonha , o cuscuis. É essas cumida pra cumê na 
festa. Come carne assada, tamém, cum uma pimentinha pra ficá bom”.   
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pipoca – s.f. (< Tupi  ∗pi'poka ‘grão de milho que se abre em floco branco, ao calor 

do fogo’; f. hist. 1929 pipóca >)H. ‘Grão de milho estourado com o calor que se 
come salgado ou adoçado’. “Dia dizenove de abriu, quano eu num tô viajano, aí 
coloca eu pa cunzinhá, aí eu cunzinho fejão, cunzinho arroiz, cunzinho a carne, 
faço café, cuscuis, pipoca , bejú, bolo, é muito índio, é uma fila...”. 

 
 
tapioca – s.f. (< Nasc. registra o tupi tïpi'og ‘sedimento, coágulo da mandioca crua 

coalhada; A.G. Cunha (DHTP) registra tïpi'oka ‘fécula alimentícia da mandioca; 
f.hist. 1618 tapioqua, 1631 tapioquo, 1663 tapyoca >)H. ‘Fécula comestível, 
extraída das raízes da mandioca ou do aimpim, com que se preparam pratos 
doces e salgados’. “Tem o beju, a pamonha, a tapioca , o cuscuis. É essas 
cumida pra cumê na festa”. 

 

 

5.4.3.1 Análise e comentários sobre os dados  

 

Há uma riqueza de informações trazidas por esse terceiro quadro. O resultado 

da análise da palavra canjica foi bastante curioso. O Houaiss diz que é de origem 

controvertida e ainda trás três possíveis origens para o item. Traz as três 

possibilidades daquilo que Mattos e Silva chamou de formatadores do português 

popular brasileiro. De origem portuguesa, de origem ameríndia e de origem africana.  

Destacou-se também o item lexical aribé, definido pelo Houaiss (2006, p. 286) 

como “frigideira grande, de barro, us. na região do rio São Francisco”. Esse item, 

muito utilizado como utensílio na culinária kiriri, é comum na região de Ribeira do 

Pombal. É prática confeccionar aribés artesanalmente tanto para o próprio uso, nas 

refeições, quanto para a venda. Não seria um item de origem Macro-Jê, já que o 

Houaiss, além de informar a região onde é bastante utilizado pela população, 

informa que tal item é de origem obscura. Junto a aribé, os dados trazem também o 

item arigidá, também como utensílio da culinária kiriri, de funções próximas ao aribé. 

Esse item não está catalogado pelo Houaiss, o que nos faz conjeturar numa possível 

etimologia Macro-Jê e, quem sabe, até mesmo kipeá, língua nativa dos kiriri. 

Chamou-se a atenção em nota para o item lexical cuia, já que o mesmo foi 

inserido em dois campos conceituais: fauna e flora e a culinária. A razão para essa 

atitude está no fato de cuia, além de representar o fruto de uma planta, a cuieira, 

também faz referência a um recipiente muito usado pelos sertanejos para colocar 
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farinha, geralmente elaborado a partir da casca da cabaça, indicada pelo Houaiss 

como fruta de etimologia quimbundo e quicongo. A cuia é um utensílio utilizado 

pelas pessoas do campo e uma de suas principais funções é a de farinheiro na hora 

das refeições. O Atlas prévio dos falares baianos já fazia referência, em uma de 

suas cartas, a de número 48, ao item lexical cuia como recipiente feito de casca de 

coco ou de outro fruto.     

Por fim, os três últimos itens indicados como de origem africana: o item lexical 

fubá que vem indicado pelo Houaiss (2006, p. 1398) como de “étimo quimbundo 

fuba, quicg. mfuba, ‘fécula, farinha; adp. fubá (oxítona) e fuba (paroxítona); cf. 

quimb. kufubuka ‘sem consistência’”. Também o item moqueca, indicado pelo 

Houaiss (2006, p. 1958) como de étimo “quimb. mu'keka ‘caldeirada de peixe”, e o 

item cuscuz, em que o Houaiss (2006, p. 897) classifica como de étimo árabe e 

define como ‘iguaria originária do Maghreb (Norte da África), feita com sêmola moída 

e cozida no vapor, e que se serve com carne ou peixe, legumes e embutidos’.  
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5.4.4 Arte e religião 

 

cacique – s.m. (< Esp. cacique; f.hist. 1553 caçique, 1553 caçiqua, 1553 caçiquo 
>)H. ‘Designa os chefes indígenas’. “Minha participação só é dançá o toré mehmo. 
Aí tem o cacique  que vai vê ..., faiz as união, o que vai fazê, o que num vai, aí...”. 

 
 
pajé – s.m. (< Tupi  pa'ye  ‘feiticeiro’; f.hist. 1551 pagés, 1567 pagezes, 1584 pagê, 
1587 pajés, 1663 payé, 1667 paiès >)H. ‘Nas sociedades tribais ameríndeas da 
família lingusitica tupi-guarani, indivíduo responsável pela condução do ritualismo 
mágico, e a quem se atribui a autoridade xamanística de invocar e controlar 
espíritos, o que confere à sua ação encantatória poderes oraculares, vaticinantes e 
curativos’. “A gente tá sempre buscano as nossa raiz, o nosso pai tupã, né? Todos 
índio vão acumpanhano o pajé , cantano as reza, dançano e é assim”. 
 
 
toré  – s.m. (< Segundo Nasc. Tupi  to're ‘torto’, designa instrumento musical 

indígena e, por ext., dança ou ritual em que é usado >)H. 1. ‘Dança selvagem que, 
por sua coreografia e música, se parece com o coco (dança de roda). 2. ‘Dança 
guerreira e canto dos caboclos com acompanhamento de pífanos, zabumbas e 
trombetas de palmeira de pitomba, que acontece no alto dos quilombos.’ 3. 
‘Designação dos cultos onde se sincretizam elementos indígenas, africanos (esp. 
jejes, nagôs e angolas), católicos e espíritas, ger. voltados à cura de moléstias 
pela adivinhação de seu nome místico’. “Bom, o toré ..., a gente num tem o toré 
como diverção, como dança, como é..., festa, né? O toré pra nois é um..., é um..., 
é um trabaio sagrado, né, pra nosso..., pra nosso..., povo, né, pruquê ali ele traize 
a saúde, traize a felicidade, né, o toré, a gente tem como uma religião, né?”. 

 
 
tupã  – s.m. (< Tupi  tu'pã ou  tu'pana ‘gênio do trovão ou do rio’; f.hist. 1549 tupana, 

1584 tupã, 1610 tupam >)H. ‘Na mitologia dos indígenas de língua tupi, o trovão, 
cultuado como divindade suprema’. “É, a gente pede a potreção ao pai Tupã  ..., 
pa livrá a gente. Eu ando de noite sozinho e, graças a Deus, nunca ..., eu chego 
em casa mêa noite, de madrugada”. 

 

 

5.4.4.1 Análise e comentários sobre os dados  

 

Para inicio de conversa, faz-se uma crítica ao dicionário Houaiss (2006, p. 279) 

no que diz respeito à definição sobre o item lexical tuxá presente no corpus. Além de 

não trazer a etimologia, o dicionário apenas informa que é um “grupo indígena que 

habita próximo ao submédio rio São Francisco, nos limites dos municípios de 

Ibotirama e do município de Rodelas”. Perpetua-se aqui a impropriedade de 

classificação dos troncos e famílias linguísticas dos povos indígenas do Brasil.  
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Os índios tuxá(s), assim como os kiriri(s), são habitantes do sertão baiano e 

foram falantes de línguas do tronco linguístico Macro-Jê, atualmente consideradas 

extintas. Notam-se, pelo exemplo, informações equivocadas, imprecisas, sem 

nenhum cunho científico e insuficientes para uma definição adequada. Franchetto e 

Leite (2006, p 33) trazem ao palco da questão a seguinte opinião:  

 

Até a segunda metade do século XX, a produção sobre línguas indígenas 
estava praticamente entregue aos missionários, zoólogos, botânicos, 
médicos, geógrafos de origem europeia, sem uma formação específica para 
a documentação, descrição e análise de línguas ágrafas. E, por três 
séculos, os estudos se resumiram ao Tupi.   

 

Diante dessa oportuna observação, seria consuentâneo considerar a presença 

de possíveis equívocos nessa documentação, descrição e análise dos itens lexicais 

indígenas.  

O item lexical cocar, com a variante catalogada no corpus cocau, mesmo 

sendo um adorno muito comum entre os índios brasileiros, não está na lista de itens 

do glossário, por não ser indicado como de origem indígena. Tal item é indicado pelo 

Houaiss (2006, p. 749) como advindo do francês. Uma das definições presentes no 

dicionário caracteriza cocar como “adorno de cabeça feito de penas com suporte 

trançado ou tecido para a cabeça, us. pelos indígenas’. Os kiriri(s) confeccionam o 

cacar nos dias em que há comemoração na aldeia. Para a produção dessa 

indumentária, folhas verdes de coqueiro vão sendo entrelaçadas até tomarem o 

formato de um adorno para a cabeça. Nesse rol da indumentária, o item tanga, 

identificado no corpus, foi apresentado pelo Houaiss (2006, p. 2667) como de 

etimologia quimbundo tanga ou ntanga e traz como definição ‘espécie de lençol 

enrolado ao corpo us. por negros que chegavam ao Brasil como escravos’.   

Para o item toré, ritual muito comum entre os índios da Bahia, o Houaiss (2006, 

p. 2737) traz várias definições, como prática indígena, mas que também estava 

presente nos quilombos.  Essa afirmativa é bastante lógica já que essas 

comunidades rurais, a exemplo do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, eram 

compostas por diversas etnias. Nas palavras de Castro (2006, p. 122): 

 

O trabalho arqueológico em Palmares, embora ainda em fase inicial, 
demonstra que, a partir da cerâmica, pode-se supor que ali conviviam 
pessoas de diversas origens étnicas e culturais. Os nomes dos diversos 
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mocambos da República de Palmares possuem etimologia africana, tupi e 
portuguesa. 

 

Essa mistura contribuiu para a penetração de itens lexicais tanto indígenas 

como africanos no português, já que muitas dessas comunidades de refugiados 

tornaram-se vilarejos e até pequenas cidades compostas por brasileiros falantes do 

português. Ferretti e Santos (1994 apud Castro, 2006, p. 88), reforçando a opinião 

supracitada, para os ritos indígenas e africanos, faz referência ao candomblé-de-

caboclo como provável mais antigo modelo de manifestação religiosa popular no 

Brasil e que emergiu “da convergência de crenças indígenas e de origem banto nos 

primórdios da colonização, tanto que seus cânticos sagrados são em português, 

entremeados, na maioria dos casos, de termos indígenas e de base banto”.  É nosso 

léxico refletindo emoções contidas e liberdades vigiadas de um povo que, através da 

música e da dança, faz ouvir, nas entrelinhas, o grito contido na garganta.  

 

 

5.4.5 Possíveis itens de línguas Macro-Jê  

 

A partir deste ponto, já entrando em uma seara mais específica do trabalho, 

como conclusão dessa primeira parte sobre o estudo lexical, elencaram-se possíveis 

itens lexicais do tronco Macro-Jê. Tal hipótese é defendida principalmente pelo fato 

de não estarem dicionarizados nem no Houaiss nem no Nascentes e estarem 

presentes na fala de índios pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, habitantes 

de uma área do Estado da Bahia mais localizada para o interior, longe da costa. 

Para apresentar o elenco, já introduzido por ariguidá, à página 168, foram 

trazidos também os itens boroiê ~ buraiê, e aluá, não catalogados pelo Houaiss. As 

definições dadas pelos kiriri(s) são de bebidas feitas à base de milho com um 

pequeno teor alcoólico, já que são preparadas através de fermentação, e que podem 

provocar efeitos alucinógenos nas pessoas que ingerirem em grande quantidade 

durante os rituais sagrados. Como bebida também foi identificado o toié, apenas 

com a diferença de que a matéria prima para a sua confecção é o maracujá.  

Na indumentária, foi catalogado o item lexical inganchá, com o mesmo sentido 

de tanga.  
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Junto a esses, muitos outros foram elencados, porém, carecem de material 

apropriado para uma perfeita identificação de suas etimologias. Itens como bodê, 

oiná, pajetô, tauá, tipá e gravitá estão presentes na oralidade dos índios kiriri(s) e 

que apontam, provavelmente, como resquícios de léxico da antiga língua nativa do 

povo kiriri de Mirandela, o kipeá.   

Por fim, tem-se os itens paú, significando cachimbo, e badzè, significando 

fumo, provavelmente pertencentes à língua Kiriri, já que está presente na fala dos 

informantes, não estar catalogado nos dicionários referidos acima e, principalmente, 

por está indicado como do léxico Kiriri na gramática de Mamiani, de 1877.  
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6 LÉXICO E DIALETOLOGIA 

 

6.1 O QUE DIZ O ATLAS PRÉVIO DOS FALARES BAIANOS 

 

Os estudos dialetológicos, ainda no século XIX, começando pela Europa, 

interessaram-se por descortinar a variação linguística levando em questão a 

geografia. Nas palavras de Faraco (1991, p. 112) a palavra dialetologia vem de 

“dialeto, que é a designação tradicional em linguística das variantes de uma língua 

correlaciondas com a dimensão geográfica”. O grande destaque da época, cunhado 

entre os anos de 1897 e 1901, foi o Atlas Linguístico da França, que ficou conhecido 

como o ALF, precursor de muitos atlas produzidos no século XX.  

Foi com base nesses estudos realizados na Europa, expandidos para as 

diversas partes do mundo, que se alcançou hoje a ideia consagrada, baseada em 

princípios científicos da dialetologia, de que não existem fronteiras precisas 

separando a maneira de falar das comunidades. Como preceitua Faraco (1991, p. 

114):  

 

A falta de unidade e uniformidade total é característica das diferentes 
variedades de qualquer língua, decorrente do fato de que os falantes 
mantêm permanentes e complexas relações de intercâmbio. Assim, não se 
trata de abandonar o conceito de dialeto, mas de estudar as variedades 
justamente no contexto social, histórico, político, cultural das comunidades, 
procurando detectar as diferentes linhas de contacto e influência que se 
entrecruzam em cada ponto do espaço. 

   

Assim, as diferentes formas de interação, através do contato linguístico 

realizado pelas comunidades, proporcionam essa ausência de linearidade e 

homogeneidade entre as fronteiras linguísticas.  

Considerando ainda as reflexões do autor supracitado, tais estudos foram 

fundamentais para derrubar a ideia de homogeneidade entre os dialetos e, mais 

importante ainda, combater a concepção preconceituosa de que a norma de 

prestígio é, por natureza, a mais antiga, a mais bela, a mais correta e representativa 

do modelo ideal para a comunicação. Tal concepção, veiculada desde o período 

clássico, com os pensadores gregos, defende a ideologia de eleger uma variedade 

linguística de prestígio, dentre as demais variedades, como código aceito e único 
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legitimado pelo Estado. “A língua dos gramáticos é um produto elaborado que tem a 

função de ser uma norma imposta sobre a diversidade” (GNERRE, 1991, p. 15).  

Assim, a constatação de que há uma heterogeneidade dialetal, oriunda de 

diversos fatores, tanto extra como intralinguísticos, está contribuindo na explicação 

das razões para o complexo processo de mudança que ocorre nas línguas com o 

passar dos séculos. Os estudos dialetológicos mostraram que há diferenças na fala 

de pessoas de uma mesma região e até mesmo dentro da mesma localidade, fruto 

do natural dinamismo sócio-interacional dos falantes. Com os estudos dialetológicos 

de ontem e de hoje, as particularidades que a língua assume dentro de cada país e, 

mais especificadamente, a sua diversidade de uma região para outra, vem sendo 

descortinada pelos atlas linguísticos produzidos no mundo e, naturalmente, também 

no Brasil.     

“Os estudos dialetais no Brasil têm o seu começo na contribuição do visconde 

de Pedra Branca, Domingos Borges de Barros, ao Atlas Ethnographique Du Globe, 

de Adrien Balbi, publicado em 1826” (CARDOSO, 2010, p. 11). Ainda no período 

colonial, portanto, a dialetologia começa a florescer nas primeiras décadas do século 

XIX, com a análise das diferenças semântico-lexicais entre o português europeu e o 

português brasileiro, apresentando itens lexicais não existentes em Portugal, os 

neologismos influenciados pelo contato e itens ainda presentes no português 

europeu, mas que adquiriram carga semântica diferente em território brasileiro. 

De lá para cá, muitos trabalhos foram realizados no Brasil com a ambição de 

produzir um altas linguístico nacional e atlas linguísticos regionais. Com o crescente 

desenvolvimento dos estudos dialetológicos, em especial na Bahia, têm-se 

atualmente, na Universidade Federal da Bahia, o Projeto Atlas Linguístico do Brasil 

(ALiB), coordenado pela professora Doutora Suzana Alice Cardoso. Vinculado ao 

ALiB, têm-se também o Sub-Projeto Dicionário Dialetal Brasileiro (DDB), iniciado no 

segundo semestre de 2010, tendo como objetivo principal sistematizar a variação 

lexical presente nas diversas regiões do Brasil, através dos dados catalogados e 

armazenados pelo projeto ALiB.   

Para os atlas regionais, faz-se referência ao precursor dos estudos 

dialetológicos na Bahia, o Atlas prévio dos falares baianos, conhecido como APFB, 

publicado em 1963, pelo linguista Nelson Rossi. Influenciados pelo APFB e o 

crescente interesse dos pesquisadores em mapear a diversidade linguística dos 
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estados brasileiros, foram criados também o Esboço de um Atlas Linguístico de 

Minas Gerais (1977), o Atlas Linguístico da Paraíba (1984), o Atlas Linguístico de 

Sergipe I (1987), o Atlas Linguístico de Sergipe II (2002), o Atlas Linguístico do 

Paraná (1994) e o Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul (2002). 

O APFB, precursor dos trabalhos dialetais no Estado da Bahia, foi cunhado em 

1963, por Nelson Rossi e sua equipe. Nas palavras do próprio Rossi (1963, p. 13), 

idealizador do trabalho:  

 

A história do APFB a rigor remonta a 1955 – ano de nossa chegada à 
Bahia, já com a pretensão e esperança de fazer Dialectolgia. O que nos foi 
possível de então a janeiro de 1958 está sumariamente exposto nas duas 
conferências lidas no Centro de Pesquisas Filológicas da Casa de Rui 
Barbosa e que se imprimiram em 1961 (1). Da atividade subseqüente, até 
setembro de 1958, ocupou-se a nossa colaboradora Nadja Maria Cruz de 
Andrade em comunicação ao I Congresso Brasileiro de Dialectologia e 
Etnografia (2). 

 

O atlas12 objetivou, em linhas gerais, cartografar a diversidade linguística 

presente nas comunidades, levando em consideração os limites do falar baiano 

estabelecidos por Antenor Nascentes. Para tanto, o trabalho foi dividido em 154 

(cento e cinquenta e quatro cartas) contendo, em cada uma delas:  

 

• o título;  

• número da pergunta no Extrato de Questionário;  

• número da pergunta no esboço de questionário desenvolvido, com a área 

semântica a que pertence (ex.: homem biológico, pecuária, terra, vegetais); 

• o nome das localidades; 

• transcrição fonética; 

• representação ortográfica das respostas. 

 

Para as localidades inquiridas, o atlas traz as seguintes informações: 

 

• nome oficial da localidade; 

• nomes oficiais anteriores; 

• situação administrativa em 1950; 

                                                 
12 As informações referentes às cartas foram retiradas de uma cópia do APFB, emprestada pelo projeto ALiB.  
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• número de habitantes em 1960 (e em 1950); 

• atividades econômicas predominantes. 

 

Para a presente dissertação, tencionou-se fazer um paralelo entre os itens 

catalogados na oralidade dos índios kiriri(s) de Mirandela, localidade presente em 

uma das cartas do APFB, e os resultados obtidos por Nelson Rossi e sua equipe 

àquela altura.  

O principal objetivo é fazer um confronto entre os itens lexicais catalogados pelo 

Atlas Prévio na década de sessenta, para a região de Ribeira do Pombal, em 

especial a comunidade de Mirandela, identificada nas cartas com o número 15, 

observando se esses itens ainda permanecem através da fala dos kiriri, além de 

identificar a possível presença de novos itens que não foram registrados na época e 

que, posteriormente, passaram a fazer parte da realidade linguística dos índios e, 

provavelmente, dos sertanejos da região.  

Começando pelas festas comemorativas na aldeia, em especial o toré, ritual 

difundido entre vários grupos indígenas do Nordeste, a exemplo dos pataxó(s), dos 

tuxá(s) e dos próprios kiriri(s), essa dança envolve toda a comunidade e dura a noite 

toda até o amanhecer do outro dia. Os dados do APFB apresentaram a carta de 

número 07 (sete), em que se catalogou o item lexical matina (para a comunidade de 

Mirandela) como forma de expressar as primeiras horas do dia. Esse item foi 

encontrado em muitas outras localidades e também na localidade de número 21 

(jiquiriçá), com as variantes ama'trina / azma'tina. No entanto, curiosamente, nenhum 

dos informantes, ao falar do ritual e de seu tempo de duração, fez referência à 

matina, apenas uma das informantes femininas falou a expressão raiar do sol.  

O item lexical gambá chama a atenção pelo fato de está presente em 

Mirandela, na carta de número 141 (cento e quarenta e um), apenas como 

cangambá. Atualmente, o item cangambá permanece na fala dos kiriri(s), porém 

variando com gambá. Nota-se aqui uma possível influência dos meios de 

comunicação e da escolarização influenciando a forma de falar da comunidade. Nas 

localidades de números 16 e 19 (Vila Velha e Água Fria), nas cartas, além de 

apresentarem cangambá, apresentaram também a variante canmambá. 

O Atlas Prévio registrou em Mirandela, no que diz respeito às armadilhas 

utilizadas para caçar, os itens lexicais zabumba e mun'de (por mundéu). Já para os 
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dias atuais, o item quixó, utilizado para pegar preá, presente na fala dos kiriri(s), não 

foi catalogado pelo APFB em Mirandela. O curioso é que tal item está presente em 

localidades pertencentes a regiões não fronteiriças à região de Ribeira do Pombal, 

indicadas pelos números 38 e 46 do APFB (Pambu e Ibipeba). Acredita-se que o 

contato linguístico entre as populações desses lugares favoreceu a difusão desse 

item lexical também para a reserva. O contato com o povo indígena tuxá, por 

exemplo, pode ter proporcionado essa difusão, já que os tuxá(s) estão localizados 

mais ao norte do Estado, região em que o APFB identificou quixó para algumas 

localidades, a exemplo de Pambu, vizinho a Rodelas.    

Em zabumba, ainda considerando os instrumentos de caça, o Houaiss (2004, 

p. 2902) traz apenas a definição de instrumento musical de “orig. contrv. ; Segundo 

Renato Mendonça, termo africano cujo rad. parece ser  do conguês bumba ‘bater’”. 

No entanto, o APFB já havia catalogado, em 1963, zabumba como armadilha de 

caça para a comunidade de Mirandela. O curioso é que Mirandela foi a única 

localidade que apresentou o item lexical zabumba. Todas as outras apresentaram 

itens como fojo, arataca ~ aratraca, quixó e laço, mas nenhuma delas apresentou 

zabumba, em nenhuma das cartas. Não teria esse item lexical adquirido nova carga 

semântica na fala dos kiriri(s)? Mais ainda, não seria esse item já pertencente ao 

povo kiriri desde sempre, já que zabumba, significando armadilha, ainda permanece 

na oralidade do povo kiriri até os dias atuais?   

São perguntas carentes de respostas.  

 

Por hora, é o fim. Ou o começo, nunca se sabe.  
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7 PALAVRAS FINAIS 

 

Os estudos sobre a variação linguística são bem mais comuns atualmente no 

Brasil do que no passado, principalmente após a década de sessenta, quando a 

Sociolinguística passou a fazer parte do quadro acadêmico das universidades.  

Com um passo à frente, interessados em conhecer a realidade linguística 

brasileira sincrônica, os novos pesquisadores começaram a focar a variação e a 

mudança dentro do contexto social em que elas se processam. São os estudos 

sociolinguísitcos, preocupados em desvendar os meandros do português brasileiro, 

relacionando a variação com fatores externos, vinculados ao caráter social da 

língua.   

A sociedade brasileira, heterogênea e plural, tanto linguística quanto 

socialmente, tem despertado o interesse de muitos pesquisadores em descortinar, 

de forma mais realista, o português falado pela população e as razões pelas quais o 

fazem, a cada dia, tão diverso daquele ancorado aqui no século XVI. O tempo, o 

contato entre línguas, a condição social e geográfica dos falantes e a própria deriva 

secular são fatores em que os linguistas se apóiam para embasarem suas teorias 

explicativas para esse nosso português heterogêneo, plural e polarizado, como diria 

sabiamente Dante Lucchesi.  

Como as modificações na conjuntura social influenciam, direta ou 

indiretamente, as mutações ocorridas nas línguas, as novas pesquisas estão 

alargando o leque de estudos relacionados com a formatação do português 

brasileiro, sempre numa perspectiva sócio-histórica. Adverte-se, porém, a existência 

de concepções que consideram a dinâmica da mudança linguística como algo 

fundamentalmente imanente, a exemplo do Gerativismo, ao interpretar a mudança 

sem combinar os fatores linguísticos aos sócio-históricos e demográficos.  

Seguindo a linha de pensamento de que esse português encontra-se inserido 

em uma realidade linguística muito mais complexa e heterogênea do que 

costumavam explicar as concepções teóricas do início do século XX, a presente 

dissertação foi redigida tendo como meta estudar a variação linguística, sem 

negligenciar a importância das dimensões tanto sociais quanto geográficas, fatores 

fundamentais nesse processo. Afinal, nosso português é diverso e multifacetado, 
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contrariando a opinião de autores como Sílvio Elia, na segunda metade do século 

XX, defensor ferrenho de uma famigerada unidade do português brasileiro.    

Para que as metas do trabalho fossem cumpridas, o estudo foi dividido em 

duas partes, a saber: analisaram-se na oralidade dos índios kiriri(s) de Mirandela, 

reserva indígena localizada na região de Ribeira do Pombal, alguns aspectos, tanto 

fônicos quanto lexicais presentes nessa variedade do português brasileiro, já que os 

kiriri(s) não são mais falantes de sua língua nativa. 

 

 

7.1 OS ASPECTOS FÔNICOS 

 

Para a primeira parte, os já mencionados metaplasmos, foi possível perceber 

que tais fenômenos fônicos, com base nos dados coletados e analisados, 

denunciaram a presença de variações e, em alguns casos, até mudanças em curso, 

fenômenos que estão, a cada dia, tornando o português brasileiro bem diverso 

daquele que desembarcou na Ilha de Vera Cruz, com a Coroa portuguesa.  

Serafim da Silva Neto, principiando nossas arguições, mesmo com todo o seu 

preconceito sobre a influência antrópica sobre o português brasileiro, no que diz 

respeito às influencias dos falares tanto indígenas quanto africanos, reconhece Já 

àquela época a diversidade linguística aqui existente, seja ela diatópica, diastrática 

ou diafásica, classificando-as como “comum”, “familiar”, “vulgar das cidades” e 

“regional”.  

Confirmou-se, no decorrer desses dois anos de pesquisa, que a fala da 

população, com raríssimas exceções, não concebe mais a norma protagonizada 

pelos gramáticos, se é que esse fato ocorreu em algum momento de nossa história. 

Basta uma breve análise da fala da população brasileira, seja no campo ou na 

cidade, para se verificar que as características patentes no português popular não 

condizem com a estrutura exigida pelos puristas. 

Os Metaplasmos, segundo os linguistas, são mudanças fônicas que atuam no 

item lexical, modificando-o. Vários fatores podem contribuir para a atuação desses 

fenômenos na fala e também na escrita das pessoas, sejam eles internos ou 

externos, a exemplo do contexto fônico e da escolarização, respectivamente.  
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É sabido que a performance desses fenômenos vai de encontro a um ideal de 

língua, estabelecido há séculos através da eleição de uma variedade de prestígio, 

associada à escrita e utilizada como mecanismo de transmissão de valores 

defendidos por uma pequena parte da sociedade, detentora do poder e do prestígio 

político. Nada mais natural para quem almeja manter seus privilégios sociais, já que 

ignorar e depreciar a diversidade linguística e a heterogeneidade cultural patente 

nos diferentes estados da federação é reforçar a desigualdade que impera no Brasil 

nos seus mais de 500 (quinhentos) anos de história.   

Muitas dessas transformações metaplásticas já estão presentes em 

praticamente todo o território brasileiro, fato que faz nossa língua ser bem diferente 

daquela que cruzou o Atlântico. O fenômeno fônico da apócope, por exemplo, bem 

presente no corpus com 706 (setecentos e seis) ocorrências, é recorrente na fala de 

pessoas com pouca escolaridade. A queda do -r final, não está presente apenas na 

fala dos kiriri(s) de Mirandela ou entre os campesinos do sertão baiano, esse 

enfraquecimento da estrutura silábica em final absoluto de palavra, resultando na 

apócope principalmente do -r, estende-se por todo o território nacional, em todas as 

classes sociais e faixas etárias.    

Da mesma forma, transformações metaplásticas como a epêntese, com 446 

(quatrocentos e quarenta e seis) ocorrências, o alteamento das vogais médias, com 

605 (seiscentos e cinco) ocorrências, e a redução de ditongos, com 492 

(quatrocentos e noventa e duas) ocorrências, estão bem presentes no corpus e 

generalizadas no português popular brasileiro.  Basta observar a fala menos tensa e 

menos monitorada da população para se registrar a incidência abundante de todos 

esses fenômenos. Logicamente, algumas variáveis sociais são fundamentais para a 

alocação desses metaplasmos na fala da população.   

Para a produção da presente dissertação, foram consideradas as variáveis 

gênero, faixa etária e escolaridade. Em linhas gerais, na maioria dos fenômenos, 

ficou demonstrado que o gênero masculino não está muito preocupado com o 

monitoramento da fala, se comparado com a vigilância das mulheres, mais 

comprometidas e interessadas em se adequarem ao que está pré-estabelecido na 

norma de prestígio.  Esse resultado não é novidade para os estudos atuais, pois 

importantes pesquisadores já o confirmaram empiricamente.   
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A escolaridade está sempre influenciando na contenção de realizações vocais 

que vão de encontro ao que está estabelecido na norma-padrão. Com os kiriri(s), 

não foi diferente. A fala das pessoas que não frequentaram a escola apresentou, de 

longe, o maior número de ocorrências metaplásticas.   

Como destaque, baseado nos resultados do corpus, notou-se um processo de 

mudança extralinguística relacionado com a variável faixa etária. Inicialmente porque 

os fenômenos fônicos aqui destacados estão menos presentes na oralidade das 

pessoas mais jovens, se comparados com aquilo que foi encontrado na fala das 

outras duas faixas. Acredita-se que os meios de comunicação, principalmente a 

televisão e o rádio, o contato cada vez mais aberto com os vizinhos sertanejos e, 

naturalmente, o avanço da escolarização, estão a cada dia influenciando mais a fala 

das novas gerações.  

A paragoge, em especial, fenômeno fônico restrito a algumas áreas do território 

brasileiro e presente na região de Ribeira do Pombal, demonstra na prática essa 

mudança de postura na reserva de Mirandela.  A maioria das ocorrências foram 

externadas pelas pessoas mais velhas, sendo que os mais jovens estão 

praticamente deixando de usá-la. Assim, o acréscimo de fonemas no final de um 

item lexical, fenômeno conhecido como paragoge, está provavelmente 

desaparecendo da fala popular dos brasileiros ou, na melhor das hipóteses, tornar-

se-á, como aconteceu com voismicê, referendado em nota, uma relíquia raramente 

encontrada nos linguajares mais isolados desse imenso país.      

Por fim, completando a análise dos fenômenos fônicos, faz-se referência 

também à vocalização, como “mudança sonora que alterou a realidade do /l/ em fim 

de sílaba e cujas formas antiga e nova ainda coexistem” (FARACO, 1991, p. 12). A 

vocalização da consoante lateral, demonstrada na oralidade dos índios kiriri(s), com 

123 (cento e vinte e três) ocorrências, representa uma mudança já estabelecida no 

português brasileiro. Em todas as regiões do país, em todas as faixas etárias e 

níveis de escolaridade, esse fenômeno fônico apresenta-se quase que absoluto. 

Mesmo nas áreas que ainda conservam a consoante lateral /l/, a exemplo do Rio 

Grande do Sul, autores como Callou (2009) denunciam um avanço vertiginoso do 

fenômeno, fazendo com que a vocalização seja algo geral e absoluto em nosso 

português. Essas mudanças fônicas irão naturalmente acontecer, é fato, já que na 

vida nada é completamente estático.  
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As pessoas mudam, a sociedade muda e, como não poderia ser diferente, a 

língua também se transforma. O português de hoje revela-se bem mais distante do 

que era há cinco séculos. A simbiose entre o antigo e o novo é algo fundamental no 

constituir-se do tempo histórico, afinal de contas, nada acontece por acaso.  

Quando os neogramáticos estabeleceram novos pressupostos para os estudos 

linguísticos, rompendo com seus antecessores, muitas ideias sobre a mudança já 

fervilhavam nas mentes brilhantes de pensadores como Jacob Grimm e A. 

Schleicher. O próprio Ferdinand Saussure, divisor de águas entre a linguística 

moderna e o que ficou para trás, sofreu influências irradiadas do século XIX, já que 

foi a partir das teorias neogramáticas e de críticas posteriores que o estruturalismo, 

o gerativismo e, um pouco depois, a sociolinguística, dominaram a seara linguística 

do século  XX.  

 

 

7.2 O LÉXICO 

 

Para o léxico, entrando na segunda parte da dissertação, elaborou-se um 

glossário composto de itens lexicais de origem indígena presentes na oralidade dos 

índios kiriri(s), compartimentado nas seguintes áreas semânticas: a primeira registra 

os itens lexicais referentes à fauna e à flora da região;  a segunda está relacionada 

com a caça e a pesca, além das armadilhas utilizadas na captura dos animais; a 

terceira volta-se para a culinária, com as principais comidas elaboradas pelos índios 

e os utensílios utilizados para tal fim. A quarta e última relaciona-se com os rituais 

sagrados, além dos adereços e vestimentas utilizados para abrilhantarem ainda 

mais as comemorações da aldeia. 

Como o glossário foi composto tomando-se por referência o Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa, algumas observações pontuais sobre o modus faciendi da 

obra se revelaram necessárias, já que críticas e observações construtivas fazem 

parte do fazer científico. Com a construção do glossário, foi possível tecer algumas 

reflexões sobre os itens lexicais ameríndios que compõem a nomenclatura, ou 

central list, já que a maioria esmagadora foi classificada etimologicamente, pelo 

Houaiss, como de origem Tupi. De pronto, surgiu uma inquietação histórica e 

geográfica, pois a comunidade de Mirandela está localizada na região de Ribeira do 



194 
 

Pombal, no Sertão baiano, área em que provavelmente residiram apenas povos 

indígenas do tronco linguístico Macro-Jê.   

Essas inquietações, suficientemente expostas no corpo do trabalho, denunciam 

possíveis equívocos na identificação e classificação desses itens. Podem ser 

realmente Tupi, como podem ser Macro-Jê. Ou uma terceira via, já que Aryon 

Rodrigues apregoa a existência de várias famílias linguísticas desvinculadas dos 

dois troncos, além de línguas isoladas. A imprecisão nas referências etimológicas 

favorece a dúvida e deixa margem para suposições. São indígenas? De qual tronco, 

família e língua? São africanas? De qual grupo, subgrupo e língua? Respostas a 

serem campeadas.   

Como vários itens lexicais são indicados como de origem obscura ou 

controvertida, não se pode negar a necessidade de uma reflexão mais acurada e 

uma pesquisa mais comprometida sobre a etimologia desses itens. Como esboça 

Castro (2006, p. 83): 

 

Quanto ao português do Brasil, em geral a repercussão, no meio científico, 
das poucas contribuições linguísticas no âmbito dos estudos afro-brasileiros 
corresponde a menos do que seu valor real, a começar pelas obras 
pioneiras dos anos 30 e 40 que têm visto reedições sem a necessária 
repercussão crítica. A controvérsia concerne à avaliação da parte de 
arcaísmos e de regionalismos portugueses face à parte de interferência 
africana ou ameríndia na linguagem popular e nas diferenças que 
afastaram, na fonologia, o português do Brasil do de Portugal, apesar de 
não ter sido preocupação maior dos pesquisadores estender as 
investigações até as línguas africanas que provavelmente foram, aqui, mais 
faladas.   

 

Como muitas dessas pesquisas foram feitas sem um rigor científico, pelas 

próprias dificuldades da época em que ocorreram, muitos equívocos provavelmente 

aconteceram. Organizando a tessitura de tais argumentos, o “em si plantando tudo 

dá”, trazido por Rosa Virgínia Mattos e Silva, denuncia um fragmento inexistente no 

original da carta de Caminha. Provavelmente, além desse, existem muitas outras 

informações erradas divulgadas em trabalhos não muito confiáveis.   

Como a história e a linguística andam juntas, o fazer científico e o tempo 

naturalmente revelarão respostas e proporão uma infinidade de novas perguntas. É 

assim o caminhar da ciência.   

 

Ideias vãs. Pensamentos desvairados. Só o futuro dirá. 
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