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MACÊDO, Márcia Verônica Ramos de. A constituição de subáreas dialetais no 
falar da Bahia. 3 vols. Tese (Doutorado) – Instituto de Letras, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2012. 
 

RESUMO  
 

Esta Tese de Doutoramento fornece os resultados do projeto de pesquisa        
A constituição de subáreas dialetais no falar da Bahia, cujo objetivo geral é o 
de contribuir para um melhor conhecimento da língua portuguesa no Brasil, 
procedendo à delimitação de subáreas dialetais na região do “falar baiano”. 
Fundamenta-se nos princípios teóricos da Dialetologia, da Sociolinguística, da 
Lexicologia e da Lexicografia, tendo o léxico como ponto de encontro desses 
estudos. Tem como corpus o conjunto de cartas do Atlas Prévio dos Falares 
Baianos – APFB (1963), e utiliza-se do método da Geografia Linguística para a 
análise espacial e do programa computacional Arcgis para a elaboração das 
cartas lexicais. Analisa as formas e ocorrências do ponto de vista diatópico, e 
busca delimitar subáreas dialetais desse falar, estabelecendo correlação com 
as mesorregiões da Bahia. A Tese se apresenta em três volumes: do Volume I, 
constam a introdução, a metodologia adotada, a análise dos resultados 
alcançados, a delimitação de cartas de isoglossas, as considerações finais e 
referências; no Volume II, apresentam-se as Cartas Léxicas, de caráter geral e 
caráter específico ou de subárea, num total de cinquenta e quatro, às quais se 
acrescentam nove cartas de delimitação de subáreas; o Volume III constitui-se 
de um glossário com 720 lexias no qual se registram a classificação 
morfológica, o conceito, a contextualização, os pontos de inquéritos em que se 
documentam a forma e a etimologia. Do total de lexias arroladas no glossário 
constatou-se a presença em sua maioria de substantivos masculinos (41,68%), 
seguida dos substantivos femininos (34,69%) e dos adjetivos (20,28%), sendo 
que as ocorrências dos verbos (2,94%) e dos advérbios (0,42%) foram pouco 
representativas. Em relação à etimologia das lexias coletadas 312 delas são de 
base latina, 54 do tupi, 24 do quimbundo, 33 do espanhol, 10 do árabe, 25 do 
francês, 05 do italiano, 05 do pré-romano, 04 do céltico, 04 do gótico, 01 do 
provençal, 01 do castelhano e 01 do germano. Dessas lexias, 63 são de origem 
desconhecida, sendo que 395 encontram-se dicionarizadas, 189 não estão 
dicionarizadas e 136 estão dicionarizadas com outra acepção. As quarenta e 
quatro cartas léxicas de subáreas permitiram a identificação de subáreas e o 
traçado de isoglossas delimitadoras de regiões linguisticamente marcadas no 
estado da Bahia. Observou-se, ainda, que muitas palavras saem de uso, à 
medida que os objetos são retirados do convívio, dando oportunidade ao 
surgimento de novas denominações. A diversidade de campos semânticos 
(como atividades agropastoris, corpo humano, fauna e vestuário e acessórios), 
a que se reporta o conjunto de itens lexicais presentes nas cartas 
selecionadas, permite o reconhecimento de manifestações da cultura da área e 
de lexias próprias da região da Bahia. 
 
Palavras-chave : Dialetologia. Lexicologia. Lexicografia. Geolinguística.  
Subáreas Dialetais. Cartas Léxicas. 
 



Macêdo, Márcia Verônica Ramos de. La constitution de sous-zones dialectales 
dans le parlant de Bahia. 3 vols. Thèse (PH.D.) – Institut des Arts, Université 
Fédérale de Bahia, Salvador, 2012. 

 
RÉSUMÉ 

 
Cette thèse présente les résultats du projet de recherche “La constitution de 
sous-zones dialectales dans le parler de la région de Bahia”, dont l’objectif 
général est celui de contribuer à une meilleure connaissance de la langue 
portugaise au Brésil en faisant la délimitation des sous-zones dialectales dans 
la région du “parler” de Bahia. Le travail est fondé sur les principes théoriques 
de la Dialectologie, de la Sociolinguistique, de la Lexicologie et de la 
Lexicographie, tout en ayant  le lexique comme le point de rencontre de ces 
études. Le corpus est constitué de l’ensemble des cartes de l’Atlas Prévio dos 
Falares Baianos - APFB (1963), on emploie la méthode de la géographie 
linguistique pour l’analyse spatiale et le logiciel Arcgis pour l’élaboration des 
cartes lexicales. On analise les formes et les occurrences du point de vue 
diatopique et on cherche à delimiter les sous-zones dialectales de ce “parler”, 
en établissant une correlation avec les meso-régions de Bahia. La thèse est 
présentée en trois volumes: dans le volume I apparaît l’introduction, la 
méthodologie adoptée, l’analyse des données et les résultats obtenus; le 
volume II contient les Cartes Lexiques, de nature générale et spécifique et de 
sous-zone, dans um total de cinquante-quatre, auxquelles s’ajoutent neuve 
cartes de délimitation de sous-zones; le volume III est constitué d’un glossaire 
avec 720 lexies dans lequel on enregistre la classification morphologique, le 
concept, la contextualisation, les points d’enquêtes où l’on documente la forme 
et l’étimologie. Du total de lexies inscrites dans le glossaire on a constaté la 
présence majeure de noms masculins (41,68%), ensuite les noms féminins 
(34,69%) et les adjectifs (20,28%); les occurrences des verbes (2,94%) et des 
adverbes (0,42%) ont été peu représentatives. Par rapport à l’étimologie des 
lexies collectées 312 sont de base latine , 54 du tupi, 24 du quimbundo, 33 de 
l’espagnol, 10 de l’arabe, 25 du français, 05 de l’italien, 05 du pré-romain, 04 du 
celtique, 04 du goltique, 01 du provençal, 01 du castillan et 01 du germain. De 
ces lexies, 63 sont d’origine inconnue, 395 se trouvent dictionarisées, 189 ne 
sont pas dictionnarisées et 136  sont dictionnarisées avec d’autres aceptions. 
Les quarante-quatre cartes lexiques de sous-zones ont permis l’identification de 
sous-zones et le traçé d’isoglosses délimitatrices de régions linguistiquement 
marquées dans l’État de Bahia. On a encore observé que beaucoup de mots 
tombent en désuétude à mesure que les objets sont retirés de la convivence ce 
qui donne la chance à ce que des nouvelles dénominations surgissent. La 
diversité des champs sémantiques, (comme activités agropastorales, le corps 
humain, la faune, des vêtements et accessoires), à laquelle se reporte 
l’ensemble d’items lexicaux présentes dans les cartes selectionnées, permet la 
reconnaissance de manifestations de la culture et de lexies propres à la région 
de Bahia.  
 
Mots-clé : Dialetologie. Lexicologie. Lexicographie. Géolinguistique. Sous-
zones dialectales. Cartes lexiques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Chegar ao tema desta pesquisa foi uma das decisões mais difíceis do 

ponto de vista acadêmico, isso porque, desde 1991, a autora faz pesquisa na 

área da Dialetologia e Geografia Linguística junto ao Centro de Estudos 

Dialetológicos da Universidade Federal do Acre – CEDAC/UFAC, trabalhando, 

especificamente, com a linguagem do seringueiro acreano como bolsista de 

aperfeiçoamento científico do CNPq, de 1991 a 1993, e, posteriormente, ao 

integrar o corpo docente – do Departamento de Letras da UFAC, em 2004. 

Interessava-se, por essa razão, em continuar trabalhando com os dados de 

uma pesquisa de campo que ajudou a coletar por longos sete anos entre os 

seringais, os barrancos dos rios, as colocações, colônias e comunidades de 

seringueiros, enfim, com idas e vindas em aviões monomotores pelos 

municípios do Acre e nas embarcações como pequenas catraias e barcos 

(muitas vezes inseguras de seguir), mas com uma determinação própria de 

quem quer se aventurar pelo novo e se apaixona a cada dia pela pesquisa 

dialetal e pelo léxico.  

Faz-se oportuno esclarecer que a autora ingressou, em 2008, no curso 

de Doutorado em Letras e Linguística, na Universidade Federal da Bahia e em 

virtude da dificuldade em manusear o corpus coletado no Acre, seja pela 

distância ou pela burocracia, optou por abraçar uma ideia antiga de sua 

orientadora, que foi sendo construída paulatinamente ao longo desses 4 anos 

culminando com a pesquisa: A constituição de subáreas dialetais no falar  

da Bahia.  

O presente estudo, apresentado ao programa de Pós-Graduação em 

Letras e Linguística da Universidade Federal da Bahia – UFBA, visa identificar 

e delimitar subáreas dialetais do “falar” da Bahia e toma como base de dados, 

para a constituição do corpus, o Atlas Prévio dos Falares Baianos – APFB 

(1963). 

De acordo com Nascentes (1953, p. 25-26), no Português do Brasil, a 

delimitação de áreas dialetais admite dois grupos de falares: o do Norte e o do 

Sul. Ao grupo do Sul, o estudioso brasileiro acoplou quatro subfalares, entre os 

quais o “falar baiano” que reúne os Estados de Sergipe, da Bahia, parte de 
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Minas Gerais (Norte, Nordeste e Noroeste) e parte de Goiás (atualmente Goiás 

e Tocantins).  

Esta pesquisa fundamenta-se nos pressupostos teóricos da Dialetologia, 

Geografia Linguística, Lexicologia e Lexicografia.  

O termo Dialetologia origina-se de diale(c)to + -logia, por influência do 

francês dialectologie e refere-se ao  'estudo lingüístico dos dialetos, métodos e 

procedimentos lingüísticos para determinação de peculiaridades na maneira de 

falar uma língua’ (HOUAISS, 2010). 

Compreende-se, neste estudo, a Dialetologia como uma disciplina, que 

tem como objeto de estudo a língua e as suas variações delimitadas no espaço 

geográfico e nos agrupamentos sociais dos diferentes sistemas linguísticos ou 

dialetos que a caracterizam. Tem como campo de estudo os falares regionais 

com suas delimitações geográficas, caracterizadas por diferenças próprias 

sejam na fonética, no léxico ou na morfossintaxe. 

O interesse em estudar a variante brasileira da língua portuguesa, 

sobretudo em sua modalidade falada, é uma preocupação antiga dos 

dialetólogos entre os quais se destaca Amadeu Amaral, com o Dialeto Caipira, 

publicado em 1920. Em sua obra, o autor procura dar conta das peculiaridades 

fônicas, mórficas, sintáticas e lexicais da dialetação portuguesa, em São Paulo. 

Demonstra que tão importante quanto a coleta dos dados, para análise e 

posterior fixação das características de um falar, em via de extinção, é a 

consciência de que só o surgimento dos resultados de outras pesquisas, sérias 

e imparciais, possibilitam a comparação entre as variantes regionais, para a 

definição de um dialeto brasileiro. Amaral (1920, p. 15) ressalta que: 

 

[...] um dia, o exame comparativo das várias modalidades locais e 
regionais, ainda que só das mais salientes, e por ele a discriminação 
dos fenômenos comuns a todas as regiões do país, dos pertences a 
determinadas regiões, e dos privativos de uma ou de outra fração 
territorial. Só então se saberia com segurança quais os caracteres 
gerais do dialeto brasileiro, ou dos dialetos brasileiros, quantos e 
quais os subdialetos, o grau de vitalidade, as ramificações, o domínio 
gráfico de cada um. 

 

Este estudo, especificamente, se pauta pela Geografia Linguística,  

 

método de investigação linguística que consiste em situar sobre o 
mapa da região estudada cada uma das formas com que se expressa 
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um conceito ou alternância. Para cada noção ou alternância 
emprega-se um mapa distinto. O conjunto de mapas constitui um 
Atlas Linguístico (CARRETER, 1974, p. 209). 

 

O estudo dos dialetos, no âmbito da diatopia, iniciou-se no século XIX, 

com investigações in loco, desenvolveu-se e continua crescendo até os dias 

atuais, considerando não só os fatores de espaço geográfico, mas os fatores 

sociais, o que abriu uma nova vertente da Dialetologia e de seu método de 

pesquisa. Trata-se da visão pluridimensional da pesquisa dialetal uma vez que 

essa área da investigação deixou de configurar-se somente com a variação 

espacial e incorporou em suas pesquisas outras dimensões da variação 

linguística, com contribuições das ciências sociais. Daí, a Dialetologia moderna 

aliada aos estudos sociolinguísticos tem contribuído com os estudos das 

línguas, especialmente no que se refere aos aspectos extralinguísticos, pois 

torna-se indiscutível estudar o homem e sua linguagem sem considerar os 

fatores de natureza social, como a escolaridade, faixa etária, profissão e 

gênero (sexo). 

Nesse sentido, este estudo tem por objetivo contribuir para a um melhor 

conhecimento da língua portuguesa no Brasil procedendo à descrição da 

realidade linguística do “falar baiano”, especificamente na região da Bahia, e 

busca identificar subáreas dialetais. 

A Tese está estrutura em três volumes: 

O Volume I contempla, no primeiro capítulo, a Introdução. No segundo, a 

Fundamentação Teórica e apresenta conceitos, por exemplo, de Dialetologia, 

Língua, Dialeto, Fala, além de historiar o surgimento da ciência dialetal com o 

seu método a Geografia Linguística. Trata, ainda, da sua interface com a 

Sociolinguística, e faz um apanhado dos atlas linguísticos publicados e os 

projetos em andamento. Aborda não só os fatores de espaço geográfico, mas 

os fatores sociais, que abriu uma nova vertente da Dialetologia, a visão 

pluridimensional da pesquisa dialetal, e salienta o seu método de pesquisa, a 

Geografia Linguística. Encerra-se o volume conceituando Lexicologia, 

Lexicografia e Terminologia, além de alguns termos necessários para o 

entendimento do glossário desenvolvido no terceiro volume. 

O terceiro capítulo aborda a metodologia adotada na pesquisa, descreve 

a constituição do corpus, trata sucintamente da história do APFB (as 
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localidades, os informantes, a rede de pontos), das denominações das micro e 

macrorregiões homogêneas da Bahia, dos topônimos antigos e atuais, além de 

descrever, minuciosamente as etapas da pesquisa. 

O quarto capítulo trata da análise dos dados, apresenta as listas e 

quadros com as denominações das lexias de caráter geral e as denominações 

de subáreas, apresentam gráficos e tabelas com a classificação morfológica e 

etimologia do léxico presente no glossário, além de comentários e análises das 

cartas apresentadas no volume dois.  

O quinto capítulo trata das cartas com traçado de isoglossas no qual são 

apresentadas nove cartas de isoléxicas baianas com a análise linguística das 

mesmas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais bem como possíveis 

desdobramentos futuros oriundos desta pesquisa, e são arroladas referências 

que serviram de suporte para a feitura da Tese. 

O Volume II contém 54 Cartas Léxicas, sendo dez com denominações 

de caráter geral e quarenta e quatro de caráter específicos ou de subáreas, 

analisadas nos aspectos linguísticos e extralinguísticos, além de apresentar 

mapas das meso e microrregiões homogêneas do território baiano e mapa da 

hidrografia apresentando os principais rios da região estudada.  

O Volume III constitui-se de um glossário com 720 lexias em cujos 

verbetes se registram a classificação morfológica, o registro nos dicionários, a 

contextualização (quando houver), os pontos de inquéritos e a etimologia. 

 

 


