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1 [...] fiéis guardiões da linguagem falada [...] (Tradução nossa) (POP, 1950, p. IX-X). 



 

 
 
 
 
 

Le linguiste doit toutefois admirer le travail sans 

relâche des dialectologues qui ont quitté leur cabinet de 

travail pour passer de nombreux jours dans la 

compagnie des fidèles gardiens du langage naturel, 

lequel n’a connu que rarement l’honneur d’être 

employé comme langue écrite. Leurs contributions 

constituent aujourd’hui une documentation très 

précieuse pour retracer l’histoire de l’evolution du 

langage humain […].  

(POP, Sever, La Dialectologie, 1950, p. IX-X) 
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universal, isto é, procura enunciados válidos para 

qualquer situação, circunstância, momento ou área. A 

Dialectologia não foge a essa ambição. Mas fazendo da 

distribuição espacial dos fatos lingüísticos num 

momento dado (sincrônica, portanto) seu objetivo 

primeiro e matéria prima da interpretação histórica 

(logo, diacrônica) das áreas assim delimitadas, muito 

dificilmente escapa à fatalidade das imposições do 

regional, quando não das peculiaridades do 

estritamente local.  

 
(ROSSI, Nelson. A dialetologia, 1967, p.89) 

 
  



 

RESUMO 
 
 
RIBEIRO, Silvana S. C. Brinquedos e brincadeiras infantis na área do Falar 
Baiano. 2012. 752p. Tese (Doutorado em Letras) Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística) – Instituto de Letras, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2012. 
 
 
A Tese de Doutorado examina a atualidade da divisão dialetal do Brasil, proposta 
Nascentes (1953), especificamente no que se refere à área do Falar Baiano, e a 
pertinência dos limites estabelecidos, considera a realidade presente. O autor divide 
o Brasil em dois grupos de falares, o do (a) Norte e o do (b) Sul, no qual situa o Falar 
Baiano, e reconhece, ainda, uma área a que denomina território incaracterístico. O 
trabalho fundamenta-se na Dialetologia e na Geolinguística Pluridimensional 
Contemporânea. Tem por objetivo demonstrar a variação diatópica identificada a 
partir dos dados coletados com base na área semântica escolhida. A Tese 
apresenta um estudo do léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis, fazendo 
registro das variantes lexicais coletadas na amostra para cada um dos artefatos ou 
atividades lúdicas. Descreve as características gerais de uso e o modo de confecção 
de cada um deles, assinalando a importância da sua preservação para a cultura 
popular. Traz resultado da consulta aos dicionários de Houaiss (2002), Ferreira 
(1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954) no que se refere às variantes lexicais 
documentadas na amostra. Tem como base, para a análise, um extrato do corpus do 
Projeto Atlas Linguístico do Brasil composto de 244 inquéritos linguísticos. Os 
informantes, em igual número, são de ambos os sexos, de duas faixas etárias (18 a 
30 e 50 a 65 anos) e de dois graus de escolaridade (fundamental incompleto e 
superior completo). A área geográfica estudada é composta de 57 localidades 
pertencentes a 11 estados brasileiros, dos quais 5 estão situados na área do Falar 
Baiano e os demais em regiões fronteiriças. Os resultados obtidos com a aplicação 
das perguntas referentes aos jogos e diversões infantis são mostrados em gráficos e 
tabelas contendo a variação encontrada. A variação diatópica está descrita em 
cartas linguísticas. A Tese vem apresentada em três volumes. No Volume I, constam 
os capítulos referentes aos pressupostos teóricos adotados, ao Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil, à metodologia aplicada na pesquisa e à análise dos dados 
coletados. Fecha-se o volume com as Considerações Finais e as Referências 
Bibliográficas que ampararam o trabalho. O Volume II é formado por um conjunto de 
40 cartas das quais 7 são introdutórias, 23 semântico-lexicais, 1 fonética e 9 cartas-
resumo, estas contendo o traçado de isoléxicas e a delimitação de subáreas 
dialetais. Do Volume III, constam os Apêndices constituídos pelas listagens de 
ocorrências das lexias documentadas e da pesquisa lexicográfica e os Anexos. O 
trabalho atesta a vitalidade do Falar Baiano e sugere a existência de 4 subáreas 
dialetais. 
 
 
Palavras-chave: Geolinguística, áreas dialetais, Falar Baiano, Projeto ALiB, léxico, 
brinquedos e brincadeiras infantis. 
  



 

RESUMÉ 
 
 
RIBEIRO, Silvana S. C. Jeux d’enfants dans le domaine du Parler Bahianais. 
2012. 752p. Thèse de Doctorat (Programme de post-graduation en Lettres et 
Linguistique). Institut de Lettres, Université Fédérale de Bahia, Salvador, 2012. 
 
 
Cette Thèse examine l’actualité de la division dialectale du Brésil proposée par 
Nascentes (1953), spécifiquement sur le domaine du Parler Bahianais, et la 
pertinence des limites établies, en considérant la réalité présente. L’auteur divise le 
Brésil en deux groupes de parlers, celui du Nord (a) et celui du Sud (b), où il place le 
Parler Bahianais, et reconnait encore un domaine auquel il dénomme territoire non-
caractéristique. Le présent travail se fonde sur la Dialectologie et la Géolinguistique 
pluridimensionnelle contemporaines. Il a pour objectif de démontrer la variation 
diatopique identifiée à partir des données collectées sur l’aire sémantique choisie. 
Cette thèse présente une étude du lexique des jeux d’enfants, en enregistrant les 
variantes lexicales collectées dans l’échantillon pour chacun des artefacts ou 
activités ludiques. Elle décrit les caractérisques générales de l’emploi et le mode de 
confection de chacun d’eux, signalant l’importance de sa préservation pour la culture 
populaire. Elle présente aussi le résultat des consultations aux dictionnaires de 
Houaiss (2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) et Cascudo (1954), en ce qui 
concerne les variantes lexicales documentées dans l’échantillon. Ce travail a comme 
base d’analyse un extrait du corpus du Projet Atlas Linguistique du Brésil, composé 
de 244 enquêtes linguistiques. Les informateurs, du même nombre, sont des deux 
sexes, de deux fourchettes d’âge (18 à 30 et 50 à 65 ans) et de deux degrés de 
scolarité (école primaire incomplète et cours supérieur complet). Le domaine 
géographique étudié est composé de 57 localités qui appartiennent à 11 États 
brésiliens, dont 5 situés dans la zone du Parler Bahianais et les autres des régions 
frontalières. Les résultats obtenus de l’application des questions concernant les jeux 
et divertissements enfantins sont montrés en des graphiques et des tableaux 
contenant la variation trouvée. La variation diatopique est décrite en des cartes 
linguistiques. La Thèse est présentée en trois volumes. Dans le Volume I, figurent  
les chapitres concernant les présuposés théoriques adoptés, le Projet Atlas 
Linguistique du Brésil, la méthodologie appliquée dans la recherche et l’analyse des 
données collectées. Ce volume se ferme sur des considérations finales et les 
références bibliographiques qui ont étayées le travail. Le Volume II est formé par un 
ensemble de 40 cartes dont 7 sont introductrices, 23 sémantico-lexicales, 1 
phonétique et 9 cartes-résumé, ces dernières contenant le tracé d’isolexiques et la 
délimitation de sous-aires dialectales. Dans le Volume III figurent les Appendices 
constitués par des listes d’occurrences des lexies documentées et de la recherche 
lexicographique et les Annexes. Cette étude atteste la vitalité du Parler Bahianais et 
suggère l’existence de 4 sous-aires dialectales. 
 
 
Mots-clé: Géolinguistique, aires dialectales, Parler Bahianais, Projet ALiB, lexique, 
jeux enfantins. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse da autora pela Dialetologia já estava presente desde o início dos 

estudos do curso de Graduação em Letras na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Dos níveis de análise da língua à variação e à mudança, os temas 

estudados a fascinavam e a motivavam ao estudo e à pesquisa. As aulas de língua 

portuguesa da professora Carlota Ferreira revelavam os caminhos da Dialetologia 

brasileira. Estudava-se a variação diatópica, tratava-se da elaboração e da 

importância dos atlas linguísticos e retomavam-se as experiências dos 

pesquisadores baianos, liderados por Nelson Rossi, na confecção do Atlas Prévio do 

Falares Baianos, o APFB, e do Atlas Lingüístico de Sergipe, o ALS. Ao frequentar a 

disciplina de Dialetologia, com a professora Maria Del Rosário Albán, a autora 

aprofundou os estudos em Geolinguística, conheceu os trabalhos de Antenor 

Nascentes e sua divisão dialetal do Brasil. Plantava-se a semente. 

Foi trabalhando como bolsista de iniciação científica do CNPq, orientada por 

Carlota Ferreira, que a autora começou a se interessar de maneira especial pelo 

tema. Conviveu com as professoras do grupo de Dialetologia da UFBA, tendo 

conhecido a professora Jacyra Mota, que viria a ser sua orientadora de Mestrado. 

Tornou-se professora da UFBA e os caminhos da pesquisa foram entrecruzados 

pelos da administração universitária, mas a semente já estava plantada e a trajetória 

de pesquisa foi retomada em 2008. 

Momento de recomeçar, o doutorado foi o caminho escolhido e a trilha é a de 

Antenor Nascentes – em busca do Falar Baiano. 

Foi alimentando a vontade de retomar desejos antigos que se chegou ao 

tema desta Tese de Doutorado, a qual examina a atualidade da divisão dialetal do 

Brasil, proposta por Nascentes (1953), especificamente no que se refere à área do 

Falar Baiano, e à pertinência dos limites estabelecidos, considera a realidade 

presente e toma por base o estudo do léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis, 

fazendo registro das variantes lexicais coletadas na amostra para cada um dos 

artefatos ou atividades lúdicas e demonstrando a sua organização no espaço 

geográfico. 
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Retomando a primeira epígrafe deste trabalho2, pensa-se em Dialetologia 

como a ciência fora do gabinete, como uma atividade ampla e diversa, instigante por 

ter horizontes longínquos e de certa forma desconhecidos, por basear-se no 

empirismo para fundamentar seus propósitos e, finalmente, por envolver fenômenos 

de interação importantes e que englobam o homem e a sociedade. 

Caracterizada como a ciência que estuda os dialetos de forma sistemática e 

interpretativa, a Dialetologia ocupa-se, prioritariamente, dos estudos da variação 

diatópica ou geográfica. Retomando a segunda epígrafe do trabalho, de acordo com 

Rossi (1967, p.89), ela como “toda ciência, todo método científico, aspira ao 

universal, isto é, procura enunciados válidos para qualquer situação, circunstância, 

momento ou área”. É ela que, através do seu método comparativo, a Geografia 

Linguística, vai revelar, por meio da “distribuição espacial”, a variação linguística. 

Os falantes de uma língua, independentemente de sua idade, sexo, classe 

social ou origem geográfica, conhecem ou têm consciência da variação linguística, 

embora não percam de vista que falam a mesma língua. No Brasil, por exemplo, 

quer sejam brasileiros oriundos do norte ou do sul do país, todos sabem que falam a  

língua portuguesa e reconhecem as diferenças. Uma vez reunidos em uma 

determinada região geográfica tendem a utilizar a língua de uma mesma forma. 

Quando se comparam os falantes desta mesma língua, originários de uma outra 

região geográfica, certamente identificam-se diferenças de uso, sem contudo, tratar-

se de outro sistema linguístico.  

Estudos relacionados à história da língua portuguesa e à história do 

português do Brasil já demonstram as características da língua falada em além-mar 

e sua variação. No começo do século XX, Vasconcellos (1987) considera o 

português do Brasil como dialeto (como fez para todo o português europeu e 

ultramarino). Tratando das características do português do Brasil, diversidade 

geográfica e diversidade cultural, Teyssier (1987) afirma que os linguistas vêm 

tentando elaborar mapas dos dialetos brasileiros, como já proposto para outras 

línguas da Europa.  

                                            
2 O linguista deve, entretanto, admirar o trabalho incessante dos dialetólogos que deixaram o seu 
gabinete de trabalho para passar numerosos dias na companhia dos fiéis guardiões da língua falada, 
a qual só raramente conheceu a honra de ser empregada como língua escrita. Suas contribuições 
são agora uma documentação muito valiosa para traçar a história da evolução da linguagem humana. 
(POP, 1950, p. IX-X) (Tradução nossa). 
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A proposta de 1953 para delimitação dos falares regionais do Brasil, fruto da 

revisão que faz Nascentes da apresentada em O linguajar Carioca em 1922, é 

considerada uma referência para a maioria dos trabalhos que pretendem descrever 

a variação dialetal no Brasil. O autor divide o Brasil em dois grandes grupos de 

falares: a) o do Norte, que engloba os subfalares: Amazônico e Nordestino e b) o do 

Sul, que engloba o Baiano, o Fluminense, o Mineiro e o Sulista. A proposta de 

Nascentes é completada com uma área definida pelo autor como território 

incaracterístico. 

Um dos problemas a serem solucionados pela Dialetologia brasileira, hoje, é o 

de que, passadas mais de seis décadas da delimitação dos falares regionais do 

Brasil, por Nascentes (1953), os pesquisadores brasileiros, embora empenhados e 

incansáveis, ainda não conseguiram, com base em dados coletados in loco, atestar 

a atualidade da divisão dialetal proposta pelo autor ou traçar novo perfil para as 

áreas dialetais brasileiras. 

A publicação de atlas linguísticos estaduais e regionais colabora para a 

identificação de falares regionais do Brasil, mas não fornece, ainda, elementos 

suficientes para a definição de áreas dialetais. O projeto de pesquisa para 

elaboração de atlas nacional (Projeto ALiB), em andamento, vem atender a este 

anseio, delineado entre os seus objetivos e explicitado como o estabelecimento de 

isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil. 

De acordo com Mota (2006b), mesmo constatando-se a importância dos 

avanços alcançados com a publicação dos atlas regionais brasileiros, existe, ainda, 

a dificuldade de intercomparação entre os dados publicados nos atlas, quer seja 

pela adoção de metodologias distintas, quer seja pela distância temporal que se 

instituiu entre as publicações (APFB – 1963 ao ALERS - 2002) e, no que se refere à 

“atualização” da subdivisão dialetal, em seis falares, proposta por Nascentes (1953), 

a autora afirma “a necessidade de um maior conhecimento das áreas dialetais 

brasileiras, especialmente, daquelas que ainda não dispõem de atlas regionais” 

(p.351).  

Documenta-se que a maioria dos trabalhos que objetivam traçar áreas 

dialetais, ou confirmar a proposta de Nascentes (1953), se pauta no nível fonético de 

análise da língua. Observa-se que traçar áreas dialetais com base no léxico não é 

tarefa fácil e a muitos pode fazer crer que não é possível empreender tal intento.  
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Alguns estudos voltados para o campo léxico na Bahia, em Sergipe e em 

Minas Gerais demonstram resultados obtidos no que se refere à área dialetal do 

Falar Baiano de Nascentes (1953), tanto para constatar sua unidade, quanto para 

revelar sua diversidade (subáreas). 

A presente pesquisa se insere nessa temática e teve por meta definir áreas 

dialetais do Brasil, circunscritas à região denominada por Nascentes (1953) como 

Falar Baiano. A realização da pesquisa baseia-se na demanda por descrição da 

variante brasileira da língua portuguesa, sobretudo em busca da identificação e do 

reconhecimento de dialetos do português do Brasil.  

Documentar a situação dos dialetos no Brasil, justifica-se pela necessidade 

de: (i) descrever a realidade do português brasileiro, (ii) fornecer à comunidade 

linguística informação com base em dados empíricos e (iii) facultar aos docentes de 

língua portuguesa subsídios para atuação mais adequada e apropriada no ensino da 

língua vernácula. 

As perguntas que motivaram este estudo foram as seguintes:  

• Através do léxico, se podem delinear ou estabelecer áreas dialetais? 

• Na perspectiva sincrônica e com base no léxico de brinquedos e 

brincadeiras infantis, se pode atestar a vitalidade da área dialetal do 

Falar Baiano? 

• Há subáreas dialetais na área geográfica delineada para a pesquisa? 

Como elas estão configuradas? 

Estabeleceram-se, desta forma, os seguintes objetivos para a pesquisa: 

(i) examinar os dados do Projeto ALiB, com vistas a traçar 

isoglossas que definam o Falar Baiano, confirmando ou não o traçado 

estabelecido por  Nascentes (1953); 

(ii) identificar possíveis subáreas dialetais na área geográfica 

estudada e  

(iii) verificar a viabilidade de traçar/delinear áreas ou subáreas 

dialetais com base nos estudos do léxico. 
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Para alcançar os objetivos propostos, adotaram-se os pressupostos teóricos 

da Dialetologia, da Geografia Linguística e da Lexicologia e tomou-se como corpus 

da pesquisa um extrato do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil  (Projeto 

ALiB), concentrando-se nos dados do Questionário Semântico Lexical - QSL, área 

semântica: jogos e diversões infantis. (Comitê..., 2001, p. 34, 35). 

A escolha do campo léxico jogos e diversões infantis deveu-se, sobretudo, à 

importância que os brinquedos e as brincadeiras infantis possuem na formação 

cultural e social dos indivíduos. As atividades lúdicas favorecem a descrição da 

cultura de um povo, revelando crenças e tradições. O estudo desse campo léxico 

contribuiu para revelar regiões dialetais, em específico na área geográfica em 

estudo.  

Para esta pesquisa, foram selecionadas 57 localidades pertencentes a 4 das 

5 regiões geográficas brasileiras, compreendendo 11 estados da Federação. Dentre 

as localidades selecionadas, 35 foram elencadas por Antenor Nascentes em Bases 

para elaboração do Atlas do Brasil (1958). 

A amostra é constituída de 244 inquéritos linguísticos, dos quais se extraem 

as respostas às questões 155 a 167 do QSL, que totalizam, aproximadamente, 40 

horas de gravação e um levantamento de dados que documenta um total superior a 

4000 ocorrências. 

A população investigada é composta de 244 informantes, distribuídos de 

forma equânime entre ambos os sexos e duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 

anos) e com distribuição regular entre dois graus de escolaridade. 

Os dicionários de língua portuguesa adotados para a pesquisa lexicográfica 

foram: Houaiss (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006). Consultou-se também 

Cascudo (1954), um dicionário sobre o folclore brasileiro.  

A Tese está estruturada em três volumes. 

No primeiro volume constam cinco capítulos, além das referências 

bibliográficas. A Introdução corresponde ao primeiro capítulo. 

O capítulo 2 traz a Fundamentação Teórica da pesquisa que engloba: (i) uma 

revisão de conceitos básicos da Dialetologia; (ii) a interface entre Dialetologia e 

Sociolinguística; (iii) o percurso histórico da Dialetologia brasileira; (iv) a Geografia 
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Linguística, método por excelência da Dialetologia, e em especial os estudos de 

áreas dialetais brasileiras. O léxico dos jogos e diversões infantis vem contemplado 

na segunda parte do capítulo.  

O capítulo 3 foi dedicado à metodologia do trabalho e teve por objetivo 

especificar os procedimentos metodológicos adotados para a realização da 

investigação linguística. Nele estão apresentados os dados gerais do Projeto ALiB e 

descrevem-se: (i) o corpus da pesquisa, dando informações sobre o questionário 

(recorte campo léxico: jogos e diversões infantis e aplicação); (ii) a rede de pontos; 

(iii) a constituição da amostra (pesquisa de campo) e (iv) os informantes. Finaliza-se 

com a descrição dos critérios adotados para a análise e a classificação dos dados, 

bem como da cartografia temática empreendida. 

O capítulo 4 corresponde à análise dos dados e fundamenta-se nas respostas 

coletadas com base na aplicação do Questionário Semântico Lexical. Está dividido 

em três grandes partes: na primeira, subdividida em 13 itens sequenciados, vem 

apresentada a análise detalhada empreendida para cada brinquedo ou brincadeira 

infantil; na segunda, demonstra-se a organização dos dados em grupos de 

frequência, busca-se apresentar uma visão do conjunto constituído a partir da 

descrição feita nos itens anteriores e na terceira parte, discute-se a variação 

diatópica identificada a partir do corpus estudado, trata-se de unidade na diversidade 

e diversidade na unidade. Consideram-se os critérios definidos e adotados para 

definição de áreas e subáreas dialetais e apresenta-se o esboço de possíveis 

regiões dialetais existentes na área geográfica estudada: Falar Baiano e Subáreas 

A, B, C e D. 

Ao final do Volume I, no capítulo cinco, são apresentadas as considerações 

finais, a relação entre os objetivos propostos e os resultados alcançados, bem como 

são anotadas as contribuições da pesquisa para a Dialetologia brasileira, em 

especial para a descrição de áreas dialetais, e as possíveis linhas de continuidade 

do trabalho. 

O Volume II foi dedicado à apresentação do produto cartográfico da Tese, se 

constitui num conjunto de cartas centrado no léxico dos jogos e diversões infantis e 

apresenta os resultados que retratam a variação diatópica, foco primordial da 

Geolinguística, a que se deu prioridade nesta análise, nada obstante reconhecer-se 
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a importância do enfoque na perspectiva sociolinguística e da sua representação 

cartográfica.  

Esse volume é formado por 40 cartas, 7 das quais são introdutórias, 23 são 

semântico-lexicais, 1 é fonética e 9 são cartas-resumo que contêm o traçado de 

isoléxicas definidoras de áreas dialetais, demarcadas e identificadas como Subáreas 

dialetais A, B, C e D. Como encarte ao volume, encontra-se a versão dos 

documentos em meio digital.  

O Volume III desta Tese corresponde aos Apêndices e Anexos. Dos 

Apêndices constam: (i) os quadros gerais referentes às localidades, aos inquéritos e 

aos informantes e às suas profissões; (ii) os quadros gerais de ocorrências por 

agrupamentos e (iii) os quadros-resumo da pesquisa em dicionários. Nos Anexos, 

encontram-se documentos que apoiaram o trabalho de pesquisa, como aqueles 

integrantes do Questionário do Projeto ALiB.  

Cabe registrar que esta Tese de Doutorado, vinculada ao Projeto Atlas 

Linguístico do Brasil, foi realizada com base em material inédito de pesquisa, e teve 

a análise autorizada pelo Comitê Nacional do Projeto. Com os resultados aqui 

trazidos, pretende-se, de alguma maneira, contribuir para a desafiante empreitada 

que é a elaboração de um atlas linguístico para o Brasil e a descrição do português 

brasileiro nessa sincronia. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Objetivando o estudo do Falar Baiano, uma das áreas dialetais do Brasil 

descritas por Nascentes (1953), tendo por base os dados referentes ao léxico dos 

brinquedos e brincadeiras infantis, tomou-se como pressuposto teórico desta 

pesquisa a Dialetologia. Para o desenvolvimento deste item destacam-se os 

seguintes aspectos: (i) conceitos básicos; (ii) a interface entre Dialetologia e 

Sociolinguística; (iii) o percurso histórico da Dialetologia brasileira; (iv) a Geografia 

Linguística, método por excelência da Dialetologia, e em especial os estudos de 

áreas dialetais brasileiras. O léxico dos jogos e diversões infantis vem contemplado 

na segunda parte do capítulo.  

2.1 DIALETOLOGIA 

2.1.1 Revisando conceitos básicos 

A língua falada é essencialmente a primeira manifestação linguística dos 

homens e base para os estudos da linguagem. estudso sobre Língua e linguagem 

tem sido alvo de observação durante todos os períodos da história da humanidade, 

motivo para discussão, questionamentos e publicações em torno do tema. 

Pensando-se na língua como uma atividade própria e exclusiva dos seres humanos, 

verifica-se que ela possibilita uma diversidade de atos, quer informativos, quer 

filosóficos, quer interacionais. Ela funciona promovendo a comunicação entre os 

componentes de uma dada comunidade, resulta de processos históricos evolutivos e 

é um produto social. 

Os estudos linguísticos, em sua longa história, passaram por períodos bem 

marcados, que, de certa forma, não deixaram transparecer a necessidade de 

envolver língua e sociedade como aspectos interligados e não excludentes. Como 

afirma Vandresen: 

[...] na maior parte do século XX a lingüística estrutural, particularmente a 
americana, ficou amarrada a postulados que não permitiam o enfoque das 
atitudes do falante ou outros dados extralingüísticos que explicassem a 
variação encontrada. (1974, p.09). 

É Coseriu (1973) que, ao criar o trinômio, sistema, norma y habla (sistema, 

norma e fala), em contrapartida ao binômio saussuriano langue e parole (língua e 

fala), se baseia, entre outros, no critério social para estabelecer o elemento 
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intermediário norma. Segundo o autor, para caracterizar o fenômeno linguístico 

deve-se levar em consideração o fato de que certos elementos são: 

[...] sociales, es decir, normales y repetidos en el hablar de una comunidad, 
y que, sin embargo, no pertencen al sistema funcional de las formas 
lingüísticas, o sea que ya sobre la base del llamado “producto linguístico” 
puede establecerce un sistema normal, distinto del sistema funcional que se 
establece en el plano superior de abstracción, el de las “formas 
lingüísticas.”3 (p. 56) 

A separação bem nítida entre indivíduo e sociedade postulada por Saussure 

é, então, questionada por Coseriu (1973), que não descarta a possibilidade de 

envolvimento de um terceiro elemento intermediário, qual seja, o coletivo, o social, 

representado pela norma. Como confirma o autor, 

[...] la dicotomia saussureana resulta demasiado rígida también por la 
concepción del individuo que tiene Saussure, un individuo completamente 
separado de la sociedad y que no sería él mismo “colectividade” [...] en la 
parole individual no habría, según Saussure, nada de “coletivo”. Pero, si así 
fuese, si existe realmente esse abismo entre sociedad e individuo, ¿ cómo 
podría subsistir aquella íntima interdependencia entre langue e parole que el 
mismo Saussure reconoce ? [...] Saussure hace una distinción demasiado 
rígida entre “individual” y “social” [...].4 (p.56). 

A língua, vista a partir da divisão tripartida proposta por Coseriu (1973), 

apresenta aspectos implícitos e explícitos a ela, que permitem diferentes enfoques, a 

saber: 

(a) Aspectos relativos ao espaço geográfico em que uma língua é falada - 

fatores diatópicos. 

(b) Aspectos relativos aos estratos sociais e culturais existentes dos falantes 

de uma língua - fatores diastráticos, diagenéricos e diageracionais. 

(c) Aspectos relativos ao uso da língua pelos falantes nos diversos contextos 

ou registros em que ocorrem os atos de fala - fatores diafásicos. 

                                            
3 [...] sociais, isto é, normais e repetidos na fala de uma comunidade, e que, no entanto, não 
pertencem ao sistema funcional das formas linguísticas, ou seja, que sobre a base do chamado 
‘produto linguístico’ (a língua) pode-se estabelecer um sistema normal diferente do sistema funcional 
que se estabelece no plano superior de abstração, o das ‘formas linguísticas’. (Tradução nossa). 
4 [...] a dicotomia saussuriana mostra-se demasiadamente rígida também pela concepção de 
indivíduo que tem Saussure, um indivíduo completamente separado da sociedade e que não seria o 
mesmo que “coletividade” [...] na parole individual não havia, segundo Saussure, nada de “coletivo”. 
Mas se assim fosse, se existisse realmente esse abismo entre sociedade e indivíduo, como poderia 
subsistir aquela íntima interdependência entre langue e parole que o próprio Saussure reconhece? 
[...] Saussure faz uma distinção demasiadamente rígida entre “individual” e “social” [...]”. (Tradução 
nossa). 
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Dentre esses, destaca-se, por ser aquele em que se centrará esta pesquisa, o 

aspecto diatópico.  

A primeira questão a considerar diz respeito ao conceito de dialeto. Os 

falantes de uma dada língua, uma vez reunidos em uma determinada região 

geográfica tendem a utilizar a língua de uma mesma forma. Ao serem comparados 

os falantes desta mesma língua, originários de uma outra região geográfica, 

certamente, identificam-se diferenças de uso, sem contudo, tratar-se de outro 

sistema linguístico. Cada subsistema identificado pode ser chamado de dialeto. Os 

dialetos também podem ser divididos em subdialetos. 

Sobre o conceito de dialeto, Câmara Jr.(1986) apresenta a seguinte definição: 

Do ponto de vista puramente lingüístico, os dialetos são falares regionais 
que apresentam entre si coincidência de traços lingüísticos fundamentais. 
Cada dialeto não oferece, por sua vez, uma unidade absoluta em todo o 
território por que se estende, e pode dividir-se em subdialetos, quando há 
divergência apreciável de traços lingüísticos secundários entre zonas desse 
território. (p.95). 

Identificam-se os dialetos de uma língua, estudando as unidades linguísticas 

recorrentes, reunidas por um conjunto de traços linguísticos comuns. Para traçar os 

limites entre os dialetos, utilizam-se linhas virtuais, que são denominadas isoglossas. 

Os aspectos diatópicos, diastráticos, diagenéricos, diageracionais ou diafásicos 

podem estar representados através de isoglossas e quando da reunião dessas por 

meio de feixes de isoglossas. As linhas isoglóssicas servem para representar, em 

mapas, os limites entre os dialetos de uma língua, ou, em particular, de um 

fenômeno de língua que se está estudando e se quer demarcar geograficamente. É 

importante destacar que as isoglossas não correspondem, necessariamente, aos 

limites político-geográficos existentes nos mapas. 

A propósito do conceito de dialeto, Ferreira e Cardoso (1994, p. 12-13) 

afirmam que “dialeto é um subsistema inserido no sistema abstrato que é a própria 

língua” e que “para tornar mais claro o que se entende por dialeto sua distribuição e 

relação com a língua histórica [...] é oportuno rever o conceito de isoglossa” que, 

segundo as autoras, é “uma linha virtual que marca o limite, também virtual, de 

formas e expressões linguísticas”.  

De acordo com Chambers e Trudgill (1994), uma das preocupações da 

Dialetologia é a determinação de isoglossas. Para os autores, o uso do termo pelos 
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dialetólogos data de 1892. Trata-se de um neologismo baseado num termo da 

meteorologia (isoterma).  

Isoglosa significa literalmente, igual <<lengua>> (iso + glosa). 
Presumiblemente quiere expresar el hecho de que una línea trazada a 
través de una región mostrará dos áreas en cada una de las cuales coincide 
algún aspecto del uso lingüístico, pero que difieren una de la otra. (p. 139).5 

As isoglossas prestam-se para demarcar contrastes e consequentemente 

apontar semelhanças em espaços geográficos (isoglossas diatópicas). Também 

podem mostrar contrastes e/ou semelhanças linguísticas socioculturais (isoglossas 

diastráticas) ou ainda podem configurar diferenças de estilo (isoglossas diafásicas). 

No que se refere à natureza dos fatos linguísticos considerados, uma isoglossa pode 

ser: lexical ou isoléxica; fônica ou isófona; morfológica ou isomorfa; semântica ou 

sintática, as duas últimas sem uma denominação específica.  

Ilustram-se isoléxicas por meio das Figuras 1, 2 e 3, exemplos de carta 

linguísticas elaboradas e apresentadas no Esboço de Atlas Lingüístico de Minas 

Gerais - EALMG (1977), Atlas Lingüístico do Paraná - ALPR (1994) e Atlas 

Lingüístico de Sergipe - ALS II (2005), como se vê a seguir. 

 

Figura 1 – Carta 60 do EALMG – Isoléxica de china (china = bolinha de gude). 
Fonte: RIBEIRO; ZÁGARI; PASSINI; GAIO (1977). 

                                            
5 Isoglossa significa literalmente “igual língua” (iso + glossa). Provavelmente quer expressar o fato de 
que uma linha traçada através de uma região mostrará duas áreas em cada uma das quais coincide 
algum aspecto do uso linguístico, mas que diferem uma da outra. (Tradução nossa). 
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Figura 2 – Carta 168 do ALPR – Isoléxica de urupê (urupê = fungo, cogumelo). 
Fonte: AGUILERA (2005, p. 174). 

 

 

Figura 3 – Carta s.n.º  – Isoléxicas de borbulha, mouco, peteca e quartinha. (borbulha = bolha 
de queimadura; mouco = surdo; peteca = estilingue e quartinha = vasilhame para água). 
Fonte: CARDOSO (2005, p.69 - introdução). 
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Como atestam Chambers e Trudgill (1994, p. 148 a 152), tanto quando tratam 

das categoriais estruturais das isoglossas (léxicas, de pronúncia, fonéticas, 

fonêmicas, morfológicas, sintáticas e semânticas) ou de sua hierarquização, não há 

uma padronização para o traçado de isoglossas e nem para sua organização 

hierárquica (se for necessário sobreposição ou comparação de isoglossas distintas).  

(…), a lo largo de la historia de la dialectología, nadie ha conseguido diseñar 
con éxito un procedimiento satisfactorio o un conjunto de principios que 
determinen que isoglosas o qué haces deberían considerarse superiores a 
otros. (ibid. p. 139).6 

O exposto também foi observado nas Figuras 1, 2 e 3, cada uma delas com 

tipos de traçados distintos: Figura 1- traçado em hachura; Figura 2 - preenchimento 

sólido e Figura 3  - sobreposição de isoléxicas com traçado em hachuras.  

Os autores também registram a existência da dialetometria e destacam sua 

importância para o traçado das áreas dialetais, embora não aprofundem o tema dos 

modelos estatísticos para desenho de isoglossas. 

De acordo com Manuela Ferreira e outros (1996, p. 488), o termo 

dialetometria foi criado por Jean Séguy para nomear diversos métodos matemáticos 

e estatísticos que são aplicados aos dados coletados, objetivando determinar o grau 

de semelhança ou de dessemelhança que existe entre os dialetos de uma língua. 

Aspectos da aplicabilidade do método da dialetometria não serão aprofundados aqui 

e nem utilizados para a cartografação dos dados da pesquisa. 

Mesmo não havendo um modelo por excelência adotado pelos dialetólogos 

para empreender o traçado das isoglossas e determinar os limites do dialetos e uma 

vez visto que esses são definidos por feixes de isoglossas, um segundo conceito 

importante a ser observado é o de falares.  

Muitos autores consideram falares e dialetos sinônimos. Há os que não 

pensam assim. Rossi (1969) justifica que evitou, deliberadamente, o termo dialeto 

por entender não estarem os dialetos do Brasil devidamente documentados7 e, 

sobretudo, por verificar que o termo dialeto não era usado no Brasil (daquela época) 

em sentido apenas linguístico, mas carregava um valor “politicamente depreciativo” 

e “culturalmente hierarquizante”.  
                                            
6 Em toda a história da dialetologia, ninguém conseguiu criar, com êxito, um procedimento satisfatório 
ou conjunto de princípios que determinem que isoglossas ou traços deveriam ser considerados 
superiores a outros. (Tradução nossa). 
7 Atente-se para a data da informação:1969.  
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Mattoso Câmara Jr. (1986) apresenta a seguinte definição para falares: 

Línguas de pequenas regiões, através de um território lingüístico dado, que 
se distinguem umas das outras por oposições superficiais dentro do sistema 
geral de oposições fundamentais que reúne todas numa língua comum (v.). 
Os dialetos (v.) são a rigor conjuntos de falares que concordam entre si por 
certos traços essenciais. (p.115) (grifo nosso). 

Considerando que dialeto e falares são sinônimos, ou, como defendido por 

Mattoso Câmara Jr , dialeto pode ser interpretado como um conjunto de falares, e 

que dialeto não carrega intrinsecamente nenhum sentido negativo, percebe-se que, 

erroneamente, tem sido comum chamar dialeto as línguas que supostamente são 

“simples” ou “primitivas”. Efetivamente, não há como conceituar línguas como 

“simples” ou “primitivas”, não há rigor científico que sustente tais afirmações.  

Dialeto é uma forma particular de uso da língua, adotada por uma 

comunidade de fala. Como exemplos, se podem considerar o inglês norte 

americano, inglês britânico, inglês australiano ou o espanhol falado nas Américas 

em oposição ao falado na Europa, e, mais precisamente o português europeu e o 

português brasileiro. 

Ressalte-se que é difícil estabelecer limites precisos para os dialetos, mesmo 

valendo-se dos feixes de isoglossas. É necessário afirmar, concordando com Silva-

Corvalán (1988, p. 9) que “Los limites dialectales ya sean diatópicos o diastráticos, 

son borrosos; no es posible trazar una línea divisória única entre dos dialectos.”8, daí 

se considerar que os dialetos que constituem uma língua formam um continuum sem 

limites extremamente rígidos. Em suma, uma língua é um conjunto de dialetos cujos 

falantes podem se entender, o que é válido para o português, que além de vários 

dialetos e subdialetos, falares e subfalares, possui dois padrões reconhecidos 

internacionalmente: o português de Portugal e o português do Brasil. 

Na atualidade, já não mais se considera dialeto como “língua estropiada”, 

“língua de pouco prestígio”. Dialeto é visto como, de fato uma variedade de língua. 

Desse modo, opta-se aqui pelo estudo dos dialetos do português falado no 

Brasil, e em especial dos falares que compõem esse dialeto, concordando com 

Câmara Jr. quando afirma serem esses “línguas de pequenas regiões”. Com a 

pesquisa, busca-se estudar a área geográfica de um desses falares: o Falar Baiano. 

                                            
8 Os limites dialetais, quer sejam diatópicos ou diastráticos, são imprecisos; não é possível traçar uma 
linha divisória única entre os dialetos. (Tradução nossa). 
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Caracterizada como a ciência que estuda os dialetos de forma sistemática e 

interpretativa, a Dialetologia surgiu no século XIX e, segundo Nelson Rossi (1980): 

[...] se propõe inventariar, sistematizar e interpretar as variantes de uma 
língua, ou de um grupo de línguas definido por qualquer afinidade entre 
elas, com especial atenção à distributividade – espacial, cronológica, 
sociocultural etc. – dos traços lingüísticos depreendidos. Baseia-se no 
princípio geral, formulado por Schuchardt, e de fácil comprovação empírica, 
de que toda língua se caracteriza pela <unidade na diversidade> e pela 
<diversidade na unidade>. (p. 3298). 

Os falantes de uma língua, independentemente de sua idade, sexo, classe 

social ou origem geográfica, conhecem ou têm consciência da variação linguística. 

Eles não perdem de vista, quer sejam brasileiros oriundos do norte ou do sul do 

país, que falamos a mesma língua (unidade), entretanto a variação diatópica é 

considerada aquela que é mais perceptível (diversidade). Segundo Castilho (2010): 

De todas as variedades do português, a variedade geográfica é a mais 
perceptível. Quando começamos a conversar com alguém, logo 
percebemos se ele é ou não originário de nossa região. [...]. A visibilidade 
da variedade geográfica logo chamou atenção dos estudiosos, criando-se a 
Dialetologia para o seu estudo. Dialetólogos brasileiros ecoaram iniciativas 
europeias semelhantes. (p. 198). 

É sobre o importante papel da Dialetologia para o estudo da variação 

diatópica que se ocupa esta pesquisa, sem deixar, no entanto de considerar os 

aspectos sociais. 

A variação, que se observa tanto nos níveis de análise da língua (fonético-

fonológico, morfossintático, semântico-lexical ou pragmático-discursivo) quanto em 

seus aspectos histórico, social ou interacional, pode ser estudada sobre vários 

enfoques. De acordo com Manuela Ferreira e outros (1996), quando: 

[...] a variação está relacionada com factores geográficos – diferentes usos 
da língua em regiões diferentes – fala-se em variação diatópica (do grego 
topos, <<lugar>>) ou geolinguística ou ainda dialectal. [...]. A fala utilizada 
em diferentes regiões possui características próprias. A Dialectologia é a 
disciplina que as procura descobrir e descrever, tentando, identificar áreas 
mais ou menos coesas, assim como determinar os factores que levaram à 
sua formação. (p. 480). 

Sobre o conceito de Dialetologia, sua importância e tradição, e, sobretudo, 

seu papel em relação à Sociolinguística, Silva-Corvalán (1988) afirma: 
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La Dialectologia es una disciplina con una larga tradición, con una 
metodología bien establecida y una valiosa literatura. Es indudable que la 
dialectología ha hecho aportes de importancia a sociolingüística y a la 
lingüística en general. (p. 8)9 

Sendo a Dialetologia uma ciência de larga tradição, suas contribuições para a 

consolidação da Sociolinguística são normalmente apontadas.   

Dialetologia e Sociolinguística podem, até certo ponto, ser consideradas 

sinônimo, já que estudam ou se dedicam a observar a língua falada e seus usos 

numa dada comunidade de fala. De acordo com Silva-Corvalán, (1988, p. 8), “Así 

como la sociolingüística, la dialectología ha reconocido desde siempre la existencia 

de la heterogeneidad lingüística.” 10 

Muitos são os trabalhos que se dedicam a definir esses e outros ramos da 

linguística moderna. Em verdade, as duas estão bem próximas, pois como dito, 

utilizam a língua falada como objeto de estudo e observam as variantes sociais que 

atuam nos contextos de fala. Há registros de trabalhos em que se pode verificar 

pontos de contato entre elas, quando por exemplo se dedicam à variação fonológica. 

SILVA-CORVALÁN (1988, p. 14) aponta, para a variação fonológica, o trabalho de 

Terrell (1981) sobre a aspiração e a elisão do –s e implosivo nos vários dialetos do 

castelhano, trazendo a interface entre as ciências. 

Sua diferenciação se dá a partir do momento em que se focaliza ou se 

verticaliza cada perspectiva de trabalho. A Sociolinguística ocupa-se da variação e 

da mudança e busca traçar as “fronteras sociales”. A Dialetologia tem por finalidade 

estabelecer os limites relacionados ao espaço geográfico de certos usos linguísticos, 

“las fronteras geográficas” (SILVA-CORVALÁN, 1988, p. 9), mas os pontos de 

contato são sempre passíveis de identificação. 

Tratando da variação social, em suas diversas perspectivas de análise, 

Moreno Fernández (2009), retomando a discussão sobre a larga e tradicional 

experiência metodológica da Dialetologia, traz um importante depoimento sobre os 

aportes que a Sociolinguística trouxe para o conhecimento da variação linguística, 

quando exemplifica a descrição da variação diagenérica. 

                                            
9 A Dialetologia é uma disciplina com larga tradição, com uma metodologia bem estabelecida e uma 
valiosa literatura. É indiscutível que a Dialetologia trouxe contribuições importantes à sociolinguística 
e à linguística em geral. (Tradução nossa). 
10 Assim como a Sociolinguística, a Dialetologia havia reconhecido desde sempre a existência da 
heterogeneidade linguística. (Tradução nossa). 
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La experiencia de la dialectología y de la geografía lingüística en el estudio 
de la variación lingüística es muy rica y sugerente, pero, sin duda, la mayor 
parte de lo que hoy sabemos acerca de la conducta lingüística de hombres 
y mujeres se lo debemos a la sociolingüística. (p. 41).11 

Sobre a Dialetologia já ter trabalhado com fatores sociais, o autor relembra 

que essa ciência não deixava de lado os fatores sociais ao estudar a variação 

diatópica. Como exemplo, aponta alguns atlas que já usavam os aspectos sociais 

em suas descrições da língua de uma comunidade de fala.  

La geografía lingüística, por su parte, también ha conocido proyectos, 
encabezados por el Atlas Italo-Suizo de Jud  y Jaberg (1928-1940), en los 
que diversos factores sociales han tenido un lugar destacado (Moreno 
Fernández, 1996). Pensamos, por ejemplo, en los atlas lingüísticos 
norteamericanos, encabezados por los trabajos de Kurath (1973), en el 
Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay, (Thun y Elizaincín, 
2000) en el Atlas Lingüístico de México, dirigido por J. M. Lope Blanch 
(1991), en Atlante Linguistico de La Sicilia, dirigido por Rufino (1991), o en 
el Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha, de Garcia Mouton 
y Moreno Fernández (1993; 2003). (MORENO FERNÁNDEZ, 2009, p. 
290).12 

Para o autor, há um ponto em que as duas ciências vão se distanciando, da 

grande experiência da Dialetologia, se vale a Sociolinguística, que passa a trilhar 

caminho em separado. 

Una vez que la sociolingüística fue reconocida no sólo como una forma de 
hacer investigación, sino como una corriente de estudio capaz de explicar 
multitud de aspectos anteriormente mal tratados y de aportar nuevos 
principios teóricos y nuevas posibilidades metodológicas, la disciplina se ha 
ido consolidando, a la vez que ha aumentado el número de investigadores 
que le dedican toda su atención. (ibid. p. 290).13 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 A experiência da Dialetologia e da Geografia Linguística no estudo da variação linguística é muito 
rica e sugestiva, mas, sem dúvida, a maior parte do que hoje sabemos sobre o comportamento 
linguístico de homens e mulheres se deve à sociolinguística. (Tradução nossa). 
12 A Geografia linguística, por sua vez, também conhece projetos, encabeçados pelo Atlas Italo-Suizo 
de Jud  y Jaberg (1928-1940), em que os fatores sociais tiveram um lugar de destaque (Moreno 
Fernández, 1996). Pensemos, por exemplo, em atlas linguísticos norteamericanos, iniciados pelo 
trabalho de Kurath (1973), no Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay, (Thun y Elizaincín, 
2000), nol Atlas Lingüístico de México, dirigido por J. M. Lope Blanch (1991), no Atlante Linguistico de 
La Sicilia, dirigido por Rufino (1991), ou no Atlas Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha, de 
Garcia Mouton y Moreno Fernández (1993; 2003). (Tradução nossa). 
13 Uma vez que a sociolinguística foi reconhecida não só como uma forma de fazer pesquisa, mas 
como um corrente de estudo capaz de explicar muitos aspectos anteriormente mal tratados e de 
aportar novas possibilidades teóricas e metodológicas, a disciplina foi sendo consolidada, reforçada 
pelo número crescente de pesquisadores que se dedicam a sua atenção total. (Tradução nossa). 
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2.1.2 Dialetologia e Sociolinguística: as interfaces 

Há que se registrar um caminho inverso, quando a Dialetologia é quem 

recebe as contribuições da já consolidada Sociolinguística. Silva-Corvalán (1988), a 

propósito do tema, e da descrição das mútuas trocas afirma: 

[...] la dialectología y la sociolingüística comparten algunos intereses 
básicos. Aún más, la sociolingüística se ha construído sobre algunos pilares 
teóricos y empíricos de la dialectologia. Por otra parte, la dialectología se 
podría beneficiar incorporando algunos de los principios y técnicas propios 
de la sociolingüística […]. (p. 15).14 

É fato que a Dialetologia já controlava os fatores sociais, embora não 

necessariamente os utilizasse para explicar a variação linguística. Aportes 

metodológicos da Sociolinguística como a utilização de métodos quantitativos de 

análise, estudo da variação diatópica associada à variação diagenérica, 

diageracional ou diastráticas são exemplos da interface que se instituiu. 

Considerando os aspectos de natureza sociolinguística, pode-se também 

dizer que dentro de uma mesma região, que caracteriza um determinado dialeto, 

também há variação. Ou seja, levando-se em conta os aspectos sociais, os diversos 

registros linguísticos e também as diferenças de idade e gênero, falantes de uma 

mesma região podem utilizar a língua de maneira diferente. 

A relação entre a língua e os fatos sociais não pode ser desconsiderada 

quando se estudam fenômenos linguísticos. No entanto, os estudos em 

Sociolinguística não são tão antigos como a muitos pode parecer. As relações entre 

língua e sociedade são importantes e passaram a ser objeto de estudo mais 

explícito a partir do advento da Sociolinguística. 

A Sociolinguística pode ser definida como o estudo dos fenômenos 

linguísticos que têm relação ou correlação com os fatores sociais. Este campo 

interdisciplinar que atua nas fronteiras entre língua e sociedade mostrou-se fértil nos 

últimos anos da década de 70 e “causa estranheza constatar que, à exceção de 

alguns dialetólogos e etnolinguistas, ficasse tão despercebida a dimensão social das 

formas linguísticas.” (VANDRESEN, 1974, p.9). 

                                            
14 [...] a Dialetologia e a Sociolinguística compartilham algumas preocupações básicas. Além disso, a 
Sociolingüística foi construída sobre alguns fundamentos teóricos e empíricos da Dialetologia. Por 
outro lado, a Dialetologia poderia se beneficiar através da incorporação de alguns dos princípios e 
técnicas da Sociolinguística [...].(Tradução nossa). 
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Nos estudos em linguística na década de 60, não se separavam claramente 

as relações entre língua, cultura e sociedade. Desta forma, em compêndios da 

época, pode-se encontrar a “Etnolinguística”, a “Psicolinguística” e a 

“Sociolinguística” juntas.  

Necessário se faz definir mais precisamente o que é Sociolinguística, pois 

conceituá-la, exclusivamente, como a relação entre língua e sociedade ou como a 

disciplina responsável pelo estudo dos fenômenos linguísticos relacionados a fatos 

sociais é muito impreciso e não satisfaz, nem engloba os seus objetivos. 

Em busca de uma conceituação mais específica de Sociolinguística chegou-

se a Brigth (1974), que assim se manifesta: 

Se tentarmos ser mais exatos, observaremos que a sociolingüística difere 
de algumas preocupações anteriores com as relações língua - sociedade, 
pelo fato de que, seguindo novas perspectivas da própria lingüística, 
considera tanto a língua quanto a sociedade como sendo uma estrutura e 
não uma coleção de itens. [...] A tarefa da sociolingüística é, portanto, 
demonstrar a covariação sistemática das variações lingüística e social, e, 
talvez, até mesmo demonstrar uma relação causal em uma ou outra 
direção. (p.17). 

Silva-Corvalán (1988) explicita quais os fatores sociais que podem ser 

levados em consideração para um estudo sociolinguístico, 

Estos factores sociales incluyen los diferentes sistemas de organización 
política, económica, social o geográfica de una comunidad, factores 
individuales que tienen repercusiones sobre la organización social en 
general, como la edad, el sexo y el nivel de educación, la etnia del individuo, 
aspectos históricos, la situación inmediata que rodea la interacción; en una 
palabra, lo que se há llamado el contexto externo en que ocurren los hechos 
linguísticos. (p. 01)15 

A Sociolinguística Quantitativa surge a partir de William Labov, em 1963, com 

o estudo sobre o inglês falado na ilha de “Martha’s Vineyard” (Massachusettes / 

EUA), seguido do estudo sobre a estratificação social do inglês falado em Nova 

Iorque e o da língua dos negros adolescentes do Harlem, também em Nova Iorque, 

entre outros. 

Labov (1983) pretendia reforçar a ideia de que língua e sociedade são itens 

importantes e inseparáveis, se se quer fazer um estudo da modalidade falada de 

                                            
15 Estes fatores sociais incluem os diferentes sistemas de organização política, econômica, social ou 
geográfica de uma comunidade, fatores individuais que têm repercussões sobre a organização social 
em geral, como a idade, o sexo, e o grau de escolaridade, a etnia do indivíduo, aspectos históricos, a 
situação imediata que envolve a interação; em suma, o que se tem chamado de o contexto externo 
em que ocorrem os fatos linguísticos. (Tradução nossa). 
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uma língua. Fatores externos à língua devem ser vistos associados aos fatores 

internos (morfológicos, fonológicos, sintáticos e suas interrelações), um fenômeno 

linguístico não pode ser analisado exclusivamente sob um destes prismas. Sobre a 

posição de Labov, assim se manifesta Tarallo (1985): 

[...] O modelo de análise proposto por Labov apresenta-se como uma 
reação à ausência do componente social no modelo gerativo. Foi, portanto 
William Labov quem, mais veementemente, voltou a insistir na relação entre 
língua e sociedade e na possibilidade, virtual e real, de se sistematizar a 
variação existente e própria da língua falada. (p.17). 

Ainda confirmando que ao lado dos componentes estruturais de uma língua, 

não se devia deixar de averiguar os componentes sociais, Silva (1994, p. 33) assim 

se manifesta: 

[...] a primazia das condicionantes sociais tinha uma justificativa adicional: 
assinalava uma postura teórica oposta à idealização gerativista e mostrava 
o comportamento de um falante/ouvinte real, numa comunidade lingüística 
longe de ser homogênea. Desenvolvia-se, assim, uma Sociolingüística 
precisa, rigorosa, em síntese, científica, apoiada nos métodos de análise 
quantitativa introduzidos por Labov (1969) e refinados por Cedergren e 
Sankof (1974). 

Seguindo o modelo proposto por Labov, vários linguistas estudaram a língua 

falada; alguns trabalhos deste período inicial da Sociolinguística são sobre: o 

espanhol falado no Panamá; o espanhol falado nos EUA por porto-riquenhos; o 

francês de Montreal, Canadá e, com relação ao português do Brasil, as normas 

faladas no Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

Por trabalhar com números e dar tratamento estatístico aos dados analisados, 

o modelo de análise de fatos linguísticos de Labov passou a ser conhecido como 

“Sociolinguística Quantitativa Laboviana”. 

O objeto de estudo da Sociolinguística, como explicitado anteriormente, é a 

língua falada em correlação com o contexto social no qual ela é empregada. Para 

executar uma pesquisa sociolinguística necessário se faz levantar uma hipótese de 

trabalho, estabelecer um método para a realização do mesmo, selecionar os 

informantes, fichar os dados e, por fim, analisá-los.  

De acordo com Tarallo (1985, p.20), a análise sociolinguística, de modelo 

quantitativo, prevê que a representatividade do corpus seja “sempre avaliada em 

função da variável estudada e com base nos objetivos centrais do estudo em 

questão.” Tendo uma hipótese de trabalho e um corpus para análise, o pesquisador 
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passa a avaliar quais os fatores que podem ser estabelecidos para caracterizar o 

fenômeno linguístico a ser estudado, mais precisamente quais os fatores 

condicionadores deste fenômeno. 

Estes fatores podem ser de dois tipos: 

(a) fatores linguísticos, estruturais ou internos e 

(b) fatores extralinguísticos, sociais ou externos. 

Como fatores linguísticos, estruturais ou internos podem ser citados os 

fonológicos, os morfológicos, os sintáticos, os semânticos e suas interfaces. Os 

externos, extralinguísticos ou sociais mais frequentemente abordados nos estudos 

sociolinguísticos são: idade, gênero, grau de escolaridade, profissão, tipo de registro 

linguístico e classe social. Cabe ao pesquisador avaliar que fatores são pertinentes 

para o trabalho, a partir do conhecimento da variável a ser estudada e dos objetivos 

aos quais se propõe a pesquisa e desta forma selecionar corretamente quais os 

fatores internos e externos que devem ser abordados e testados nos dados 

coletados. 

A análise de um fenômeno linguístico pode ser feita levando-se em 

consideração os fatores extralinguísticos isoladamente. Porém, o que se verifica é 

que na maioria dos estudos os pesquisadores inter-relacionam os fatores. Isso 

ocorre porque, na fala, os fatores convivem livremente e não se podem estabelecer 

as características de uma dada língua sem ter em mente que os fenômenos 

coexistem. O próprio Labov testou estas interferências entre os fatores no estudo de 

“Martha’s Vineyard”. Em suma, para estudar um fenômeno linguístico, o investigador 

precisa observar a inter-relação entre os fatores externos e internos.  

Deve-se destacar que, de acordo com Moreno Fernández (1998, p.33), “... en 

realidad no es posible conocer de antemano qué tipo de variables sociales van a 

actuar sobre unos elementos linguísticos en una comunidad dada”.16 Isto é, a 

escolha metodológica de trabalhar com três variáveis externas não necessariamente 

pode conduzir a conclusões precisas.  

                                            
16 “... na realidade não é possível saber de antemão que tipo de variáveis sociais vão atuar sobre 
alguns dos elementos linguísticos de uma dada comunidade.” (Tradução nossa). 
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As variáveis sociais selecionadas servirão para observar a variação linguística 

em foco. Não se deve esperar que elas produzam todas as respostas de análise que 

se quer empreender.  

Os fatores externos selecionados para o trabalho com o corpus da pesquisa 

foram gênero, faixa etária e grau de escolaridade. Opta-se, na Tese, pela 

apresentação em cartografia temática apenas da variação diatópica. No capítulo de 

análise de dados, considerações sobre as variáveis controladas, em geral, estão 

relacionados a exemplos de fala dos informantes que ilustram os fenômenos da 

variação identificados na pesquisa. 

A seguir, são feitas breves considerações sobre os três fatores controlados na 

pesquisa e que em geral se referem a trabalhos voltados para os estudos em 

fonética ou morfossintaxe e estão associados à adoção da variável de prestígio. 

Trabalhos sobre a variação lexical associada aos fatores sociais não estão 

considerados no que se descreve em seguida. 

Alguns autores têm estudado como o fator gênero (variação diagenérica) 

pode estar relacionado aos fenômenos linguísticos mais novos ou recentes em uma 

língua. Porém estes trabalhos ainda são poucos, e os resultados são divergentes, 

tendo em vista que a preferência das mulheres por uma determinada forma parece 

estar relacionada ao fator prestígio. 

No que se refere à faixa etária (variação diageracional), a observância da 

variável, em geral, tem sido valorizada porque pode favorecer o estudo da variação 

e principalmente da mudança linguística. Tendo em vista que a mudança linguística 

não é um fenômeno rápido e imediato, mas sim fruto de um processo longo de 

variação, no qual várias formas linguísticas podem coexistir, até que uma se 

sobreponha às outras, o estudo do fator faixa etária pode contribuir para explicação 

da variação e da mudança linguísticas, observável, nesse caso, em tempo aparente. 

Em referência ao fator grau de escolaridade (variação diastrática), os estudos 

em Sociolinguística têm demonstrado que o número de anos que o indivíduo passou 

submetido aos aprendizados fornecidos pela escola pode ser determinante para a 

adoção de formas de prestígio ou próximas da norma. Moreno Fernández (1998, 

p.55) afirma que “estamos ante un factor de primer orden que merecería ser 

considerado como una variable independiente más, junto a otras como la edad o el 
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nivel socioeconómico, y no como un factor desdibujado dentro de un complejo y 

confuso concepto de ‘clase’.”17 

Tradicionalmente, o grau de escolaridade (também conhecido como grau ou 

nível de escolarização, grau ou nível de instrução ou grau ou nível de estudos) é 

determinado pelo uso de categorias gerais de escolaridade: não alfabetizados, 

alfabetizados, ensino fundamental, ensino médio (completos ou incompletos) e 

ensino superior (completo ou incompleto), por exemplo. 

2.1.3 Dialetologia no Brasil 

Preliminarmente, e não poderia ser diferente, pois que é necessário situar o 

caminho da Dialetologia brasileira associada às trilhas já percorridas pela ciência 

antes do seu desenvolvimento no Brasil, convém assinalar que os estudos dialetais, 

no mundo, têm marco fundador no final no século XVIII, como afirma Pop (1950, p. 

XXII): “C’est seulement à la fin du XXVIIIe siècle que les dialectes ont retenu dune 

manière constante l’attention des linguistes [...]”.18  

Registra-se o século XIX, como a época em que se estabelece de fato a 

Dialetologia, como se concebe na atualidade. Há contibuições importantes a 

registrar no período. Cardoso (2010) assinala duas delas: (i) o pioneirismo na 

apuração das diferenças dialetais, por representar a primeira recolha sistemática de 

dados línguísticos por Charles-Étienne Coquebert do Montebret, em 1807 e (ii) a 

publicação por Adrien Balbi, em 1826, do Atlas Ethnographique du globe, por conter 

a primeira manifestação de natureza dialetal sobre o português do Brasil. 

No Brasil, os estudos dialetais têm seu início com a descrição do português 

brasileiro em confronto com o português europeu, feita pelo Visconde de Pedra 

Branca, em 1826, como consta da Introduction do Atlas ethnographique du globe de 

Adrien Balbi. 

Na descrição das duas variantes do português, Domingos Borges de Barros, 

o Visconde de Pedra Branca, registra, do ponto de vista do léxico, divergências entre 

o português brasileiro e o português europeu. Traz um conjunto de palavras 

                                            
17 “[...] este é um fator importante que mereceria ser considerado como uma variável independente, 
junto com outras, tais como idade ou status socioeconômico, e não como um fator deslocado dentro 
de um complexo e confuso conceito de "classe".” (Tradução nossa). 
18 É somente no final dos séculos XXVIII, que os dialetos passam, de maneira constante, a ser objeto 
de atenção dos linguistas. (Tradução nossa). 
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reunidas em dois grupos (i) “Noms qui on changé de signification” e (ii) “Nons em 

usage au brésil et inconnues em Portugal”. 19 De acordo com Cardoso (2010, p. 39), 

as palavras do primeiro grupo são seguidas da significação no Brasil e em Portugal, 

e as do outro grupo são apresentadas com o significado que recebem na variante 

brasileira da língua. 

Ferreira e Cardoso (1994, p. 37), sobre o trabalho de Domingos de Barros, 

registram ter o autor sobre a língua do Brasil afirmado que ela reflete “a doçura do 

clima e dos habitantes” e que foi “enriquecida por palavras e expressões novas, 

tomadas de empréstimo às línguas indígenas e inexistentes no português 

continental.” 

Estabelecido o marco inicial dos estudos dialetais no Brasil, descrevem-se, a 

seguir, as quatro fases da história da Dialetologia brasileira, as quais vêm 

representadas na Figura 4.  

A periodização foi estabelecida, ao longo da história por vários 

pesquisadores, assim, tem-se: Nascentes (1952, 1953) propõe as duas primeiras 

fases, Ferreira e Cardoso (1994) reformulam a proposta do autor, acrescentando 

uma terceira fase, e, finalmente, Mota e Cardoso (2006) retomam a divisão e 

estabelecem a quarta fase. A periodização de cada fase (marcos iniciais e finais), 

seus fundadores e a importância de cada uma delas estão apontados e discutidos 

detalhadamente, a seguir. 

 

Figura 4 – História dos estudos dialetais no Brasil – periodização 
 

As duas primeiras fases dos estudos dialetais do Brasil foram definidas por 

Antenor Nascentes (1952, 1953) e constam descritas e publicadas em dois números 

da revista ORBIS.   

                                            
19 (i) Nomes que mudaram de significação/significado e (ii) Nomes usados no Brasil  e desconhecidos 
em Portugal (Tradução nossa). 
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- Inicia-se em 1826, quando o brasileiro Domingos Borges de Barros 1ª fase 

publicou o estudo sobre o português, na obra de Balbi (1826), e encerra-se em 

1920, com a publicação da obra O Dialeto Caipira de Amadeu Amaral. 

É caracterizada, sobretudo, pela produção de trabalhos voltados para o 

campo léxico, que culminam na publicação de vocabulários, glossários, dicionários e 

léxicos regionais. Ferreira e Cardoso (1994) elencam a título ilustrativo, 14 obras de 

cunho lexicográfico publicadas no período. Registram, nessa etapa, a presença do 

primeiro estudo de natureza gramatical, O idioma hodierno de Portugal comparado 

com o do Brasil de José Jorge Paranhos da Silva (1879). A importância da 1ª fase é, 

sobretudo, revelar o interesse que já se tinha à época no Brasil pelos estudos 

lexicográficos e os registros da variação regional. 

Inicia-se em 1920 com a publicação de O Dialeto Caipira de Amadeu 2ª fase - 

Amaral e encerra-se em 1952, ano da publicação do Decreto 30.643, de 20 de 

março de 1952. 

Identificada, sobretudo, pela produção de trabalhos de cunho monográfico, 

apresenta, ainda, como na fase anterior, grande número de publicações de vertente 

lexicográfica. Nesta fase, deve-se registrar, ainda, a publicação da 1ª edição da obra 

O Linguajar Carioca em 1922 de Antenor Nascentes e A língua do Nordeste (1934) 

de Mário Marroquim. 

As produções monográficas que caracterizam a 2ª fase refletem a 

preocupação com a realidade linguística de áreas específicas além da abordagem 

do léxico, que caracterizava a fase anterior, enfocam também os outros níveis de 

análise da língua (fonética, morfologia, sintaxe e semântica). A seguir, apresentam-

se considerações sobre os três importantes nomes e trabalhos da época. 

Amadeu Amaral, em O Dialeto Caipira (1920), obra de um paulista que 

estudou os usos da língua portuguesa em seis cidades do estado de São Paulo, 

descreve pronúncia, aponta questões de gramática e trata do vocabulário da região 

estudada. Um destaque se faz ao estudo do “r” caipira, também anotado com “r” 

retroflexo, marca da fala caipira. 

Antenor Nascentes publica O Linguajar Carioca em 1922, obra enquadrada 

nesta fase dos estudos dialetais, que a partir da 2ª edição passa a se chamar 

apenas O Linguajar Carioca, e que tem grande relevância para a Dialetologia 
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brasileira. A obra traz contribuições inegáveis à ciência dialetológica, pois no estudo 

vem publicada a 1ª versão da clássica divisão dialetal dos falares do Brasil, de que 

se tratará em item dedicado ao estudo de áreas dialetais brasileiras. Na obra está 

demonstrado um meticuloso estudo monográfico de descrição da língua falada pelos 

cariocas, recobre aspectos da morfologia, da fonética, da sintaxe e do léxico da área 

descrita. 

Mário Marroquim em A língua do Nordeste, publicada em 1934, notadamente, 

demonstrando seu interesse pelos estudos dialetais e atento ao escasso número de 

publicações sobre o tema, afirma no primeiro capítulo da sua obra: 

Não está ainda feito o estudo do dialeto brasileiro. A enorme extensão 
geográfica em que o português é falado no Brasil dá a cada região 
peculiaridade e modismos desconhecidos nas outras, e exige, antes da obra 
integral que se fixe e defina nossa diferenciação dialetal, trabalhos 
parcelados, feitos com critério e honestidade, sobre cada zona do país. 
(MARROQUIM, 1996, p. 9). (grifo nosso). 

Atendendo ao que ele estabeleceu no primeiro capítulo o autor descreveu a 

língua de Alagoas e Pernambuco, fazendo um trabalho que recobre a fonética, a 

fonologia, a sintaxe, a morfologia e o léxico.  

Somam-se às três obras destacadas, outras que caracterizam essa 2a fase, 

que como afirma Cardoso (2010) se distribuem, segundo o enfoque que as domina, 

em quatro grupos diferenciados. No primeiro grupo estão léxicos e glossários 

regionais; no segundo grupo, encontram-se obras de caráter geral que tratam de 

questões numa perspectiva mais ampla e globalizante; no terceiro grupo estão os 

estudos de caráter regional e, finalmente, um quarto grupo que engloba os estudos 

específicos sobre a contribuição africana. 

A importância da 2ª fase é atribuída à demarcação de áreas dialetais 

brasileiras, a que se junta a publicação de estudos monográficos como os de 

Amaral, Nascentes, Marroquim e outros. 

Ferreira e Cardoso, em seu livro Dialetologia no Brasil, obra publicada em 

1994, reformulam a proposta de Nascentes, formalizam o encerramento da 2ª fase e 

propõem a 3ª fase. A finalidade do trabalho das autoras é “identificar e demarcar as 

três diferentes tendências dominantes em cada uma das épocas consideradas.” 

(MOTA; CARDOSO, 2006, p 18). Na proposta, as autoras reconhecem e reafirmam 

os marcos temporais estabelecidos por Nascentes (1952 e 1953), em artigos 
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publicados na revista ORBIS, pois não tinham o objetivo de contraposição ao autor. 

Trata-se de apontar a continuidade dos estudos dialetais no Brasil que, a partir de 

1952, têm grande avanço metodológico, concretização da pesquisa dialetológica, 

bem como afirmação e expansão da Geolinguística brasileira. 

– Inicia-se em 1952 com a publicação do Decreto 30.643, de 20 de 3ª fase 

março de 1952 e encerra-se em 1996, ano da retomada do projeto para elaboração 

de um atlas linguístico nacional – O Projeto ALiB. 

Vem caracterizada, sobretudo, pela produção e publicação de trabalhos 

baseados em corpora constituídos de forma sistemática. Registra-se a publicação do 

Decreto 30.643, de 20 de março de 195220, quando o governo brasileiro, ao definir 

as finalidades da Comissão de Filologia da recém-criada Casa de Rui Barbosa, 

determinou como sua principal tarefa a elaboração do Atlas Linguístico do Brasil.  

Nessa fase, a Geolinguística Brasileira toma corpo, impulsionada pelo 

Decreto e importantes pesquisadores e suas produções merecem ser considerados. 

É a fase do tributo aos dialetólogos. 

Posta na letra da lei, a geografia linguística no Brasil não teria encontrado 
desenvolvimento sem o trabalho relevante e pioneiro dos que com ela se 
sentiam comprometidos. E dentre esses, quatro nomes merecem destaque 
especial pelo trabalho realizado, pelo empenho na defesa da questão 
dialetal e pela contribuição definitiva na implantação dos estudos de 
geografia linguística: Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Celso 
Cunha e Nelson Rossi. (FERREIRA; CARDOSO, 1994, p 44). 

Destacam-se, a seguir, algumas obras importantes para a 3ª fase, que são 

contribuições dos dialetólogos. Os quatro foram grandes incentivadores da 

realização do Atlas Linguístico do Brasil. 

Antenor Nascentes publica as Bases para a elaboração do Atlas Linguístico 

do Brasil, em 1958. Republica, em 1955, Divisão dialectológica do território brasileiro 

na Revista Brasileira de Geografia, quando tem oportunidade de discutir outras 

divisões dialetais do Brasil e da qual se fará um estudo detalhado (cf. 2.2). Para 

Nascentes (1953, p. 24) o estudo que empreendia não era para aquela geração, 

mas para uma geração que viria após 100 anos. Fato que se concretiza, na 

atualidade, com a publicação dos atlas linguísticos brasileiros. 

                                            
20 O Decreto 30.643, de 20 de março de 1952, registra, em forma de lei, a intenção de publicação do 
atlas linguístico do Brasil. A Lei foi regulamentada pela Portaria n.º 536, de 26 de maio de 1952. 
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Serafim da Silva Neto publica o Guia para Estudos Dialectológicos no Brasil, 

de 1957. O autor em diversas oportunidades afirmou a necessidade e a urgência de 

se estudarem os falares brasileiros, recomendando que se ministrassem anualmente 

disciplinas de Dialetologia Brasileira nos cursos de Letras. O autor também se fez 

presente na 2ª fase, tendo produzido a Diferenciação e unificação do português do 

Brasil e Capítulos da história da língua portuguesa falada no Brasil, publicados em 

1946 e reunidos, em 1950, na Introdução ao estudo da língua portuguesa no Brasil.  

Celso Cunha publica, em 1958, Língua portuguesa e realidade brasileira, na 

obra afirma que a língua portuguesa, no Brasil, seguiu uma deriva diversificadora e 

que os atlas linguísticos poderiam mostrar tal fato ao serem realizados. 

Nelson Rossi, pioneiro na pesquisa Geolinguística no Brasil, originada na 

Universidade Federal da Bahia, coordena a pesquisa e a publicação do primeiro 

trabalho em Geografia Linguística realizado no Brasil – O Atlas Prévio dos Falares 

Baianos – APFB (1963), ao qual seguiram-se muitos outros atlas linguísticos 

publicados. 

A importância da  é marcada, justamente, pela consolidação da 3ª fase

pesquisa dialetal e pela publicação de atlas linguísticos estaduais e regionais, 

confirmando o desenvolvimento satisfatório da Geolinguística brasileira que se 

iniciou nessa fase.  

Mota e Cardoso (2006), revisitando a divisão de Ferreira e Cardoso (1994), 

mais de uma década depois de ter sido estabelecida a 3ª fase, apresentam a 

proposta de inclusão de uma nova fase para delimitar os estudos dialetais no país, 

que tem como marco a retomada de um projeto de Atlas Linguístico do Brasil. Desta 

forma, pode-se afirmar que a 3ª fase encerra-se em 1996, ano em que se realiza em 

Salvador, Bahia, o Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a 

Geolinguística no Brasil, momento em que se constitui o Comitê Nacional do Atlas 

Linguístico do Brasil (Projeto ALiB). 

– Inicia-se em 1996 e estende-se até o momento atual, tendo como 4ª fase 

marco a retomada do projeto de elaboração de um Atlas Linguístico para o Brasil. 

Caracterizada pela implementação de linhas de pesquisa em Geolinguística 

em várias universidades brasileiras, apresenta-se também como a fase em que se 

amplia o número de atlas linguísticos publicados ou em elaboração e pela 
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incorporação de novas dimensões ao trabalho e à pesquisa dialetológica. Segundo 

Mota e Cardoso (2006): 

A nova fase da Geolingüística se faz notar, ainda: a) pela ampliação do 
campo de estudo que não se restringe mais aos dados fonético-fonológicos 
e léxico-semânticos, como em geral, nos atlas tradicionais, incorporando 
dados morfossintáticos, pragmático-discursivos, metalingüísticos, etc, [...] b) 
pela própria apresentação dos dados que nos atlas atuais, ditos de 2ª e 3ª 
gerações, se fazem acompanhar de comentários lingüísticos e de CDs [...]. 
(p. 23). 

As autoras atestam que do ponto de vista metodológico, a 4ª fase reflete o 

momento em que se incorporam os princípios implementados pela Sociolinguística, 

a partir da década de 60 do século XX, “abandonando-se a visão monodimensional 

[...] que predominou na Geolinguística hoje rotulada de ‘tradicional’.” (MOTA; 

CARDOSO, 2006, p. 21). Inaugura-se a Geolinguística Pluridimensional 

Contemporânea. 

2.1.4 A Geolinguística como método da Dialetologia 

A Geolinguística, método da Dialetologia e o ramo dos estudos da língua em 

que se insere o trabalho de pesquisa, consolidou-se a partir dos finais do século XIX. 

A publicação do Atlas Linguistique de la France (ALF) de Jules Gilliéron (1902-1910) 

é considerado o marco decisivo dessa consolidação. Tal publicação, além de dar 

início à cartografia linguística, promoveu a abertura de trilhas para a realização e 

publicação de trabalhos nesse campo, tanto na Europa, inicialmente, quanto no 

resto do mundo. Embora Jules Gilliéron seja considerado o fundador da Geografia 

Linguística, outros linguistas como Leibniz, Johannes Schimidt e Hugo Schuchardt 

prenunciaram o método geográfico por tentarem realizar algo nesse campo. 

Por Geografia Linguística entende-se, de acordo com Coseriu (1965): 

[…] la expresión “geografía lingüística” designa exclusivamente un método 
dialectológico y comparativo […] que presupone el registro en mapas 
especiales de un número relativamente elevado de formas lingüísticas 
(fónicas, léxicas o gramaticales) comprobadas mediante encuesta directa y 
unitaria en una red de puntos de territorio determinado, o, por lo menos, 
tiene en cuenta la distribución de las formas en el espacio geográfico 
correspondiente a la lengua, a las lenguas, a los dialectos o a los hablantes 
estudiados. (p.5).21 

                                            
21 [...] a expressão “geografia linguística” designa, exclusivamente, um método dialetológico e 
comparativo [...] que pressupõe o registro em mapas especiais de um número relativamente elevado 
de formas linguísticas (fônicas, lexicais ou gramaticais) comprovadas mediante pesquisa direta e 
unitária numa rede de pontos de um determinado território, ou, pelo menos, leva em conta a 
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Do exposto, confirma-se a pertinência de se caracterizar a Geolinguística 

como o método da Dialetologia. É a primeira, que como pressuposto metodológico 

da segunda, recomenda a pesquisa sistemática que compreende, para sua 

execução, as seguintes etapas: 

(i) preparação, na qual são selecionados os pontos a investigar 

(constituição da rede de pontos, estudos prévios sobre o histórico das localidades, 

entre outros aspectos); 

(ii) confecção do questionário, tendo sido determinado o campo linguístico 

a ser investigado; 

(iii) trabalho de coleta do material (execução da pesquisa de campo); 

(iv) exegese e análise dos materiais recolhidos; 

(v) registro do material coletado em mapas, que constituem os atlas, ou 

em forma de trabalhos de cunho monográfico e 

(vi) estudo e interpretação do material revelado pelos mapas e atlas.  

Como método, a Geolinguística, ou Geografia Linguística, relaciona-se com a 

Geografia, por meio da ciência da Cartografia, não só pelo emprego comum do 

instrumento cartográfico, mas também porque revelam um aspecto essencial das 

relações entre vida social e cultural do homem em seu ambiente natural. 

Sobre Cartografia, é necessário apresentar tanto as características definidas 

pela Geografia quanto pela Geolinguística, devido à característica multidisciplinar do 

trabalho de pesquisa. 

A contribuição da Cartografia enquanto ciência se dá, basicamente, em 

propiciar a representação espacial dos objetos de estudo dos pesquisadores (no 

caso, os linguistas), aos quais compete analisar os problemas, elaborar as sínteses 

e construir as teorias. De acordo com Teles e Ribeiro (2008): 

O termo Cartografia foi criado em 1839 pelo historiador português Manuel 
Francisco de Barros e Sousa (1791-1856), o Visconde de Santarém, que 
enviou uma carta a Francisco Adolfo Varnhagem (historiador brasileiro), 
indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas, na qual se lia: “... 
invento esta palavra já que aí se tem inventado tantas.” (p.3). 

                                                                                                                                       
distribuição das formas no espaço geográfico correspondente à língua, às línguas, aos dialetos e aos 
falantes estudados. (Tradução nossa). 
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Teles e Ribeiro (2006, 2008), tratando da cartografia do Projeto ALiB, 

revisitam os fundamentos teóricos da ciência cartográfica para apresentar conceitos 

básicos definidos pela Geografia. Destacam-se os seguintes: atlas, carta ou mapa 

temático, cartograma, carta, base cartográfica e carta base. (cf. também Figura 5). 

Um Atlas é definido como um conjunto de mapas ou cartas geográficas, de 

um conjunto de dados sobre determinado assunto, sistematicamente organizados e 

servindo de referência para a construção de informações de acordo com a 

necessidade do usuário. 

Um mapa temático (ou uma carta temática) é a representação dos fenômenos 

localizáveis de qualquer natureza e de suas correlações, não se limitando apenas à 

representação do terreno. Permite, dessa forma, que sejam feitas análises sobre o 

tema (ou assunto) cartografado e que estas possam ser relacionadas a outras 

informações obtidas através de outros instrumentos (por exemplo, dados de Censos 

ou de outros tipos de cadastros, simplesmente).  

Já um cartograma é definido como um esquema representativo de uma 

superfície ou parte dela, sobre a qual são apresentadas informações quantitativas e 

qualitativas, de eventos geográficos, cartográficos e socioeconômicos. 

Há autores que fazem a distinção entre mapa e carta, a qual pode se definida 

como uma “representação dos aspectos naturais e artificiais da terra, destinada a 

fins práticos da atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distâncias, 

direções e altitudes, bem como a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes 

((DSG))”. (TELES; RIBEIRO, 2006, p. 211). 
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Figura 5 – Conceitos básicos da cartografia 
Fonte: TELES; RIBEIRO (2006, p. 220). 

 

A elaboração de um mapa de qualquer natureza requer planejamento e várias 

perguntas devem ser respondidas antes do início da sua execução. As respostas a 

elas norteiam a definição do Projeto Cartográfico, que inclui, por exemplo, a 

preparação e definição das cartas-base e das cartas introdutórias, nas quais 

constarão informações etnográficas, sociais e ou culturais além de mapas de 

localização da região pesquisada (estado, mesorregiões, hidrografia, relevo, 

vegetação, etc). 

Da mesma forma que a delimitação do corpus, a escolha da metodologia 

aplicada à pesquisa de campo e à organização do material são etapas definidas 

para uma pesquisa sob a ótica linguística, há necessidade de efetuar mesmo 

procedimento preparatório, desta feita sob a ótica cartográfica. 

Um Atlas para ser elaborado, enquanto documento cartográfico, deve prever: 

a forma de apresentação, o formato (dimensões), o uso de cores, a definição dos 

documentos associados (tabelas, encartes), as formas de disponibilização dos 

resultados e os temas agregados (vegetação, hidrografia, circulação) já que dados 

geográficos não existem sozinhos no espaço – tão importante quanto localizá-los é 

descobrir e representar as relações entre eles. 

Pelo exposto, percebe-se que a maioria dos atlas linguísticos até o momento 
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publicados no Brasil são conjuntos de cartogramas, já que lhes faltam informações 

essenciais para que possam ser enquadrados como conjuntos de mapas ou cartas: 

orientação, sistema de projeção, sistema de referência para as coordenadas e 

escala.22 Nestes casos, sem invalidar o mérito científico do estudo linguístico, 

apenas o tema (fruto da carta temática) pode ser analisado, sem que se possa usá-

los nem para a extração de outras informações importantes tais como distâncias, 

direções, altitudes e localizações geográficas exatas e nem para o cruzamento com 

dados obtidos de outras fontes, que usem referências distintas. 

Sobre convenções, simbologia e legenda, a ciência cartográfica tem larga 

experiência e há uma gama de instruções e procedimentos metodológicos definidos 

e a serem seguidos. O mais importante sobre o tema é que os três itens estejam 

bem definidos, no Projeto Cartográfico e no Plano de Cartografia Temática, e 

explicitados ao leitor. Segundo Teles e Ribeiro (2008): 

Condicionada pela escala e pela generalização feitas, a simbologia 
(convenções cartográficas) é de extrema importância. Os elementos 
gráficos normalmente usados na representação são os pontos, círculos, 
traços, polígonos, cores, hachuras, etc. A variedade e a quantidade estão 
em função da escala. 
Uma convenção deve ser simples e também distinta, pequena e fácil de 
desenhar e permitir a redução sem que se torne ilegível. O uso de cores 
ajuda muito a se distinguir as convenções. [...], a carta final apresentará 
sempre múltiplas e variadas convenções que devem ser listadas e 
explicadas ao leitor, de forma que as informações nela contidas possam ser 
lidas e interpretadas sem dúvidas.  
As convenções são normalmente representadas na legenda [...] na parte 
inferior da carta. Na legenda de uma carta temática a representação tem 
que reproduzir a convenção da forma exata de como está representada na 
carta e somente aquelas que nela aparecem.  
Além da legenda, outras informações importantes são inseridas nas cartas 
com o intuito de completar e esclarecer: são as informações marginais. As 
mais comuns são: o título, a projeção cartográfica usada e os dados a ela 
associados, fontes das informações usadas na execução, data, escalas 
(gráfica e numérica), diagrama de articulação das folhas (se for o caso) e 
um mapa de localização da área em relação a uma área maior ou 
hierarquicamente mais importante contendo os principais limites 
administrativos nela contidos. (p. 8-9). (grifo nosso). 

Para cartografia temática, embora à época não nomeada assim pelo 

pesquisador, Coseriu (1965) apresenta o seu entendimento sobre mapas, inclusive 

tipologia, e atlas linguísticos: 

                                            
22 Para o Projeto ALiB, que será descrito no capítulo 2, entende-se que ele será “um Atlas temático 
composto por cartas linguísticas e destas poderão ser feitas medições, avaliações quantitativas e 
qualitativas do tema linguístico sobre uma base cartográfica gerada para esse fim.” (TELES; RIBEIRO 
2008, p. 4). 
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Segundo o autor, os mapas linguísticos além de permitirem observações de 

caráter generalista acerca do funcionamento da linguagem como meio de 

intercomunicação social, revelam a conexão entre a língua e os fatores geográficos 

ou geopolíticos. Permitem comprovar que as inovações nas línguas procedem de 

determinados centros e que a sua difusão se detém em certos limites constituídos 

por rios, montanhas, fronteiras políticas ou administrativas. 

Com base nos fatos linguísticos que registram, os mapas linguísticos podem 

ser: (i) mapas fonéticos (registram as variantes de um fonema comprovadas nas 

localidades investigadas); (ii) mapas léxicos (registram as palavras empregadas para 

expressar um mesmo conceito e (iii) mapas propriamente linguísticos (registram a 

integridade fônica e morfológica das expressões coletadas na pesquisa). 

De acordo com a maneira de apresentação, estão previstos dois tipos de 

mapas: (i) mapas sintéticos (estabelecem os limites das áreas correspondentes às 

formas comprovadas) e (ii) mapas pontuais (não estabelecem os limites, registram 

fielmente as formas coletadas). Tanto os mapas fonéticos, quanto os léxicos podem 

ser representados pela tipologia descrita. 

Comparando os atlas produzidos com objetivo estritamente geográfico aos 

atlas linguísticos propriamente ditos, Coseriu (1965) afirma que: 

[...] los atlas lingüísticos se distinguen de los atlas geográficos corrientes 
también porque no contienen mapas de varios territorios, sino una serie de 
mapas del mismo territorio, y precisamente un mapa para cada concepto o 
cada fonema (o serie de fonemas) cuya expresión o cuya realización 
concreta se han comprobado por le investigador en una red de puntos 
(localidades) previamente establecida. El mapa de fondo (…) es siempre el 
mismo: lo que cambia es el material lingüístico registrado. En otras 
palabras, los atlas lingüísticos son colecciones cartográficas de material 
lingüístico. (p.10, 11).23 

Um atlas linguístico é essencialmente uma “coleção de materiais linguísticos” 

que apresenta vantagens de clareza e imediata percepção dos fenômenos, com 

garantia da unidade técnica, da homogeneidade do material e da densidade de 

pontos estudados e, sobretudo, não apresenta fatos isoladamente num único falar, 

                                            
23 [...] os atlas linguísticos se ditinguem dos atlas geográficos correntes também porque não contêm 
mapas de vários territórios, mas uma série de mapas do mesmo território e, mais precisamente, um 
mapa para cada conceito ou de cada fonema (ou uma série de fonemas), cuja expressão ou cuja 
realização concreta tenham sido comprovadas pelo pesquisador em uma rede de pontos 
(localidades) previamente estabelecida. O mapa de fundo [...] é sempre o mesmo: o que muda é o 
material linguístico registrado. Em outras palavras, os atlas linguísticos são coleções cartográficas do 
material linguístico. (Tradução nossa). 
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mas no conjunto de falares, nos quais se articula um dialeto ou uma língua, 

oferecendo para cada fenômeno uma visão espacial simultânea que permite 

importantes deduções de ordem histórica, geral e comparativa. A investigação 

sistemática numa rede de pontos com malhas suficientemente estreitas permite 

supor que as formas do inventário não rastreadas não são muito numerosas e 

comprovar os limites e as áreas dos fenômenos registrados, bem como fazer 

deduções sobre o caráter “conservador” ou “inovador” de um dialeto.  

Na conclusão do ensaio sobre a Geografia Linguística, após ter apresentado 

ampla análise dos atlas já publicados até aquela época, Coseriu (1965) declara que 

o método geográfico constituiu uma das grandes conquistas da ciência da linguagem 

no século XIX. Afirma que a Geografia Linguística alcançou progresso muito 

considerável, aperfeiçoando cada vez mais os métodos de investigação direta da 

multifacetada realidade do falar e proporcionando aos linguistas utilizar “esos 

poderosos instrumentos de estudio que son los atlas lingüísticos”. (p. 42).  

Ela contribuiu ainda para mostrar com toda evidência que cada mudança 

linguística parte, em última análise, de um indivíduo falante e se difunde por razões 

sociais e culturais, como também não existem mudanças simultâneas em toda uma 

“língua”. Finalmente o próprio conceito de “língua” se modificou devido à noção de 

isoglossa adotada pela Geografia Linguística, pois deixou de ser vista como um 

organismo autônomo com “vida” independente do falante, mas, idealmente, como 

“sistema de isoglossas” que se estabelece com base no falar concreto e, 

historicamente, como unidade e continuidade de uma tradição linguística numa 

comunidade. 

É possível observar, através do estudo dos atlas publicados no mundo, a 

evolução do método da Geografia Linguística e as áreas geográficas abrangidas 

pelos diversos atlas. Trata-se a seguir de atlas nacionais, atlas regionais, atlas de 

família de línguas e atlas continentais.  

Considerando-se a língua numa visão ampla e global associada ao espaço 

político-geográfico, percebe-se que, inicialmente, o elemento motivador para a 

pesquisa dialetal foi a descrição da realidade linguística dos países. Desta forma, vê-

se que os primeiros atlas elaborados no mundo foram de caráter nacional, ou seja, 

retrataram a realidade linguística de um país, circunscrita aos limites político-

geográficos estabelecidos e não aos “limites expansivos” de uma dada língua. 
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Vejam-se, por exemplo: (i) na Europa, um atlas como o Atlas Linguistique de la 

France (ALF) de Jules Gilliéron (1902-1910); o Sprach- und Sachatlas Italiens und 

der Südschweiz (1928-1940) ou o Atlasul lingvistic român (1956-1972) e; (ii) na 

América, o Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia (1984) ou Atlas Linguístico de 

México (1990). 

Cada atlas nacional elaborado promoveu um melhor conhecimento linguístico 

e social dos países, naturalmente conduzindo as pesquisas para a elaboração de 

atlas mais específicos, mais detalhados e com rede de pontos mais densa: os atlas 

regionais. Atlas nacionais e regionais passam a ser elaborados em paralelo e um 

exemplo clássico desta fase é a publicação intitulada Nouvel Atlas Linguistique de la 

France par Région (1952) que se constitui de um conjunto de atlas regionais. 

Seguindo a iniciativa francesa, outros países produziram atlas regionais como o 

Atlasul lingvistic moldovenesc (1968-1973) e o Atlas lingüístic de la Vall d’Aran 

(1973). 

Com o avanço teórico-metodológico da Geolinguística e o conhecimento das 

línguas através da cartografia da realidade linguística de uma dada língua, 

constatou-se (como já era sabido) que os limites entre as línguas não se prendiam 

aos limites políticos e que também eram passíveis de estudo. É chegada a hora da 

elaboração de atlas de famílias de línguas. Um exemplo de mapeamento das 

línguas românicas na Europa é o Atlas Linguistique Roman – ALiR – (1996). 

Ampliando-se ainda mais a visão do espaço linguístico, para além do espaço 

geo-político, na Europa, em 1998, surge a publicação de um atlas continental: o 

Atlas Linguarum Europae (ALE) que é fruto de um imenso trabalho de Dialetologia 

enquanto ciência, sobretudo pelo método utilizado para elaboração do Atlas. 

Ainda tratando do método da Dialetologia, convém destacar que houve uma 

continuada evolução ao longo dos anos de desenvolvimento da ciência, no que se 

refere: ao estabelecimento da amplitude geográfica a considerar; às técnicas e aos 

fenômenos relativos à análise pré-cartográfica. Pode-se, com base nesses 

enfoques, classificar os atlas em três grupos:  
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(i) Atlas de 1ª geração - exibem os dados sem apresentar a interpretação 

dos fenômenos registrados.  

(ii) Atlas de 2ª geração - exibem os dados acompanhados de comentários 

interpretativos, os quais fornecem as principais considerações sobre os registros 

feitos.  

(iii) Atlas de 3ª geração - exibem os dados com as características dos atlas 

de 1ª ou de 2ª geração, às quais se soma a possibilidade de audição das respostas 

documentadas para cada informante. Os atlas de 3ª geração inauguram também a 

fase de publicação/divulgação de atlas em formato apenas digital ou digital e 

impresso (The Atlas of North American English – 2006). 

Considerando-se ainda o controle e o registro das variáveis sociais, não 

explicitados, embora muitas vezes controlados, registra-se, a título de 

exemplificação que os atlas de Hans Kurath (1939-1943 - Linguistic Atlas New 

England - LANE) e o de Thun e Elizaincín (2000 - Atlas Lingüístico Diatópico y 

Diastrático del Uruguay - ADDU) apresentam os dados sociais cartografados, tratam-

se, assim, de exemplos de atlas que utilizam a Geolinguística Pluridimensional. 

2.1.4.1 A Geolinguística pluridimensional 

Coseriu (1965), tratando das restrições a que o método da Geolinguística se 

impunha àquela época, de certa forma já “anunciava” os destinos e caminhos 

inovadores que a Geolinguística iria trilhar.  

[…] Los mapas no reflejen todo el hablar correspondiente a una lengua, 
como ya la señalaba el mismo Gilliéron. [...]. La variedad “horizontal” que 
comprueba esquemáticamente la geografía lingüística no es toda la 
variedad del lenguaje: existe también una variedad “vertical”, entre “capas” 
sociales y culturales, y en el hablar del mismo individuo, según las distintas 
situaciones y los distintos momentos expresivos. (p. 43).24 

Como se viu, apesar dos mapas não refletirem todo o falar correspondente de 

uma língua, pois, além da variedade horizontal, há uma variedade vertical entre 

estratos sociais e culturais, eles fornecem subsídios necessários para o 

desenvolvimento de novas pesquisas e novas investigações dialetais monográficas. 

                                            
24 [...] Os mapas não refletem todo o falar de uma língua, como foi apontado por Gilliéron. [...]. A 
variedade "horizontal” que comprova esquematicamente a Geografia Linguística não é toda a 
variedade da linguagem: há também uma variedade "vertical", entre "camadas" sociais e culturais, e 
na fala de um mesmo indivíduo, de acordo com diferentes situações e distintos momentos 
expressivos. (Tradução nossa). 
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Os fatores de natureza sociolinguística sempre estiveram presentes e 

controlados pela Dialetologia, desde o princípio dos estudos dialetais, embora, não 

necessariamente, com o rigor metodológico que se aplica na atualidade. Tal rigor 

vem amparado, sem dúvida, pela interface entre Dialetologia e Sociolinguística que 

se instituiu ao longo da história dos estudos linguísticos. 

Cardoso (2001) faz amplo passeio pela história da Dialetologia mundial, 

estuda os atlas publicados e descreve como as variáveis sociais estavam 

controladas ou como podem ser depreendidas por meio da análise cuidadosa das 

características dos informantes que vêm anotadas pelos pesquisadores. Um 

exemplo disso é o que a autora informa sobre o Atlas Linguistique de la France 

(ALF) (1902-1910): 

As variáveis sociais, embora sejam depreensíveis a partir do exame do 
perfil dos informantes, não comparecem registradas nas cartas e, também, 
não foram programaticamente definidas. Assim, observa-se que as idades 
se estendem dos 15 aos 85 anos; a presença de informantes do sexo 
feminino é bastante reduzida e, conseqüentemente, assimétrica em relação 
ao número de informantes do sexo masculino; e, finalmente, o nível de 
escolaridade vem a ser identificado por dedução das categorias de 
informantes: os que têm profissão que supõe instrução secundária e 
aqueles cuja ocupação indica a necessidade apenas de instrução primária. 
(p. 28). 

A forma como se apresentam os resultados alcançados pela chamada 

Geolinguística monodimensional ou tradicional refletiam o que Coseriu (1965) 

chamou de limitações do método Geolinguístico. Trata-se da representação 

cartográfica dos fenômenos linguísticos considerados, com enfoque exclusivo no 

aspecto diatópico. Informações associadas aos fatores sociais, quando dignos de 

observações e esclarecimentos poderiam constar do verso de cartas linguísticas. 

Mota e Cardoso (2006), ao tratarem da “Geolinguística brasileira em final do 

século XX”, e objetivando propor o início da 4ª fase da história dos estudos dialetais 

no Brasil, registram: 

Do ponto de vista metodológico, essa nova fase coincide com a 
incorporação dos princípios implementados pela Sociolinguística a partir da 
década de 60 do século passado, abandonando-se a visão 
monodimensional – monoestrática, monogeracional, monogenérica, 
monofásica, etc – que predominou na geolingüística hoje rotulada de 
“tradicional”. (p. 21). 

A Geolinguística pluridimensional ou Geolinguística Pluridimensional 

Contemporânea caracteriza-se pela adoção dos princípios metodológicos da 
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Sociolinguística no que se refere ao controle equilibrado dos fatores sociais e ao 

tratamento dos dados, e, sobretudo, por agregar ao aspecto diatópico as 

informações de natureza social estudadas. Tratando do tema, Mota e Cardoso 

(2006) afirmam: 

Na geolingüística pluridimensional contemporânea, soma-se ao parâmetro 
diatópico, prioritário em trabalhos dessa natureza, o interesse por outros 
tipos de variação, como a diagenérica, a diastrática, a diageracional, entre 
outras. E, para atender a tal exigência, incluem-se informantes dos dois 
gêneros, de diferentes estratos sociais e de mais de uma faixa etária, em 
lugar do tradicional “homem adulto, rurícola, analfabeto e sedentário” – o 
HARAS, como o identifica Zágari (1998, p. 36) ou NORM, segundo 
Chambers e Trudgill (1994, p. 57). (ibid. p. 21). 

É importante ressaltar que a interface entre Dialetologia e Sociolinguística, 

que promoveu a ampliação do campo de atuação da Dialetologia, em particular no 

redirecionamento de seu método de registro da variação no espaço geográfico, não 

alterou os princípios fundadores da ciência dialetológica. Segundo Cardoso (2002), 

não se deve deixar de registrar e enfatizar que a Geolinguística assume outros 

parâmetros que não o diatópico, quando passa a considerar as variáveis sociais, 

mas não deixa de ser eminentemente diatópica. 

[...] como afirmam Contini e Tuaillon (1996, p. 7) “A dialectologia tem por 
finalidade essencial estudar a variação geolingüística”. E nisso está a sua 
“identidade”, a definição do seu campo, a afirmação dos seus objetivos 
próprios. (CARDOSO, 2002, p. 14). 

Em conclusão ao trabalho que intitula: A geolingüística no terceiro milênio: 

monodimensional ou pluridimensional?, Cardoso (2002) reafirma de modo oportuno, 

o papel da Geolinguística hoje. 

Creio que a Geolingüística hoje, neste final de milênio, deve continuar a 
priorizar a variação diatópica, abrindo, porém, espaço para o controle de 
outras variáveis como gênero, idade e escolaridade, sem a busca 
obcecante da quantificação, mas tomando-as, de forma exemplificativa e 
não exaustiva, de modo a complementar os próprios dados areais. (p. 14). 

Não perdendo os horizontes traçados, mas em busca da melhor forma de 

manter-se eminentemente diatópica e poder revelar as faces da variação 

diageracional, diagenérica e diastrática, a Geolinguística Pluridimensional 

Contemporânea tem um grande desafio a enfrentar: Como representar por meio da 

cartografia temática os fenômenos da variação social? 

Sobre o tema, Margotti (2008), com base em Thun (2000), apresenta o 

desafio para a elaboração de mapas pluridimensionais: 
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Isso significa que o tratamento cartográfico dos dados tem um caráter muito 
mais complexo daquele da geolingüística tradicional, ou seja, passa-se de 
um detalhamento da superfície monodimensional (simples arealização), ou 
bidimensional (arealização dos dados e quantificação), para o espaço 
tridimensional (Thun, 2000, p. 192). Na geolingüística tradicional, os dados 
da pesquisa direta são expostos horizontalmente na dimensão diatópica, 
através de símbolos nos respectivos pontos do mapa base. Em nossa 
pesquisa, além da apresentação horizontal, os dados serão inscritos 
verticalmente, no eixo sociolingüístico, representado, neste caso, por uma 
cruz em cada ponto. (p. 3, 4). 

Encontra-se nos atlas publicados e em trabalhos monográficos a 

apresentação de dados através de cruz. A solução não é definitiva e nem adotada 

por todos os pesquisadores e outras propostas vão sendo incorporadas 

sistematicamente, a cada nova tentativa de representar as variáveis na dimensão 

plurivalente sem perder em legibilidade do produto cartográfico realizado. Teles e 

Ribeiro (2008), sobre a cartografia do Projeto ALiB, consideram: 

Para o ALiB estão consideradas três variantes sociais: gênero, faixa etária e 
escolarização. As variantes representadas em forma de cruz e consideradas 
em sua totalidade gerariam mapas praticamente ilegíveis. Um estudo de 
cada fenômeno poderá definir que o uso de representação em cruz se dará 
apenas para fenômenos específicos e para variantes isoladas. O 
cruzamento de todas as variantes poderá ser expresso em gráficos que 
devem ser apresentados no verso das cartas, quando necessário. (p. 12). 

Cardoso (2010), também tratando dos desafios e das soluções adotadas 

pelos linguistas e pelos cartógrafos, destaca dois pontos importantes a considerar: 

“a organização inteligente e a organização racional”. Para dar conta da pluralidade 

de dados que se entrecruzam, será necessário, efetivamente, ampliar e diversificar o 

número de cartas a elaborar, como já se pode observar através da experiência 

realizada para elaboração e publicação do Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático 

del Uruguay (Thun y Elizaincín, 2000). 

Margotti (2008) também afirma tal complexidade na elaboração de mapas 

pluridimensionais quando se associam vários “mapas” ao mapa, exclusivamente, 

diatópico. 

O grande desafio desta pesquisa foi, desde o início, a elaboração de mapas 
pluridimensionais que permitissem visualizar o grau de difusão do português 
nas áreas delimitadas e em diferentes grupos sociais. [...]. Um mapa 
pluridimensional, que representa a variação de um item fonético-fonológico, 
num determinado estilo de fala, pode indicar importante tendência de 
mudança lingüística. Todavia, ao juntar em um só mapa um conjunto de 
duas a três dezenas de mapas, representando a variação do mesmo traço 
fonético-fonológico em diferentes contextos lexicais e em diferentes estilos, 
aumentamos, sobremaneira, a capacidade de fazer generalizações sobre o 
fenômeno. Essa capacidade cresce ainda mais quando se agregam aos 
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mapas pluridimensionais outras informações estatísticas através da legenda 
ou de gráficos. (p.9). 

A leitura e compreensão do fenômeno cartografado vai se tornado cada vez 

mais difícil, quando se agregam vários “mapas” ao mapa diatópico. Para que não se 

perca o objetivo primeiro da Geografia Linguística, cabe à cartografia moderna 

descobrir os caminhos que proporcionem não só apresentação dos dados coletados 

e analisados, mas também, a possibilidade de interpretá-los. 

No que se refere à Geolinguística brasileira, registram-se exemplos de 

experiências bem sucedidas de cartografação de dados da variação diagenérica 

empreendidas na confecção do Atlas Linguístico do Paraná - ALPR (vol. I e II) e o do 

Atlas Linguístico de Sergipe II - ALS II. 

2.1.4.2 Os Atlas linguísticos no Brasil 

Os estudos em Geolinguística no Brasil datam de meados do século XX, 

embora trabalhos de cunho dialetal tenham sido produzidos desde o século XIX, 

época em que a Dialetologia, em outros países, já tinha atingido maior vulto e 

alcançado amplo desenvolvimento.  

A busca pela produção de um atlas linguístico para o Brasil, um atlas para a 

língua portuguesa falada no Brasil, é o sonho dos dialetólogos brasileiros. Em 1952, 

tal vontade se firma através de decreto. O Brasil, entretanto, toma o rumo da 

publicação de atlas regionais em primeiro lugar e só a partir de 1996, se retoma o 

sonho do atlas do Brasil (cf. 3.1 – O PROJETO ALiB). 

A história dos estudos dialetais no Brasil e a elaboração e publicação de atlas 

linguísticos não se viram atreladas à “letra da lei”. Na impossibilidade, em 1952, de 

iniciarem-se os trabalhos para a elaboração do atlas do Brasil, e considerando-se a 

participação e a opinião de importantes linguistas brasileiros, o Brasil dá os primeiros 

passos para entrar na 3ª fase dos estudos dialetais no país: 

Antenor Nascentes publica as Bases para a elaboração do atlas linguístico 
do Brasil (1958 e 1961), Serafim da Silva Neto se empenha na criação de 
uma «mentalidade dialectológica», exortação que aparece na «Introdução» 
do seu Guia para estudos dialectológicos, Celso Cunha defende a 
realização de atlas regionais, reconhecendo a impossibilidade, naquele 
momento, de realização de um atlas nacional, e Nelson Rossi dá o passo 
inicial para a Geografia Linguística do Brasil com a publicação do Atlas 
Prévio dos Falares Baianos (1963). (COMITÊ... 2009, p. 13, 14). 
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O mapeamento linguístico do Brasil se deu através dos atlas estaduais e 

regionais e o resultado da elaboração de tais atlas foi imprescindível para que se 

chegasse em 1996 a um projeto nacional. A elaboração e publicação de um atlas 

nacional não invalidará o trabalho já realizado, muito pelo contrário, fomentará o 

diálogo entre as obras e a melhor descrição da variante brasileira da língua 

portuguesa. 

Enumeram-se a seguir, os atlas publicados no Brasil (em ordem de 

publicação). 

Atlas Prévio dos Falares Baianos (APFB) - 1963  

• Período de elaboração: entre os anos 1960-62 
• Autor(es): Nelson Rossi; Dinah Maria Isensée e Carlota Ferreira 
• Características principais: o APFB foi o primeiro atlas linguístico 

brasileiro. Um dos objetivos desse atlas era o mapeamento da área 
baiana dos Falares Baianos (Nascentes, 1953). 

• Rede de pontos: 50 localidades. 
• Questionário: composto de 182 perguntas (extraídas de uma versão de 

questionário mais ampla com 3.000 questões), divididas nas áreas 
semânticas terra, vegetais, homem, animais. 

• Informantes: 100 informantes, 57 mulheres e 43 homens, com idade 
variando entre 25 e 60 anos. Com relação à escolaridade, todos eram 
analfabetos ou semi-analfabetos.  

 

Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais (EALMG) – 1977  

• Autor(es): Mário Roberto Lobuglio Zágari, José Ribeiro, José Passio e 
Antônio Gaio. 

• Características principais: o EALMG (volume I) é o segundo atlas 
linguístico elaborado no Brasil. Foi concebido em 4 volumes, tendo sido 
publicado somente o primeiro. Os resultados do atlas apontam para a 
confirmação da existência de três falares distintos no território mineiro: 
o falar baiano ao norte, o falar paulista no sul-sudeste e o falar mineiro 
no centro-leste.  

• Rede de pontos: 116 localidades com recolha in loco, a que se somam 
outros pontos, onde foram tomados depoimentos por correspondência. 

• Questionário: composto de 415 perguntas divididas em oito áreas 
semânticas. 

• Informantes: 116 informantes, mulheres e homens, com idade variando 
entre 30 e 50 anos. Com relação à escolaridade, englobam-se 
analfabetos a escolarizados até a 4ª série do Ensino Fundamental.  
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Atlas Linguístico da Paraíba (ALPB) - 1984  

• Autor(es): Maria do Socorro Silva de Aragão e Cleuza Bezerra de 
Menezes 

• Características principais: ALPB é o terceiro atlas regional publicado no 
Brasil e o segundo com dados da região nordeste. Foi concebido em 
três volumes, dois dos quais já publicados. 

• Rede de pontos: 25 localidades base, mais 3 localidades satélite para 
cada base (localidades satélite não constam da cartografia). 

• Questionário: composto de duas partes: uma geral com 289 questões e 
uma específica com 588. A parte geral compreendia os campos 
semânticos terra, homem, família, habitação e utensílios domésticos, 
aves e animais, plantação e atividades sociais. A específica se referia 
aos cinco principais produtos agrícolas do estado: mandioca, cana-de-
açúcar, agave, algodão e abacaxi. 

• Informantes: + de 100 informantes (três a dez por localidade), de 
ambos os sexos, com faixa etária variando entre 30 a 75 anos e grau 
de instrução de analfabetos até 4ª serie do Ensino Fundamental. 

 

Atlas Linguístico de Sergipe (ALS) – 1987 

• Período de elaboração: entre os anos 1963 – 1973. 
• Autor(es):  Nelson Rossi, Carlota Ferreira; Judith Freitas; Nadja 

Andrade; Suzana Cardoso; Vera Rollemberg e Jacyra Mota. 
• Características principais: o ALS foi o segundo atlas elaborado no 

Brasil, embora seja o quarto publicado. Constitui-se em um passo a 
mais para o mapeamento linguístico da área dos falares baianos. A 
equipe de dialetólogos da UFBA pode, em Sergipe, aperfeiçoar os 
instrumentos metodológicos utilizados na recolha do APFB. 
Representa mais um atlas estadual que contempla a região nordeste 
do Brasil.  

• Rede de pontos: 15 localidades. 
• Questionário: composto de 686 questões: 181 retiradas do Extrato de 

Questionário aplicado para o APFB e 505 selecionados dos 
questionários preliminares. 

• Informantes: 30 informantes: sendo dois de cada localidade, 
rigorosamente distribuídos por ambos os sexos, escolaridade variando 
entre analfabetos (21) e alfabetizados (1), passando por “semi-
analfabetos” (8) e idade variando predominantemente entre 35 e 53 
anos. 
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Atlas Linguístico do Paraná (ALPR) – 1990 – 1994 

• Autor: Vanderci de Andrade Aguilera 
• Características principais: Quinto atlas publicado no país, o ALPR é 

fruto da Tese de Doutoramento da Professora Vanderci de Andrade 
Aguilera, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), apresentada 
em novembro de 1990. Publicado em 1994. Além da documentação 
cartográfica da variação lexical e da variação fonética e a delimitação 
de isoglossas apresenta também um glossário. 

• Rede de pontos: 65 localidades, que contemplavam todas as 24 
microrregiões fisiográficas paranaenses. 

• Questionário: composto de 325 questões abrangendo os campos 
semânticos de terra (natureza, fenômenos atmosféricos, astros e 
tempo/ flora/ plantas medicinais/ fauna) e homem (partes do corpo/ 
funções/ doenças/ vestuário e calçados/ agricultura/ instrumentos 
agrícolas/ brinquedos e jogos infantis/ lendas e superstições). 

• Informantes: 130 informantes rigorosamente distribuídos por ambos os 
sexos, com idade entre 27 e 62 anos e escolaridade variando entre 
analfabetos e de primário completo. 

 

Atlas Linguístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil (ALERS) – 2002 

• Autor(es): Walter Koch, Mário Silfredo Klassmann e Cléo Vilson 
Altenhofen. 

• Características principais: o ALERS é o sexto atlas brasileiro a ser 
publicado e o primeiro a contemplar uma região político-geográfica do 
país (atlas regional). Abrange aspectos linguísticos e culturais 
referentes aos três estados da região sul do Brasil. 

• Rede de pontos: 294 localidades, sendo 275 rurais (100 no Paraná, 80 
em Santa Catarina e 95 no Rio Grande do Sul) e 19 urbanas (6 no 
Paraná, 6 em Santa Catarina e 7 no Rio Grande do Sul. 

• Questionário: composto de três tipos de questionários, com um total de 
735 questões: 50 questões no Questionário Fonético-fonológico (QFF), 
75 no Questionário Morfossintático (QMS) e 610 no Questionário 
Semântico-lexical.  

• Informantes: 294 informantes com idade variando entre 28 a 58 anos e 
com pouca escolaridade (analfabeto, semi-alfabetizado ou 
alfabetizado) 

 
Atlas Linguístico Sonoro do Pará (ALISPA) – 2004 

• Autor: Abdelhak Razky 
• Características principais: o ALISPA é o sétimo atlas publicado no país 

e o primeiro atlas falante (sonoro) brasileiro.  É apresentado apenas 
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em versão CDROOM. É um atlas de 3ª geração. É o primeiro atlas com 
dados da região norte do Brasil. 

• Rede de pontos: 10 localidades. 
• Questionário: composto de 159 perguntas de natureza fonético–

fonológica, baseado no Questionário do Projeto ALiB. 
• Informantes: 40 informantes, sendo 4 informantes por cidade, 

estratificados por sexo, idade e escolaridade até a 4ª série. 
 

Atlas Linguístico de Sergipe II (ALS II) – 2002 – 2005  

• Autor: Suzana Alice Marcelino Cardoso 
• Características principais: O ALS-II, oitavo atlas publicado no Brasil, foi 

desenvolvido como Tese de Doutoramento da Professora Suzana Alice 
Marcelino Cardoso (UFRJ), em 2002. Trata-se do segundo volume do 
Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS), elaborado com o corpus não 
explorado no primeiro volume. Centrado na área semântica HOMEM, o 
ALS-II busca explorar, também, outras variáveis linguísticas não 
contempladas no ALS-I, como a diagenérica. Possui resultados 
cartográficos numa perspectiva pluridimensional e tem comentários às 
cartas. É um atlas de 2ª geração. 

• Rede de pontos: 15 localidades. 
• Questionário: composto de 686 questões: 181 retiradas do Extrato de 

Questionário aplicado para o APFB e 505 selecionados dos 
questionários preliminares. 

• Informantes: 30 informantes: sendo dois de cada localidade, 
pertencentes a ambos os sexos, escolaridade variando entre 
analfabetos (21) e alfabetizados (1), passando por “semi-analfabetos” 
(8) e idade variando predominantemente entre 35 e 53 anos.  

 

Atlas Linguístico de Mato Grosso do Sul (ALMS) – 2007 

• Organizador: Dercir Pedro de Oliveira 
• Características principais: O ALMS é o nono atlas publicado no Brasil. 

É o primeiro atlas que apresenta dados da região centro-oeste do país. 
É composto de cartas fonéticas, semântico-lexicais e morfossintáticas. 

• Rede de pontos: 32 localidades. 
• Questionário: composto de dois tipos de questionários: Fonético-

fonológico e lexical, com um total de 557 questões.  
• Informantes: 128 informantes: quatro por localidade, pertencentes a 

ambos os sexos, de escolaridade variando entre analfabetos e pessoas 
com fundamental incompleto. 
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Atlas Linguístico do Ceará – (ALECE) – 2010 

• Autor: José Rogério Fontenele Bessa (coordenador). 
• Características principais: O ALECE é o décimo atlas publicado no 

Brasil e mais um que contempla estado da região nordeste do Brasil. É 
composto de 2 volumes: um introdutório e o outro com cartogramas 
(lexicais e fonéticos) e glossário. 

• Rede de pontos: 70 localidades. 
• Questionário: composto de306 questões (semântico-lexical).  
• Informantes: 280 informantes: quatro por localidade, pertencentes a 

ambos os sexos, de escolaridade variando entre analfabetos e pessoas 
com 1º grau completo e idade variando entre 35 e 53 anos.  

 

Há cinco teses de Doutorado que são atlas regionais ou estaduais: o Atlas 

Linguístico do Amazonas, elaborado por Maria Luiza de Carvalho Cruz, UFRJ em 

2004; o Atlas Linguístico do Paraná - vol. II – elaborado por Fabiane Cristina Altino, 

em 2007; o Atlas Geolinguístico do Litoral Potiguar – ALiPTG elaborado por Maria da 

Neves Pereira, UFRJ em 2007; o Atlas semântico-lexical da Região do Grande ABC, 

elaborado por Adriana Cristina Cristianini, USP  em 2007 e o Atlas semântico-lexical 

de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba - municípios do Litoral Norte 

de São Paulo, elaborado por Márcia Regina Teixeira da Encarnação, USP em 2010. 

Há nove atlas estaduais em andamento e em diferentes estágios: Atlas 

Etnolinguístico do Pará, Atlas Linguístico do Maranhão, Atlas Linguístico do Rio 

Grande do Norte, Atlas Linguístico de Pernambuco, Atlas Linguístico de Mato 

Grosso, Atlas Etnolinguístico dos pescadores do estado do Rio de Janeiro, Atlas 

Etnolinguístico do Acre e Atlas Linguístico do Espírito Santo. 

Também em elaboração está o Atlas Linguístico do Brasil – ALiB -, que será 

apresentado no capítulo destinado à metodologia da pesquisa. (cf. 3.1). 

Registra-se, embora não sejam trabalhos que culminaram em atlas estaduais 

ou regionais, a elaboração de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado 

pautadas no tema da variação dialetal e da Geolinguística. 
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2.2 ÁREAS DIALETAIS DO BRASIL 

Estudos relacionados à história da língua portuguesa e à história do 

português do Brasil, já demonstram as características da língua falada em além-mar 

e sua variação.  

No começo do século XX, Vasconcellos (1987) considera o português do 

Brasil como dialeto (como fez para todo o português europeu e ultra-marino). O 

autor inclui o português do Brasil na categoria “dialetos de além-mar”, traça 

características fonológicas, morfológicas, sintáticas e lexicais e reconhece a 

pluralidade de usos no país. 

Tratando das características do português do Brasil, diversidade geográfica e 

diversidade cultural, Teyssier (1987) afirma que os linguistas vêm tentando elaborar 

mapas dos “dialectos” brasileiros, como já proposto para outras línguas da Europa. 

Para sua argumentação, vale-se da descrição da divisão dialetal proposta por 

Nascentes (1953). Importa aqui destacar, na verdade, a sequência do raciocínio do 

autor e sua visão sobre as divisões dialetais, em especial no que se refere às 

diferenças sociais: 

A realidade, porém, é que as divisões “dialetais” no Brasil são menos 
geográficas que sócio-culturais. 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 
duas regiões distantes uma da outra. A dialetologia brasileira será menos 
horizontal que vertical.” (p. 78, 79). 

A propósito do tema da divisão dialetal brasileira, Silva Neto (1979) relembra 

aspectos da unidade linguística, sobretudo para que não se confunda com igualdade 

e ao final ressalva: 

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

Um dos problemas a serem solucionados pela Dialetologia brasileira, hoje, é o 

de que passadas mais de seis décadas da delimitação dos falares regionais do 

Brasil, por Nascentes (1953), os pesquisadores brasileiros, embora empenhados e 

incansáveis, ainda não conseguiram, com base em dados coletados in loco, atestar 

a atualidade da divisão dialetal proposta pelo autor ou traçar novo perfil para as 

áreas dialetais do Brasil. 
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Relacionado ao tema, entre outros artigos, Cardoso (1986) apresenta a 

divisão dialetal do Brasil, elaborada por Nascentes (1953), e examina a questão, no 

que se refere à delimitação do Falar Baiano, com base nos resultados obtidos a 

partir dos atlas linguísticos publicados no Brasil, até aquela data, concluindo, ao 

finalizar o texto, pela vitalidade e atualidade da proposta de Nascentes, no que se 

refere à delimitação do Falar Baiano. 

A publicação de atlas linguísticos estaduais e regionais colabora para a 

identificação de falares regionais do Brasil, mas não fornece, ainda, elementos 

suficientes para a definição de áreas dialetais. O projeto de pesquisa para 

elaboração de atlas nacional (Projeto ALiB), em andamento, vem atender a este 

anseio, visto que se delineia entre os seus objetivos aquele que busca estabelecer 

isoglossas com vistas a traçar a divisão dialetal do Brasil. 

O estudo sobre regiões dialetais do Brasil, embora já efetuado por vários 

autores, ainda está carente de maior aprofundamento baseado em pesquisa 

sistemática de campo. A proposta de Antenor Nascentes para delimitação dos 

falares regionais do Brasil é considerada uma referência para maioria dos trabalhos 

que pretendem descrever a variação dialetal no Brasil. 

Nascentes (1953), em revisão da obra O Linguajar Carioca de 1922, 

apresenta uma proposta de divisão dialetal do Brasil, com base em experiência de 

viagens e estudos, como se verá a seguir. 

2.2.1 Primeiros esboços de áreas dialetais brasileiras 

Antenor Nascentes, em 1955, em artigo publicado na Revista Brasileira de 

Geografia (NASCENTES, 1955; BARBADINHO NETO, 2003), contendo uma revisão 

das propostas de divisão dialetal do Brasil, até então elaboradas e ao final 

apresentando a sua proposta, afirma: 

[...] enquanto não existir o Atlas Lingüístico do Brasil, não se pode fazer 
uma divisão territorial em matéria de dialectologia com bases absolutamente 
seguras. Tal Atlas está muito longe de se tornar realidade. Por isso, não 
vem de todo fora de propósito que se tente esse desiderato, embora sua 
realização seja de valor duvidoso e sujeita a revisão definitiva quando 
aparecer o Atlas. (NASCENTES, 1955, p. 212). 

Não sabia o autor que a proposta ali apresentada por ele se tornaria a 

clássica divisão dialetal do Brasil.  
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Para elaboração do artigo, o autor examina as propostas de divisão dialetal 

do Brasil existentes. 

No que se refere à de Júlio Ribeiro (1891) (cf. Figura 6) elaborada com base 

em critérios geográficos, vê-se a divisão do Brasil em quatro áreas: o norte (AM, PA, 

MA, PI, CE, RN, PB, e PE); o leste (AL, SE, BA, ES, RJ e SP); o centro (MG, GO e 

MT) e o sul (PR, SC e RS). Nascentes apresenta a descrição da proposta e tece 

algumas críticas: 

Esta divisão apresenta os seguintes defeitos: junta o Norte e o Nordeste, 
que é diferente dêle; Separa Alagoas dos demais estados do Nordeste; 
Coloca o Espírito Santo e o Rio de Janeiro junto da Bahia, tão diferente 
esta; Coloca São Paulo, tão caracteristicamente sulino, junto de Alagoas (!), 
junto com Sergipe e Bahia e junto do Espírito Santo e Rio de Janeiro; 
Coloca Minas (sem discriminar) junto de Goiás e Mato Grosso; No sul, só há 
que objetar a falta de São Paulo. Como se vê, toda ela imperfeita. 
(NASCENTES, 1955, p. 214). 

 

Figura 6 – Divisão dialetal de Júlio Ribeiro (1891) 
Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 692). 

 

Em continuidade, Nascentes descreve a proposta de Maximino Maciel (1950) 

(cf. Figura 7), publicada em artigo de Silva Neto25, como contendo três partes: (i) 

basilo-guianense ou setentrional; (ii) idiodialetos estaduais ou centrais e (iii) basilo-

                                            
25 De acordo com Nascentes “v. artigo de Serafim da Silva Neto em A Manhã de 17 de janeiro de 
1950”. BARBADINHO NETO, 2003, p.691. 
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castelhano ou meridional, e para a qual também aponta os principais problemas de 

formulação: 

Além do defeito do critério geográfico exclusivo, esta divisão conta com 
outros: a língua da chamada Guiana Brasileira se estende à margem direita 
do Amazonas; que serão idiodialetos?; a influência do castelhano platino na 
língua da fronteira com o Uruguai e com a República Argentina não vai a 
ponto de dominar o nosso subfalar do extremo sul. (NASCENTES, 1955, p. 
215). 

 

Figura 7 – Divisão dialetal de Maximino Maciel (1950) 
Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 694). 
 

Nascentes considera que sem uma base histórica o trabalho não terá frutos. 

Pondera que João Ribeiro (sem data, publicada em História do Brasil) é quem vem 

cobrir essa lacuna. Descreve a divisão proposta pelo autor sem apresentar o mapa. 

A divisão de João Ribeiro traz “o imenso organismo nacional [dividido] em cinco 

grupos locais”: (i) o extremo norte (Amazônia, MA, PI e CE); (ii) o norte (AL, PE, PB, 

RN); (iii) o centro (SE, BA, Ilhéus e Porto Seguro); (iv) o interior (SP, MG, GO e MT) 

e (v) o sul (ES, RJ, PR, SC e RS). 

Para a proposta de Rodolfo Garcia (1915) (cf. Figura 8), publicada no 

Dicionário de brasileirismos do mesmo autor, Nascentes afirma que Rodolfo Garcia 

levou em consideração a continuidade territorial; as vias de comunicação; a 

homogeneidade de culturas ou indústrias; elementos étnicos e, finalmente, 
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glossários que continham “localismos”. A divisão é organizada em cinco zonas: (i) 

norte (AM, PA e MA); (ii) norte-oriental (PI, CE, RN, PB, PE e AL); (iii) central-

marítima (SE, BA, ES e RJ); (iv) meridional (SP, PR, SC e RS) e (v) altiplana-central 

(MG, GO e MT). Nascentes considera positivos os pontos referentes à combinação 

dos critérios históricos e geográficos, não deixando de lado a descrição dos pontos 

negativos. 

Há os seguintes defeitos nesta divisão: Coloca o Maranhão na zona Norte, 
quando êle é uma espécie de intermediário entre ela e o Nordeste; Coloca o 
Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo na zona Central-marítima; Coloca 
Minas Gerais (sem discriminar) e Goiás junto com Mato Grosso. 
(NASCENTES, 1955, p. 216). 

 

Figura 8 – Divisão dialetal de Rodolfo Garcia (1915) 
Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 696).  
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Baseada numa alteração da divisão de Rodolfo Garcia (1915), Nascentes 

propõe uma divisão do Brasil em áreas linguísticas, que é publicada na primeira 

edição do seu livro O Linguajar Carioca em 1922 (cf. Figura 9). 

 

Figura 9 – Divisão dialetal de Antenor Nascentes (1922) 
Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 698). 
 

A divisão de 1922 é descrita no artigo como: (i) Nortista (AM, PA, litoral dos 

estados desde o MA até a BA); (ii) Fluminense (ES, RJ, sul de MG e DF); (iii) 

Sertanejo (MT, GO, norte de MG, sertão dos estados litorâneos, desde o MA até a 

BA) e (iv) Sulista (SP, PR, SC, RS e Triângulo Mineiro). Uma leitura da primeira 

divisão de Nascentes permite concluir que ele já iniciava o processo de identificação 

de áreas dialetais baseando-se em aspectos geográficos associados ao que 

observava serem fatos de natureza linguística.  

Sabe-se que o autor, segundo seu testemunho, havia percorrido os estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Pernambuco (Recife) e Bahia. (Nascentes, 1922). 

Em seguida, Nascentes apresenta sua “nova divisão”, já enriquecida com as 

críticas que recebeu à divisão de 1922 e que foram motivadoras da reelaboração 

proposta em 1933. “Atendendo às justas ponderações de Lindolfo Gomes, alteramos 

em 1933 a divisão de 1922 quando fizemos o mapa dialectológico constante da 
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página 244 do quarto tomo da série O Idioma Nacional.” (NASCENTES, 1955, p. 

217). (cf. Figura 10). 

No artigo, o autor comenta ainda as críticas recebidas de Renato Mendonça. 

Destaca os pontos pertinentes, rebate sobre os que discorda e conclui: 

Hoje que já realizamos nosso desejo de conhecer o Brasil de lés a lés, do 
Oiapoque ao Xuí, de Recife a Cuiabá, fizemos nova divisão que não 
consideramos nem pudéramos considerar definitiva, mas sim um tanto 
próxima da verdade. (NASCENTES, 1955, p. 217). 

 

Figura 10 – Divisão dialetal de Antenor Nascentes (1933/1953) 
Fonte: BARBADINHO NETO (2003, p. 700). 
 

O autor divide o Brasil em seis subfalares, que organiza em dois grandes 

grupos de falares: (a) o do Norte, que engloba os subfalares: Amazônico e 

Nordestino e (b) o do Sul, que engloba o Baiano, o Fluminense, o Mineiro e o 

Sulista. A proposta de Nascentes é completada com uma área definida pelo autor 

como território incaracterístico (região localizada entre a fronteira do Mato Grosso 

com o Pará e o Amazonas). 

A proposta de Nascentes (1953) parece ter sido baseada em fatos fônicos, 

como descreve o autor. Ela recebeu críticas, como é natural, e sobre uma delas ele 

informa: “nossa divisão foi rejeitada pelo Professor Silveira Bueno em seu livro A 
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Formação Histórica da Língua Portuguesa, p. 312.” (NASCENTES, 1955, p. 218). 

Pontualmente, Nascentes rebate as críticas recebidas com argumentos associados 

tanto à Geografia quanto à Linguística (fonética) e concluiu: “Nosso trabalho, 

repetimos, não é nem podia ser definitivo. Aguardemos o Atlas Linguístico do Brasil 

(até quando?), para um trabalho definitivo.” (NASCENTES, 1955, p. 219). 

A proposta de Nascentes (1953) leva em consideração dois aspectos: (i) a 

existência de vogais pretônicas abertas em palavras que não sejam diminutivos ou 

advérbios em -mente: vogais abertas - características da região norte - versus vogais 

fechadas - características da região sul - e (ii) a cadência da fala: “fala cantada” no 

norte e “descansada” no sul. Para estabelecimento da divisão, Nascentes não se 

refere aos fatos de natureza lexical ou morfossintática. 

Cunha e Cintra (1985), após apresentarem a divisão dialetal do português 

europeu (PE), consideram ser difícil descrever a divisão dialetal do português do 

Brasil (PB), seguindo os mesmos critérios (diferenças de natureza fonética, 

morfossintática e lexical) e justificam isso tendo como referência a extensão do 

território brasileiro e a “insuficiência de informações rigorosamente científicas” sobre 

os fenômenos linguísticos considerados. Sobre a divisão de Nascentes (1953), 

afirmam: “Entre as classificações de conjunto, propostas em caráter provisório, 

sobreleva, pela indiscutível autoridade de quem a fez, a de Antenor Nascentes, 

fundada em observações pessoais colhidas em suas viagens por todos os Estados 

do país.” (p. 21). Os autores apresentam a divisão de Nascentes (1953) e a 

discutem. 

Sobre os eixos norte e sul da divisão de Nascentes, Leite e Callou (2002), 

declaram:  

Todo brasileiro é capaz de reconhecer, intuitivamente, um grande eixo 
divisório entre os falares do “norte” e os falares do “sul”: uma “cadência” do 
nortista e outra do sulista, o s sibilado do sulista em oposição ao chiante do 
carioca e o r rolado do gaúcho em oposição ao aspirado do carioca. (p. 20). 

Ainda de acordo com as autoras, Nascentes (1958), em Bases para 

elaboração do Atlas linguístico do Brasil, ressalta que uma divisão do Brasil em 

áreas dialetais esbarra na dificuldade de determinar as isoglossas definidoras dos 

fenômenos linguísticos que “singularizam os dialetos”. 
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Mota (2006b) apresenta uma retrospectiva das divisões dialetais propostas 

para o português brasileiro, discute a proposta de Nascentes (1953) e traz 

observações relativas à contemporaneidade. Ressalta que, embora não se tenha 

elaborado nova proposta dialetal para o Brasil, baseada nos estudos geolinguísticos 

incrementados a partir da década de 60 do século passado, o conhecimento da 

realidade linguística do país se ampliou consideravelmente a partir da publicação de 

atlas linguísticos (atualmente 10 atlas publicados) e da elaboração de Teses e 

Dissertações na área. 

Mesmo anotando a importância dos avanços alcançados, a autora destaca a 

dificuldade de intercomparação entre os dados publicados nos atlas, quer seja pela 

adoção de metodologias distintas, quer seja pela distância temporal que se instituiu 

entre as publicações (APFB – 1963 ao ALERS - 2002) e, no que se refere à 

“atualização” da subdivisão dialetal, em seis falares, proposta por Nascentes (1953), 

afirma “a necessidade de um maior conhecimento das áreas dialetais brasileiras, 

especialmente, daquelas que ainda não dispõem de atlas regionais” (ibid. p.351). 

Ressalta, complementarmente, que uma recolha simultânea, como a que se propõe 

o Projeto ALiB, vem atender a tais expectativas. 

2.2.1.1 A área dialetal do Falar Baiano 

Retoma-se a divisão dialetal de Nascentes (1953), agora para demonstrar um 

dos seis subfalares definidos pelo autor – Falar Baiano – que é o foco dessa 

pesquisa.  

Disposto geograficamente na área que separa os dois grupos de falares os do 

Norte e os do Sul, o Falar Baiano se reveste de características próprias. Pertencente 

ao grupo de subfalares do Sul, e nas palavras de Nascentes é assim delimitado: 

[...] o baiano, intermediário entre os dois grupos, abrangendo Sergipe, 
Bahia, Minas (Nordeste, Norte e Noroeste), Goiás (parte que vem da 
nascente do Paranaíba, seguindo pelas serras do Javaés, dos Xavantes, do 
Fanha e do Pilar até a cidade de Pilar, rio das Almas, Pirenópolis, Santa 
Luzia e Arrependidos). (NASCENTES, 1955, p. 218). 

Para se encontrar a posição exata da área do Falar Baiano, é preciso recorrer 

à descrição da divisão dos grupos Norte e Sul: 

Eles estão separados por uma zona que ocupa uma posição mais ou menos 
eqüidistante dos extremos setentrional e meridional do país. Tal zona se 
estende, mais ou menos, da foz do Mucuri, entre Espírito Santo e Bahia, até 
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a cidade de Mato Grosso, no estado do mesmo nome, passando perto de 
Teófilo Otoni, Minas Novas, Bocaiúva, Pirapora, serra da mata da Corda, 
Carmo do Paranaíba, rio Paranaíba, rio São Marcos, Arrependidos, Santa 
Luzia, Pirenópolis, foz do rio dos Araés, Cuiabá e Mato Grosso. (ibid. p. 
217). 

Definida apenas com base em características geográficas, a delimitação do 

Falar Baiano não traz referências sobre a pesquisa dialetal realizada (salvo a que 

define a grande divisão Norte e Sul, já abordada). Mesmo considerando tal carência 

na descrição desse subfalar e também dos demais, pesquisadores brasileiros têm 

tentado atestar sua existência. 

Cardoso (1986), em trabalho intitulado “Tinha Nascentes razão?, examinando 

as ocorrências das vogais médias pretônicas em áreas do APFB (1963) e do 

EALMG (1977), observou que a isoglossa estabelecida por Nascentes (1953) para o 

fato fônico em questão, nessa região, foi confirmada com os dados empíricos 

coletados pelos atlas na década de 60 do século passado e concluiu: 

Há uma unidade lingüística configurada pelos Estados da Bahia e a parte 
Norte/Nordeste/Noroeste de Minas Gerais explicitada na presença das 
vogais médias abertas pretônicas, documentadas majoritariamente na área. 
[...] A linha que demarca a fronteira entre o falar baiano e o mineiro e o 
fluminense, traçada a partir dos dados fornecidos pelos dois atlas, 
aproxima-se consideravelmente dos limites estabelecidos por NASCENTES. 
(p.53). 

Zágari (2005), baseando-se na pesquisa realizada para elaboração do 

EALMG (1977), descreve os Falares Mineiros (cf. Figura 11), que subdivide em três: 

(i) Falar Baiano; (ii) Falar Paulista e (iii) Falar Mineiro. Veja-se o destaque para a 

descrição que ele apresenta do Falar Baiano. 
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Figura 11 – Os Três Falares Mineiros 
Fonte: ZÁGARI (2005, p. 64). 

 
(i) um falar baiano que, partindo do norte, vai até a linha, no sentido 
leste-oeste, abarcando as localidades de Mantena, Galileia, Governador 
Valadares, Nacip Rydan, Água Boa, São Sebastião do Maranhão, 
Itamarandiba, Várzea da Palma, João Pinheiro, terminando em Paracatu. 
(ZÁGARI, 2005, p.50). 

Cabe registrar que a descrição já deixa claro que o autor considera a linha 

demarcatória do falar baiano um tanto quanto distinta da estabelecida por Nascentes 

(1953). Na proposta de Zágari (2005), tem-se uma “linha” mais tendente para o 

centro do estado de MG, não deixando, entretanto, de corresponder, sobremaneira, 

a todo o noroeste, norte e nordeste do estado, coincidindo neste ponto com 

Nascentes (1953). 

A diferença marcante entre a proposta de Nascentes (1953) e a de Zágari 

(2005), diz respeito à existência de um Falar Fluminense na descrição do primeiro, 

que inexiste na do segundo. Em Zágari (2005), o falar fluminense está enquadrado 

na área do falar mineiro. 

De acordo com o autor o falar baiano caracteriza-se pela predominância de 

vogais pretônicas baixas    ,    ; presença da africada   antecedendo 

a vogal alta  , como em      ;   e  como coronais em    e 

  e a nasalidade ocorrente fora da sílaba tônica em         . 



90 

Sobre itens lexicais identificados pelo autor estão elencados como 

pertencentes à área descrita: neve (= cerração); chuva-de-flor (= granizo); zelação (= 

estrela cadente); china (= bola de gude); queiro (= dente siso); bituca (= toco de 

cigarro) e ponga (= carona). Deve-se destacar a importância de agregar à descrição 

de áreas dialetais as considerações sobre o léxico. 

Sobre as fronteiras areais e a dificuldade de estabelecê-las, Zágari declara:  

Ao estabelecer essas fronteiras, diga-se ser impossível demarcá-las como 
definitivas, quer por não se poder balizá-las sem entrecruzamentos, quer 
porque aqui e ali elas se tocam desordenadamente, quer porque o tempo 
mostrará que elas se movem, quer porque o que existe são fenômenos 
fonéticos e lexicais cuja difusão, muitas vezes ou sempre, operam de forma 
independente. (ZÁGARI, 2005, p. 51). 

O autor deixa claro também que um falante mineiro distingue os três falares 

estabelecidos: “um belorizontino, um januarense e um uberlandense se sabem 

brasileiros e mineiros pela língua que falam, mas se sabem, também, participantes 

de uma variedade, de uma diferente norma de fala.” (ibid. p. 51). 

Viegas e Cambraia (2011), tratando de vogais médias pretônicas na área 

dialetal de Minas Gerais (quatro municípios), discutem os dados produzidos 

trazendo considerações sobre cada localidade e seus perfis de uso das pretônicas, 

para concluir que as linhas previstas por Zágari (2005) podem ser estendidas, ora 

confirmando o falar baiano e ora aproximando-o do falar mineiro. 

Além de trabalhos que se valem da fonética para delimitar áreas dialetais, 

observa-se que traçar áreas dialetais com base no léxico não é tarefa fácil e a 

muitos pode fazer crer que não é possível empreender tal intento.  

Estudos voltados para o campo léxico na Bahia e em Sergipe são trazidos à 

luz, objetivando demonstrar resultados obtidos no que se refere à área dialetal do 

Falar Baiano de Nascentes (1953), tanto para constatar sua unidade, quanto para 

revelar sua diversidade (subáreas). 

Cardoso (1994), em trabalho que trata das designações de “cria da ovelha” na 

história do português do Brasil, apresenta as cartas-resumo 3 (baseada em carta 

131 do APFB) e 4 (baseada em ALS 132), e, além de outras observações, constata 

a existência de duas subáreas dialetais na Bahia (cf. Figura 12 – mapa 3) e para 

Sergipe aponta uma unidade linguística (cf. Figura 12 – mapa 4). 
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O exame do que se registrou na Bahia permite, no entanto, a identificação 
de duas subáreas perfeitamente delineadas e caracterizadas pela alta 
frequência ora de borrego, ora de cabrito, separadas por uma longa faixa, 
que se estende do extremo norte ao extremo sul do Estado, no sentido 
centro-sudeste, na qual essas duas formas estão presentes, concorrendo 
na quase totalidade dos pontos. (CARDOSO, 1994, p. 126). 
 

 

Figura 12 – Designações para cria de ovelha na Bahia e em Sergipe 
Fonte: CARDOSO (1994, p. 134 -135). 

 

Ferreira, Mota e Rollemberg (1994), em estudo que objetiva descrever, na 

área Bahia-Sergipe, isoglossas de menor amplitude que demonstrassem a 

existência de diversidade dentro da área geográfica do Falar Baiano, ou seja, 

subáreas dialetais, estudam um número considerável de lexias registradas no APFB 

(1963) e no ALS (1987) e concluem: “Os dados linguísticos analisados comprovam a 

existência de isoglossas de menor amplitude que (a) distinguem entre si as áreas de 

Sergipe e Bahia; (b) caracterizam subáreas que ora incluem o estado de Sergipe e 

as áreas confinantes da Bahia, ora, ao contrário, incluem a Bahia e a área limítrofe 

de Sergipe”. (p. 118). 

As autoras exemplificam o exposto em (a) por meio de uma lista de lexias que 

não ocorrem em Sergipe, tendo ocorrido na Bahia, das quais, entre outras, 

destacam-se: cantareira (= clavícula); doca (= pessoa que não tem um olho); dona 

do corpo (= útero); zambeta (= pessoa de pernas arqueadas). Para exemplificar o 

exposto em (b), trazem duas cartas linguísticas, reproduzidas nas Figuras 13 e 14. 
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Figura 13 – Capuco (= espiga de milho sem grãos) e tabaco (= rapé) na Bahia e em Sergipe 
Fonte: FERREIRA; MOTA; ROLLEMBERG (1994, p. 121). 
 
 

Figura 14 – Solta (= pastagem para gado), guiné (= galinha d’angola) e osso da fome (= clavícula) na 
Bahia e em Sergipe 
Fonte: FERREIRA; MOTA; ROLLEMBERG (1994, p. 122). 

 

Ferreira e Cardoso (1995), em estudo panorâmico sobre a Dialetologia no 

Brasil, após apresentarem os atlas publicados até aquele período, comparam os 

dados do APFB (1963) e do ALS (1987) e constatam que a visão diatópica revelada 

está caracterizada em três partes: (a) área do Falar Baiano; (b) área dialetal baiana 

e (c) área dialetal sergipana. 
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Para a primeira, informam a existência de muitas lexias, com “marcas de rural 

e/ou popular”, que estão distribuídas total ou parcialmente pelos estados de Bahia e 

Sergipe, “garantindo a unidade do <falar baiano>”, as quais vêm exemplificadas por 

argueiro (= cisco no olho – APFB/90, ALS/97); por amarrar o facão (= entrar na 

menopausa – ALS/96 – carta conjunta BA e SE) e por crueira (= parte residual da 

mandioca – APFB/31, ALS/32). 

A segunda vem demonstrada pela ampla documentação de lexias registradas 

na Bahia “que têm ocorrência nula ou esporádica em Sergipe”, a exemplo de cabo (= 

calda de animal – APFB 140), reimosa (= nociva – APFB/42) e verônica (= medalha 

– APFB/68). 

A terceira, ao contrário, vem demonstrar a ampla documentação de lexias em 

Sergipe, as quais têm ocorrência restrita na Bahia, a exemplo de solta (= pastagem 

para gado – ALS/139 e APFB/144) ou guiné (= galinha d’angola – ALS/116 e 

APFB/114). Constatam ao final da descrição que: 

O confronto da distribuição geográfica das lexias apontadas nos itens b) e c) 
evidencia isoglossas de menor amplitude que podem indicar a existência de 
subfalares dentro do “falar baiano”, em contraste com a grande soma de 
isoglossas de maior amplitude que atingem a totalidade dos estados de 
Bahia e Sergipe. (FERREIRA; CARDOSO, 1995, p.96). 

Ferreira (1998), em trabalho sobre o APFB (1963), apresenta cinco subáreas 

dialetais existentes na Bahia (cf. Figura 15), a saber: 

(i) Parte da zona de Barreiras, Baixo Médio São Francisco e Sertão de 

São Francisco26, atestada pela presença de: canastra para “cambalhota” (APFB 

109/109R); rodela para “rótula do joelho” (APFB 62/62R) e nambu/lambu para “sem 

rabo” (APFB 113/113R). 

(ii) Zona do Nordeste, atingindo até o sul, com certa penetração para o 

centro, atestada pela presença de: lambedor para “xarope caseiro” (APFB 96); 

cacumbu para “ferramenta muito gasta” (APFB 154) e ovo de peru para “sarda” 

(APFB 75). 

                                            
26 A nomenclatura adotada se refere às Zonas Fisiográficas da Bahia (em número de onze, à época), 
atualmente Mesorregiões Homogêneas (em número de sete e com outra distribuição geográfica e de 
nomenclatura – cf. Carta 04 – Volume II desta Tese).  
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(iii) Zona do Nordeste, Litoral Norte e Recôncavo, atestada pela presença 

de: pataqueiro para “trabalhador de enxada” (APFB 23/23R); cobé para “feiticeiro” 

(APFB 99/99R) e mazá para “sanguessuga” (APFB 128/128R). 

(iv) Região Sul, atestada pela presença de: mandraqueiro para “feiticeiro” 

(APFB 99/99R); batoeira para “sabugo de milho” (APFB 28/28R) e noruega para 

“nevoeiro” (APFB 12/12R). 

(v) Zona do Médio São Francisco, Serra Geral e Chapada Diamantina, 

atestada pela presença de: coxé para “pessoa que tem uma perna menor do que a 

outra” (APFB 79/79R); pataca para “rótula do joelho” (APFB 62/62R) e quem-quém 

para “galinha d’angola” (APFB 114). 

 

Figura 15 – Mapa 2 – Áreas de maior coincidência lexical 
Fonte: FERREIRA (1998, p. 25). 

 

Do exposto, conclui-se que, para traçar limites areais, a autora tomou como 

princípio a coexistência de pelo menos três lexias distintas em cada área para traçar 

as subáreas. 
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Mota (1999), estudando “estrela cadente” nos atlas regionais brasileiros 

publicados até 1999, traça um perfil dos dados coletados nas publicações e observa 

a distribuição areal de lexias tratadas em conjunto: (i) exalação e variantes; (ii) 

planeta, praneta; (iii) cometa e estrela corredeira; (iv) mãe do/de ouro, estrela de 

rabo, satélite, diamante e estrela-do-oriente e (v) estrela d’alva e papa-ceia.  

Destacam-se as constatações referentes a (i) exalação e variantes (cf. Figura 

16) e (ii) planeta, praneta (cf. Figura 17), importantes para a descrição do Falar 

Baiano. No mapa 1, constata-se a presença de grande área contínua que vai da 

Bahia a Minas Gerais (noroeste) e, representada pela presença de velação ~ 

zelação, o que confirma “a unidade da área que se identifica como falar baiano, 

assim como a existência de subárea dialetal dentro dessa área, caracterizada pela 

ausência dessas variantes no extremo sul da Bahia e na parte nordeste de Minas 

Gerais, subárea em que ocorrem as variantes planeta ~ praneta, como vimos no 

Mapa 3”. (MOTA, 1999, p.27). 

 

Figura 16 – Mapa 1 – Denominações para Estrela Cadente no Falar Baiano 
Fonte: MOTA (1999, p. 29). 
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Figura 17 – Mapa 3 – Denominações para Estrela Cadente no Falar Baiano 
Fonte: MOTA (1999, p. 30). 

 

Face ao exposto, constatam-se tentativas bem sucedidas de definição de 

áreas ou subáreas dialetais baseadas no estudo do léxico, bem como aspectos 

relativos à vitalidade do Falar Baiano e sua extensão, a saber: (i) para Minas 

Gerais, com os dados do EALMG (1977), trazidos por Zágari (2005); (ii) para a 

Bahia e Sergipe com dados intercomparáveis do APFB (1963) e do ALS (1987), 

apresentados por Cardoso (1994), Ferreira, Mota e Rollemberg (1994), Ferreira e 

Cardoso (1995) e Ferreira (1998) e (iii) para Sergipe, Bahia e Minas Gerais 

trazidos por Mota (1999). 

2.3 LÉXICO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS INFANTIS 

2.3.1 Revisitando conceitos básicos 

O léxico é a parte de uma língua que reflete a cultura da sociedade. É uma 

entidade dinâmica que vai sendo enriquecida com palavras ou expressões a 

depender das necessidades da comunidade usuária da língua. Pode se valer de 

expressões ou palavras já existentes na língua e ressignificadas, de arcaísmos, de 

neologismos ou de empréstimos linguísticos para sua ampliação. 

Léxico (do grego lexicon), em sentido mais amplo, é sinônimo de vocabulário. 

Trata-se do inventário no qual constam todos os vocábulos existentes em uma 
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língua natural. É um conjunto virtual, incompleto, pois depende sempre da realidade 

exterior à língua para se completar, se reescrever, e está sempre em processo de 

mudança (em sentido duplo: evolução e ampliação). 

Observa-se o emprego da palavra léxico, às vezes, como sinônimo de 

dicionário ou de vocabulário. Câmara Jr. (1986) define léxico como: 

[...] sinônimo de vocabulário, trata-se do conjunto de vocábulos de que 
dispõe uma língua dada”. Em sentido especializado, a parte do vocabulário 
corresponde às palavras (v.), ou vocábulos providos de semantema, ou 
vocábulo que é lexema. Neste segundo sentido, léxico se opõe à gramática, 
porque é a série dos semantemas da língua, vistos através de sua 
integração em palavras. [...] Muita vezes emprega-se impropriamente o 
termo como equivalente de dicionário (v.). (p. 157). 

Vocabulário e léxico como sinônimos não é uma aplicação consensual. A 

léxico-estatística ou estatística léxica, por exemplo, opõe léxico e vocabulário. O 

termo léxico é reservado à língua enquanto o termo vocabulário ao discurso.  

Biderman (2001, p. 13), tratando da constituição do léxico, afirma que “a 

geração do léxico se processou e se processa através de atos sucessivos de 

cognição de realidade e de categorização da experiência, cristalizada em signos 

lingüísticos: as palavras.” Informa a autora que os léxicos das línguas naturais 

surgem através de processos criativos e da organização cognitiva dos conceitos (ou 

significados) que são posteriormente categorizados. 

De acordo com Biderman (2001), tradicionalmente, três áreas do saber estão 

ligadas ao estudo e à descrição do léxico: a Lexicologia, a Lexicografia e a 

Terminologia. 

A primeira tem como foco central de estudo na análise da palavra, a 

categorização lexical e a estruturação do léxico. Os lexicólogos têm voltado seus 

olhares aos diversos aspectos da formação das palavras e também da criação 

lexical, sendo que nas últimas décadas os estudiosos do léxico também 

pesquisaram estatística léxica. Em suma, Lexicologia é o ramo da linguística 

contemporânea que estuda o léxico sob diversos aspectos, tradicionalmente, “tem-

se ocupado da problemática da formação de palavras, província em que essa 

ciência confina com a Morfologia, dita lexical.” (BIDERMAN, 2001, p.16). É muitas 

vezes associada à lexicografia, que tem por objetivo a confecção de dicionários. 
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Câmara Jr. (1986) informa que o termo Lexicologia pode figurar ora como 

lexicografia ora como lexiologia - uma terminologia utilizada pelos gramáticos para 

designar o estudo dos vocábulos:  

[...] tanto na sua flexão [...], quanto nos processos para sua derivação (v.) e 
composição (v.). Abrange assim o estudo dos morfemas flexionais e dos 
morfemas lexicais, que servem para formar novas palavras na base de uma 
palavra primitiva. [...] (p. 157). 

A Lexicologia é “uma ciência muito antiga e tem como objetos básicos de 

estudo e análise a palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico”. 

(BIDERMAN, 2001, p.16) (grifo nosso). Tais objetos, na verdade, revelam, três 

problemas teóricos que têm sido pouco estudados pelos linguistas. A autora 

argumenta que, no que se refere à palavra27 a definição e identificação da unidade 

lexical se constituem em problema teórico complexo, com repercussões graves em 

outros domínios, em especial para a lexicografia. Sobre a categorização léxico-

gramatical (problema das classes de palavras), considera essa apenas estudada 

pelos gramáticos (enfoque tradicional) e carente de atenção. Para o último 

problema, afirma ser matéria desconhecida e complexa. 

A Onomasiologia é o ramo da lexicologia que estuda os significados partindo 

de um conceito existente na realidade, o significado (abstrato ou concreto)28, isto é, 

na perspectiva onomasiológica de observação, parte-se dos sentidos cognitivamente 

delineados para as formas que os representam. É muito estudada juntamente com a 

semasiologia, que percorre o mesmo percurso em direção oposta. Entende-se, pois, 

a Semasiologia como o ramo da lexicologia que parte do significante para 

esclarecer, em dicionários e afins, os significados que lhes correspondem. Ou seja, 

na perspectiva semasiológica, parte-se das formas para os sentidos. Onomasiologia 

e semasiologia também são utilizadas para auxiliar na distinção entre Lexicografia e 

Terminologia, termos a serem abordados adiante. 

Ainda tratando da lexicologia, destaca-se a estreita relação entre a 

Lexicologia e a Semântica, uma vez que não dá para separar a dimensão 

significativa da palavra e o léxico.  

                                            
27Definições de palavra e lexia serão retomadas em sequência às definições de Lexicologia, 
Lexicografia e Terminologia. 
28 Lyons (1987, p. 135), a propósito do significado da palavra “significado”, destaca: “É fato importante 
que a maioria das palavras corriqueiras não apresentam um significado bem delineado, ou sequer um 
conjunto de significados bem determinados, cada um nitidamente distinto do outro.” 
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A semântica, de modo geral, refere-se ao estudo do significado, em todos os 

sentidos do termo. Dependendo da concepção de significado que se tenha, têm-se 

diferentes semânticas. A semântica formal, a semântica da enunciação ou 

argumentativa e a semântica cognitiva, por exemplo, estudam o mesmo fenômeno, 

mas com conceitos e enfoques diferentes. 

Os linguistas, a partir de Saussure, adotaram várias formas de estudar e 

organizar o léxico, uma delas é a organização por campos semânticos. Segundo 

Carvalho (1989, p.32) “são cinco os campos semânticos fundamentais: o mundo 

físico, as partes do corpo humano, o parentesco, a passagem do tempo e as 

condições climáticas.” 

Há também uma relação fronteiriça entre a Lexicologia, a Dialetologia e a 

Etnolinguística, áreas interdisciplinares que fazem estudos sobre “palavras e coisas”, 

ou seja, revelam as relações entre língua e cultura. 

O estudo ora apresentado inscreve-se no campo da Lexicologia, no ponto em 

que ela se faz interdisciplinar com a Dialetologia, uma vez que na pesquisa analisou-

se o léxico dos jogos e diversões infantis, enquanto campo semântico, com vistas a 

descrever diatopicamente os dados observados. 

A segunda, a Lexicografia, é a ciência dos dicionários. Câmara Jr. (1986, p. 

157) a define como “estudo metódico – enumeração, cognação, significação – das 

palavras de uma língua, feito em dicionário”. 

De acordo com Biderman (2001), a prática lexicográfica é também muito 

antiga (elaboração de glossários semelhantes a listas de palavras), porém os 

primeiros dicionários que apresentam uma razoável exaustividade surgiram após a 

invenção da imprensa, no século XVI.  

De fato, a Lexicografia só teve seu início nos séculos XVI e XVII com a 

elaboração dos primeiros dicionários (monolíngues e bilíngues: latim e uma língua 

moderna). Os primeiros dicionários em língua portuguesa (séculos XVIII e XIX), a 

destacar são: o Vocabulário Português-Latino de Rafael Bluteau (1712-1728), obra 

bilíngue em 8 volumes e o Dicionário da Língua Portuguesa de Antônio Morais Silva 

(1ª ed. 1789; 2ª ed. 1813). 

A prática de descrição do léxico tem sido realizada pela Lexicografia e não 

pela Lexicologia, como seria previsível, mas a primeira ainda carece de métodos 
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(práxis) mais científicos; “é muito recente, pelo menos entre nós, o advento de um 

fazer lexicográfico fundamentado numa teoria lexical e com critérios científicos.” 

(BIDERMAN, 2001, p. 17).  

A terceira, Terminologia, é a ciência que “se ocupa de um subconjunto do 

léxico de uma língua, a saber, de cada área específica do conhecimento humano. 

Esse subconjunto lexical que constitui seu objeto, insere-se no universo referencial.” 

(BIDERMAN, 2001, p. 19). A ciência da Terminologia pressupõe uma teoria de 

referência, isto é, uma correlação entre a estrutura geral do conhecimento (estrutura 

conceptual) e o código linguístico correspondente (estrutura léxica). 

Biderman, ao esclarecer a definição de Terminologia, cita Cabré: 

A Teoria Geral da Terminologia baseia-se [...] na natureza do conceito, nas 
relações conceptuais, na relação termo-conceito e a atribuição de termos 
aos conceitos ocupam uma posição chave [nessa ciência]. Esse enfoque de 
conceito ao termo distingue o método de trabalho da Terminologia daquele 
que caracteriza a Lexicografia. Os terminógrafos, que são os práticos da 
terminologia, têm por objeto a atribuição de denominações aos conceitos: 
atuam pois do conceito para o termo (processo onomasiológico); os 
lexicógrafos, práticos da Lexicografia, partem da denominação, que é a 
entrada de dicionário, e a caracterizam funcional e semanticamente: 
movem-se na direção contrária, do termo para o conceito (processo 
semasiológico)”. (1993, p. 23-33 apud BIDERMAN, 2001, p. 19). 

Do exposto por Cabré (apud Biderman, 2001), percebe-se que a questão 

central da Terminologia é a referência e, para abordá-la é preciso estabelecer um 

modelo cognitivo que permita descrever, relacionar e classificar os conceitos, 

gerando uma taxionomia, com base na qual esses conceitos passarão a ser 

nomeados. Sobre referência, Biderman (2001) faz uma discussão teórica 

consubstanciada: criação lexical/processos de formação de palavras, 

padronização/normatização, neologismos, empréstimos. Destacam-se as 

considerações feitas para a função referencial da linguagem: 

No espaço contínuo do conhecimento, a função referencial da linguagem 
mapeia um repertório discreto e enumerável de símbolos – o léxico. Dessa 
maneira, todo conhecimento do universo é transferido para o léxico em 
virtude da relação que se estabelece entre cada um dos itens lexicais 
discretos e o espaço referencial designado. (2001, p. 20). 

Como ciência, entre outros aspectos, a Terminologia tem o desafio de 

alcançar a normatização de conceitos e termos, objeto das atuais políticas 

linguísticas que, para o Brasil, têm sido discutidas em universidades brasileiras e 

pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
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Conhecidas as três áreas do saber ligadas ao estudo do léxico, retomam-se a 

partir desse ponto conceitos de: palavra, lexia e morfema. 

A definição de palavra não é tão simples, trata-se de um problema complexo 

em Linguística, mesmo sendo um dos elementos essenciais para a descrição das 

línguas.   

Basílio (1991) relembra que as palavras são elementos de fácil 

reconhecimento, mas de difícil definição. Os usuários da língua dispõem delas para 

formar enunciados, utilizam-se as palavras no uso cotidiano, tanto na língua falada 

quanto na escrita. É na língua falada que reside a maior dificuldade de definição ou 

observação, isto porque nela não fazemos pausas a cada palavra pronunciada. 

Se para a fala a distinção não é tão simples, para a escrita o processo de 

identificação é mais fácil.  Quanto à escrita, costuma-se definir palavra como 

“qualquer sequência que ocorre entre espaços e/ou sinais de pontuação” (BASÍLIO, 

1991, p. 11). 

Kehdi (1996) informa que a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) 

registra que: (i) do ponto de vista fonético, a palavra (constituída de fonemas e 

sílabas, provida ou não de tonicidade) é designada como vocábulo e (ii) do ponto de 

vista semântico, a palavra é denominada simplesmente como palavra. “Não 

levaremos em conta, aqui, essa distinção, e os dois termos serão utilizados como 

sinônimos.” (p. 10). Define-se por tal posição, demonstrando que os critérios fonético 

e semântico não são suficientes para promover a plena distinção entre vocábulo e 

palavra, o que argumenta com exemplos. Igual posição adota-se nessa pesquisa, 

concordando com o autor. Segundo a NGB, a morfologia deve se ocupar das 

palavras quanto à sua estrutura; formação; flexões e classificação.  

O conceito de lexia, adotado nesta pesquisa, é o baseado em Bernard Pottier 

(1974).  

Segundo o autor, entende-se por lexia “a unidade lexical memorizada”. Freitas 

(1991, p. 78), exemplificando as lexias, traz: “banana da terra – lexia (unidade lexical 

memorizada) traduz a idéia de um tipo de banana. Não se pensa nos elementos 

separadamente.” Uma sequência deste tipo chega a uma lexia por um processo 

lento de lexicalização, resultado de um “hábito associativo”, exemplo: pé-de-
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moleque, uma unidade (formada por três palavras = uma unidade construída) e não 

uma simples associação de pé/de/moleque. 

De acordo com Pottier (1974), as lexias são de quatro tipos: 

(i) lexia simples – corresponde a uma palavra, é equivalente a uma 

palavra simples na gramática tradicional, como: livro, caderno, lápis, bonito, feio;  

(ii) lexia composta – corresponde a várias palavras associadas, é 

equivalente a uma palavra composta na gramática tradicional, como: pé-de-

moleque, bem-te-vi, paraqueda, mandachuva, mesa-redonda; 

(iii) lexia complexa – corresponde a uma sequência a caminho da  

lexicalização, é uma associação de palavras que aos poucos torna-se uma 

construção fixa de significado “lexical memorizado”, como: guerra fria, guerra de 

nervos, conjunto habitacional, perdeu a cabeça, caiu das nuvens e 

(iv) lexia textual – corresponde a uma lexia complexa que 

comporta/alcança um enunciado ou texto, como em: expressões proverbiais do tipo 

"quem tudo quer, tudo perde", hinos, adivinhações, preces. 

Há um tipo especial de lexia complexa, as SIGLAS, que resultam de lexias 

longas que, de acordo com o uso corrente, vão sendo empregadas apenas pelas 

iniciais de cada palavra, como em: FGTS, UFBA, ABNT. 

Em suma: Pottier (1974) emprega o termo lexie para referir-se a diferentes 

tipos de palavras e conjunto de palavras.  

Para chegar ao conceito de lexie, o autor partiu do conceito de morfema, 

unidade mínima de significação, que é distribuída em duas classes:  

(i) morfemas pertencentes ao inventário ilimitado e aberto de uma língua 

(léxico) a que o autor chama de lexemas e 

(ii) morfemas pertencentes ao inventário limitado ou fechado de uma língua 

(os gramaticais) a que o autor chama de gramemas. O lexemas enriquecem o léxico, 

ampliando-o, ao passo que, os gramemas, ao contrário, apresentam uma relação 

limitada, não permitindo ao falante criar novo morfema gramatical. 29 

                                            
29 Os conceitos de lexema e gramema, apresentados por Pottier, não coincidem com aos conceitos 
utilizados pelos linguistas norte americanos. Bloomfield dividiu as unidades formais em formas livres 
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Segundo Câmara Jr. (1987), os tipos de morfemas são: (i) lexicais, 

correspondem ao que a gramática tradicional chama de radical e de prefixo e são 

divididos em Morfema Lexical Básico (radical) e Morfema Lexical Subsidiário 

(prefixo) e (ii) gramaticais, correspondem ao que a gramática tradicional chama de 

sufixos, vogais temáticas e desinências. Os sufixos são tratados como Morfema 

Derivacionais. 

Para Carvalho (1989, p.11): “as classes de morfemas, quanto mais ricas, mais 

abertas e quanto mais limitadas mais fechadas. Os morfemas gramaticais são em 

número limitado: os morfemas lexicais estão em permanente renovação, sem 

prejuízo da intercomunicação dos falantes, o que não acontece com os primeiros.” 

O inventário léxico compõe-se de lexias propriamente ditas (conjunto efetivo) 

e de lexias virtuais (neologismos). O léxico efetivo pode ser dividido em dois 

subconjunto: (i) léxico passivo, que contém lexias que o falante decodifica, enquanto 

receptor, mas não utiliza regularmente em contextos de fala e escrita e (ii) léxico 

ativo, que contém as lexias de decodificação e atualização automáticas e que são 

utilizadas com frequência.  

De acordo com Carvalho (1999), as palavras novas de uma língua (os 

neologismos) podem ser formadas por: (i) criação lexical que ocorre por meio dos 

processos de formação de palavras (derivação e composição); (ii) criação semântica 

(mudança de sentido) e (iii) origem estrangeira (neologismo por adoção ou 

empréstimos). 

Sobre a criação semântica (mudança de sentidos) discutem-se dois aspectos 

a polissemia e a homonímia, fatores que geram ambiguidade. Há dois tipos de 

ambiguidade: a sintática e a lexical.  Carvalho (1999, p. 61) diz que a sintática “é 

aquela em que uma mesma estrutura de superfície resulta em duas ou mais 

estruturas profundas diferentes”, já a lexical resulta da observância dos vários 

sentidos que os morfemas podem assumir (ressignificação e ampliação).  

Diariamente, nas diversas situações de uso da língua, empregam-se os 

vocábulos com sentidos diferentes do seu sentido de base, diferenciação que é fruto 

de um processo lento e constante de mudança de sentido das palavras que são 

                                                                                                                                       
(quando podem funcionar isoladamente na comunicação) e formas presas (aquelas que só podem 
funcionar ligadas a outras). 



104 

efetivamente usadas pelos falantes. Quando um novo sentido é assimilado pela 

coletividade e se generaliza, aquela palavra amplia seu campo de significação, 

tornando-se polissêmica. 

A evolução histórica de uma língua pode contribuir para distinguir a 

polissemia da homonímia, o que requer conhecimento etimológico. Outras soluções 

para buscar desfazer ambiguidades é recorrer ao significado através de áreas de 

significação (exemplo: banco - mobiliário / instituição financeira, duas áreas 

distintas); diferenciação entre classes de palavras (cobre – metal - substantivo ou 

ação de cobrir - verbo). 

Para situar o estudo do léxico dos jogos e diversões infantis é importante 

retomar o conceito de campo léxico ou campo lexical, terminologia adotada nesta 

pesquisa. Destaca-se que ao fazer referência ao Questionário Semântico Lexical do 

Projeto ALiB mantêm-se a nomenclatura área semântica, entendida em sentido lato 

como campo semântico ou campo léxico. 

Atrelada às concepções estruturalistas lançadas por Ferdinand de Saussure, 

reforçada pelos linguistas do Círculo Linguístico de Praga, muitos linguistas 

passaram a abordar os estudos do significado utilizando-se da visão conceitual de 

significado adotada pelo mestre genebrino. Surge gradativamente a semântica 

estrutural. 

Jost Trier foi o criador da teoria dos campos, a qual cunha os termos campo 

lexical e campo semântico. De acordo com Oliveira (2008),  

Lehrer (1974:1) lembra que campos lexicais são grupos de palavras 
estreitamente relacionadas entre si pelo significado e que são, geralmente, 
agrupadas sob um termo genérico: “O objeto da análise dos campos lexicais 
é coletar todas as palavras que pertencem a um campo e mostrar a relação 
de cada uma com as outras palavras e com o termo geral.” (p. 64). 

Nos Estados Unidos e na Europa, na década de 20 do século XX, cunhado 

por Gunther Ipsen, foi introduzido o termo campo semântico, às vezes visto como 

sinônimo de campo lexical.  

Oliveira (2008, p. 64) destaca que Trier (apud ULLMANN, 1957; 157) 

apresenta campos como sendo “realidades linguísticas existentes entre palavras 

simples e o vocabulários total” e que o autor não fazia uso do termo campo 

semântico, utilizava os termos campo conceitual, campo linguístico e campo lexical. 

Para Trier, o léxico de uma língua está centrado em torno dos significados das 
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palavras que o compõem, os quais são determinados tomando por base os 

significados das outras palavras “que lhes são vizinhas”. Oliveira (2008) ainda 

chama atenção para as relações entre campos semânticos e cultura. De acordo com 

Oiveira, Eco assim se manifesta:  

“bastam movimentos da aculturação, choques de cultura diferentes, 
revisões críticas do saber, para desorganizar totalmente um campo 
semântico. Se for exata a metáfora saussuriana do tabuleiro de xadrez, 
bastará o deslocamento de uma peça para alterar todas as relações do 
sistema”. (ECO, 2001e, p.28 apud OLIVEIRA, 2008 p. 64-65). 
 

2.3.2 O campo léxico dos jogos e diversões infantis 

Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. 
Walter Benjamin (2002, p.85). 

Objetivando estudar o campo léxico dos jogos e diversões infantis e conhecer 

melhor as brincadeiras e jogos da tradição infantil e também os brinquedos, 

empreendeu-se pesquisa sobre o tema, tanto na perspectiva da Pedagogia, quanto 

na área de folclore e suas tradições. 

Optou-se por organizar os jogos e diversões infantis presentes no 

Questionário ALiB, em dois grupos distintos. O grupo (I), denominado brincadeiras e 

jogos tradicionais, engloba jogos infantis tradicionais, a brincadeira amarelinha e, 

finalmente, a brincadeira cambalhota, que não se constitui propriamente num jogo e 

nem em um brinquedo, mas que pela sua característica de execução, muitas vezes 

em equipes, foi incluída no grupo. O grupo (ii), denominado brinquedos (bola de 

gude, estilingue, pipa e pipa (sem varetas), gangorra e balanço), engloba brinquedos 

tradicionais que tanto podem ser confeccionados manualmente (artesanais), quanto 

industrializados. 

Os jogos e diversões infantis, como organizados no Questionário do Atlas 

Linguístico do Brasil, ficam assim distribuídos: (i) brincadeiras e jogos tradicionais – 

perguntas 155, 160, 161, 162, 163, 164 e 167 e (ii) brinquedos (industrializados ou 

artesanais) – perguntas 156, 157, 158, 159, 165 e 166, os quais serão abordados 

posteriormente. 

Definir brincadeira, brinquedo e jogo para a Pedagogia e para a Antropologia 

é tão difícil como definir palavra para a linguística. 
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Sobre a definição de brincadeira, têm-se de acordo com Cascudo (1954) a 

descrição em verbete único. Brinquedo e brincadeira para o autor são sinônimos de:  

[...] jogos de rondas, divertimentos tradicionais infantis, cantados, 
declamados, ritmados ou não, de movimento, etc. Brinquedo é ainda o 
objeto material para brincar, carro, arco, boneca, soldados. Também dirá a 
própria ação de brincar. Brinquedo de dona de casa, de cabra-cega, de 
galinha-gorda (dentro d’água), de chicote queimado. [...] Os brinquedos em 
ronda são quase todos cantados e a influência portuguêsa é preponderante 
ou ainda sensível. (p.120-121). 

Informa ainda que jogo “é um vocábulo erudito” e subentende-se baralho, 

dados, fichas e pedras. Sobre brincadeiras, afirma serem “as de meninos” as mais 

populares, embora não as enumere. 

Para o autor as brincadeiras dificilmente desaparecem e são constantes 

sociais, transmitidas oralmente, “abandonadas em cada região e reerguidas pela 

outra, numa sucessão ininterrupta de movimentos e de canto, quase independente 

da decisão pessoal ou do arbítrio administrativo” (CASCUDO, 1954, 121). (grifo 

nosso). 

Gilles Brougère (2010), antropólogo francês que se dedica ao estudo dos 

brinquedos e das brincadeiras, diz que os brinquedos podem ser definidos de duas 

maneiras, tanto em relação à brincadeira, quanto em relação a uma representação 

social. “Brinquedo é um objeto que a criança manipula livremente, sem estar 

condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra natureza” (p. 66). Para 

diferenciá-lo de jogo propõe: 

O brinquedo é um objeto infantil e falar em brinquedo para um adulto torna-
se sempre, um motivo de zombaria, de ligação com a infância. O Jogo, ao 
contrário, pode ser destinado tanto à criança quanto ao adulto: ele não é 
restrito a uma faixa etária. Os objetos lúdicos dos adultos são chamados 
exclusivamente de jogos, definindo-se, assim, pela sua função lúdica. (p. 
13). 

Brougère (2010) para definir brincadeira declara que, certamente, se pode 

dizer que a função do brinquedo é a brincadeira: 

A brincadeira pertence à ordem do não funcional. Por detrás da brincadeira, 
é muito difícil descobrir uma função que poderíamos descrever como 
precisa: a brincadeira escapa a qualquer função precisa e é, sem dúvida, 
esse fato que a definiu, tradicionalmente, em torno das idéias de gratuidade 
e até de futilidade. E, na verdade, o que caracteriza a brincadeira é que ela 
pode fabricar seus objetos, em especial, desviando de seu uso habitual os 
objetos que cercam a criança, além do mais é uma atividade livre que não 
pode ser delimitada. (ibid. p. 13). 
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Para a definição de jogo, brincadeira e brinquedo, Kishimoto (2011, p.15 -19) 

diz que “Tentar definir o jogo não é tarefa fácil” e considera para tanto o uso que se 

faz do jogo, interrogando se “É diversão ou material pedagógico? [...] A variedade de 

fenômenos considerados como jogo mostra a complexidade da tarefa de defini-lo. 

[...]. Em verdade, é difícil separar jogo, brinquedo e brincadeira”. O seu pensamento 

se completa com as considerações sobre regras do jogo: 

A existência de regras em todos os jogos é uma característica marcante. Há 
regras explícitas, como no xadrez ou amarelinha, regras implícitas como na 
brincadeira de faz de conta, em que a menina se faz passar pela mãe que 
cuida da filha. São regras internas, ocultas, que ordenam e conduzem a 
brincadeira. (ibid. p. 27).  

Ao final da argumentação, em que considera o envolvimento de cultura, 

Pedagogia e Psicologia, define brinquedo (educativo) como o elemento que conjuga 

uma função lúdica (aquele que propicia diversão e prazer) a uma função educativa 

(aquele que ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber) e 

brincadeira como um processo metafórico relacionado a comportamentos naturais e 

sociais (atividade humana em coletividade). (ibid. p. 38-41). 

2.3.2.1 Pesquisando sobre brinquedos e brincadeiras infantis: experiência na 

França e no Brasil 

Em pesquisa realizada na França (doutorado sanduíche) sobre a origem dos 

jogos e brincadeiras como “jogos da tradição infantil”, constatou-se que a maioria 

dos brinquedos que hoje existem no Brasil é oriunda dos existentes na Europa e 

foram difundidos no Brasil, quer pelo colonizador português, quer pelos povos 

europeus de contato posterior. 

Na França, visitou-se o laboratório EXPERICE (CAPES/COFECUB). O 

Projeto CAPES/COFECUB (EXPERICE e LABRIMP) é coordenado pelo Prof. Gilles 

Brougère (na França) e pela prof.a Tizuko Morchida Kishimoto (no Brasil). 

Realizou-se entrevista com o professor Gilles Brougère e discutiu-se a 

bibliografia existente sobre jogos tradicionais, jogos e cultura e a difusão na escola. 

As pesquisas no laboratório EXPERICE concentraram-se em pesquisa 

bibliográfica e aprofundamento nos estudos sobre cultura lúdica e origem e difusão 

dos jogos e diversões tradicionais. 
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No Brasil, visitou-se o LABRIMP – Laboratório de Brinquedos e Materiais 

Pedagógicos da USP – onde foi feita ampla pesquisa sobre jogos tradicionais 

brasileiros e brinquedos infantis e que registra mais de 1000 brincadeiras nas 

regiões centro-oeste, sul e norte do país. A pesquisa coordenada por Kishimoto 

(1992) está reunida em uma publicação com oito volumes, intitulada Jogos 

Tradicionais do Brasil. 

O LABRIMP é vinculado à Faculdade de Educação da USP e constitui-se num 

espaço de pesquisa e de difusão do conhecimento relativos aos brinquedos e aos 

jogos infantis (tradicionais ou não). O Laboratório possui uma brinquedoteca e uma 

área de pesquisa. A Brinquedoteca destina-se às atividades de extensão e também 

à formação dos alunos de graduação e de pós-graduação. 

Vinculado ao LABRIMP existe o Museu da Educação e do Brinquedo – MEB – 

local de início das pesquisas na USP. O órgão estava fechado para reforma das 

instalações físicas e por isto não estavam sendo realizadas visitas guiadas ao 

acervo de brinquedos propriamente dito. O acesso ao acervo bibliográfico estava 

sendo realizado exclusivamente a pesquisadores (mestrandos, doutorandos e pós-

doutorandos) e alunos de graduação30.  

O Museu da Educação e do Brinquedo – MEB é um espaço da Faculdade 

de Educação que mantém viva a memória de brinquedos do início do século XX até 

os dias atuais. No MEB ocorrem visitas monitoradas, tanto para pesquisadores, 

quanto para escolas da rede pública e privada de São Paulo. O acervo é constituído 

de brinquedos diversos: jogos de tabuleiro, videogames (década de 80), bonecas e 

acessórios para casinha (décadas de 40 e 50), brinquedos tradicionais (bilboquê, 

petecas etc.) e de fotografias das décadas de 20 e 40, as quais revelam diferentes 

momentos históricos, culturais e das classes sociais de São Paulo. Constatou-se 

que no MEB há uma preocupação em manter a memória e a cultura do brincar (no 

espaço aberto, em especial), em desenvolver o prazer da atividade lúdica e em 

promover a difusão das brincadeiras e jogos tradicionais (que ocorre por meio de 

                                            
30 Diante da dificuldade de alocar os pesquisadores no espaço físico do MEB, a coordenação do 
Museu optou por atendê-los na biblioteca da Faculdade de Educação e cabia a uma servidora do 
MEB e a uma bolsista de IC, vinculada ao Museu, a busca dos materiais nos arquivos temporários, 
constituídos para acesso durante a reforma. 
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oficinas de Brincadeiras Tradicionais, Brinquedos e Brincadeiras de Roda realizadas 

com a comunidade escolar). 31 

Além da pesquisa no EXPERICE e no LABRIMP, efetuou-se a pesquisa em 

bibliografia brasileira sobre ludologia. A ampla pesquisa se fez necessária, 

sobretudo, para que se tivesse a visão das variantes de execução dos jogos e de 

confecção dos brinquedos, para, ao trabalhar com as variantes linguísticas, evitar 

possíveis equívocos de classificação das formas lexicais (desfazer ambiguidade 

entre variante de execução e nomenclutura propriamente dita). 

Destaca-se a existência do projeto Rede de Brincadeiras Regionais do Brasil, 

que tem por objetivo formar uma rede de intercâmbio entre diferentes instituições 

e/ou pessoas físicas do país, que valorizem e resgatem as brincadeiras das suas 

regiões, consideradas como um patrimônio da cultura local. De acordo com as 

metas do Projeto, acredita-se que este patrimônio de brincadeiras pode ser 

enriquecido e divulgado de forma mais ágil, fazendo uso da internet (rede), assim 

como incrementando a troca, o estudo e a pesquisa de brincadeiras e informações 

entre as diferentes regiões do país. 

Na década de 70 do século XX, começou a ser desenvolvido um projeto 

internacional com o intuito de resgatar os Jogos Tradicionais do mundo, uma 

iniciativa da Universidade de Belgrado (Iugoslávia) e da OMEP (Organização 

Mundial de Educação Pré-escolar), que não logrou êxito enquanto projeto 

internacional. No Brasil, o projeto começou em 1990, partindo de coletânea 

realizada, registrada e publicada por Adriana Friedmann com a publicação do livro 

"A arte de brincar" (resgate de brincadeiras tradicionais na cidade de São Paulo). Em 

1993, foi desenvolvida no LABRIMP/USP a pesquisa referida anteriormente. A partir 

de 1999, registra-se pelo Projeto Rede de Brincadeiras Regionais do Brasil um 

incremento à pesquisa na área em diferentes regiões do país, movidas pelo 

incentivo do resgate e da valorização do brincar nas instituições de Educação 

Infantil, encabeçado pelo MEC através dos novos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

                                            
31 A visita ao MEB, infelizmente, ficou prejudicada pela reforma que se empreendeu, em 2011, no 
Museu. As peças do acervo puderam ser vistas através de documentação fotográfica e encartes. 
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Diante do exposto, registra-se a importância dos trabalhos de pesquisa hoje 

desenvolvidos no Brasil que buscam o resgate da memória cultural, a exemplo do 

LABRIMP/USP, do MEB e da Rede de Brincadeiras Regionais do Brasil. A partir da 

redução do espaço físico e do tempo destinado aos jogos e brincadeiras, da 

influência da mídia, do avanço das tecnologias e das transformações ocorridas na 

sociedade e em suas relações, muitos brinquedos e brincadeiras se perderam no 

tempo. Estudos com vista à sua documentação, criação e manutenção de museus 

são soluções para manter a memória para todas as gerações. 

Embora constituam temas de interesse relacionados ao campo léxico dos 

jogos e diversões infantis, abordagens relativas a: brinquedos e brincadeiras e sua 

difusão pelo Brasil até os tempos atuais;  o brinquedo artesanal popular brasileiro; o 

brinquedo industrializado; a importância dos brinquedos e brincadeiras para o 

desenvolvimento psicossocial da criança (Pedagogia e Psicologia), não são 

discutidas nesta fundamentação teórica. 

2.3.2.2 Revisitando a história, a cultura e a tradição folclórica dos jogos e 

diversões infantis 

Neste item, apresenta-se notícia sobre a história, a cultura e a tradição 

folclórica dos jogos e diversões infantis. Longe de esgotá-las, traz tão somente 

considerações gerais acerca dos temas, que não são alvo da pesquisa da Tese. 

A história dos brinquedos e brincadeiras está diretamente ligada à história da 

infância. Sabe-se que os brinquedos fazem parte da humanidade, refletindo as 

relações culturais, políticas e econômicas travadas na sociedade, e remetendo a 

questões da realidade específica da criança. Os estudos do historiador Philippe 

Ariès (1975, p. 7-15) tratam das diferentes visões de infância ocorridas ao longo da 

história, partindo da ideia de que até o fim do século XVIII não havia conhecimento 

de nenhuma concepção teórica que afirmasse que a criança era um ser social 

distinto. Àquela época os brinquedos eram confeccionados dentro de casa, pelas 

próprias famílias (bonecas de pano, piões, estilingues) ou então nas oficinas de 

artesãos (carrinho de madeira, soldadinhos de chumbo). A produção de brinquedos 

industrializados inicia-se no final do século XIX. 

Kishimoto (1993), a respeito de jogos tradicionais infantis, esclarece que: 
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Não se conhece a origem desses jogos sabe-se, apenas, que são 
provenientes de práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de 
romances, poesias, mitos e rituais religiosos. A tradicionalidade e 
universalidade dos jogos assenta-se no fato de que povos distintos e 
antigos, como os da Grécia e do Oriente brincavam de amarelinha, de 
empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o fazem da 
mesma forma. (p. 15). 

Sobre a história dos brinquedos e brincadeiras no Brasil, Cascudo (1954) 

registra que as brincadeiras e os brinquedos brasileiros têm origem em Portugal. 

Declara não ter conhecimento de “registro” para brincadeiras africanas. Sobre os 

índios, retoma referência a textos de cronistas coloniais para se referir à 

“aparelhagem para matar peixes nos rios” ou “arcos e flechas para matar 

passarinhos”, afirmando que tais depoimentos não são suficientes para conclusões 

em torno do tema. 

Ignoramos a verdadeira participação africana e indígena nos brinquedos 
dos meninos brasileiros da época colonial. A mais alta percentagem dos 
brinquedos é europeia. [...] Dos brinquedos materiais, dir-se-á 
identicamente; o papagaio de papel, sua luta, o pião, suas batalhas, os 
arcos, o joão-galamastro, a redução de animais, gente, mobiliário, têm ares 
de uso por todo o mundo, e no tempo desafiam as origens. A idéia do 
brinquedo brasileiro é apenas a modificação local. (p. 121). 

De acordo com Mefano (2005), a história do Brasil, desde o início da 

colonização, é marcada pelas diferenças de distribuição de renda e de poder, o que 

fez surgir várias infâncias distintas para classes sociais também distintas. Tomando 

por base as pesquisas da historiadora Mary Del Priore (2000), afirma que:  

a história da infância da criança brasileira não foi diferente da dos adultos, 
tendo sido feita à sombra de uma sociedade que viveu quase quatro 
séculos de escravidão, sendo a divisão entre senhores e escravos 
responsável por sua estrutura social. Assim, de acordo com a história do 
Brasil, é evidente que a escolarização e a emergência da vida privada 
burguesa e urbana não foram os pilares que sustentaram a construção do 
nosso sentimento de infância. (PRIORE apud MEFANO, 2005, p.38). 

O projeto de pesquisa Rede de Brincadeiras Regionais do Brasil32 registra 

algumas anotações “históricas”, indicadas como “uma série de curiosidades que 

dizem respeito à origem de alguns jogos e brincadeiras nas diferentes regiões do 

país”. (PROJETO REDE ... 1990). As informações disponibilizadas são oriundas da 

coletânea de publicações cadastradas pelo Projeto.  

                                            
32 Informações obtidas no site do projeto Rede de Brincadeiras Regionais do Brasil, sem indicação de 
data do registro. Projeto Disponível em: 
<http://www.escolaoficinaludica.com.br/brincadeiras/index.htm>. Acesso em: 17 out. 2011. 
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A partir do século XIX, com a revolução industrial, os brinquedos deixam de 

ser o resultado de processos domésticos de produção (criação de brinquedos 

artesanais) e passam a ser comercializados (produção em série). Dessa forma, os 

brinquedos trazem sempre a imagem do seu tempo. Independentemente de sua 

forma de produção, tanto um estilingue quanto um videogame servem de suporte 

para uma determinada brincadeira e vão sempre conservar o seu caráter de 

brinquedo. Do ponto de vista de quem brinca, o brinquedo pode ser qualquer objeto 

utilizado como suporte para a brincadeira.  

Sobre a cultura lúdica, retoma-se Brougère (2010) que tendo estudado os 

brinquedos a partir de sua dimensão cultural, entende a brincadeira como o lugar em 

que a criança traduz e recria as imagens daquilo que ela vive a partir das suas 

interações com o mundo (brincar de casinha, caçar e matar passarinhos, por 

exemplo). E, assim, ele afirma que a cultura lúdica é um conjunto de procedimentos 

que permitem tornar a brincadeira possível e que “ela não está fechada em torno de 

si mesma; ela integra elementos externos que influenciam a brincadeira: atitudes e 

capacidades, cultura e meio ambiente.” (p. 54). 

Lopes, Mendes; Faria (2005), tratando de cultura e cultura lúdica, fazem a 

seguinte consideração: 

Entendemos por cultura os significados que os seres humanos dão às suas 
produções. Aquilo que o ser humano produz vai formando uma teia de 
significados, isto é, a sua cultura. Por outro lado, a produção lúdica é a 
capacidade que a criança tem de reordenar os elementos retirados da 
realidade, organizando novas combinações e produzindo novos 
significados, ou seja, a própria brincadeira. (p. 21) 

Observando as brincadeiras tradicionais infantis, os jogos e os brinquedos 

como parte integrante da cultura lúdica, percebe-se que ela é transmitida de geração 

em geração expressando valores e diferentes concepções. Kishimoto (2011) 

destaca fortemente a necessidade de se ter um olhar atento sobre o tema. Visto sob 

a ótica da cultura, um jogo pode ser “jogo” ou “não jogo”, isto é: 

Se para um observador externo a ação da criança indígena que se diverte 
atirando com arco e flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a 
comunidade indígena nada mais é que uma forma de preparo para a arte da 
caça necessária à subsistência da tribo. Assim, atirar com arco e flecha, 
para uns é jogo, para outros, é preparo profissional. (p. 17). 

A brincadeira tradicional infantil, uma das representações folclóricas, baseada 

na mentalidade popular, se expressa, sobretudo, pela oralidade, é considerada 
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como parte da cultura popular. Neste sentido, a brincadeira tradicional é uma forma 

de preservar a produção cultural de um povo num certo período histórico. Sendo 

transmitida de geração em geração, como dito, ela está sempre em transformação, 

incorporando criações anônimas das gerações que vão se sucedendo.  

Tratando da natureza da manifestação ou do fato folclórico (criação anônima), 

Vieira Filho (1953) destaca que: 

o que caracteriza o fato folclórico é principalmente a sua qualidade de 
anônimo. [...]. O folclorista não é um criador de folclore, não faz o fato 
folclórico, porque só é folclórico o que, pela aceitação coletiva, se torna 
anônimo, propriedade comum, de todos, conservado e transmitido pela 
herança social. Isso, entretanto, não significa que os fatos folclóricos não 
tiveram um criador, um autor. Mas, pelo constante viajar, nesse contínuo vai 
e vem através de latitudes e de povos diferentes, a sua autoria obliterou-se, 
tornou-se imemorial. [...].  Assim, recapitulando, o fato folclórico pode ser 
tradicional, traço que lhe é mais constante, e vivo, atual, moderno [...] (p.1). 

É possível conhecer a cultura e a história de um povo, de uma nação, através 

dos estudos sobre o folclore. Constituem o folclore as canções de ninar, cantigas de 

roda, as brincadeiras e os jogos infantis, as lendas e os mitos, as superstições, as 

danças, os folguedos, a culinária típica, por exemplo. Sobre o tema, o governo do 

Brasil disponibiliza para consulta o Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira 

obra coordenada pelo Ministério da Cultura [200-]. 

As lendas e os mitos, em geral, são estórias contadas por pessoas e 

transmitidas oralmente. Revestem-se de realidade e fantasia, uma vez que misturam 

fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da imaginação humana. 

Muitas das lendas ou dos mitos procuram passar conhecimentos e alertar as 

pessoas sobre as características humanas (virtudes e defeitos). Em geral, as lendas 

tentam explicar ou recontar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Algumas 

lendas e mitos folclóricos do Brasil: Boitatá, Curupira, Lobisomem, Mãe-D'água, 

Mula-sem-cabeça, Negrinho do Pastoreio, Saci-Pererê. 

As danças e as festas típicas de cada região podem ser exemplificadas com: 

o Frevo, o Maracatu, o Batuque, a Festa do Boi (do Boi-bumbá ou Bumba-meu-boi), 

a Festa Junina, o Carnaval, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a Festa da 

Uva, a Festa da Cerveja, dentre outras. 

Na culinária, a lista de exemplos pode ser organizada ou por regiões do 

Brasil, ou por tipos de alimentos, tão grande que é a diversidade encontrada. 

Podemos saborear a feijoada, o churrasco, o arroz-carreteiro, o vatapá, o caruru, o 
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acarajé, o tucunaré na brasa, o peixe na telha, o tutu de feijão, dentre outras 

delícias.  

Para os jogos e brincadeiras infantis, uma lista quase infinita de itens pode ser 

apresentada. Soltar ou empinar pipas, matar passarinhos com estilingues ou 

baladeiras, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de passa anel, com 

bonecas de pano, com piões, com ioiôs, pular amarelinha, são apenas alguns 

exemplos da riqueza existente na cultura e no folclore brasileiros. 

As tradicionais brincadeiras infantis são, muitas vezes, rotuladas de 

brincadeiras folclóricas, grande parte delas envolve disputas individuais ou em 

grupos. Possibilitam também a integração e o desenvolvimento social e motor das 

crianças. Sabe-se que muitas delas existem há décadas ou até séculos. Sofrem 

modificações (de nomenclatura, de formas de execução/realização) de acordo com a 

região e a época, mas, em essência continuam as mesmas da origem. Alguns 

autores rotulam certos jogos e brincadeiras infantis de “clássicos”, uma tentativa 

talvez de associá-las na atualidade às praticadas desde a Idade Média.  

Para a manutenção da cultura folclórica, é importante que as brincadeiras 

infantis sejam documentadas e preservadas. A escola tem papel fundamental nessa 

tarefa.  Iniciativas como a de reprodução de jogos tradicionais em versões para 

computadores, (a exemplo do jogo com bolas de gude33 ou de amarelinha34) e da 

pesquisa sobre jogos e brincadeiras como o Mapa do Brincar35 são de fundamental 

importância para a consecução de objetivos de preservação da memória do brincar 

no país. 

  
                                            
33 Trata-se do jogo de Bola de Gude, elaborado totalmente em terceira dimensão. Recria-se a 
diversão do tradicional jogo de bolas de gude no computador. Ambientado em cenários típicos do 
jogo (em calçadas, na terra etc.), o jogo conta com belos gráficos em 3D para resgatar o clima do 
tradicional jogo. É possível jogar individualmente contra o computador, contra outros jogadores na 
mesma máquina e até mesmo pela internet. Disponível em: 
<http://www.superdownloads.com.br/download/125/bola-gude/#ixzz1IDebQ4Eh>. Acesso em: 17 out. 
2010. 
34 Trata-se de um brinquedo que projeta, no chão, os conhecidos diagramas do antigo e tradicional 
jogo amarelinha. Concebido pelo designer Hye-Lim Jeon, o Dream Beam, dispensa o uso de giz ou 
qualquer outro objeto para “desenhar” uma amarelinha. Disponível em: 
<http://www.yankodesign.com/2009/01/14/omg-high-tech-hopscotch/>. Acesso em: 17 out. 2010. 
35 O Projeto Mapa do Brincar (2009), iniciativa do Jornal Folha de São Paulo, disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/mapadobrincar/>, apresenta o resultado de pesquisa 
realizada em vários estados brasileiros sobre brinquedos e brincadeiras infantis, com a assessoria 
técnica de Adriana Friedmann e Renata Meirelles, pesquisadoras da área de Pedagogia, oriundas do 
LABRIMP/USP. Lançado em 2009, tem como um dos objetivos descobrir se há semelhanças e 
diferenças entre o brincar das várias regiões do país. 
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A metodologia do trabalho dialetal – nada obstante 

reconhecer-se que o fazer é que ensina, o fazer é que 

dita o método – pode ter alguns passos definidos, no 

sentido de ordenar e proporcionar melhor rendimento 

da investigação e disciplinar a pesquisa. 

 
(FERREIRA, Carlota e CARDOSO, Suzana, 1994, p.23) 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho científico prevê que se possa claramente traçar, 

num planejamento bem elaborado e detalhado, o que se quer pesquisar, como, com 

o quê, onde e em quanto tempo. 

Atendendo aos princípios enunciados, este capítulo tem por objetivo 

especificar o como, o com o quê e o onde, ou seja, os procedimentos metodológicos 

adotados para a realização da investigação linguística. Assim, estão arrolados dados 

gerais do Projeto ALiB, necessários para situar a pesquisa realizada, ao qual a 

pesquisa desta Tese está vinculada. Apresenta-se o corpus da pesquisa, dando 

informações sobre o questionário (recorte área semântica: jogos e diversões infantis 

e aplicação); a rede de pontos; a constituição da amostra, com pesquisa de campo, 

e os informantes, trazendo, por fim, os critérios adotados para a análise e a 

classificação dos dados, bem como da cartografia temática empreendida. 

3.1 O PROJETO ALIB 

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) tem por meta a realização 

de um atlas geral do Brasil no que diz respeito à língua portuguesa. Trata-se de um 

projeto de caráter nacional e em desenvolvimento desde 1996.  Nele estão 

envolvidas, hoje, 16 universidades brasileiras, a saber: dez universidades públicas 

diretamente ligadas aos membros do Comitê Nacional (UFBA, UFCE, UFJF, UFMS, 

UFOP, UFPA, UFPB, UFRGS, UFSC e UEL) e mais seis universidades públicas 

e/ou privadas que são signatárias de um convênio de cooperação interinstitucional 

firmado entre as instituições (UFPI, UECE, UERN, CEFET-PB (atual IFPB), UNIME e 

UnP). Executar um plano de tão grande amplitude e visibilidade requer empenho e 

compromisso de muitos pesquisadores brasileiros vinculados a cada universidade 

participante, o que vem se confirmando ao longo de mais de uma década de 

trabalho da Equipe de pesquisadores do ALiB. 

Busca-se, com o Projeto ALiB, o estudo da língua portuguesa no Brasil, para 

cá transplantada e implantada. Documentar o estado atual da língua portuguesa, 

cinco séculos após a chegada dos portugueses ao Brasil, implica resgatar ou 

demonstrar, necessariamente: resquícios dos contatos entre língua portuguesa, 

línguas indígenas e línguas africanas; mudanças sociais operadas na sociedade ao 
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longo deste período (relação entre rural x urbano, escolarização em massa, projetos 

de povoamento do interior do país e da região centro-oeste) e constituição 

demográfica do país. 

Para concretizar o desejo de produzir o Atlas Linguístico do Brasil, os 

pesquisadores constituíram um Comitê Nacional, responsável por gerenciar as 

atividades do empreendimento, tendo como uma de suas metas manter a unidade 

teórico-metodológica do projeto e garantir a execução das atividades de modo 

conjunto e coordenado. Participam do Comitê Nacional do Projeto ALiB: Suzana 

Alice Marcelino da Silva Cardoso – UFBA (Diretor Presidente), Jacyra Andrade Mota 

– UFBA (Diretor Executivo),  Maria do Socorro Silva de Aragão – UFPB/UFCE 

(Diretor Científico), Vanderci de Andrade Aguilera – UEL (Diretor Científico), Cléo 

Vilson Altenhofen – UFRGS (Diretor Científico), Aparecida Negri Isquerdo – UFMS 

(Diretor Científico), Abdelhak Razky – UFPA (Diretor Científico), Ana Paula Antunes 

Rocha – UFOP (Diretor Científico) e Felício Wessling Margotti – UFSC (Diretor 

Científico). 

Para manter as equipes integradas, discutir questões teórico-metodológicas, 

realizar treinamento de pessoal, avaliar estágio da pesquisa e definir diretrizes para 

o Projeto (pesquisa de campo, financiamento, análise de dados, publicação de 

resultados) realizam-se Reuniões Anuais, na forma de workshops, denominados 

WorkALiB.  Desde a criação do Projeto já foram realizados nove workshops. 

3.1.1 Breve histórico 

Em novembro de 1996, por iniciativa de pesquisadores do Instituto de Letras 

da UFBA, realizou-se o “Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a 

Geolinguística no Brasil”, o qual contou com a presença de pesquisadores e 

dialetólogos do Brasil e do Prof. Michel Contini da Université Stendhal - Grenoble, 

Diretor do ALiR e membro do Comitê Diretor do ALE. Durante o evento, foi retomada 

a ideia de elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, que remonta a 1952. 

Sabe-se que a primeira manifestação oficial em prol da elaboração de um 

atlas linguístico brasileiro aparece no Decreto 30.643, de 20 de março de 1952, o 

qual determina que a principal finalidade da Comissão de Filologia da Casa de Rui 

Barbosa é promover a “elaboração do atlas linguístico do Brasil”. O Decreto é 
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regulamentado por meio da Portaria n.º 536, publicada em 26 de maio do mesmo 

ano, na qual se enfatiza a necessidade de elaboração do Atlas Linguístico do Brasil. 

Partindo da necessidade de documentar a língua portuguesa do Brasil e 

também considerando a extensão do país e suas características geográficas, 

políticas e de vias de comunicação, aos poucos foi se verificando que a elaboração 

de um atlas nacional era tarefa hercúlea. Diferentemente do proposto no Decreto, 

por razões diversas, e, sobretudo, seguindo as orientações importantes de 

dialetólogos brasileiros atuantes na época, como Serafim da Silva Neto, Celso 

Cunha e Antenor Nascentes, iniciaram-se os trabalhos de mapeamento linguístico 

do Brasil pela realização de atlas estaduais e regionais, como se pode ver através 

de argumentação do dialetólogo Antenor Nascentes, em favor de se realizar 

primeiramente atlas regionais, como estava sendo feito em outro país continental 

como o Brasil. 

Embora seja de toda vantagem um atlas feito ao mesmo tempo para todo o 
país, para que o fim não fique muito distanciado do princípio, os Estados 
Unidos, país vasto e rico e com excelentes estradas, entregou-se à 
elaboração de atlas regionais, para mais tarde juntá-los no atlas geral. 
(NASCENTES, 1958, p. 7) 

Antenor Nascentes publica em 1958 e 1961 as Bases para a elaboração do 

atlas linguístico do Brasil, obra constituída de dois volumes, que apresenta as 

diretrizes gerais para a escolha de localidades, de informantes e para a elaboração 

do questionário linguístico. A obra serviu de referência para a constituição da Rede 

de Pontos do Projeto ALiB. 

Durante o citado Seminário e após ampla discussão elaborou-se a “Carta de 

Salvador”, documento representativo do compromisso dos dialetólogos brasileiros 

com a grande empreitada que se iniciaria a partir daquele momento, ou seja, 44 

anos depois da publicação do Decreto e após a elaboração dos primeiros atlas 

regionais brasileiros. Constitui-se, então, o Comitê Nacional, integrado pelos autores 

dos cinco atlas linguísticos regionais publicados e por um representante dos atlas 

em andamento. São eles: os Professores Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso 

(UFBA), que preside o Comitê, Jacyra Andrade Mota (UFBA), Maria do Socorro Silva 

de Aragão (UFPB), Mário Roberto Lobuglio Zágari (UFJF), Vanderci de Andrade 

Aguilera (UEL) e Walter Koch (UFRGS), o último representando os atlas em 

andamento. 
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3.1.2 Objetivos 

Fundamentando-se nos pressupostos teóricos da Dialetologia e também da 

Geolinguística (seu método específico), o Projeto ALiB privilegia o estudo da 

variação espacial ou diatópica, não deixando, entretanto, de considerar a variação 

social. Documenta-se a fala de diversos informantes em contextos de fala 

específicos (conversa com perguntas e respostas, relatos de situações pessoais e 

leitura de texto) de modo a permitir estudar a variação diafásica, a variação 

diageracional, a variação diagenérica e a variação diastrática.  

Para além do objetivo geral de “fornecer dados para uma visão ampla do 

português do Brasil”, o Projeto apresenta oito objetivos específicos estabelecidos 

para consecução do Projeto (COMITÊ... 1998, 2003, 2007, 2009), dos quais são 

destacados dois: 

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

Atente-se para o objetivo três, no que se refere à análise da “variação 

linguística sob os diversos pontos de vista”, e ao qual este trabalho procura dar 

cumprimento com a abordagem do campo léxico-semântico. O outro objetivo a ser 

buscado, pelo Projeto ALiB, é o estabelecimento de “isoglossas com vistas a  traçar 

a divisão dialetal do Brasil”, para o qual a pesquisa realizada contribuirá no que se 

refere ao estudo da região dialetal denominada Falar Baiano (NASCENTES, 1953).    

3.1.3 Características gerais 

O Projeto ALiB, no que se refere ao aspecto metodológico, pode ser 

considerado de caráter inovador, inserindo-se na Geolinguística Pluridimensional 

Contemporânea. O perfil dos informantes e a abrangência dos questionários 

fornecerão dados relativos às outras dimensões além da diatópica.  

Em relação ao aspecto inovador, devem ser considerados os parâmetros 

referentes aos atlas de 3ª geração. Pretende-se que o ALiB apresente os dados 

linguísticos através da internet e em CD/DVD, que seja um atlas sonoro e com um 
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volume de comentário às cartas linguísticas. O Volume de Comentários conterá a 

análise de fatos linguísticos essenciais para a descrição do português do Brasil e 

fornecerá elementos para a determinação de áreas dialetais e para uma abordagem 

interpretativa referente às variáveis sociais consideradas na pesquisa. 

Neste capítulo, no que concerne à metodologia seguida pelo Projeto ALiB, 

decidiu-se por destacar os seguintes aspectos metodológicos: questionário 

linguístico, rede de pontos, perfil dos informantes e pesquisa de campo, os três 

primeiros constituintes do tripé básico da pesquisa dialetal, como afirma Cardoso 

(2010): 

A pesquisa de cunho dialetal se fundamenta em um tripé básico: a rede de 
pontos, os informantes e os questionários, cujo estabelecimento se molda 
sob diferentes perspectivas, orientadas por procedimentos teóricos 
variados. (p.89). 

3.1.3.1 Questionário linguístico 

O questionário linguístico do Projeto ALiB foi elaborado pelos membros do 

Comitê Nacional tomando-se por base os questionários linguísticos utilizados nos 

atlas estaduais e regionais publicados ou em andamento no Brasil e os 

questionários do ALiR – Atlas Linguistique Roman e do Atlas Lingüístico-Etnográfico 

de Portugal e da Galiza. Tais publicações foram amplamente examinadas e 

cuidadosamente discutidas, tendo sido elaboradas versões experimentais do 

questionário, que, após aplicações visando a testagem do instrumento, seu 

refinamento e adequação à realidade do país, gerou o questionário definitivo, 

publicado em 2001, que atualmente se aplica em todo o país. 

Os resultados da aplicação do Questionário ALiB 2001, além de permitirem 

observar a variação diatópica, possibilitam a determinação e caracterização de 

áreas dialetais e a intercomparação dos dados resultantes da pesquisa ALiB com a 

dos atlas estaduais e regionais publicados. Complementarmente, favorecem, 

mediante o controle do perfil dos informantes, a identificação de fatos referentes à 

variação diastrática ou à diafásica. 

Constituído de sete partes distintas, o Questionários Linguístico do Projeto 

ALiB está assim organizado: 

(1) QFF - Questionário fonético-fonológico (159 perguntas, às quais se 

juntam 11 questões de prosódia); 
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(2) QSL - Questionário semântico lexical (202 perguntas); 

(3) QMS - Questionário morfossintático (49 perguntas);  

(4) QP - Questões de pragmática (04 perguntas); 

(5) TDS - Temas para discurso semi-dirigido (04 temas - relato pessoal, 

comentário, descrição e relato não pessoal); 

(6) PM - Perguntas metalinguísticas (06 perguntas) e 

(7) LE - Texto para leitura (“Parábola dos sete vimes”). 

 

Verifica-se, no Questionário, que há para todas as questões uma formulação 

prévia, a qual visa a garantir a uniformidade na aplicação do instrumento, evitando 

dessa forma possíveis distorções na(s) resposta(s) obtida(s), em decorrência do 

modo como se apurou a forma lexical fornecida pelo ao informante. Ainda 

demonstrando o cuidado com o modo de aplicação do Questionário e a consequente 

preservação da uniformidade na obtenção dos dados, quando nacionalmente 

considerados, se pode ver que, além da formulação inicial, estão indicadas outras 

formas complementares de obtenção de respostas como: gestos, mímicas, figuras 

impressas ou realias (miniaturas de objetos ou exemplares originais de alguns 

objetos). Há ainda sugestões de possibilidade de reformulação de perguntas (caso 

necessário) e de itens para os quais são demandadas ampliações da pergunta para 

se obter contexto de utilização (exemplo: FAZENDA – QFF – 53) ou descritivo 

detalhado da forma em uso na localidade (exemplo: AMARELINHA – QSL 167).   

Aplica-se o Questionário em todas as localidades constituintes da Rede de 

Pontos do ALiB. As entrevistas, fruto da aplicação do questionário, duram em média 

três horas e são totalmente gravadas para posterior transcrição grafemática e 

fonética. Utilizam-se para registro das gravações, preferencialmente e de modo 

concomitante, mini-discos (registro em aparelhos de gravação digital - MD) e/ou fitas 

magnetofônicas (registro em aparelhos de gravação analógica do tipo cassete – K7). 

No que se refere ao Questionário ALiB, apresenta-se, a seguir, um breve 

comentário sobre cada parte contemplada no instrumento, suas características 

específicas, principais objetivos e forma de aplicação. 
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O Questionário Fonético-fonológico (QFF) é composto por 159 questões 

referentes a fatos fônicos que reconhecidamente se prestam a descrição do 

português brasileiro e possibilitam a identificação de áreas dialetais do país, como 

por exemplo: 

Exemplificam a busca por variantes diatópicas, questões referentes à 
realização aberta (é, ó) ou fechada (ê, ô) das vogais médias pretônicas, em 
vocábulos como televisão, tesoura, elétrico, tomate, borboleta, coração, fato 
que divide o País em dois grandes grupos de falares, predominando, nos do 
norte, as variantes abertas, e, nos do sul, as fechadas, conforme já 
observara Nascentes (1953) e vem sendo confirmado por pesquisadores 
contemporâneos, como o fez Cardoso (1986) a partir da análise de cartas 
do Atlas Prévio dos Falares Baianos e do Esboço de um Atlas Linguístico de 
Minas Gerais. (COMITÊ..., 2009, p. 21 e 22). 

Observa-se que, embora o QFF esteja pautado em fatos fônicos, muitos deles 

documentados em pesquisas anteriores, e que demonstram a variação diatópica, 

também viabiliza a análise de variantes diastráticas, como se exemplifica com a 

apuração de itens tais como: varrer, colher, abóbora, árvore, 

liquidificador/liqüidificador, catorze/quatorze. Esse Questionário é de relativa 

facilidade de aplicação, embora seja necessária a busca por um vocábulo 

específico, fato que demanda, muitas vezes, tentativas reiteradas para a obtenção 

de resposta, visto que a forma desejada pode não ser utilizada na região, como se 

exemplifica com a questão 95 do QFF (liquidação/liqüidação, que em muitas 

localidades levou à obtenção das formas: promoção, queima, saldão, as quais não 

atendem ao objetivo do QFF (apurar a variação   ~   ), embora revelem 

aspectos semântico lexicais importantes que podem ser alvo de pesquisas 

complementares. São utilizadas figuras e realias na aplicação desta primeira parte, 

em algumas questões. 

Pretende-se estudar a prosódia da língua portuguesa e para tanto, constam, 

ao final do QFF, 11 questões que possibilitam a documentação da prosódia. 

O Questionário Semântico-lexical (QSL) é composto de 202 questões e, 

diferentemente do QFF, não busca a realização de um vocábulo específico, mas sim 

a variação lexical. São questões de cunho onomasiológico. Prestam-se também 

para estudos da variação diastrática, diageracional e diagenérica, pois quando os 

informantes são incitados a apresentarem “outras denominações” para o item 

semântico-lexical em questão, muitas vezes são registradas colocações como: “os 

mais antigos falavam assim”, “ouvia minha vó dizer isto”, “antigamente não se falava 
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assim, não”, “o pessoal ignorante fala assim” ou “ouço dizer”. Buscam-se 

documentar formas linguísticas empregadas na localidade, as formas de uso comum 

e geral. O QSL está organizado em 14 áreas semânticas apresentadas no Quadro 1: 

ÁREAS SEMÂNTICAS N.º DE 
PERGUNTAS 

1 Acidentes geográficos 06 
2 Fenômenos atmosféricos 15 
3 Astros e tempo 17 
4 Atividades agropastoris 25 
5 Fauna 25 
6 Corpo humano 32 
7 Ciclos da vida 15 
8 Convívio e comportamento social 11 
9 Religião e crenças 08 
10 Jogos e diversões infantis 13 
11 Habitação 08 
12 Alimentação e cozinha 12 
13 Vestuário e acessórios 06 
14 Vida urbana 09 

TOTAL 202 
Quadro 1 – Áreas semânticas do Questionário Semântico Lexical 
 

Neste trabalho são consideradas as 13 questões que compõem a área 

semântica Jogos e diversões infantis. 

O Questionário Morfossintático (QMS) é composto de 49 questões previstas 

para que possam ser apuradas certas construções sintáticas e/ou morfossintáticas 

reveladoras de variação no português brasileiro, tais como: uso de nós/a gente, 

gênero de substantivos, flexão de número de substantivos, flexão modo-temporal e 

número-pessoal de alguns verbos.  É a parte do Questionário de maior dificuldade 

de aplicação, sobretudo por requerer certas construções sintáticas específicas 

difíceis de serem obtidas em simples perguntas e respostas ou descrição de figuras. 

Objetivando vencer as dificuldades são utilizados recursos como as figuras 

anteriormente mencionadas (exemplo: plural dos substantivos) ou solicitação de 

pequenos relatos, descrição de receitas, simulações de ocorrências da vida 

cotidiana para observar o uso das formas linguísticas e das estruturas sintáticas 

desejadas. 

As Questões de Pragmática (QP), em número de quatro, foram incluídas no 

Questionário com o objetivo de documentar as diferentes formas de tratamento entre 

os falantes, consideradas as questões de relação interpessoal e de faixa etária. 
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Os Temas para Discurso Semidirigido (TDS) visam ao registro do discurso 

mais coloquial, menos tenso, e possibilitar o estudo da variação diafásica. São 

quatro os temas propostos, a saber: relato pessoal, comentário, descrição e relato 

não pessoal. Constitui-se de uma das partes mais agradáveis de realização por 

parte do falante, visto que no momento da aplicação, o informante já está mais 

tranquilo em relação à dinâmica do inquérito e mais familiarizado com o 

documentador. 

As Perguntas Metalinguísticas (PM) têm como objetivo o estudo do grau de 

consciência linguística do informante (sujeito falante/ouvinte, usuário da língua) 

sobre o modo de falar local (no presente e no passado), se as pessoas “falam 

diferente” na localidade ou em outras partes do Brasil. Esta parte do Questionário é 

composta de seis questões de fácil aplicação, através das quais se apura a variação 

diarreferencial. 

Busca-se, assim, não apenas testar a sensibilidade linguística do 
informante, mas verificar até que ponto variantes tidas como características 
de outro estrato social, de outra geração ou de outras áreas estão presentes 
em sua fala, tendo em vista que, conforme atestam as pesquisas 
sociolinguísticas, a avaliação subjetiva do falante a propósito de um 
determinado fato nem sempre está de acordo com a sua própria realização 
linguística. Estudo, nesse campo específico, foi desenvolvido, em 2007, 
pela Diretora Científica do Projeto ALiB, Profa. Dra. Vanderci Aguilera, em 
programa de Pós-Doutorado realizado na Espanha. (COMITÊ..., 2009, p. 
22). 

Ao final do Questionário, é apresentado um Texto para Leitura (LE) (Parábola 

dos sete vimes), que objetiva a apreensão de um registro mais tenso do informante 

e consequentemente possibilitando o estudo da variação diafásica. É uma parte do 

Questionário de difícil aplicação, sobretudo entre os idosos de baixa escolarização. 

Muitas vezes o Texto não é lido pelo informante por diversos motivos, entre os quais 

se destacam: pouca familiaridade com a leitura em voz alta, timidez ou dificuldades 

para enxergar. 

3.1.3.2 Informantes 

Os informantes, sujeitos do trabalho acadêmico, colaboradores da ciência, 

anônimos por decisão metodológica, elementos essenciais para a constituição do 

corpus da pesquisa, são em número de 1100 no Projeto ALiB. 
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A busca do informante ideal e do número representativo de indivíduos para 
a amostra de fala que se quer analisar — metas tenazmente perseguidas 
pelos que trabalham a partir de dados empíricos — esbarra, sempre, como 
se sabe, com a efetiva possibilidade de realização, especialmente quando 
se trata de um projeto de âmbito nacional. (COMITÊ..., 2007, p 14). 

 

No Projeto ALiB, na impossibilidade de contemplar todas as variáveis sociais, 

optou-se por incluir o gênero e a faixa etária, como fatores aplicáveis à toda a 

amostra, permitindo o estudo das variáveis diagenérica e diageracional. Somente 

nas capitais de estado, as diferenças quanto ao grau de escolaridade serão 

consideradas: os informantes estão distribuídos em dois perfis: (a) alfabetizados, 

com ensino fundamental incompleto e (b) nível superior, o que permitirá a 

observação da variável diastrática.  

As duas faixas etárias utilizadas no ALiB são: (a) jovens de 18 a 30 anos e (b) 

idosos de 50 a 65 anos. Não fazem parte do grupo de sujeitos a serem inquiridos, 

por razões de custo final da pesquisa: (i) os mais velhos (acima de 65 anos) e (ii) os 

que compõem a faixa de idade que vai de 31 a 49 anos.  

Em linhas gerais e, como é normal em pesquisas dialetológicas, os 

informantes devem ser naturais da região linguística pesquisada, da qual não se 

tenham afastado por mais de 1/3 de suas vidas e recomenda-se que seus pais 

sejam nascidos na mesma região linguística em estudo. 

Sobre a atuação na sociedade, recomenda-se que se escolham informantes 

bem vinculados à sociedade, com endereço fixo e histórico de moradia e trabalho na 

localidade. Devem ser evitados profissionais com histórico de trabalho itinerante 

como motorista (interestadual) ou caminhoneiro, por exemplo. 

Quanto à escolaridade, entende-se que o tipo de informante representativo de 

cada localidade não deve estar nos extremos do tipo de formação escolar (nem 

muito no início do grau pretendido e nem muito no fim – exemplo: para ensino 

fundamental, melhor informantes da 2ª à 7ª séries). Para o ALiB, optou-se por 

indivíduos alfabetizados e que tenham cursado, no máximo, até a 7ª série do ensino 

fundamental (para as localidades do interior do país - grau de escolaridade – 

fundamental incompleto). Nas capitais, são pesquisados também informantes com 

nível superior completo (grau de escolaridade – universitário), como dito 

anteriormente. 
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3.1.3.3 Rede de Pontos 

A definição da Rede de Pontos do ALiB pautou-se pelos seguintes critérios: (i) 

distribuição espacial, (ii) zonas dialetais definidas em pesquisa anteriores, (iii) 

importância e características histórico-culturais da localidade e (iv) limites 

interestaduais e internacionais. E, diferentemente do que em geral é utilizado em 

pesquisas dialetais, não foram critérios prioritariamente adotados: (i) o grau de 

isolamento da localidade em relação aos centros urbanos e (ii) a antiguidade da 

localidade. Cidades de grande e médio porte foram incluídas, bem como as capitais 

de estado, excluindo-se apenas Brasília e Palmas, por serem extremamente jovens 

e sem possibilidade de fornecer informantes nascidos na localidade com as 

características especificadas em 3.1.3.2. 

Também foi levada em consideração a proposta de localidades que poderiam 

constituir a rede de pontos do Atlas do Brasil, publicada por Antenor Nascentes em 

Bases para a elaboração do Atlas Lingüístico do Brasil (1958) e foram examinadas 

as redes de pontos dos atlas estaduais publicados. 

Para o estabelecimento do número de pontos da Rede do ALiB, que totaliza 

250 localidades, considerou-se a densidade demográfica de cada região e de cada 

estado do país, ajustando, quando necessário os casos de densidade abaixo de 1,0 

ou de maior densidade populacional.  

Destaca-se que: 

A definição da rede de pontos para levantamento de dados requereu 
aprofundado conhecimento no campo da história, da antropologia, da 
demografia, da geografia, física, humana e política sobretudo, dos estudos 
culturais, da economia de cada região, do desenvolvimento social e político, 
do aspecto religioso. A seleção de localidades reflete não apenas o 
interesse linguístico, mas o perfil sócio-histórico das zonas a serem 
mapeadas e se, por um lado, é um indicador de importância para a visão de 
língua, por outro, encerra um relevante feixe de correlações sócio-histórico-
culturais. (COMITÊ... 2009, p. 10). 

Apresenta-se, no Anexo 01, a Rede de pontos do Projeto ALiB, ordenada por 

região geográfica e ordem crescente de numeração/identificação do 

pontos/localidades. As capitais de estado estão indicadas em itálico. 
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3.1.3.4 Pesquisa de campo 

Um dos aspectos importantes da pesquisa de campo é a capacitação das 

pessoas que atuarão na pesquisa e também a testagem dos instrumentos a serem 

utilizados em campo. No caso do Projeto ALiB, o Comitê Nacional deliberou por 

estabelecer um número máximo de 30 inquiridores para a equipe, garantindo desta 

forma, homogeneidade na aplicação do Questionário em espaço territorial tão vasto. 

O grupo de inquiridores/documentadores do Projeto foi previamente constituído 

pelos membros do Comitê Nacional e a seleção de inquiridores ocorreu em 2002, 

durante o III WorkALiB. Posteriormente, houve a inclusão de novos inquiridores. 

Ainda objetivando o refinamento metodológico, o Comitê Nacional deliberou 

pela realização de inquéritos experimentais. A aplicação, realizada em diversos 

pontos do país, prestou-se à verificação da pertinência de certas questões do 

Questionário, sua testagem e aperfeiçoamento, e, ainda, definição de melhores e 

mais adequados equipamentos para gravação das entrevistas. 

Quanto à realização dos inquéritos linguísticos, as entrevistas são gravadas 

nas residências dos informantes ou em seus locais de trabalho. São utilizados 

também espaços públicos como igrejas, escolas e sedes de órgãos administrativos 

(municipais, estaduais ou federais), preferivelmente aqueles que oferecem 

tranquilidade e silêncio. A presença de outras pessoas no local da entrevista é 

permitida, desde que, sejam evitadas interrupções ou sugestões de respostas ao 

entrevistado. Há a recomendação de que a realização do inquérito seja feita pelo 

inquiridor e um pesquisador auxiliar. 

3.1.3.5 Mapeamento linguístico 

Um projeto da natureza do ALiB já nasce com a predisposição a ser 

interdisciplinar. Os recursos da cartografia moderna associados aos da ciência da 

computação representam as principais linhas de intersecção disciplinar do ALiB.  

Para o mapeamento linguístico, o Projeto se vale dos Sistemas de 

Informações Geográficas – SIGs – facilitadores da geração de mapas em formato 

digital e da recuperação, a qualquer tempo, das informações geográficas 

armazenadas, como de coordenadas, por exemplo. 
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A representação geográfica está associada à demonstração dos dados 

linguísticos de modo mais dinâmico e interativo, possibilitando que o ALiB seja um 

Atlas sonoro/falante. 

3.2 O CORPUS DA PESQUISA 

Em toda pesquisa dialetal existe um , um  e um . Tem-antes durante depois
se, pois, a fase de preparação, de execução e de análise. É preciso definir o 
antes, ter coragem para o durante, paciência e gosto para o depois. 
(FERREIRA; CARDOSO, 1994, p.9). 

A seguir, apresenta-se o antes, o durante e os passos definidores para se 

chegar ao depois. Trata-se da preparação, da execução e da descrição dos critérios 

postulados para a análise dos dados, no que se refere à pesquisa realizada, cuja 

amostra está constituída a partir do corpus do Projeto ALiB. 

Nesta pesquisa, trabalhou-se com dados de parte da região nordeste do 

Brasil e áreas circunvizinhas – região norte, centro-oeste e região sudeste –, com 

especial atenção para os pontos estabelecidos por Nascentes (1958) que foram 

incluídos na rede de pontos do ALiB e ampliada com demais localidades ALiB para 

cada região. Não foram incluídos outros pontos de pesquisa diferentes daqueles 

abrangidos pelo Projeto ALiB.  

Para o estudo do Falar Baiano (NASCENTES, 1953), o ponto de partida são 

os dados do Questionário Semântico Lexical - QSL, área semântica: jogos e 

diversões infantis. 

3.2.1 QSL - área semântica: jogos e diversões infantis. 

A escolha da área semântica de estudo jogos e diversões infantis se deve, 

sobretudo, à importância que os brinquedos infantis possuem na formação cultural e 

social das pessoas. Os brinquedos infantis contribuem para a descrição do folclore 

de um povo, revelando crenças e tradições. Supõe-se que o estudo da área 

semântica possa contribuir para revelar regiões dialetais do Brasil, em específico da 

região em estudo. Ao responderem ao questionário do ALiB (QSL, área semântica 

em estudo), os informantes estarão, ao mesmo tempo, apresentando dados 

linguísticos, culturais e sociais. 

Brinquedos são objetos de divertimento infantil, utilizados desde a antiguidade 

e que possuem evolução contínua. São artefatos construídos de diversos materiais 
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(barro, tecido, papel, vidro, pedras etc.), podendo ser artesanais ou industrializados. 

Existem brinquedos tradicionais como as pipas, os piões, as bolas, os jogos de 

tabuleiro, as brincadeiras em equipe e os mais modernos como os jogos utilizados 

em computador. Alguns jogos e diversões infantis (brincadeiras) são elaborados e 

difundidos com fins pedagógicos. 

No questionário semântico lexical QSL do ALiB, encontra-se a área semântica 

10: jogos e diversões infantis, composta por 13 (treze) perguntas, sendo quatro 

delas interligadas em seu conteúdo, a saber: 158 e 159 (pipa/papagaio de papel e a 

variante elaborada sem varetas) e 162 e 163 (brincadeira em que uma criança 

procura alcançar as outras, antes que se chegue a um local combinado e o nome do 

local combinado). Seguem indicados os números das perguntas e os itens 

buscados.36 

• 155 – cambalhota 

• 156 – bolinha de gude 

• 157 – estilingue 

• 158 – papagaio de papel/pipa 

• 159 – pipa/arraia 

• 160 – esconde-esconde 

• 161 – cabra-cega 

• 162 – pega-pega 

• 163 – ferrolho/salva/picula/pique 

• 164 – chicote-queimado/ lenço atrás 

• 165 – gangorra 

• 166 – balanço 

• 167 – amarelinha 

Um olhar mais apurado sobre a aplicação do questionário revela pontos 

positivos do método elaborado e proposto pelo Projeto ALIB e também alguns 

pontos negativos, tanto referentes aos instrumentos propriamente ditos, quanto às 

divergências de aplicação evidenciadas. A isso, soma-se, muitas vezes, o 

desconhecimento por parte do informante do item lexical que se quer apurar, pela 

                                            
36 Cf. Anexo 02, cópia do Questionário ALiB (folha rosto, p. 34 e 35) e das gravuras utilizada em QSL 
157, 158, 165 e 166. 
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ausência de referente, como atesta Mota (2006a), em artigo sobre “a arte de fazer 

inquéritos linguísticos”. 

Deve-se lembrar, no entanto, que apesar dos esforços para tornar os 
questionários lingüísticos, eficientes e adequados ao levantamento dos 
dados, persistem algumas dificuldade inerentes a esse tipo de pesquisa, 
principalmente pelo seu caráter nacional, como, por exemplo, a ausência, 
em determinadas áreas, do referente ao qual se reporta a questão [...]. 
(MOTA, p. 251). 

Questões como essas foram evidenciadas em relação a perguntas como QSL 

159, QSL 163 e QSL 164. 

Em suma, embora cercada de metodologia preparatória para os inquiridores; 

de previsão de formulação de pergunta expressa nos questionários, das testagens 

experimentais do instrumento, do uso de gravuras e de realias, como explicitado e 

amplamente discutido no item 3.1.3.1, encontrou-se certa variação de formulação de 

questões ou de divergências quanto a aplicação. Há também itens inerentes à 

proposição da questão que já “incluíam” possíveis formas lexicais. (exemplo vidro 

para gude).  

A seguir, descrevem-se os principais itens observados durante o 

levantamento de dados e a validação de respostas, que revelam pontos negativos e 

positivos atinentes à aplicação do questionário. O Quadro 2 – Aplicação das 

questões 155 a 167 do QSL – comentários traz o resumo do observado. 

QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

155 

Como se chama a 

brincadeira em que 

se gira o corpo sobre 

a cabeça e acaba 

sentado? (Mímica). 

 - A proposição da pergunta, em geral, não causou 

problemas de compreensão por parte dos informantes.  

 - A grande dificuldade observada foi a de não ênfase, 

por parte de alguns inquiridores, do sema "cair sentado", 

o que motiva especulações sobre possibilidade de 

validação de variantes como "mortal", "aú", "ginástica", 

as quais podem suscitar dúvidas interpretativas quanto a 

se tratar ou não do movimento acrobático objeto da 

questão. 
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QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

156 

Como se chamam as 

coisinhas redondas 

de vidro com que os 

meninos gostam de 

brincar? 

- A proposição da pergunta, em geral, não causou 

problemas de compreensão por parte dos informantes.  

- A presença da lexia “vidro”, na formulação “coisinhas 

redondas de vidro” foi um item causador de 

ambiguidades. Muito inquiridores atentos a tal item da 

formulação, seguindo orientação do Comitê Nacional, ou  

evitavam diretamente a menção a “vidro”, ou buscavam 

esclarecer a resposta do informante, caso fosse “vidro”. 

- A inclusão de realia a ser apresentada durante a 

formulação foi uma solução encontrada para solucionar 

os problemas de aplicação relacionados à lexia “vidro”. 

157 

Como se chama o 

brinquedo feito de 

uma forquilha e duas 

tiras de borracha 

(mímica), que os 

meninos usam para 

matar passarinho? 

(Mostrar gravura). 

- A proposição da pergunta, em geral, não causou 

problemas de compreensão por parte dos informantes. 

- Muitos inquiridores exploraram, quando possível, 

detalhes distintivos entre os brinquedos bodoque (versão 

em arco) de bodoque (versão com forquilha) que são 

homônimos. 

- A apresentação da gravura, durante a formulação da 

questão, evita que se confundam os brinquedos de atirar 

pedra que não são confeccionados “com forquilha e tiras 

de borracha”. 
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QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

158 

Como se chama o 

brinquedo feito de 

varetas cobertas de 

papel que se empina 

no vento por meio de 

uma linha? 

- A proposição da pergunta, em geral, não causou 

problemas de compreensão por parte dos informantes. 

- Muitos inquiridores exploraram, quando possível, 

detalhes distintivos entre os diversos formatos que uma 

pipa pode apresentar, objetivando apurar se para 

formatos distintos são utilizadas lexias distintas. 

- A formulação admite qualquer brinquedo feito com 

varetas e coberto por papel, tornando válidas as 

respostas para quaisquer formatos de pipas. 

- A apresentação da gravura, durante a formulação da 

questão permitiu que se distinguissem dois formatos. Há 

muitas respostas que se referem às cores dos 

brinquedos que compõem a imagem apresentada o que 

facilita, sobremaneira, as transcrições e análises. 

159 

E um brinquedo 

parecido com o 

_____ (cf. item 158), 

também feito de 

papel, mas sem 

varetas, que se 

empina ao vento por 

meio de uma linha? 

- Questão interligada à anterior. Muitos informantes 

responderam às duas questões quando da formulação 

para QSL 158, sem qualquer prejuízo para o registro dos 

dados.  

- A proposição da pergunta revelou dificuldades de 

compreensão por parte de alguns informantes, e 

necessidade de várias reformulações por parte dos 

inquiridores, sempre objetivando obter o máximo de 

esclarecimentos. 
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QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

160 

Como se chama a 

brincadeira em que 

uma criança fecha os 

olhos, enquanto as 

outras correm para 

um lugar onde não 

são vistas e depois 

essa criança que 

fechou os olhos vai 

procurar as outras? 

- A proposição da pergunta causou problemas de 

compreensão por parte dos informantes, muitas vezes a 

brincadeira era confundida com aquela que necessita de 

uso de venda nos olhos (QSL 161 – cabra-cega). Há 

registros de dificuldades de compreensão de “lugar onde 

não são vistas”, que em geral foram solucionados com 

formulações como: “vão para trás do armário”, “para 

debaixo da mesa, para trás de um carro”. Observou-se 

extremo cuidado por parte dos inquiridores para não 

apresentar a palavra “esconder”. 

- Muitos inquiridores exploraram a questão, valendo-se 

da resposta dada pelo informante e perguntado como 

era ou é a cabra-cega. Com isto, em geral, eram 

solucionadas as dúvidas sobre nomeação das 

brincadeiras previstas para QSL 160 e 161. 

- Há registros de necessidade de diferenciação entre 

respostas ao QSL 160 x QSL 161 x QSL 162. 

161 

Como se chama a 

brincadeira em que 

uma criança, com os 

olhos vendados, 

tenta pegar as 

outras? 

- A proposição da pergunta causou problemas de 

compreensão por parte dos informantes, muitas deles 

desconheciam o significado de “olhos vendados”. 

Desconheciam uma venda. 

- Muitos inquiridores exploraram a questão, valendo-se 

da reformulação como “olhos cobertos com pano” e 

mímicas. 

162 

Como se chama uma 

brincadeira em que 

uma criança corre 

atrás das outras para 

tocar numa delas, 

antes que alcance 

um ponto 

combinado? 

 - A proposição da pergunta, em geral, apresentou 

problemas de compreensão por parte do informante. 

- Muitos inquiridores necessitaram explorar a questão 

referindo-se à execução da brincadeira. Explicações que 

detalhavam o ponto combinado (bate a mão num poste, 

numa árvore etc.) foram soluções adotadas que tiveram 

bom resultado. 
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QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

163 
Como se chama esse 

ponto combinado? 

 - Questão interligada à anterior. Muitos informantes 

responderam às duas questões quando da formulação 

para QSL 162, sem qualquer prejuízo para o registro dos 

dados.  

- A proposição da pergunta revelou dificuldades de 

compreensão por parte de alguns informantes, muitos 

declararam não conhecer quaisquer palavras para 

denominar o ponto combinado. 

- Dentre as respostas coletadas, percebeu-se que 

alguns inquiridores não esclareceram exatamente como 

era o ponto combinado, admitindo-se respostas como 

pique-alto, sem registro de perguntas elucidativas das 

características do “pique”. 

164 

Como se chama uma 

brincadeira em que 

as crianças ficam em 

círculo, enquanto 

uma outra vai 

passando com uma 

pedrinha, uma 

varinha, um lenço 

que deixa cair atrás 

de uma delas e esta 

pega a pedrinha, a 

varinha, o lenço e sai 

correndo para 

alcançar aquela que 

deixou cair? 

- A proposição da pergunta, em geral, apresentou 

problemas de compreensão por parte dos informantes. 

- Muitos inquiridores necessitaram explorar a questão 

referindo-se à execução da brincadeira. Explicações que 

detalhavam a estrutura da rodinha, o uso de musiquinha 

para acompanhar o desenrolar da brincadeira foram 

soluções adotadas que tiveram bom resultado. 

- A formulação prévia da questão compromete a 

resposta em localidades em que o nome da brincadeira 

é “lenço-atrás”, uma vez que contém “lenço” 

previamente informado. 

- A formulação da questão requer, por parte do 

inquiridor, como em pipa sem varetas, um conhecimento 

da brincadeira, assim evitando que o informante 

confunda com outras brincadeiras também realizadas 

em roda. 
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QSL Formulação da 
pergunta Comentários à aplicação 

165 

Como se chama uma 

tábua apoiada no 

meio, em cujas 

pontas sentam duas 

crianças e quando 

uma sobe, a outra 

desce? (Mímica) 

(Mostrar gravura). 

 - A proposição da pergunta, em geral, não apresentou 

problemas de compreensão por parte dos informantes, 

embora haja registro de informante que não entendia 

imediatamente a formulação “tábua apoiada no meio”. 

- Há registro de confusões entre os brinquedos previstos 

para QSL 165 e QSL 166, que são desfeitas quando da 

formulação de QSL 166. 

- O uso de mímica e a posterior adoção da gravura 

foram suficientes para permitir registros adequadamente 

apurados pelos inquiridores. 

166 

Como se chama uma 

tábua, pendurada por 

meio de cordas, onde 

uma criança se senta 

e se move para frente 

e para trás? 

(Mímica). 

 - A proposição da pergunta, em geral, apresentou 

problemas de compreensão por parte dos informantes, 

que confundiam os dois brinquedos de área externa. 

Muitos inquiridores precisavam informar onde as cordas 

deveriam ser fixadas, exemplo: “.. cordas penduradas 

em árvore”, “num pé de pau” etc. 

- O uso de mímica e a posterior adoção da gravura 

foram suficientes para permitir registros adequadamente 

apurados pelos inquiridores. 

167 

Como se chama a 

brincadeira em que 

as crianças riscam 

uma figura no chão, 

formada por 

quadrados 

numerados, jogam 

uma pedrinha 

(mímica) e vão 

pulando com uma 

perna só? SOLICITAR 

DESCRIÇÃO 

DETALHADA. 

- A proposição da pergunta, em geral, não apresentou 

problemas de compreensão por parte dos informantes. 

- Muitos inquiridores deixaram de solicitar “descrição 

detalhada” prevista na formulação inicial e que 

objetivava apurar os específicos nomes para os distintos 

diagramas, além de regras de execução. 

- Alguns inquiridores tiveram que lançar mão de 

desenhos para esclarecimentos da pergunta, o que 

inviabilizou a solicitação de “descrição detalhada”. 

Quadro 2 – Aplicação das questões 155 a 167 do QSL – comentários 
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Ainda no que se refere à aplicação e à obtenção de respostas válidas, nos 

inquéritos linguísticos realizados por todo país pelo Projeto ALiB, muitas vezes, 

observa-se a presença de circunstantes (filhos, amigos, cônjuges etc.) que, embora 

instruídos para não responderem às questões, interferem fornecendo elementos 

para as respostas dos entrevistados. Por questões metodológicas, as respostas que 

recebem influência de um circunstante são descartadas. No exemplo (01), observa-

se uma situação bem peculiar: após a informante responder bolita e peteca 

(respostas válidas), o circunstante (marido da informante), presente no local do 

inquérito e que é de São Paulo (região do ABC), informa que é "bola de gude" e a 

informante, em seguida, diz: "É, ah é "bolinha de gude", "bolinha de gude", "gude". 

(respostas não válidas). Considerando-se que pode haver uma pequena variação 

entre os usos de “gude”, “bola de gude” e “bolinha de gude”, o exemplo pode 

prestar-se a tal esclarecimento, uma vez que a informante não reproduz com 

naturalidade a forma “bola de gude”, opta por "bolinha de gude" e "gude". Mesmo 

havendo pequena variação, em casos como o exposto, a lexia não é contabilizada 

como resposta válida. 

(01) INF. - , . Bolita peteca

INQ. - Qual que é mais comum aqui?  

INF. - Os dois. 

((momento em que o circunstante (marido) informa “bola de gude”)) 

INF. - É, ah é bolinha de gude, bolinha de gude, gude. 
(Inq. 104/02 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

3.2.2 Rede de pontos - Falar Baiano e Área de Controle 

Para esta pesquisa, foram selecionadas 57 localidades pertencentes a 4 das 

5 regiões geográficas brasileiras, totalizando 11 estados da Federação. Para cada 

localidade investigada foi preenchido o formulário – Ficha de Localidade37 – do 

Projeto ALiB, no qual constam as informações gerais referentes aos munícipios, tais 

como: nome oficial, nome regional, população, área, época de fundação, atividade 

econômica predominante, presença de indústrias (inclusive caseiras), registros 

sobre a infraestrutura da localidade (n.º de escolas, hospitais), vias de comunicação, 

além de breve resumo do histórico da localidade. Anotam-se também distritos 

                                            
37 Cf. Anexo 03 – Ficha da Localidade do Projeto ALiB. 
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vinculados ao município na atualidade e aqueles desvinculados. No Apêndice A – 

Quadro geral – características das localidades – podem ser consultados alguns 

desses registros. As Fichas de Localidade fazem parte do Banco de Dados do 

Projeto ALiB. 

Trabalhou-se, como dito, com 57 localidades, todas pertencentes à Rede de 

Pontos do Projeto ALiB, que seguem organizadas por região. Dentre as localidades 

selecionadas 35 foram elencadas por Antenor Nascentes em Bases para elaboração 

do Atlas do Brasil (1958). 

(a) Parte da região nordeste: 35 localidades (20 de NASCENTES, 1958), 

assim distribuídas: uma localidade do Maranhão, duas do Piauí, quatro de 

Pernambuco, três de Alagoas, três de Sergipe e 22 localidades da Bahia. 

(b) Parte da região norte: duas localidades pertencentes ao estado do 

Tocantins (uma de NASCENTES, 1958). 

(c) Parte da região centro-oeste: oito localidades no total (6 de NASCENTES, 

1958), assim distribuídas: uma localidade do Mato Grosso e sete de Goiás. 

(d) Parte da região sudeste: 12 localidades ao todo (8 de NASCENTES, 

1958), assim distribuídas: 10 localidades do norte de Minas Gerais e duas do norte 

do Espírito Santo. 

O Quadro 3 – Rede de pontos da pesquisa – distribuição regional e a Carta 

02 – Rede de pontos – apresentam o conjunto de pontos referidos e sua localização 

geográfica. 

Consolidou-se a proposta da rede de pontos para a pesquisa, utilizando-se, 

como dito anteriormente, os pontos estabelecidos por NASCENTES (1958) para o 

Atlas do Brasil; a sua Divisão dialetal do Brasil (NASCENTES, 1953) e a importância 

dos acidentes geográficos para o estudo da variação linguística. 

A leitura e interpretação do que consta em NASCENTES (1953) permitiram 

traçar a linha dialetal que se apresenta na Carta 05 – Região do Falar Baiano e 

adjacências (limite aproximado), a qual traz, complementarmente, identificadas as 

35 localidades que vêm elencadas em Nascentes (1958) e que estão na área 

geográfica estudada.  
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O conteúdo plenamente revelado pela Carta 05 constitui-se na apresentação 

da região dialetal, desenhada à mão livre pelo autor e descrita em texto explicativo 

(NASCENTES, 1953), à qual se somou um trabalho do mesmo autor que continha a 

proposta de elaboração do atlas do Brasil e sua rede de pontos (NASCENTES, 

1958).38 

Para a constituição da área do Falar Baiano (34 localidades) consideraram-se 

os estados de Sergipe, Bahia, Goiás, Tocantins e Minas Gerais, incluindo-se os 

pontos que ficavam compreendidos na área “desenhada” a partir do estudo dos dois 

textos de Nascentes (1953 e 1958). 

Decidiu-se por constituir uma Área de Controle que tem por objetivo testar se 

a posição e o dimensionamento do traçado refeito na atualidade estão corretos e se 

a área prevista pelo autor para o Falar Baiano ainda tem vitalidade. Para a Área de 

controle (23 localidades) tomou-se como critério único para escolha dos pontos a 

posição geográfica (ser o ponto ALiB mais próximo à linha do Falar Baiano). Os 

pontos escolhidos cobrem todas as áreas circunvizinhas do Falar Baiano e 

consideraram-se os estados do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, de Alagoas, 

do Tocantins, de Goiás, do Mato Grosso, de Minas Gerais e do Espírito Santo para 

composição da malha.  

As localidades Pirapora (MG/132), Teófilo Otoni (MG/133) e Porangatu 

(GO/118) foram incluídas na Área de Controle, embora se saiba que são pontos que 

podem também ser passíveis de análise ou interpretação como pertencentes à área 

do Falar Baiano. O texto de Nascentes (1953), aqui retomado, indica que o Falar 

Baiano origina-se na foz do Rio Mucuri e segue até a cidade do Mato Grosso em 

MT, “[...], passando perto de Teófilo Otoni, Minas Novas, Bocaiúva, Pirapora, [...]. A 

noção de “passando perto de”, permite que se incluam as cidades tanto dentro do 

limite do Falar Baiano como fora dele, optou-se nesse estudo por deixá-las fora do 

traçado. 

Em resumo, a área geográfica estudada possui 34 localidades englobadas na 

área de Falar Baiano e 23 na Área de Controle. 

                                            
38 Para obtenção do melhor traçado automatizado possível, utilizaram-se recursos de cartografia 
digital (SIG) e a composição gráfica foi elaborada por Ana Regina Torres Ferreira Teles, com base em 
pesquisa em andamento, da mesma autora, que busca transpor para o formato digital e 
georeferenciado o mapa da divisão dialetal de Nascentes (1953). 
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Rede de pontos da pesquisa – distribuição regional 

N.º / Nome da localidade 
Nascentes (1953) - Falar Baiano 

Ribeiro (2009)39 – Área de Controle 
Nascentes 

(1958) 

Região norte 

Tocantins 

023. Pedro Afonso (*) área de controle sim 

024. Natividade área do Falar Baiano --- 

Região nordeste 

Maranhão 

033. Alto Parnaíba área de controle --- 

Piauí 

037. Canto do Buriti área de controle --- 

038. Corrente  área de controle --- 

Pernambuco 

066. Afrânio área de controle --- 

067. Cabrobó área de controle sim 

071. Floresta área de controle sim 

073. Petrolina área de controle sim 

Alagoas 

075. Santana do Ipanema área de controle sim 

076. Arapiraca área de controle --- 

077. Maceió área de controle sim 

Sergipe 

078. Propriá área do Falar Baiano sim 

079. Aracaju área do Falar Baiano sim 

080. Estância área do Falar Baiano sim 

Bahia 

081. Juazeiro área do Falar Baiano sim 

082. Jeremoabo área do Falar Baiano sim 

083. Euclides da Cunha área do Falar Baiano --- 

084. Barra área do Falar Baiano sim 

                                            
39 Proposta de Rede de Pontos consolidada em janeiro de 2009, com definição de Área de Controle, 
constante do Projeto de Pesquisa entregue ao PPGLL (não publicado). 



140 

Rede de pontos da pesquisa – distribuição regional 

N.º / Nome da localidade 
Nascentes (1953) - Falar Baiano 

Ribeiro (2009)39 – Área de Controle 
Nascentes 

(1958) 

085. Irecê área do Falar Baiano --- 

086. Jacobina área do Falar Baiano sim 

087. Barreiras área do Falar Baiano --- 

088. Alagoinhas área do Falar Baiano sim 

089. Seabra área do Falar Baiano --- 

090. Itaberaba área do Falar Baiano --- 

091. Santo Amaro área do Falar Baiano --- 

092. Santana área do Falar Baiano --- 

093. Salvador área do Falar Baiano sim 

094. Valença área do Falar Baiano --- 

095. Jequié área do Falar Baiano sim 

096. Caetité área do Falar Baiano sim 

097. Carinhanha área do Falar Baiano sim 

098. Vitória da Conquista área do Falar Baiano sim 

099. Ilhéus área do Falar Baiano sim 

100. Itapetinga  área do Falar Baiano --- 

101. Santa Cruz Cabrália área do Falar Baiano --- 

102. Caravelas área do Falar Baiano sim 

Região centro-oeste 

Mato Grosso 

104. São Félix do Araguaia área de controle --- 

Goiás 

118. Porangatu área de controle --- 

119. São Domingos área do Falar Baiano sim 

120. Aruanã40 área de controle sim 

121. Formosa área do Falar Baiano sim 

122. Goiás área de controle sim 

123. Goiânia área de controle sim 
                                            
40 Localidade considerada como “ponto Nascentes” com base em análise realizada por Ana Regina 
Torres Ferreira Teles. Em Nascentes (1958), o ponto chama-se Santa Leopoldina, atualmente a 
localidade é Aruanã (GO). 
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Rede de pontos da pesquisa – distribuição regional 

N.º / Nome da localidade 
Nascentes (1953) - Falar Baiano 

Ribeiro (2009)39 – Área de Controle 
Nascentes 

(1958) 

125. Catalão área de controle sim 

Região sudeste 

Minas Gerais 

127. Januária área do Falar Baiano sim 

128. Janaúba área do Falar Baiano --- 

129. Pedra Azul área do Falar Baiano --- 

130. Unaí área do Falar Baiano --- 

131. Montes Claros área do Falar Baiano sim 

132. Pirapora área de controle sim 

133. Teófilo Otoni área de controle sim 

134. Diamantina área de controle sim 

135. Uberlândia área de controle sim 

136. Patos de Minas área do Falar Baiano sim 

Espírito Santo 

188. Barra de São Francisco área de controle --- 

189. São Mateus área de controle sim 

Quadro 3 – Rede de pontos da pesquisa – distribuição regional 
 

Para determinação dos pontos/localidades que constituíram a amostra da 

pesquisa, uma das questões que se buscou responder foi: “Quais são exatamente 

os pontos de Nascentes (1958) que estão incluídos na rede de pontos do ALiB?” 

Como atesta Teles (2007), os pontos previstos por Nascentes (1958) estavam 

apenas indicados pelos nomes das localidades e não continham quaisquer outras 

informações geográficas que pudessem imediatamente ligá-los à localidade caso ela 

tenha mudado de nome, como, por exemplo, ocorreu com a localidade Santa 

Leopoldina que atualmente é a localidade Aruanã (GO/120).  

Em consequência, como não foram utilizadas coordenadas geográficas ou 

outros recursos, muitos pontos indicados por Nascentes (1958), como pertencentes 

a um estado, atualmente podem pertencer a outro. No Quadro 3, indicaram-se os 35 

pontos de Nascentes (1958) que foram identificados somente pela nomenclatura 
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(topônimo). Acredita-se, porém, que a correta definição se dará após estudo das 

coordenadas geográficas (possíveis de identificação na atualidade) associadas à 

toponímia indicada pelo autor, trabalho que vem sendo realizado por Teles desde 

2006. 

3.2.3 Amostra 

A amostra é constituída de 244 inquéritos linguísticos (oito por localidade do 

tipo capital de estado e quatro por localidade do tipo interior de estado), dos quais se 

extraem as respostas às questões 155 a 167 do QSL, que totalizam, 

aproximadamente, 40 horas de gravação. 

3.2.3.1 Constituição a partir dos dados do ALiB já documentados 

Ao ser iniciada a pesquisa de doutoramento e após a delimitação das 

localidades que fariam parte da amostra de trabalho, foram levantados todos os 

inquéritos do Projeto ALiB que estariam disponíveis para análise. Verificou-se quais 

os pontos da Rede ALiB que já estavam com pesquisa de campo realizada e 

listaram-se aqueles que deveriam ser realizados durante o período de pesquisa 

(2009 a 2011). Estavam com dados coletados, aproximadamente41, 27 localidades 

(19 em FB e 8 em AC), faltava empreender a coleta (pesquisa de campo) em 30 

localidades (15 em FB e 15 em AC).  

Sobre as condições de trabalho com os inquéritos já realizados, constatou-se 

que apenas alguns possuíam transcrições grafemática e fonética concluídas, era 

necessário, portanto, empreender também a tarefa de transcrição de dados dos 

inquéritos existentes e dos inquéritos a realizar. 

  

                                            
41 O termo “aproximadamente” vem resumir o que não se pode registrar facilmente em tabelas e 
gráficos. Muitas localidades têm pesquisa de campo iniciada em uma determinada data e concluída 
em outra. Exemplifica-se com Ilhéus (BA/099), que teve o primeiro inquérito realizado em janeiro de 
2007 e os demais em junho de 2009. 
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3.2.3.2 Pesquisa de campo 

Segundo Ferreira e Cardoso (1994): 

A dialetologia não é ciência de gabinete, por isso o durante, às vezes, pode 
ser penoso, mas sem dúvida, é o trabalho de campo o melhor livro de 
dialetologia que se conhece; só quem esteve lá, e pode ser difícil chegar lá, 
é capaz de lhe dar a sua real dimensão. Com o homem rural se aprendem 
não apenas os fatos lingüísticos, porém muito mais, aprende-se sobre a 
vida que nunca lhe foi ensinada mas aprendida de dentro da própria vida.  
(p. 9,10). (grifo nosso). 

Era necessário, de acordo com o que se destaca da fala das autoras, abrir o 

livro que ensina o que é mesmo Dialetologia e assim poder realizar “o durante.” Para 

execução da pesquisa de campo, houve necessidade de, antes de tudo, capacitação 

da pesquisadora para a tarefa de inquiridor do Projeto ALiB, a qual se deu em 

200842. 

As localidades já documentadas eram, em 2008, em número de 27. Havia a 

necessidade de empreender esforços para documentar 30 cidades. Priorizou-se a 

execução de pesquisa de campo pelos inquéritos que abrangiam a área do Falar 

Baiano de Nascentes (1953), incluindo-se todas as localidades não iniciadas e as já 

iniciadas (faltando um ou dois informantes por exemplo). As localidades da Área de 

Controle, embora importantes, tinham baixa prioridade de execução, tendo em vista 

a falta de recursos para realizar a pesquisa de campo43. 

Em 2009, das 30 localidades necessárias à composição da amostra foram 

documentadas 21, sendo 14 pela pesquisadora e 7 pelas demais equipes do Projeto 

ALiB (Regionais Mato Grosso do Sul e Paraná, concluindo a coleta, 

respectivamente, em quatro e três localidades cada). Em 2010, a equipe Regional 

Bahia concluiu uma localidade e assim finalizou a pesquisa no estado da Bahia. As 

                                            
42 Como explicitado no item 2.1 – Projeto ALiB, o corpo de inquiridores do Projeto é limitado a, 
aproximadamente, 30 pesquisadores, que passam por uma qualificação específica e realizam um 
inquérito experimental para avaliação e aprovação pelo Comitê Nacional. 
43 A incessante busca por recursos para execução da pesquisa de campo levou a autora da Tese 
(sem bolsa de pesquisa) a dedicar uma grande parte do tempo de trabalho na elaboração de projetos 
com vistas à captação dos recursos necessários à conclusão da pesquisa de campo e na prestação 
de contas aos órgãos financiadores. Uma parte dos inquéritos foi realizada com recursos próprios e 
outra parte com recursos do Projeto ALiB e da taxa de bancada destinada aos estudantes de pós-
graduação da UFBA. 
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demais cidades foram visitadas em 2011 (oito localidades), totalizando: cinco 

documentadas pela autora e três pela equipe Regional Mato Grosso do Sul. 44 

No Apêndice B – Quadro geral - Características dos inquéritos - pesquisa de 

campo e inquiridores – estão registrados os dados referentes à realização da 

pesquisa de campo (datas) e inquiridores (principal e auxiliar) responsáveis pela 

coleta de dados. 

No Gráfico 1 – Distribuição temporal da coleta de dados – estão 

demonstrados os valores que ilustram o exposto, tanto no que se refere aos dados 

coletados antes de 2008, quanto àqueles coletados durante a pesquisa de 

doutorado. 

 

Gráfico 1 – Distribuição temporal da coleta de dados 
 

Nas Tabelas 1 e 2 estão registrados os dados referentes à realização da 

pesquisa em localidades (inquiridores principal e auxiliar). A Tabela 1 serviu de base 

para a elaboração da Carta 07 – Inquiridores – na qual estão registrados os 

inquiridores principais. 

 

  

                                            
44 Considera-se digno de registro o esforço empreendido por toda a Equipe do Projeto ALiB para 
concretização de pesquisa de campo na área geográfica em estudo, sem o qual a pesquisa não teria 
alcançado a dimensão espacial que se almejava. 
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Tabela 1 – Distribuição dos inquiridores por localidade pesquisada 

Inquiridor Localidades 
pesquisadas % 

Silvana Ribeiro 19 33,3% 
Jacyra Mota 15 26,3% 
Viviane Deiró 10 17,5% 
Aparecida Isquerdo 9 15,8% 
Mércia Abreu 6 10,5% 
Sílvia Gonçalves 6 10,5% 
Suzana Cardoso 6 10,5% 
Carla Figueiredo 6 10,5% 
Vanderci Aguilera 5 8,8% 
Greize Poreli 4 7,0% 
Auri Frubel 2 3,5% 
Fabiane Altino 1 1,8% 
Conceição Ramos 1 1,8% 

 

Tabela 2 – Distribuição dos inquiridores auxiliares por localidade pesquisada 

Auxiliar Localidades 
pesquisadas % 

Cláudia de Jesus 19 33,3% 
Nara Carvalho 13 22,8% 
Milena de Souza 7 12,3% 
Isamar Neiva 6 10,5% 
Rerisson Cavalcante 6 10,5% 
Viviane Ferreira 4 7,0% 
Luciene Freitas 4 7,0% 
Lucinda da Hora 4 7,0% 
Mariana Cunha 4 7,0% 
Sandra Prudêncio 4 7,0% 
Ana Paula Rocha 3 5,3% 
Leandro Santos 3 5,3% 
Lorena de Souza 3 5,3% 
Kássya Correia 2 3,5% 
Viviane Deiró 2 3,5% 
Andrea Mafra 1 1,8% 
Aparecida Negri 1 1,8% 
Michel Guimarães 1 1,8% 
José Mendes 1 1,8% 
Carolina Silva 1 1,8% 
Uilton Gonçalves 1 1,8% 
sem auxiliar 12 21,1% 
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Concluída a pesquisa de campo, todos os materiais foram submetidos ao 

tratamento de preparação dos áudios para transcrição grafemática e fonética, bem 

como cadastro das Fichas de Informantes que nessa fase foram realizadas por 

bolsistas ou ex-bolsistas vinculados à Regional Bahia e às Regionais Mato Grosso 

do Sul, Paraná e Ceará (equipe Maranhão). 

3.2.4 Os informantes 

A população investigada é composta de 244 informantes (57 localidades, oito 

inquéritos por localidade do tipo capital de estado e quatro inquéritos por localidade 

do tipo interior de estado). 

Os informantes selecionados para a pesquisa atendem aos seguintes critérios 

associados às variáveis sociais, que são os mesmos definidos para seleção de 

informantes para o ALiB: 

(a) distribuição equânime entre ambos os sexos; 

(b) distribuição equânime em duas faixas etárias (18 a 30 anos e 50 a 65 

anos) e 

(c)  distribuição regular entre dois graus de escolaridade: (i) Grau 1 - 

alfabetizados, tendo cursado, no máximo, ensino fundamental incompleto (válido 

para localidades do interior do Brasil) e (ii) Grau 2 - nível superior completo (válido 

para capitais de estado, além do nível previsto para informantes do interior). 

Quanto às características dos informantes também se estabeleceram, pelo 

Projeto, outros critérios: 

(a) serem nascidos na localidade, tendo, preferencialmente, pais nascidos 

na localidade; 

(b) terem vivido 2/3 de sua vida na localidade e, preferencialmente, não 

realizarem saídas constantes para outras cidades (viagens ou trabalho fora do 

município); 

(c) exercerem profissões que não exijam constantes movimentações para 

fora da localidade (exemplo motoristas intermunicipais, caminhoneiros ou 

vendedores/ feirantes  que atuem em exposições) e 

(d) apresentarem boas condições de fonação. 



147 

No Quadro 4 – Distribuição dos informantes – variáveis sociais – apontam-se 

os valores absolutos referentes à distribuição dos informantes.  

Variáveis sociais Total de informantes 

Faixa etária 
F1: 18-30 anos 122 
F2: 50-65 anos 122 

Gênero 
masculino 122 
feminino 122 

Grau de escolaridade 
G1 - fundamental incompleto 228 

G2 - superior completo 16 

Quadro 4 – Distribuição dos informantes – variáveis sociais 
 

No Quadro 5, demonstram-se os dados referentes aos 244 informantes que 

compõem a amostra (212 interior, 32 capitais), destacadas as variáveis sociais. 

 
Escolaridade G1 G2 G1 G2 

  Gênero Masculino Feminino 

Faixa etária 1 

17 - - 1 - 
18 4 - 3 - 
19 5 - 1 - 
20 3 - 2 - 
21 6 - 7 - 
22 4 - 1 1 
23 8 1 5 1 
24 1 - 5 1 
25 7 - 6 - 
26 8 1 4 - 
27 3 1 6 - 
28 4 - 3 1 
29 3 1 5 - 
30 1 - 5 - 
31 - - 2 - 
32 - - 1 - 

Faixa etária 2 

48 2 - - - 
49 2 - 1 - 
50 2 1 1 1 
51 3 - 4 - 
52 6 - 5 - 
53 2 1 1 - 
54 3 - 6 1 
55 1 - 3 - 
56 4 - 2 - 
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Escolaridade G1 G2 G1 G2 

  Gênero Masculino Feminino 
57 3 - 6 - 

Faixa etária 2 

58 - 1 5 - 
59 6 - 3 - 
60 3 - 3 - 
61 2 - 3 - 
62 4 1 3 1 
63 4 - 2 1 
64 3 - 2 - 
65 6 - 6 - 
67 - - 1 - 
68 1 - - - 

Quadro 5 – Distribuição da população pesquisada – variáveis sociais 
 

Em linhas gerais, os informantes são naturais das localidades ou dos distritos 

pertencentes ao mesmo município. Da mesma forma, os informantes selecionados 

têm pais naturais da localidade ou dos distritos pertencentes ao mesmo município. 

Em relação aos cônjuges registram-se casos de informantes que possuem cônjuges 

oriundos de outros munícipios do estado onde a localidade é sediada. 

Quanto à faixa etária, os informantes estão adequadamente incluídos nas 

duas faixas etárias previstas para o Projeto ALiB. Há 11 informantes anotados fora 

das respectivas faixas etárias que compõem o grupo de exceções acatadas pelo 

Projeto. A média de idade registrada para Faixa Etária 1 foi de 24 anos e para a 

Faixa Etária 2 foi de 57 anos.  

Quanto ao grau de escolaridade, todos os informantes estão devidamente 

enquadrados nos critérios. Registra-se como única exceção o informante homem, 

Faixa Etária 2 de Santana (BA/092) que, há época da realização do inquérito, havia 

acabado de concluir o ensino fundamental (EJA). No Apêndice C – Quadro geral - 

características dos informantes – estão elencados todos os informantes organizados 

por localidade45. 

No que se refere às profissões, boa parte está vinculada às atividades que se 

desenvolvem no ambiente doméstico (donas de casa, em maior número, 

empregados domésticos, babá, jardineiro), às profissões ligadas ao campo 

(vaqueiros, pecuaristas ou lavradores) ou à vida marinha (pescadores e 

                                            
45 Cf. Anexo 04 – Ficha do Informante do Projeto ALiB. 
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marisqueiros) ocupam a segunda posição em relação ao conjunto de atividades 

realizadas pelos informantes. Há também servidores públicos (municipais, estaduais 

e federais) e aqueles vinculados ao trabalho nas cidades (vendedores, feirantes, 

manicures, carpinteiros, marceneiros, mototaxistas). Para proporcionar uma melhor 

visualização do perfil dos informantes, reuniram-se, as ocupações e/ou profissões 

exercidas por eles por ramo de atuação, em um quadro-resumo, que vem 

apresentado no Apêndice D. A seguir, com base no quadro-resumo, apresentam-se 

a Tabela 3 – Informantes por área de atuação e o Gráfico 2 - Distribuição das áreas 

de atuação dos informantes, um extrato da Tabela 3. 

Tabela 3 – Informantes por área de atuação 

Área de atuação Total de 
informantes Total relativo 

Atividade domiciliar 55 22,5% 

Agropecuária e pesca 32 13,1% 

Comércio e serviços 27 11,1% 

Alimentação 16 6,6% 

Serviço público 15 6,1% 

Transportes 14 5,7% 

Construção civil 13 5,3% 

Serviços gerais 13 5,3% 

Educação 10 4,1% 

Indústria 7 2,9% 

Segurança 6 2,5% 

Artes 3 1,2% 

Outros 4 1,6% 

Não obtido 29 11,9% 

Total geral 244 100,0% 
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Gráfico 2 – Distribuição das áreas de atuação dos informantes 
 

Quanto às relações entre inquiridor e informante, registra-se que o grau de 

intimidade entre eles é quase sempre nulo. As fichas de informantes permitem 

depreender que boa parte deles foi extremamente colaborativo, embora estando 

diante de gravadores e utilizando microfones de lapela. Há também registro de 

informantes tímidos em oposição a informantes perspicazes, que são características 

controladas pelos documentadores ao final das entrevistas. 

De acordo com Mota, quando trata da natureza do questionário ALiB e sua 

aplicação, é preciso lembrar que a espontaneidade desejada por parte do inquiridor 

nem sempre é possível de se observar no interlocutor. Trata-se do que Labov (1983 

apud Mota, 2006a) chama de “Paradoxo do Observador”: 

[...] isto é, o método utilizado para o registro das amostras de fala impede ou 
dificulta enormemente a espontaneidade de elocução que se quer 
documentar.” (p. 252). 

3.2.5 Técnicas de análise dos dados 

Executou-se a análise dos dados em paralelo à constituição do corpus, 

considerada a especificidade de não existirem os dados disponíveis para que a fase 

de análise se concretizasse em processo contínuo de trabalho. 

Neste item, listam-se os principais passos e critérios adotados para o trabalho 

com a amostra de dados linguísticos. 
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3.2.5.1 Audição dos inquéritos 

A representação da fala através da escrita, via transcrições grafemáticas, é 

uma tarefa difícil devido à própria natureza do texto oral, às suas especificidades. 

Tendo em vista que a transcrição grafemática é um auxiliar à pesquisa linguística, 

importante, é claro, mas não exclusiva, fez-se necessária a audição cuidadosa de 

todos os inquéritos selecionados para a pesquisa.  

Ressalte-se que a transcrição grafemática pode ser considerada uma versão 

do inquérito. Ela serve como auxiliar ao trabalho do pesquisador, um instrumento 

facilitador, mas não dispensa ou substitui o texto oral propriamente dito. A audição 

do registro magnetofônico foi uma das fases importantes da análise dos dados e que 

se prolongou durante quase todo a trabalho de pesquisa. Por meio da audição se 

pode muitas vezes, baseando-se na entonação, por exemplo, confirmar a 

pertinência de uma forma lexical produzida pelo informante e dirimir/desfazer 

qualquer dúvida sobre o uso da forma na localidade. 

Partindo do exposto é que, numa primeira fase, ouviram-se os inquéritos com 

o objetivo de conhecer a realidade linguística de cada um, as condições de gravação 

e a qualidade e correção da transcrição grafemática. Nessa fase, inicia-se o recorte 

de exemplos e registro de notas. (cf. itens (iii) e (iv), em 3.2.5.2). 

Posteriormente, a audição foi refeita com objetivo de confrontar a realização 

oral com os exemplos destacados e ao mesmo tempo checar a pertinência de um 

exemplo levantado e a confirmação da sua escolha. 

A maioria dos inquéritos tem como características magnetofônicas gerais: a 

boa qualidade de gravação e a ausência de ruídos externos perturbadores da 

audição e compreensão das entrevistas. Registram-se, no entanto, alguns inquéritos 

com som baixo e com ruídos, mas não comprometedores do trabalho. 

3.2.5.2 Critérios adotados para o levantamento e o fichamento dos dados 

Fez-se o levantamento sistemático de todas as formas lexicais realizadas 

pelos informantes referentes às 13 perguntas/respostas ao QSL – área semântica: 

jogos e diversões infantis. Nessa etapa, foram contabilizadas todas as ocorrências.  
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Consideraram-se, para o levantamento sistemático dos dados, a partir das 

transcrições grafemáticas, os seguintes critérios: 

(i) levantamento de todas as variantes para cada forma lexical em estudo, 

independentemente de serem as primeiras respostas produzidas pelos informantes; 

(ii) identificação das formas que ocorreram em primeira, segunda, terceira 

ou quarta resposta; 

(iii) registro de comentários ao longo do fichamento, objetivando 

elaboração de possíveis notas e 

(iv) levantamento de contextos em que os informantes procuravam 

“explicar” o uso da(s) forma(s) na localidade. 

O aspecto importante a se destacar nessa fase, é que todos os contextos que 

geravam dúvidas interpretativas, sobretudo aquelas para os quais o inquiridor não 

solicitou esclarecimentos sobre o uso de determinadas lexias, foram cadastradas 

para reanálise. Como exemplo, podem ser indicados casos de mortal ou bananeira 

(QSL- 155 - cambalhota) em que não se discute o uso da lexia, gerando dúvida 

sobre ser o movimento acrobático que se realiza em pé, e não no chão (com 

necessidade de cair sentado). No capítulo dedicado à analise dos dados são 

trazidas à luz várias ocorrências dessa natureza. 

O corpus composto a partir do levantamento inicial documenta um total 

superior a 4000 ocorrências.  Ao final das fases de levantamento e fichamento dos 

dados passou-se a trabalhar com 3775 ocorrências, incluídas as respostas válidas e 

as agrupadas em “não obtidas”. 

Optou-se por organizar as respostas não obtidas em três grupos: (i) NL - não 

lembra - quando o informante declara não se lembrar o que se pede, mas afirma 

conhecer/saber o que está sendo perguntado; (ii) NS - não sabe - quando o 

informante declara não conhecer o que se pede e (iii) NO - não obtida - quando não 

se obteve a resposta, embora o documentador tenha tentado exaustivamente obtê-

la, ou quando o documentador perde a pergunta (ou dá a resposta) ou quando não 

foi possível obter o dado através da gravação. 
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Os contextos em que as formas lexicais foram documentadas revelam 

diversos aspectos sobre o uso da língua e das relações sociais e interacionais em 

que foram apuradas as variantes estudadas. 

Desta forma e na impossibilidade de trazer a fala de todos os informantes ao 

conhecimento geral, destacaram-se alguns contextos de uso para exemplificar 

fenômenos de variação. 

No capítulo de análise são apresentados os exemplos destacados para 

ilustrar os mais diversos contextos e, em especial, para demonstrar o uso das lexias 

agrupadas. Muitas vezes, os contextos de produção precisaram ser recortados, para 

exemplificar um brinquedo e em seguida foram retomados na integra ou em 

continuidade para atender a outras exemplificações, o que é relativamente comum 

em casos de perguntas que são interligadas. (cf. exemplos (56) de pipa e (73) de 

pipa sem varetas) 

Em outros casos, houve necessidade de manter longos trechos de fala. (cf. 

exemplo (55). Reconhece-se a extensão de cada uma delas, mas, não obstante, 

optou-se por incluí-las na Tese, tendo em vista a riqueza de informação e de 

detalhes que complementam, de forma generosa, as considerações apresentadas 

pela autora. 

3.2.5.3 Pesquisa em dicionários 

Antes da classificação e do tratamento estatístico dos dados, realizou-se 

pesquisa das formas identificadas nos inquéritos em três dicionários de língua 

portuguesa e em um de folclore brasileiro. Os dicionários adotados para a pesquisa 

são: Houaiss (2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). As três 

primeiras obras estão em versão digital. 

A finalidade da pesquisa lexicográfica era conhecer as formas lexicais 

registradas para cada brinquedo ou brincadeira, antes de ser iniciado o 

levantamento de dados e conclusão da pesquisa de campo nos pontos em que esta 

ainda não havia sido realizada pela equipe de pesquisadores do Projeto ALiB. 

Concluído o levantamento dos dados, a pesquisa nos dicionários foi ampliada para 

englobar as formas encontradas nas localidades que vinham sendo incluídas no 

corpus. 
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A ordem de apresentação dos dicionários em cada capítulo é variada, o que 

motiva a indicação da ordem adota a cada início dos 13 itens sobre brinquedos e 

brincadeiras. Em geral, é iniciada pela obra de Houaiss (2002).  

Os critérios para a pesquisa foram: 

(i) verificar qual(is) verbete(s) trazia(m) a definição do objeto pesquisado 

(aqui denominado verbete principal); 

(ii) anotar variantes registradas; 

(iii) fazer a pesquisa reversa; 

(iv) indicar, sempre que possível, se a lexia consultada: 

(a) é ou não é um verbete; 

(b) é um verbete, mas não constou como variante no verbete 

principal e 

(c) é um verbete e constou do elenco de variantes indicadas no 

verbete principal. 

O resultado da pesquisa vem discutido no capítulo de análise de dados. 

Foram elaborados quadros-resumo que espelham o resultado da consulta às obras, 

que seguem disponibilizados no volume de Apêndices. Opta-se, nos quadros-

resumo, por indicações até certo ponto não canônicas para identificação dos 

resultados, são elas: (i) referência sempre para “é um verbete” em oposição a “não é 

um verbete”, tal indicação objetiva imediata identificação de variantes que foram 

listadas no verbete principal e que não foram cadastradas como verbetes 

independentes, sem possibilidade de indicação de remissão e (ii) referência explícita 

ao modo como cada lexicógrafo indica a remissão “m. q. – mesmo que” ou “c.f. - 

confira” ou “v. - ver”  

As obras consultadas possuem algumas características próprias do projeto 

lexicográfico adotado por cada autor e que, muitas vezes, pode causar dúvidas 

interpretativas. Não é objetivo do trabalho discutir os projetos das obras, 

apresentam-se, no entanto, a seguir, algumas considerações sobre a 

disponibilização dos verbetes aos consulentes para as quais observou-se problema. 
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Em Houaiss (2002), por exemplo, há uma “aba” que indica “sinônimos”, o que, 

em geral, confunde o leitor. Muitas vezes o consulente lê três ou quatro acepções no 

conteúdo integral do verbete em seguida são apresentadas as indicações de 

“sinônimos”. Fica a dúvida: “Sinônimo de quê? Relativo a qual acepção? Exemplos 

do exposto são abundantes para as brincadeiras de correr e pegar (cf. 4.6 a 4.9). 

Outra “aba” que confunde o consulente é a de “variantes”. Há indicação de variantes 

no corpo do verbete e a complementação na “aba”. Muitas vezes, registra-se 

repetição e em outras inclusão ou exclusão de indicações. Muitas vezes, também, 

não são feitas as relações associativas a cada acepção. 

Aulete (2006) é uma obra disponibilizada como software livre que apresenta 

num mesmo dicionário duas versões do tradicional dicionário. Existem na obra 

digital: (i) a edição clássica (chamada de verbete original) oriunda de CALDAS 

AULETE, Francisco J./VALENTE, Antonio Lopes dos Santos. Dicionário 

contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete e a edição brasileira original: 

Hamílcar de Garcia, sem indicação de qual ou quais edições foram compiladas e (ii) 

a edição atualizada (chamada de verbete atualizado e/ou verbete novo) que recebe 

os créditos da Lexikon – obras de referência – e é organizado por vários autores. 

Ao consulente não fica clara a distinção entre verbete original, verbete 

atualizado ou verbete novo. A apresentação para consulta vem sempre pelo verbete 

atualizado. Para consulta ao verbete original é preciso selecioná-lo. Nos casos em 

que há verbete novo, essa é a entrada. (cf. 4.8 - variante pegador, como verbete 

novo)  

Ferreira (1999) é uma obra que se apresentou, à primeira vista, mais fácil de 

ser consultada pelo leitor. Há definições claras e bom sistema de remissão, o que 

pode ser atribuído ao projeto lexicográfico. 

Cascudo (1954) é uma obra voltada para o registro de itens lexicais 

associados ao folclore brasileiro. Difere das demais obras tanto pela própria 

natureza de seu objeto de descrição, quanto pela estrutura dos verbetes. 

Notadamente, por isto, não são registradas todas as lexias que poderiam constar 

num dicionário de língua materna. Há edições mais recentes da obra (revista e 

resumidas), que receberam adequação à ortografia atual, mas que durante o 

processo de revisão sofreram adaptações que muitas vezes deixam verbetes 

importantes da obra original extremamente resumidos. 
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Sobre a pesquisa em dicionários, decidiu-se pela adoção de dois critérios: 

(i) pesquisar, nas quatro obras adotadas, todas as lexias constantes da  

amostra e 

(ii) examinar, das lexias indicadas nos verbetes como variantes e não 

integrantes da amostra, apenas um pequeno grupo, dada a natureza deste trabalho. 

Para atender ao critério dois (verticalização da pesquisa), elegeram-se um 

brinquedo (gude) e algumas brincadeiras de equipe (esconde-esconde, cabra-cega, 

pega-pega e chicotinho-queimado).  

Além da pesquisa em dicionários, complementarmente, consultaram-se obras 

sobre o folclore brasileiro, Pedagogia (geral e educação infantil) e documentação 

sobre Arquitetura e Urbanismo (balanço e gangorra). 

3.2.5.4 Classificação e tratamento estatístico 

Na fase de classificação e tratamento estatístico dos dados para posterior 

análise, optou-se por não computar em separado os itens com apenas uma 

ocorrência, todos foram reunidos sob a categoria respostas únicas. Foram 

elaboradas tabelas e gráficos com o resultado do tratamento estatístico, cujo 

detalhamento se apresenta ao final do item. 

Para o estudo das lexias documentadas na amostra, buscando-se apenas a 

variação lexical, foi adotado um padrão de tratamento que se convencionou chamar 

de “Agrupamentos lexicais”, organizados de acordo com os seguintes critérios: 

(i) neutralização das variantes fônicas - não foram considerados casos de, 

por exemplo, iotização e não-iotização, ditongação e não-ditongação, entre outros, 

bem como casos de inserções (prótese, epêntese, paragoge) ou supressões de 

segmentos (aférese, apócope, síncope); 

(ii) simplificação da flexões em gênero e/ou número - as lexias flexionadas 

em gênero e/ou número são agrupadas às formas sem flexão; 

(iii) simplificação da derivação por grau (diminutivo ou aumentativo) para 

agrupamento às não flexionadas;  

(iv) simplificação da derivação por prefixação (MLB – morfema lexical 

básico – prefixo); 
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(v) simplificação de lexias complexas em lexias simples - presença x 

ausência de verbos de ação - optando-se pela retirada dos verbos de ação: “virar”, 

“pular”, “brincar”. 

(vi) simplificação de lexias complexas em lexias simples, em casos de uso 

de “brincar de” e “brincadeira de” por serem lexias que são usada durante a 

formulação das questões; 

(vii) reunião de lexias compostas (pulo mortal) a lexias simples (mortal) e 

(viii) simplificação de SN (SNs compostos por N + SP, mantido o núcleo do 

SP como elemento aglutinador). Exemplo: bola de (marraio/ gude/ vidro) para gude, 

vidro e marraio. 

Para a identificação dos agrupamentos, optou-se por nomeá-los como “rótulo 

do agrupamento”. Há, em geral, um “elemento aglutinador”, que, preferencialmente, 

é determinado por uma lexia dicionarizada ou, na ausência dessa, pela lexia de 

maior frequência em número de ocorrências documentadas para o conjunto.  

São fornecidos, no Volume III, em forma de Apêndice, quadros-resumo 

(Quadro geral de ocorrências – agrupamentos) contendo a distribuição das formas 

lexicais para cada agrupamento proposto. Os quadros-resumo trazem todas as 

ocorrências registradas, com indicação de localidade e informante. 

O tratamento estatístico dos dados é dividido em duas partes:  

(i) frequência46 por número de ocorrências, obtida com base no total geral 

de ocorrências documentadas, tem um universo variável por brinquedo ou 

brincadeira estudado e vem sempre apresentada ao final da descrição dos 

agrupamentos estabelecidos, podendo ser demonstrada em tabelas e gráficos. 

(ii) frequência por presença em localidades, obtida a partir do registro da 

lexia em cada ponto, independentemente do número de ocorrências registradas, tem 

universo fixo - 57 localidades -, segue apresentada no início do item que trata da 

cartografia dos dados e serve de base para a elaboração das cartas linguísticas, que 

possuem legenda associada aos conteúdos das tabelas. 

                                            
46 Frequência aqui é adotada como: “[...] (Estat.) || Proporção entre o número de elementos de uma 
classe e o número total de elementos classificados ou classificáveis, com referência a um atributo 
especificado”. (AULETE, 2006). 
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Tomam-se também como referência para as generalizações que serão feitas 

sobre cada brinquedo ou brincadeira nomeando, por exemplo, o capítulo, os 

apêndices, os quadros, as tabelas, os gráficos e as cartas linguísticas. 

Necessário se faz assinalar que nas tabelas de frequência em localidades, 

não são registrados totais obtidos, visto que o universo é fixo e pode haver 

coocorrência de mais de uma lexia em cada localidade, o que elevaria a soma para 

um total superior ao número absoluto de localidades pesquisadas, podendo causar 

ambiguidade na leitura da tabela. 

Após submeter todos os dados fichados à classificação descrita acima, 

passou-se à análise, propriamente dita, apresentada no capítulo três. 

3.2.5.5 Mapeamento linguístico 

O planejamento cartográfico e a edição da base foram produzidos por Ana 

Regina Torres Ferreira Teles, membro da Comissão de Informatização e Cartografia 

do Projeto ALiB, tendo como fonte a Base Cartográfica do IBGE (bCIM), versão 2.0, 

e a utilização do software ArcGis (versão 10).  

A análise linguística e a composição da cartografia temática foram elaboradas 

pela autora. A edição gráfica das cartas, utilizando o aplicativo Adobe Photoshop 

CS5 (versão 12.1 x64), foi realizada por Lucas Soares Costa Ribeiro, sob supervisão 

e revisão da doutoranda.   

Foram elaboradas cartas, dentre outras, representando a Rede de Pontos (e 

sua localização no espaço geográfico brasileiro); a divisão dialetal do Brasil – área 

do Falar Baiano (NASCENTES, 1953); a variação diatópica (representação dos 

dados obtidos para cada brinquedo ou brincadeira infantil) e resultados da variação 

com delimitação dos falares detectados. O detalhamento da constituição e 

disposição do volume de cartas vem apresentado na introdução ao Volume II da 

Tese. 

Trata-se a seguir de aspectos inerentes ao projeto cartográfico (itens 

associados à Geografia) e à cartografia temática (itens referentes à ciência da 

linguagem).  

Uma vez definidos os dados linguísticos que deveriam ser objeto de 

cartografia temática, submeteu-se o resultado a que se chegou à Profa. Ana Regina 
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Teles, objetivando definir a melhor forma de apresentação dos mesmos e garantir a 

exatidão da informação a ser apresentada em forma de cartas. 

Para todos os brinquedos e brincadeiras infantis (QSL 155 a 167) foram 

produzidos três tipos de cartas experimentais: (i) todas as respostas por localidade 

(frequência por presença em localidade); (ii) primeiras respostas documentadas para 

cada informante e (iii) maior ocorrência por localidade (usando-se frequência por 

número de ocorrências). Todas as cartas foram desenhadas à mão livre e em 

seguida transpostas para o formato digital (aplicativo Adobe Photoshop CS5). A fase 

de concepção, até certo ponto artesanal, permitiu que se delineasse o projeto final 

da cartografia temática, que contempla cartas do tipo (i). 

Estão apresentadas no capítulo de análise de dados as cartas referentes ao 

tipo (i) todas as respostas por localidade (frequência por presença em localidade). 

Como não é objeto da Tese a discussão da variação social, optou por 

privilegiar, na cartografação dos dados, a variação diatópica e não indicar símbolos 

distintos para registro das ocorrências produzidas por homens ou mulheres 

(variação diagenérica) e nem as distintivas de faixa etária (variação diageracional).  

Os critérios definidos para a cartografia temática foram: 

(i) representar todas as lexias documentadas na amostra, subdividindo-

se, quando necessário, os dados coletados em duas cartas linguísticas distintas; 

(ii) não indicar com símbolo específico as ocorrências de respostas únicas, 

as quais devem constar no verso da carta. 

(iii) considerar a frequência em localidades como determinante para o 

ordenamento da legenda (maior para menor) e 

(iv) indicar em cada ponto/localidade os símbolos da esquerda para a 

direita, mantendo-se a ordem da legenda. 

A disposição dos símbolos da esquerda para a direita busca representar a 

relação com as formas de maior frequência em toda a amostra (por exemplo: gude é 

o símbolo mais a esquerda da linha representativa das lexias encontradas numa 

dada localidade). Na Figura 18, pode-se observar o exposto. Vejam-se assinalados 

os pontos Pedro Afonso (TO/023) – gude e peteca -; Goiânia (GO/123) – gude, vidro 
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e biloca – e Teófilo Otoni (MG/133) – gude, vidro e bolinha, exemplos de ordenação 

no ponto e a legenda com a ordenação geral. 

Figura 18 – Exemplo de carta linguística 

 
Para o estabelecimento de áreas dialetais, primeiramente prepararam-se 

cartas com as isoglossas (isoléxicas) que foram identificadas quando da cartografia 

dos dados para cada carta de conteúdo semântico lexical. Assim utilizando-se papel 

vegetal por sobreposição às cartas, traçaram-se as isoléxicas à mão livre. Do 

conjunto de isoléxicas, num total de 16, cartografaram-se as subáreas dialetais.  

O critério definido para o delineamento de subáreas dialetais consistiu em 

estarem as localidades constituintes da área dialetal em contínuo geográfico 

atestado pela coexistência de, no mínimo, quatro lexias distintas coocorrendo em 

tais localidades. 

O produto cartográfico apresentado no Volume II é composto de 40 cartas, 7 

das quais são introdutórias, 23 são semântico-lexicais, 1 é fonética e 9 são cartas-

resumo, que contêm o traçado de isoléxicas e a delimitação de subáreas dialetais.  
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Vencida a façanha do  vem a análise, o , durante depois

que pode ser dividida em duas etapas: a seleção do 

que se quer analisar e a análise propriamente dita. É a 

hora da revelação colorida das multifaces da língua. 

É o momento mais sedutor. 

 

(FERREIRA, Carlota e CARDOSO, Suzana 1994, p.10) 

(grifo nosso). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados fundamenta-se nas respostas coletadas com a aplicação 

das 13 questões do Questionário Semântico Lexical, área semântica jogos e 

diversões infantis. 

Na primeira parte do capítulo, subdividida em 13 itens sequenciados (4.1 a 

4.13), está apresentada a análise detalhada empreendida para cada conjunto de 

formas lexicais oriundas das perguntas do QSL. Os resultados são apresentados por 

conjunto de formas lexicais e nomeados, por item, a partir da lexia de maior 

ocorrência em todas as localidades. A rápida introdução sobre cada brinquedo ou 

brincadeira infantil considerados, que inicia cada parte, é seguida pela descrição 

propriamente dita, que está dividida em três partes: (i) pesquisa em dicionários de 

língua portuguesa e/ou obras sobre o folclore brasileiro; (ii) descrição geral das 

formas lexicais encontradas (variação linguística, critérios utilizados para proposição 

de agrupamentos lexicais e sua descrição e análise estatística baseada na 

frequência em ocorrências) e (iii) cartografia dos dados coletados (análise estatística 

baseada na frequência em localidades, cartografação e comentários às cartas). 

Sempre que necessário são incluídos exemplos de trechos de inquéritos linguísticos. 

Na segunda parte do capítulo (4.14), demonstra-se a organização dos 

brinquedos e brincadeiras infantis em grupos de frequência, busca-se apresentar 

uma visão do conjunto constituído a partir da descrição feita nos 13 itens anteriores.  

Na terceira parte, discute-se a variação diatópica identificada a partir do 

corpus estudado, trata-se de unidade na diversidade e diversidade na unidade. 

Consideram-se os critérios definidos e adotados para demarcação de áreas e 

subáreas dialetais e apresenta-se o esboço de possíveis regiões dialetais existentes 

na área geográfica estudada: Falar Baiano e Subáreas A, B, C e D. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma pirueta 
Duas piruetas 
Bravo, bravo 

Superpiruetas 
Ultrapiruetas 
Bravo, bravo 

Salta sobre 
A arquibancada 

E tomba de nariz 
Que a moçada 

Vai pedir bis 
Que a moçada 

Vai pedir bis 
 

Quatro cambalhotas 
Cinco cambalhotas 

Bravo, bravo 
Arquicambalhotas 
Hipercambalhotas 

Bravo, bravo 
Rompe a lona 

Beija as nuvens 
Tomba de nariz 

Que os jovens 
Vão pedir bis 
Que os jovens 
Vão pedir bis 

[...] 
Vinte piruetas 

Trinta piruetas 
Bravo, bravo 
Polipiruetas 

Maxipiruetas 
Bravo, bravo 
Sobe ao céu 

Fura a calota 
E tomba de bumbum 

Que a patota 
Grita mais um 

Que a patota 
Grita mais um 

[...] 
Dez mil cambalhotas 

Cem mil cambalhotas 
Bravo, bravo 

Maxicambalhotas 
Extracambalhotas 

Bravo, bravo 
Salta além 

Da extratosfera 
E cai onde cair 

Que a galera 
Morre de rir 

[...] 
Uma pirueta 

Uma cabriola 
Uma cambalhota 

Não tô bom da bola 
E o pessoal 

Delira... 
Maxipirulito... 
Ultravioleta... 
Bravo, bravo! 

 
 

Piruetas 
Chico Buarque 

L. Enrique Bacalov 
Sergio Bardotti 



164 

4.1 CAMBALHOTA47 

A brincadeira conhecida como cambalhota corresponde a um elemento de 

ginástica acrobática, praticado em aulas de educação infantil e também em 

atividades circenses. Há também acrobacias relacionadas à prática de capoeira que 

se utilizam do giro da cambalhota para complementar movimentos ou golpes de 

ataque e defesa mais complexos. 

Presente na primeira infância como uma atividade lúdica e de 

desenvolvimento motor, é praticada inicialmente em casa, em locais macios e com 

proteção contra impactos (colchões, colchonetes, sofás). Durante o restante da 

infância, a cambalhota acompanha a vida das crianças também nas escolas, visto 

ser elemento bastante utilizado nas aulas de Educação Física e de Recreação 

Infantil. 

 

Ao serem inquiridos sobre “Como se chama a brincadeira em que se gira o 

corpo sobre a cabeça e acaba sentado?” (COMITÊ... 2001, p. 34), os informantes 

pesquisados apresentaram um expressivo número de lexias utilizadas para nomear 

o movimento. A resposta mais comum objeto da pergunta 155 do QSL foi 

cambalhota, definidora das generalizações que são feitas sobre a brincadeira. A 

lexia teve frequência em número de ocorrências igual a 38,5% das respostas 

válidas. 

                                            
47 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro e Lucas S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: Disponível em: <http://letras.terra.com.br/chico-buarque/86032/>. 
Acesso em: 6 mar. 2011. 
Fonte da imagem: Disponível em: <http://www.gatospingados.com/blog/tag/comemoracao/>. 
Acesso em: 28 mar. 2011. 

 
Figura 19 – Crianças virando cambalhota/bunda canastra/cabriola em aula de educação física. 
Fonte: Disponível em: <http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/imprime.php?print=4333>. Acesso em: 
06 dez. 2011. 
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Cambalhota ocorreu em 47 das 57 localidades examinadas na amostra 

(82,5%). A brincadeira parece ser bem conhecida na região em estudo, pois apenas 

10 dos 244 informantes não responderam à questão, sendo que três deles 

declararam não lembrar o nome, mas sabiam do que se tratava. Embora presente 

em quase todas as localidades, cambalhota não é forma única e observou-se a 

presença de muitas variações. Foram identificadas, principalmente, as formas 

lexicais: maria escambota, pulo/salto mortal, bunda canastra, maria escambona, 

pirueta, cabriola, ginástica, cangapé, bananeira, aú, tumbica, tiúba e combute, bem 

como outras variantes que foram agrupadas em respostas únicas. 

O total de respostas foi de 285 ocorrências, das quais 96,5% são respostas 

válidas (275 ocorrências) e 3,5% correspondem às não obtidas (10 ocorrências de 

NS/NL/NO somadas). Lexias para nomear a brincadeira, na forma dos 

agrupamentos que a seguir serão descritos, ocorreram em 100% das localidades 

pesquisadas. A partir da fala dos informantes é interessante notar o quanto eles 

conhecem a atividade lúdica e o quanto ela é presente no dia a dia das crianças. 

Veja-se em (1) o depoimento da informante idosa de Afrânio (PE/066):  

(1) INF. – . Bunda canasta

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – Tem não. Meu netinho de dois anos, M., quando chega aqui pede: “vovó bota o 

colchão aqui” e ele vira bunda canasta até umas horas. 
(Inq. 066/04 (Afrânio – PE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

4.1.1 Pesquisando em dicionários 

Como explicitado na metodologia, a pesquisa em dicionários de língua 

portuguesa teve por finalidade conhecer as formas lexicais registradas para o 

brinquedo, antes de ser iniciado o levantamento de dados e conclusão da pesquisa 

de campo nos pontos em que esta ainda não havia sido realizada pela equipe de 

pesquisadores do Projeto ALiB. Concluído o levantamento dos dados, a pesquisa 

nos dicionários foi ampliada para englobar as formas encontradas nas localidades 

pesquisadas. A seguir, estão descritos os resultados encontrados.  

Cambalhota está registrada em três das obras estudadas. Em Cascudo 

(1954), não há verbetes responsáveis pela definição da brincadeira. 



166 

Os dicionários, neste capítulo, estão apresentados na seguinte ordem: 

Houaiss (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006). Complementarmente, apresenta-se 

a pesquisa realizada em Nascentes (1981). O Apêndice R – Quadro resumo – 

Cambalhota – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o detalhamento 

da consulta às obras. 

O levantamento em dicionários de língua portuguesa, para a brincadeira 

cambalhota está demonstrado para as formas lexicais presentes na amostra. As 

lexias registradas por cada autor como variante da atividade lúdica são listadas (por 

exemplo: bagaço, catrâmbias, etc.), mas, como exposto na metodologia, não estão 

descritas ou discutidas exaustivamente no capítulo.  

HOUAISS (2002) 

De acordo com Houaiss (2002), cambalhota é um “movimento ou exercício 

em que se faz o corpo girar para frente ou para trás, com ou sem apoio em qualquer 

superfície, realizando uma revolução em que os pés passam por cima da cabeça e 

voltam a tocar o chão.” Não há referência a “cair sentado” como se busca apurar 

com a descrição prevista em QSL 155. 

Registra-se, complementarmente, como derivação por extensão de sentido: (i) 

“qualquer salto acrobático” e (ii) “qualquer movimento em que algo gira ou rodopia 

sobre si mesmo; reviravolta. [...] trambolhão”. Há outras acepções. 

O autor registra as variantes bagaço, cabriola e cambota. A primeira é 

mencionada somente na obra de Houaiss (2002) e não ocorreu na amostra (no 

verbete é remissiva a cambalhota). As duas últimas estão presentes na amostra da 

pesquisa. As figuras 20 a 22 demonstram o movimento acrobático. 

 
 
 
 
 

Figura 20 – Posição inicial preparatória da cambalhota.  
Fonte: Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16086>. Acesso em: 26 mar. 
2011. 
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Figura 21 – Cambalhota: giro sobre a cabeça  
Fonte: Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16086>. Acesso em: 26 mar. 
2011. 
 
 
 
 
 

Figura 22 – Movimento completo da cambalhota  
Fonte: Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=16086>. Acesso em: 26 mar. 
2011. 

 

Além de cambalhota, para as variantes registradas na amostra48, observou-se 

que:  

(i) Combute e tumbica não são verbetes. 

(ii) Bananeira, cangapé, ginástica e tiúba são entradas lexicais e 

constituem verbetes com outras acepções. Em ginástica, naturalmente, observou-se 

a referência a movimentos corporais, mas não há especificações quanto ao 

movimento de rolamento, conhecido como cambalhota. 

(iii) Aú, um regionalismo do Brasil, é um verbete associado à capoeira e 

não à ludologia. Está assim definido: “[...] golpe em que o capoeirista, com as mãos 

apoiadas no chão, joga o corpo no ar e gira-o lateralmente, formando um semicírculo 

com as duas pernas [...]”. A descrição não corresponde exatamente ao que é 

previsto obter a partir de QSL 155. 

 

                                            
48 São elas: maria escambota, pulo/salto mortal, bunda canastra, maria escambona, pirueta, cabriola, 
ginástica, cangapé, bananeira, aú, tumbica, tiúba e combute.  
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Figura 23 – Movimento de aú – capoeira. Fonte: Disponível em: 
<http://www.nupep.org/capoeiramistica/capoeira_curso.htm>. Acesso em: 26 mai. 2011. 

 

(iv) Bunda canastra não é um verbete. Canastra é verbete com outras 

acepções, das quais se destaca a parte do corpo denominada “costas”. O 

movimento acrobático da cambalhota poderia ser interpretado como “virar as costas 

= virar canastra” ou “de costas/ de canastra”? É uma interpretação possível para o 

uso da lexia como sinônimo de cambalhota. 

(v)  Cabriola e cambota são verbetes que remetem ao verbete cambalhota. 

Além da remissão, em cabriola, indica-se ser um: “[...] salto ágil ou acrobático em 

que o corpo se dobra ou vira no ar [...]” e em cambota, aponta-se regionalismo do 

Brasil. Não há o verbete maria escambota. 

(vi) Maria escambona não é um verbete. Há o verbete cambona com 

outras acepções. 

(vii) Pirueta é um verbete que regista a forma com o sentido de salto ou 

cabriola. Embora no verbete pirueta conste a indicação de sinonímia com cabriola, 

tal indicação remissiva não foi efetuada no verbete cabriola. Destaca-se que o 

consulente que só busca o verbete cabriola não saberá da possível sinonímia com 

pirueta. 

Para pulo/salto mortal, consultaram-se os verbetes: pulo e salto (acepções 

relativas ao ato de pular ou saltar) e mortal (outras acepções). A lexia composta pulo 

mortal não é um verbete. Há o verbete salto mortal com duas acepções relativas a 

movimentos do corpo: “[...] 1 volta completa do corpo no ar, sem tocar as mãos no 

chão, praticado ger. por atletas ou acrobatas [...]” e, associado à capoeira, “[...] 2 

golpe em que o capoeirista, com apoio nas duas ou em uma das mãos, ou sem 

nenhum apoio, gira o corpo no ar, tentando atingir o adversário com um ou os dois 

pés”. É um regionalismo do Brasil. Como para a lexia aú, notadamente, observa-se a 
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referência aos movimentos de giros no ar e sobre o corpo, sem indicação de que se 

pode ou deve cair sentado. 

FERREIRA (1999) 

Ferreira (1999) apresenta significado similar para cambalhota, embora 

elaborado de forma resumida: “1. movimento que se faz girando o corpo sobre a 

cabeça e voltando à posição normal: cabriola e catrâmbias. 2. P. ext. Salto 

acrobático. 3. reviravolta, viravolta. [...] [Sin. ger. cambota.]”.  

As variantes apresentadas cabriola, cambota e catrâmbias estão registradas 

como entradas e com remissão a cambalhota. Em catrâmbias, se observa a 

indicação; “De catrâmbias. De pernas para o ar.”. 

Catrâmbias citada em Ferreira (1999) não ocorre no verbete cambalhota de 

Houaiss (2002), mas está presente no dicionário como uma entrada significando: 

“cambalhotas, cabriolas”. 

A busca por cada forma variante apresentada em Houaiss (2002) revelou 

pequenas diferenças de definição, não comprometedoras do entendimento, e que 

não estavam descritas com indicação de “cair sentado” ao final do movimento. 

Cabriola, cambota, canastra, cangapé, combute, ginástica, pirueta, pulo/salto mortal, 

tiúba e tumbica recebem análise similar à aplicada aos verbetes consultados em 

Houaiss (2002).  Vejam-se as principais diferenças observadas entre as obras no 

que se refere à pesquisa com as lexias identificadas na amostra: 

(i) Aú é um brasileirismo relativo à capoeira, como para Houaiss (2002). 

Encontrou-se, complementarmente, uma descrição do movimento associando-o às 

letras “A” e “U”: “[...] Floreio (5) em que o capoeirista, apoiando as duas mãos no 

chão, forma uma figura semelhante à letra "A" e, posteriormente, erguendo as 

pernas, forma uma figura semelhante à letra "U" para, em seguida, retornar ao chão, 

num movimento semelhante ao da estrela (14).” e complementa indicando existir o 

“aú com rolê”: “Bras. Cap. 1. Aú seguido de rolê (3).”. Não registra detalhamento do 

“aú com rolê” e não se pode precisar se o rolamento “rolê” pode eventualmente 

complementar-se com posicionamento “sentado”. 

(ii) Bananeira, um brasileirismo associado à capoeira e não à ludologia, 

ocorre como: “[...] Floreio (5) em que o capoeirista apóia as mãos no chão e fica 

parado, verticalmente, de cabeça para baixo.”. O autor faz referência a “plantar 



170 

bananeira” como: “(..) Ficar de cabeça para baixo, com o corpo apoiado nas mãos e 

as pernas para cima [...]”. Um movimento que não representa o que se procura 

através da questão 155 do QSL. 

(iii) Maria escambona não é verbete. A variante cambona remete a 

cambalhota por extensão de sentido e está registrada como: “1. Náut. Mudança 

rápida na direção das velas ou do rumo das embarcações. 2. P.ext. Vira-volta, 

reviravolta, cambalhota.” (grifo nosso). 

AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), a definição na versão atualizada do dicionário é: “1) 

movimento em que se gira o corpo sobre a própria cabeça, apoiando ou não as 

mãos no chão ou em qualquer superfície sólida; CAMBOTA; CABRIOLA. 2) 

Acrobacia no ar. 3) Giro ou rodopio sobre si mesmo (na direção vertical, de baixo 

para cima ou vice-versa) sem apoio; REVIRAVOLTA.”.  

Na mesma obra, em consulta à versão original do verbete, tem-se: “s. f. || 

volta que se dá virando o corpo por sobre a cabeça; reviravolta; trambolhão.”.  

As definições apresentadas, em ambas as versões, não apontam indicação 

de necessidade de “cair sentado” como proposto na pergunta 155 do QSL. Além de 

cambalhota, para as variantes registradas na amostra, verificou-se que: 

(i) Cabriola, canastra, cangapé, combute, ginástica, pulo, pulo mortal, 

tiúba e tumbica recebem análise similar à aplicada aos verbetes consultados em 

Houaiss (2002). 

(ii) Aú, na versão original, é um verbete com outras acepções (interjeição) 

e na versão atualizada deixou de constar. 

(iii) Bananeira, nas duas versões, é um verbete com várias acepções. Da 

versão atualizada, destaca-se: “Plantar bananeira - 1 Ficar (pessoa) com as pernas 

para o ar apoiando-se no chão com as mãos”. 

(iv) Maria escambona não é verbete e cambona é registrada com outras 

acepções nas duas versões da obra. 

(v) Maria escambota não é verbete e cambota, na versão original, remete 

ao verbete cambalhota. Na versão atualizada, ocorre com outras acepções sem 

qualquer remissão ao verbete cambalhota. 
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(vi) Pirueta é um verbete com definição um pouco mais detalhada que as 

apresentadas em Houaiss (2002) e Ferreira (1999). Para o autor, trata-se de “Salto 

em que se dá uma volta no ar, apoiando as mãos no chão, ou não, e caindo sobre 

os pés; CABRIOLA.” 

(vii) Mortal, salto e salto mortal constam de modo diverso nas duas versões 

da obra. Na versão original, verbete salto, há a definição de salto mortal e no verbete 

mortal há uma remissão ao verbete salto. Na versão atualizada, deixam de haver as 

remissões indicadas no verbete salto e mortal e passa a constar um novo verbete - 

salto mortal, assim definido: “[...] Salto acrobático que consiste em fazer o corpo girar 

uma volta completa sem que as mãos toquem no chão.” e “2  Cap.  Golpe de 

capoeira que consiste em atingir o adversário com os pés ao finalizar esse tipo de 

salto”. 

NASCENTES (1981) 

Em Nascentes (1981) há informação sobre sinonímia entre cabriola, pirueta, 

pulo e salto, embora não com a exata descrição de movimento da cambalhota: 

Cabriola, pincho, pinote, pirueta, pulo, salto - Cabriola é salto ágil no qual a 
pessoa se eleva muito alto, com muito movimento. Pincho é um pinote para 
investir: "... sem parar coisa que o touro não leve a pinchos nas pontas" 
(Lucena, Vida de S. Francisco Xavier, L. VI, cap. 8º.) Pinote é salto súbito e 
violento, quase sempre repetido, como os dão as bestas. Pirueta é volta 
inteira de uma pessoa sobre si, equilibrando-se na ponta de um só pé. Pulo 
é salto para cima, caindo no mesmo lugar ou próximo dele. Salto é 
movimento esforçado, para se levantar inteiramente do chão, ou de cima 
para baixo, ou para os lados. (p. 146). 

Em resumo, considerando o estudado em todas as obras, pode-se afirmar 

que: 

(i) Nenhuma das definições apresentadas atende exatamente ao que se 

busca alcançar com a aplicação da questão 155 do QSL. Os inquiridores que 

atentos à formulação completa e, sobretudo, à indicação “e cai sentado” procuraram 

esclarecer os detalhes das lexias apuradas, em muitos casos, conseguiram 

distinguir exemplos de outros saltos acrobáticos similares ao da cambalhota 

daqueles que dela se distanciam, por exemplo, por terem posicionamentos 

associados a “estrelinha” (mãos no chão) ou outros que não necessariamente se 

constituem em rolamento como o que se busca apurar. 
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(ii) Definições como aú e salto mortal quando associados à capoeira, não 

descaracterizam sua utilização como sinônimo de cambalhota, se consideradas 

exclusivamente as descrições estabelecidas pelos dicionaristas ou as comparações 

que os informantes fazem ao fornecerem as respostas. Veja-se, por exemplo, em 

(2), a resposta de uma das informantes idosas de Salvador/BA. 

(2) INF. – Ah, eu sei. Eh... eh... é  ... virá aú

INQ. – Sim... 

INF. – ... que tem menino que chama . cambalhota

INQ. – Hum. 

INF. – Uns diz jogá capoeira, também... capoeira que vira “tum”! 

INQ. – É a mesma coisa? 

INF. – É! 

INQ. – Virar aú e cambalhota? 

INF. – É, é! 
(Inq. 093/04 (Salvador – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso). 

4.1.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Passando para a análise dos dados obtidos através dos inquéritos 

linguísticos, após fichamento e aplicação dos critérios de seleção descritos na 

metodologia, obtiveram-se 275 respostas válidas para a pergunta 155 do QSL. Tais 

respostas constituem um grande conjunto de 84 formas lexicais diferentes (sem 

agrupamento), que, uma vez reunidas em grupos lexicais, geraram 15 

agrupamentos diferentes. Para organizá-las em grupos distintos, buscando-se 

apenas a variação lexical, optou-se por não considerar as variantes fônicas, desta 

forma se pode reunir no mesmo grupo “cambalhota, cambaiota e cambalota”, por 

exemplo. Houve também simplificação da derivação por grau e simplificação de 

lexias complexas em lexias simples (retirada dos verbos de ação, neste caso o 

verbo “virar”). 

O Quadro 6 — Formas lexicais de cambalhota – agrupamentos - traz o 

resumo dos agrupamentos propostos. Todas as ocorrências registradas, com 

indicação de localidade e informante podem ser consultadas no Quadro geral de 

ocorrências de Cambalhota – agrupamentos (cf. APÊNDICE E).  
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

aú  aú; virar aú 
bananeira bananeira 

bunda canastra 

bina canastra; boneca canasca; buna carnassa; bunda 
canasca; bunda canassa; bunda canasta; bunda canástica; 
bunda canastra; bunda de caná; bunda de canastra; canasta; 
virar canástica 

cabriola cabriola 

cambalhota 
calhambota; camabaiota; cambaiota; cambalhota; cambalota; 
camboiata; cambolota; cangalhota; combaiota; combolota; 
escambalhota; virar de cambaiota; virar de cambalhota 

maria escambota 

cambota; cambotinha; escambota; jogar cambota; maria 
cambota; maria escambota; maria escambote; maria 
escombota; marias cambota; mariscambota; perna cambota; 
virando de cambota; virar cambota; virar de escambota; virar 
escambota; virar escombota  

combute cambute; virar de combute 
cangapé cangapé 

maria escambona combona; maria cambona; maria escambona; maria 
escombona; maria escumbuna  

ginástica ginástica; bunda ginástica  
pulo/salto mortal mortal; pulo mortal; salto mortal; sarto mortal 
pirueta piroleta; pirueta; piruleta 
tiúba tirar tiúba; tiúba 
tumbica tumbica 

respostas únicas 

mariscombonda; salto de costa;  perna canássio; dar o canga; 
cangolê; revirão; ginasca/ginacalasca; maria escumbunda/virar 
maria escumbunda; virar de perna pro ar;  maria cadera;  ponta 
cabeça; carambola; maria escambirota; pula; brincar de rolar; 
virar esculombona; masga/virar masga; virar conga; mágica 

Quadro 6 — Formas lexicais de cambalhota – agrupamentos 
 

A lexia aú ocorre duas vezes em localidades distintas embora os dicionários 

tragam a definição de que o movimento é realizado com mão ao chão e pernas para 

o ar, o exemplo (2) demonstra que os informantes utilizam também a lexia para 

denominar o movimento acrobático cambalhota que é com giro sobre o corpo. 

As formas lexicais bananeira, cabriola, cangapé e tumbica 49 não 

apresentaram variação fônica e os agrupamentos recebem a nomenclatura por cada 

lexia. Os exemplos (3), (4), (5) e (6), ilustram as ocorrências documentadas: 

 

                                            
49 Registre-se que, embora presente em um único ponto da pesquisa (Corrente/PI – 038), tumbica 
corresponde a 50% das ocorrências documentadas na localidade. 
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(3) INF. – , vira (inint) de bananeira, vira , , cambalhota. Bananeira ginástica cambalhota

(fala superposta) 
(Inq. 075/04 (Santana do Ipanema- AL) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(4) INF. –  (inint) que chama cabriola.  Cabriola

INQ. – Ham. 

INF. – Sai rodano assim. 

INQ. – É.  

INF. – Chega e cai sentado. 

INQ. – Isso. 

INF. – Nego chama cabriola. 
(Inq. 093/03 (Salvador- BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(5) INF. – De primero se dizia, tá virano . cangapé

INQ. – E hoje?  

INF. – Hoje em dia, eu não sei.  
(Inq. 094/04 (Valença- BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 
(6) INF. – . Tumbica

INQ. – Hum. Tou aqui sent..., viro assim, né? rodo o corpo todo e caio do outro lado 

sentado. Como é que o senhor falou? 

INF. – Tumbica? 

INQ . – Num sei, o senhor é que tem que me dizer se é isso mesmo (risos). 

INF. . – De primeiro que eu conheço era esse, que a gente virava assim de tumbica e 

batia lá né? 

INQ. – Humm... igual  o senhor está fazendo aí com a mão...E o senhor acha que tem 

outro nome para isso? 

INF. – Não... pode ter... porque as coisa hoje mudou, mas  e... só que eu num sei né? 

INQ. – Mas os seus netos, hoje em dia brincam disso? 

INF. – Não, aqui é difícil brincar. 

INQ. – Mas quando o senhor era criança? 

INF. – Eu brincava muito, né? 
(Inq. 038/03 (Corrente- PI) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Para os agrupamentos ginástica, pulo/salto mortal e pirueta, procedeu-se da 

seguinte forma:  

(i) Em ginástica, o elemento aglutinador foi a forma lexical ginástica, a 

presença de “bunda” em uma das ocorrências foi considerada variante lexical. 

Observe-se o exemplo (3), ilustrador do agrupamento. 
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(ii) Em pulo/salto mortal, o elemento aglutinador foi mortal, as presenças 

de “pulo” e “salto” foram consideradas variantes lexicais. Houve uma única 

ocorrência de “sarto mortal”, tratada como variante fônica. Embora haja em Aulete 

(2006) o verbete salto mortal, o que poderia condicionar uma definição de rótulo, 

optou-se por não seguir tal caminho e deixar explicita a variação observada. O rótulo 

do agrupamento contém os dois substantivos. Os depoimentos dos informantes da 

Bahia e de Goiás podem ser vistos através dos exemplos (7) e (8). 

(7) INF. – (inint) ... mortal. mortal

INQ. – Ah, eu vou... como é que eles falam... 

INF. – Vou tirar um  ou então . pulo mortal bunda canasta

INQ. – É a mesma coisa?  

INF. –. É. 
(Inq. 087/01 (Barreiras- BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(8) INF. –  Salto mortal

INQ. – É? 

INF. – É, eu creio que sim, isso mesmo, que gira assim. 

INQ. – Mesmo assim que seja só, que esteja agachadinho, como o menininho do 

senhor faz e gira a ca, o corpo em cima da cabeça. 

INF. – Isso. 

INF. – Em cima da cabeça, e acaba sentado, é verdade. 
(Inq. 120/01 (Aruanã- GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(iii) Em pirueta, houve apenas variação fônica, e o rótulo do agrupamento é 

pirueta, uma forma dicionarizada. Em (9), o informante de Uberlândia/MG, além das 

ocorrências de cambalhota e “piroleta”, traz em sua fala as impressões sobre a 

modernidade, com uso dos computadores, e suas impressões sobre o passado, com 

o uso dos brinquedos infantis de “antigamente”.  

(9) INF. – . Cambalhota

INQ. – Isso, tem outro nome? 

INF. – , cambalhota. Piroleta

INQ. – Qual que é o mais comum que você ouve aqui? 

INF. – É, piroleta, mesmo. 

INQ. – Cambalhota, você não ouve? 

INF. – É, hoje em dia a gente quase num convive no meio de mininada de hoje, né. 

Que hoje os minino tá muito ligado a computador, essas coisa. Os brinquedo, num é 

igual o da gente que era antigamente. A gente fazia brinquedo com pedaço de pau, 
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litro de óleo, fazia carrinho..., hoje é em frente à televisão e num sabe mais nada, né. 

Aprende tudo lá no computador, mais se for pra abri uma latinha de óleo, pra fazê um 

carrinho, fazê uma , por exemplo, um . Eu usava muito fazê isso, pipa estilingue

estilingue... Pipa mesmo eu pagava pra fazê, porque eu num sabia tamém, porque eu 

fui criado sozinho, então num tinha habilidade pra fazê aquilo. Quando fazia num saia 

prestano. Agora estilingue, essas coisas aí, era já mais forte. 

INQ. – Então essa brincadeira que volta assim... 

INF. – Cambalhota. 
(Inq. 135/03 (Uberlândia- MGI) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Ainda sobre os agrupamentos anteriormente descritos, convém destacar que 

alguns informantes detalharam a execução dos movimentos e após esclarecimentos 

por parte do inquiridor, confirma-se que as ocorrências não se aplicavam ao que se 

busca obter com a questão 155 do QSL. 

Algumas respostas transcritas e integrantes do levantamento inicial tinham 

como referente outro movimento acrobático. Ocorrências de estrelinha, plantar 

bananeira, mortal, pulo mortal ou salto mortal para as quais os informantes fizeram a 

descrição da brincadeira e explicitaram movimentos “em pé”, “para trás” ou “não cai 

sentado” foram organizados em um grupo denominado “não obtidas dignas de 

comentário, exemplificação e notas” e podem ser alvo de estudos complementares. 

Para exemplificar tais ocorrências, vêm à luz as falas dos informantes jovens de 

Caetité/BA e de Teófilo Otoni/MG. Em (10) considera-se resposta válida cambalhota 

e a ocorrência “salto mortal” não foi contabilizada como 2ª resposta. Em (11), 

“mortal” não é contabilizada como 1ª resposta, fica válida apenas cambalhota como 

resposta única. Para os dois registros “salto mortal” e “mortal” catalogaram-se as 

ocorrências para fins de estudo complementar. 

(10) INF. – . Cambalhota

AUX. Fale um pouquinho mais alto. 

INF. – Cambalhota. 

INQ. – E tem outro nome? 

INF. – Não. 

INQ. – Você não lembra, o povo aqui só chama assim? 

INF. – Cambalhota ou salto mortal. 

AUX. – Mas tem alguma diferença ou é igualzinho? 

INF. – Esse que ela falou pra frente é cambalhota, pra trás é salto mortal. 
(Inq. 096/01 (Caetité – BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
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(11) INF. – Mortal. 

INQ. – Cai sentado, girando o corpo assim, né isso? 

INF. –  Cambalhota.

INQ. – Qual a diferença de mortal para cambalhota? 

INF. – Que a cambalhota você ... incosta a cabeça no chão e vira, mortal não. Mortal, 

eu posso tá em pé e jogá meu corpo pra frente, que eu vou caí lá em pé, então é um 

mortal... 

INQ. – Pronto, a gente quer é esse que é sentado, que você falou por último, então 

é... 

INF. – Uma cambalhota. 
(Inq. 133/01 (Teófilo Otoni – MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Para o agrupamento bunda canastra o elemento aglutinador foi a forma 

canastra. As ocorrências “bunda/buna”, “bina” e “boneca” foram consideradas 

variantes lexicais e “canasca/canassa/canasta/canástica” variantes fônicas. Há uma 

ocorrência de “virar canástica” também reunida no agrupamento. Houve apenas uma 

ocorrência de “canastra” e ao agrupamento recebe o rótulo de bunda canastra 

considerando-se a frequência da lexia composta. Os exemplos (7) e (12) ilustram o 

agrupamento. 

(12) INF. – Cai sentado? 

INQ. – É? 

INF. – . Bunda de canastra

INQ. – Tem outros nomes para bunda de canastra? 

INF. – Tem não. 
(Inq. 066/01 (Afrânio – PE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

No conjunto cambalhota, as principais variações são fônicas, como, por 

exemplo, a iotização em “cambalhota/cambaiota”. As ocorrências com a presença do 

verbo de movimento “virar” foram consideradas passíveis de interpretação sem a 

presença do verbo. Ele é um elemento complementar à resposta do informante, uma 

vez que se trata do ato de realizar o movimento (dar cambalhota, virar cambalhota, 

fazer uma cambalhota, etc.) e também poderia ter ocorrido na fala de outros 

informantes. Presença/ausência de verbo ou uso de verbos de movimento para 

explicar a brincadeira podem ser alvo de estudo específico. Considerando-se que o 

elemento aglutinador das formas é “cambalhota”, para a ocorrência “escambalhota”, 
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verifica-se que se pode isolar o morfema lexical subsidiário (prefixo) ES-50 presente 

em vocábulos como esfriar, esquentar, etc. (ES-cambalhota). Os exemplos (2), (3), 

(9), (10) e (11), vistos anteriormente, demonstram o uso da lexia e revelam a 

convivência de cambalhota com outras formas lexicais. 

Observa-se que houve apenas uma ocorrência de cambalhota que não foi 

considerada na composição da amostra (cf. (13)). Trata-se do depoimento do 

informante de Pedro Afonso/TO. Ele declara que cambalhota é “em pé”. 

(13) INF. – Aqui nóis chamamos de . tirá tiúba

INQ. – Tirar tiúba? 

INF. – É... 

INQ.- Por que será? O que é tiúba? 

INF.- Bom... Tiúba que eu conheço, assim, pra dar um nome assim é uma abelha. 

INQ.- Abelha uma tiúba? 

INF.- Tem uma abelha chamada tiúba... 

INQ.- E pra essa brincadeira se chama? 

INF.- Tá em cima do colchão e vira de um lado pra outro. 

INQ.- Ou no chão... 

INF.- É...a cambalhota e tal, mas a cambalhota é em pé, gira em pé, isso é 

cambalhota, ou você dá uma cambalhota na água, você tá num barranco aqui e 

pulou, virou pra cair em pé, aí você deu uma cambalhota na água, mas se você 

deitou aqui e girou o pescoço como uma criança faz assim, aí se diz tá tirando tiúba. 

INQ.- Ah, tá, entendi agora. 

INF.- Eu não sei se é porque pra tirar tiúba é preciso agachar, não sei... 
(Inq. 023/03 (Pedro Afonso – TO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

O agrupamento maria escambona teve como elemento aglutinador a forma 

“cambona”. Variantes fônicas também foram registradas, tais como alteamento de 

vogal em “escambona/escombona”. Embora o elemento aglutinador seja “cambona”, 

que é forma dicionarizada em Ferreira (1999), significando cambalhota, optou-se 

pelo rótulo do agrupamento como “maria escambona” devido ao maior número de 

ocorrências dessa variante (22 das 24 ocorrências). Novamente, como em 

cambalhota, observou-se a presença de verbos nas respostas. Por analogia ao 

                                            
50 Houaiss (2002) registra que ES-  é um “prefixo de form. vern. do lat. ex- (ver ex- [2]); exprime: 1) 
'movimento para fora': escodear, esgorjar, espraiar, estender; 2) 'privação, extração': escarrar, 
esmiolar; 3) 'oposição': esconar; 4) 'iteração': esmurrar; 5) 'transformação': esfriar, esquentar; 6) 
'redução a fragmentos': esboroar, esfiapar, esfrangalhar; p.ext., reveste sentido freqüentativo 
(escabrear, espernear, esbracejar) ou intensivo (esgoelar, esturrar); observar que, em alguns casos, 
es- equivale ao pref. des- (ver): escabelado/descabelado, esfazer/desfazer, esperdiçar/desperdiçar 
[...]”. 
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agrupamento cambalhota, considerou-se possível omitir o verbo “virar”, uma vez que 

poderia estar presente nas falas de outros informantes e não foi mencionado pelos 

mesmos. Considerando-se que o elemento aglutinador das formas é “cambona”, 

para a forma “escambona” e suas variantes fônicas, verifica-se que se pode isolar o 

morfema lexical subsidiário (prefixo) ES- seguindo a mesma análise feita para 

cambalhota. 

(14) INF.- A gente chama . maria escombona

INQ.- E tem outra maneira? 

INF.- A gente só chama assim. 
(Inq. 088/02 (Alagoinhas – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

O grupo maria escambota teve como elemento aglutinador a forma “cambota”. 

Variantes fônicas também foram registradas, bem como a ocorrência de diminutivos. 

O elemento aglutinador “cambota” é forma dicionarizada em Ferreira (1999). Há uma 

ocorrência de “perna cambota”, também incluída no agrupamento. Levando em 

consideração os critérios adotados para os agrupamentos anteriormente descritos, 

optou-se pelo rótulo de “maria escambota” devido ao expressivo número de 

ocorrências dessa variante. A mesma análise de uso do morfema lexical subsidiário 

(prefixo) ES- utilizada em “cambalhota/escambalhota”, “cambona/escambona” foi 

aqui aplicada para “cambota/escambota”. Observou-se também em algumas 

ocorrências o uso de verbos (jogar e virar) e procedeu-se a análise de 

presença/ausência de verbo já considerada nos outros agrupamentos. Vejam-se os 

exemplos (15) e (16), referentes ao agrupamento. 

(15) INQ. – E... aquela brincadeira ... Agora eu vou falar só um pouquinho de brincadeira 

de menino. Que menino vem assim e faz “vúpi” vira pra lá.  Como é que chama?  

INF. – , né. Nóis chama maria cambota. Maria cambota

(Inq. 086/02 (Jacobina – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(16) INF. – Nós fala é virá é . virá iscombota

(Inq. 128/04 (Janaúba – MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

O agrupamento tiúba, possui duas ocorrências, representa 50% das 

respostas da localidade de Pedro Afonso/TO. Considerando-se a presença/ausência 

de verbo já abordada nos outros agrupamentos, foram reunidas as ocorrências 

“tiúba” e “tirar tiúba”. Veja-se em (13) a fala do informante idoso da localidade e o 
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cuidado do inquiridor em tentar obter maiores esclarecimentos sobre a lexia e seu 

emprego. 

Combute é outra lexia que ocorre apenas em uma localidade estudada e 

corresponde a 75% das respostas. Houve apenas variação fônica. A fala do rapaz 

de Alto Parnaíba/MA pode ser observada em (17). 

(17)  INF. – . Virar de combute

INQ. – Como é?  

INF. – Virar de combute. 

INQ. – Virar de...? 

INF. – Combute. 

INQ. – Combute? 

INF. – É. 

INQ. – Virar de combute. 

INF. – Hum, hum. 
(Inq. 033/01 (Alto Parnaíba – MA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Todas as formas com apenas uma ocorrência e que não se enquadravam 

entre os critérios arrolados para os agrupamentos especificados e descritos 

anteriormente foram reunidas em “respostas únicas”. (cf. Quadro 7 — Agrupamento 

lexical - respostas únicas (cambalhota)). 

Há uma variedade grande de lexias, muitas delas documentadas em 2ª ou 3ª 

resposta, como se vê através do exemplo (18). Outras revelam usos idioletais, como 

se observa em (19).  

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 

mariscombonda; salto de costa; perna canássio; 

dar o canga/cangolê; revirão; ginasca/ginacalasca; 

maria escumbunda/virar maria escumbunda; 

virar de perna pro ar;  maria cadera;  ponta cabeça; carambola; 

maria escambirota; pula; brincar de rolar; 

virar esculombona; masga/virar masga; virar conga; mágica 

Quadro 7 — Agrupamento lexical - respostas únicas (cambalhota) 
 

(18) INF. – , chama de , a gente chamava mariscambota Maria Iscambota mariscambota

e... . cangolê

AUX. – Como é? 
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INF. – , chama cangolê, dá o cangolê, dá o , aí... chamava cangolê   e Cangolê canga

maria... maria iscambota (inint.) maria iscambota e cangolê.   
(Inq. 097/03 (Carinhanha – BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(19) INF. – . Ginasca

INQ. – Tem outros nomes pra isso? 

INF. – Não. 

INQ – Hoje em dia, seus netinhos ainda brincam? 

INF. – Hum hum. 

INQ. – Não? E lá na creche? 

INF. – Mas, é um nome ruim de eu dizer, eu digo, mas é meio baixo, , que ginacalasca

é girando assim, ginalasca, não é ginasca é ginacalasca, esse nome feio, eu pra falar 

esse nome feio, é mais fácil falá ginasca. É cada nome palavrão. 
(Inq. 071/04 (Floresta – PE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Uma vez organizadas as ocorrências em grupos, realizou-se a análise 

estatística (frequência em ocorrências), apoiada na análise linguística empreendida. 

Na Tabela 4 – Frequência das formas lexicais de cambalhota – todas as 

respostas – apresentam-se os valores absolutos e os percentuais obtidos para cada 

agrupamento lexical proposto, contendo todas as formas documentadas e as formas 

com uma ocorrência agrupadas em respostas únicas. 

Tabela 4 – Frequência das formas lexicais de cambalhota – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

cambalhota 106 38,5% 
maria escambota 53 19,3% 
bunda canastra 28 10,2% 
maria escambona 24 8,7% 
pulo/salto mortal 16 5,8% 
cabriola 8 2,9% 
pirueta 5 1,8% 
cangapé 3 1,1% 
combute 3 1,1% 
aú 2 0,7% 
bananeira 2 0,7% 
ginástica 2 0,7% 
tiúba 2 0,7% 
tumbica 2 0,7% 
respostas únicas 19 6,9% 
Total 275 100,0% 
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A análise estatística das ocorrências permite visualizar que cambalhota é a 

resposta com maior frequência (38,5%), seguida de maria escambota (19,3%), 

bunda canastra (10,2%), maria escambona (8,7%), pulo/salto mortal (5,8%) e 

cabriola (2,9%)  que somadas representam mais de 85% do universo encontrado.  

O Gráfico 3 – Percentual das formas lexicais de cambalhota – todas as 

respostas – traz um resumo da Tabela 4, destacando-se as respostas com 

percentual superior a 2% de ocorrências. 

 

Gráfico 3 – Percentual das formas lexicais de cambalhota – todas as respostas  
 

4.1.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Do exposto no item anterior, percebe-se que cambalhota tem maior número 

de ocorrências (38,5%), como se viu na Tabela 4 e no Gráfico 3. Além de ter maior 

frequência em número de ocorrências, cambalhota é a lexia com maior presença em 

localidades (82,5%). As respostas obtidas com a questão 155 do QSL, distribuídas 

na forma dos agrupamentos descritos, foram documentadas em 100% das 

localidades da área pesquisada.  

A análise estatística, baseada no percentual de localidades em que as lexias 

ocorrem, vem demonstrada em valores absolutos e em percentuais obtidos para 

cada agrupamento através da Tabela 5. Não estão indicadas as respostas únicas, 

as quais estão presentes em 11 (onze) localidades. 

Os Gráficos 4 (a) e (b) foram elaborados com base na Tabela 5 e 

correspondem a uma divisão dos dados. No Gráfico 4 (a) estão indicadas as lexias 
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que tiveram presença em localidades superior a 8% e no Gráfico 4 (b) estão as 

demais lexias com presença inferior a 8%. 

As respostas para cambalhota, na forma de seus agrupamentos lexicais 

estabelecidos, permitiram a elaboração de duas cartas linguísticas baseadas no 

quadro “Todas as respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE E). A divisão em 

percentuais (superior x inferior a 8%) é reproduzida na cartografação.  

Tabela 5 – Presença das formas lexicais de cambalhota nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

cambalhota 47 82,5% 
maria escambota 25 43,9% 
pulo/salto mortal 13 22,8% 
bunda canastra 12 21,1% 
maria escambona 9 15,8% 
pirueta 4 7,0% 
cabriola 4 7,0% 
ginástica 2 3,5% 
cangapé 2 3,5% 
bananeira 2 3,5% 
aú 2 3,5% 
tumbica 1 1,8% 
tiúba 1 1,8% 
combute 1 1,8% 

 

Através da leitura da Tabela 5 e dos Gráficos 4 (a) e (b), depreende-se que 

cambalhota, presente em 47 localidades (82,5%), corresponde à norma na área 

geográfica estudada. Destacam-se as lexias maria escambota, pulo/salto mortal, 

bunda canastra  e maria escambona com presença superior em 15% das 

localidades.  Tumbica, tiúba e combute, embora registradas em apenas uma 

localidade, representam, em cada uma delas, 50% ou mais das ocorrências.  

Há coocorrência de mais de uma lexia em 45 localidades, como está 

demonstrado na Carta 08 – CAMBALHOTA – todas as respostas por localidade 

(superiores a 8%) e na Carta 09 – CAMBALHOTA – todas as respostas por localidade 

(inferiores a 8%). 
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Gráfico 4 (a) - Percentual de presença das formas lexicais de cambalhota nas localidades 
(superior a 8%) 

 

 

Gráfico 4 (b) - Percentual de presença das formas lexicais de cambalhota nas localidades 
(inferior a 8%) 
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cartas linguísticas. 
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8%) – observam-se as localidades com respostas documentadas, que a seguir estão 

descritas. A leitura da Carta 08 revela que: 

(i) Cambalhota, presente em toda a área geográfica estudada, está na 

Área de Controle (AC) e na área do Falar Baiano (FB). 

82,5% 

43,9% 

22,8% 21,1% 15,8% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

%
 d

e 
lo

ca
lid

ad
es

 

formas lexicais 

Cambalhota (a) 
% de localidades em que ocorre cada forma (superior a 8%) 

7,0% 7,0% 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

1,8% 1,8% 1,8% 

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%

%
 d

e 
lo

ca
lid

ad
es

 

formas lexicais 

Cambalhota (b) 
% de localidades em que ocorre cada forma (inferior a 8%) 



185 

(ii) Maria escambota é a segunda lexia de maior amplitude geográfica 

após considerar-se a área de abrangência de cambalhota. Tem maior frequência em 

localidades na área de Falar Baiano (FB) central e sudoeste. Está em oito pontos da 

Área de Controle (AC) sul. Não há ocorrências na Área de Controle (AC) norte e no 

nordeste da área de Falar Baiano (FB). 

(iii)  Pulo/salto mortal, ocorre prioritariamente em área de Falar Baiano 

(FB). Exceção para uma localidade em Alagoas (ponto 75 - Santana do Ipanema) e 

outra em Minas Gerais (ponto 135 – Uberlândia).  

(iv) Bunda canastra tem presença na parte norte e nordeste da área 

geográfica estudada. Ocorre em maior concentração nos pontos da Área de 

Controle (AC), em oito cidades dos estados do Piauí, Pernambuco e Alagoas. Está 

presente na área de Falar Baiano (FB) em quatro localidades abrangendo os 

estados de Tocantins, Bahia e Sergipe. 

(v) Maria escambona concentra-se no nordeste da área do Falar Baiano 

(FB), com exceções em Maceió (AL/077) que é Ponto de Controle e Ilhéus (BA/099) 

que está localizada no sul da Bahia.  

A Carta 08 exibe a área de convivência entre as formas cambalhota e maria 

escambota, bem como cambalhota e maria escambona. Não há área de convivência 

entre maria escambona e maria escambota à exceção de uma única localidade 

(Juazeiro - BA/081). 

A Carta 09 traz as cidades em que foi registrada uma presença em 

localidades inferior a 8%. As respostas únicas estão no verso da Carta. O Quadro 8 

reúne as 19 ocorrências distribuídas em 11 localidades. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

PE Floresta 071-1b revirão 
PE Floresta 071-4a ginasca/ginacalasca 
BA Jeremoabo 082-1a brincar de rolar  
BA Jeremoabo 082-2a virar esculombona 
BA Barra 084-1b perna canássio 
BA Alagoinhas 088-1a mariscombonda 
BA Alagoinhas 088-3c salto de costa  
BA Itaberaba 090-1a maria cadera 
BA Itaberaba 090-4a ponta cabeça  
BA Itaberaba 090-4b carambola  
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Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

BA Santana 092-1b masga/virar masga 
BA Jequié 095-4b pula 
BA Carinhanha 097-3b dar o canga 
BA Carinhanha 097-3c cangolê  
BA Vitória da Conquista 098-2b virar conga 
BA Vitória da Conquista 098-4a mágica 

BA Ilhéus 099-3a maria escumbunda/virar maria 
escumbunda  

BA Ilhéus 099-3b virar de perna pro ar 
MG Janaúba 128-2a maria escambirota  

Quadro 8 - Respostas únicas por localidade e informante – cambalhota 
 

A leitura da Carta 09 revela os seguintes aspectos: 

(i)  Pirueta tem distribuição diatópica ampla. Não caracteriza áreas 

contínuas. 

(ii) Cabriola, aú e cangapé ocorrem exclusivamente na área do Falar 

Baiano (FB) – Bahia – região do Recôncavo Baiano e adjacências. Cangapé ocorre 

também no sul do estado. 

(iii) Ginástica ocorre somente em Alagoas (Área de Controle (AC) – 

nordeste). 

(iv) Tiúba, combute e tumbica foram lexias registradas exclusivamente nos 

estados do Tocantins, Maranhão e Piauí, respectivamente, e não constituem 

contínuos observáveis. São dignas de nota, por serem representativas em cada 

localidade como descrito no item de agrupamentos. 

Quando estudadas as duas cartas em conjunto, verificam-se as coocorrências 

nas distintas localidades. Há pontos em que convivem duas, três, quatro ou cinco 

lexias distintas, a exemplo de Santana do Ipanema (AL/075) e Barra (BA/084) onde 

ocorreram cinco lexias distintas. Em Salvador (BA/093), se vê a presença de quatro 

lexias: cambalhota (Carta 08), pirueta, cabriola e aú (Carta 09).  

Tal exercício comparativo entre as duas cartas linguísticas revela a 

multiplicidade de variantes documentadas nas localidades e a necessidade de 

cartografação de grupos de lexias em separado, objetivando proporcionar ao leitor 

uma melhor visualização da variação diatópica identificada.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brancas, verdes, rajadinhas, 
Amarelas, 

As bolinhas 
Vão rolando, 

Vão dançando 
Seja liso ou seja rude 

O chão onde vão rolando 
Lá vão elas, lá vão elas… 

As bolinhas de gude. 
 

Brincam os meninos com elas, 
Estão jogando 

No jardim ou nas calçadas, 
As bolinhas vão correndo 

Azuis pardas, amarelas, 
Rajadinhas, 

 
E tão vivas, tão ligeiras, tão alegres e estouvadas 

Que até fica parecendo 
Que são elas 
As bolinhas 

Que com eles estão brincando.  
 

Bolinhas de gude 
Maria Eugênia Celso 
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4.2 GUDE51 

O objeto e o jogo são conhecidos em todo o mundo e têm origem 

desconhecida. Sabe-se que o jogo era praticado na Grécia antiga com sementes, 

nozes ou outros frutos arredondados. Conhecido como um jogo para meninos, como 

visto na epígrafe do capítulo, quando praticados por meninas é sempre um 

destaque. 

Ao serem inquiridos sobre “como se chamam as coisinhas redondas de vidro 

com que os meninos gostam de brincar?” (COMITÊ..., 2001, p.34), os informantes 

apresentavam inúmeras lexias para designar o objeto. Veja-se, em (20), a 

familiaridade com que o informante responde ao que se pede após a formulação da 

pergunta e a apresentação do objeto. 

(20)  INF. – Aqui é a famosa . bola de gude

((interrupção por que chegou visita na casa do informante)) 

INF. – Aqui é a bola de gude, eu vendi muito isso, brinquei muito isso, assim com os 

meninos pra bater nos zo zoutros pra vê quem ganhava mais, quem ganhava menos. 
(Inq. 066/03 (Afrânio - PE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

 
Figura 24 – Meninos brincando com bola de gude, no Acre. (Foto: Angela Peres/Secom) 
Fonte: Disponível em: <http://www.flickr.com/photos/fotosdoacre/3792604186/>. Acesso em: 6 
mar. 2011. 

 

A resposta mais frequente para a pergunta 156 (QSL) foi gude, com 65,3% 

das ocorrências e definidora das generalizações que são feitas sobre o brinquedo. A 

                                            
51 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: CELSO (1968). 
Fonte da imagem: Disponível em: <http://ljlindhurst.com/blog/2009/08/26/marbles-6-2/>. Acesso em: 
25 nov. 2011. 
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pergunta é uma das questões para a qual se teve significativo índice de ocorrências, 

de um total de 319 respostas, 314 são válidas (excluídas as ocorrências de 

NS/NL/NO). Registre-se que apenas cinco informantes (1,6%) não responderam à 

questão, três deles declararam não saber do que se tratava (registro NS) e duas 

questões foram classificadas como “não obtidas” por motivos técnicos (registro NO). 

Além de gude, as lexias documentadas na amostra foram: (bola de) vidro, bolinha, 

bila, biloca, peteca, ximbra, (bola de) marraio, birosca, boleba, bolita e china. 

4.2.1 Pesquisando em dicionários 

O levantamento em dicionários de língua portuguesa, para o brinquedo gude 

está demonstrado para as lexias presentes na amostra e para aquelas indicadas 

pelos lexicógrafos como variantes de gude, as quais estão descritas e discutidas no 

capítulo, como explicitado na metodologia.  

A pesquisa em dicionários, que tem como ordem de consulta Houaiss (2002), 

Aulete (2006), Ferreira (1999) e Cascudo (1954), revelou que a forma gude é 

registrada como verbete nas 4 obras. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) a define como um “jogo infantil com bolinhas de vidro que, 

num percurso de ida e volta, devem entrar em três buracos dispostos em linha reta, 

saindo vencedora a criança que chegar primeiro ao buraco inicial” e indica 

derivações por metonímia (bolinha usada nesse jogo) e por analogia (qualquer outro 

jogo infantil com bolinhas de vidro). As variantes registradas no dicionário são: 

belindre, berlinde, biloca, bilosca, birosca, bolita, búraca, búrica, bute, peteca, 

pirosca e ximbra.  

Em resumo, para o autor gude significa o jogo na versão de três buracos e 

também qualquer outro jogo infantil com bolinhas de vidro”, além do objeto usado no 

jogo (bola ou bolinha). 

Ao serem consultadas, em Houaiss (2002), as formas indicadas no verbete 

gude, percebeu-se que em biloca, o autor registra que a lexia é um regionalismo de 

Goiás, que trata do jogo praticado na versão com cinco buracos e também o nome 

de cada um desses buracos. Para ximbra, declara ser o mesmo que gude e um 

regionalismo de Alagoas, o que se comprova na pesquisa. 
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Em peteca, apresenta a definição do brinquedo feito com saco de couro e 

penas, que não é objeto da questão 156 do QSL. Registra para a lexia duas outras 

acepções: atiradeira e gude, a última apontada como regionalismo do Pará. Na 

pesquisa empreendida para a Tese, o estado do Pará não é contemplado, mas 

convém registrar que a forma peteca foi documentada em Tocantins, Mato Grosso, 

Maranhão e Piauí, como se verá na descrição cartográfica. 

Na obra, no verbete gude, o autor não enumerou marraio como uma variante 

de gude e a forma não foi inicialmente consultada. O levantamento de dados e a 

consulta ao ALS II demonstraram a existência da forma documentada nas três 

localidades do estado de Sergipe estudadas. Ao se consultar o verbete marraio em 

Houaiss (2002), tem-se: “no gude e noutros jogos, palavra que dá, a quem primeiro 

a grita, o direito de ser o último a jogar” e derivação por extensão de sentido: “o 

parceiro que nesses jogos é o último a jogar”. 

Da definição apresentada, constata-se a relação com o jogo de gude e pode-

se inferir que houve extensão do sentido para todo o brinquedo e não só para os 

participantes do jogo. Uma derivação por metonímia, ou seja, emprega-se a parte do 

jogo que significava apenas uma regra (quem grita a palavra de ordem obtém o 

direito de jogar por último) para o próprio jogo e seu componente essencial, a bola. 

No verbete bolita, o autor registra ser o mesmo que gude e um regionalismo 

do Rio Grande do Sul. 

Belindre, berlinde, bute, bilosca, búraca, búrica, e pirosca, citadas como 

variantes no verbete gude, não foram encontrada na amostra da pesquisa. As três 

primeiras estão registradas como regionalismo de Portugal. Búrica está indicada 

como o mesmo que búraca, que significa: “pequena cova que se abre na terra para 

jogar gude; imba” e derivação por metonímia: “o jogo de gude”. Ambas foram 

descritas como um regionalismo do Rio de Janeiro. 

Para bilosca, o autor registrou ser um regionalismo de Minas Gerais e Goiás e 

pirosca um regionalismo de Minas Gerais, o que não foi documentado na amostra 

pesquisada nos estados em questão, na área do Falar Baiano e adjacências. 

As formas bila, vidro, bolinha, boleba, china, birosca e biroquê, encontradas 

na amostra e não citadas no verbete gude foram posteriormente consultadas em 

Houaiss (2002). Bila, boleba e china não estão dicionarizadas. Vidro está registrado 
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com um material rígido, faz-se a descrição da substância e não há referência 

explicita a gude. Bolinha está indicada como regionalismo do Brasil, significando o 

mesmo que “bola de gude”. Birosca, sinônimo de gude, é indicada como 

regionalismo do Rio Grande do Sul. 

AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), no verbete original, encontra-se a definição de gude como: 

“jogo infantil com bolinhas de vidro que geralmente os jogadores devem fazer entrar 

em buracos” e também a bolinha do jogo. Registram-se as variantes: “bilosca ou 

birosca (Minas Gerais), bolita (Rio Grande do Sul); búraca ou búlica (Rio de Janeiro) 

e ximbra (Alagoas). Complementarmente, informa-se que “o buraco em que deve 

entrar a bolinha chama-se imba (no Rio Grande do Sul)”. 

No verbete atualizado de Aulete (2006), refina-se a definição de gude para 

uma descrição mais genérica do jogo. Veja-se a reformulação: “Jogo infantil que 

consiste em entrechocar bolinhas de vidro e encaixá-las em pequenos buracos ger. 

cavados na terra.”. Como Houaiss (2002), denomina gude tanto para o jogo, quanto 

para a bolinha do jogo, ou para qualquer outro jogo em que se usem bolinhas de 

vidro. Além das variantes listadas no verbete original, acrescentam-se belindre, 

biloca, bute, peteca, pirosca, baleba, cabiçulinha e firo, as três últimas não 

apresentadas por Houaiss (2002) como variantes de gude. 

Considerando as referências feitas por Aulete (2006) a baleba, cabiçulinha e 

firo, retornou-se ao Houaiss (2002) em busca das três formas, as quais não haviam 

sido indicadas como variantes no verbete gude do dicionário. Verificou-se que 

apenas a variante firo está dicionarizada e tem em 2ª acepção o significado de gude. 

Ao serem consultadas, em Aulete (2006), as formas documentadas no 

levantamento de dados, registrou-se que: bila é entrada no dicionário na versão 

original e não está descrita com a acepção de gude. Biloca, embora citada como 

variante, não está como entrada no dicionário, não há remissão. Ximbra ocorre 

somente no verbete original e indicado como “mesmo que gude”.  

Embora listada no verbete gude entre suas variantes, ao ser consultado o 

verbete peteca, a lexia está definida como o brinquedo de penas que se lança no ar 

e não como o jogo com bolas de vidro, ou a própria bola. Há o registro como 
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variante de estilingue (somente no verbete original) e não há referência à variante 

gude.  

Marraio é entrada no dicionário (versão atualizada) e está assim definida: “1.  

Na bola de gude e em outros jogos, palavra que dá ao primeiro que a grita o direito 

de jogar por último. 2. O parceiro que obteve esse direito.”  

Vidro, como em Houaiss (2002), ocorre na acepção de substância, entre 

outras especificidades, não havendo referência a gude.  

Bolinha ocorre na versão original sem referência a gude e na versão 

atualizada está assim registrada: “Bola pequena (bolinha de sabão; bolinha de 

gude)”. 

Boleba e biroquê não estão registradas.  

China é apresentada com diversos significados, mas não como o objeto em 

estudo.  

Birosca está nas duas versões da obra de Caldas Aulete. Na versão original 

remete para gude e bilosca. Na versão atualizada, registra-se referência a 

regionalismo de Minas Gerais e sinônimo de gude. 

Bolita, apresentada somente na obra original, é remissiva para gude, 

brasileirismo do Rio Grande do Sul (Castelhano - bolita). 

Ao serem consultados os verbetes correspondentes às variantes listadas em 

Aulete (2006), no verbete gude, e que não ocorreram no levantamento de dados, 

constatou-se que:  

(i)  Belindre (remete para berlinde), berlinde, bilosca, búraca, pirosca e firo 

constam como entradas no verbete original, mas não constam como verbetes na 

versão atualizada. Todas ocorrem como sinônimo de gude. 

(ii)  Em definição carente de especificidade, cabiçulinha ocorre apenas no 

verbete original com a seguinte descrição: “s. f. (Bras., Ceará) || nome dado a certo 

brinquedo infantil.”. (AULETE, 2006). Do mesmo modo, pirosca ocorre como “s. f 

(Minas Gerais) || espécie de jogo infantil.”. 

(iii)  Bute ocorre como entrada lexical, mas a definição não corresponde a 

gude. 
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(iv)  Búrica e baleba não ocorrem como entrada (verbete) em nenhuma das 

versões do dicionário. 

(v)  Búlica é entrada somente no verbete original “s. f. (Bras., Rio de 

Janeiro) ||  V. gude”. 

FERREIRA (1999) 

Registro similar aos dos autores Houaiss (2002) e Aulete (2006), elabora 

Ferreira (1999), gude é definido como o jogo infantil (1) e bolinhas de vidro usadas 

no jogo (2). O autor apresenta algumas das variantes encontradas em Houaiss 

(2002): bilosca, birosca, bolita, búraca, búrica, peteca, pirosca e ximbra e (lus.) 

berlinde e bute, às quais acrescenta baleba, cabiçulinha, firo, para o português do 

Brasil. 

Veja-se a descrição das formas: 

(i) Não anunciadas no verbete gude como variantes de gude e presentes 

no dicionário como entrada, embora não necessariamente definidas como o objeto 

em estudo: bila (V. gude - Bras. CE); biloca (outra acepção); marraio (descrito como 

em Houaiss (2002) e Aulete (2006) como o parceiro do jogo que grita para ter o 

direito de ser o primeiro a jogar); ximbra (V. gude - Bras. AL); peteca (além do 

brinquedo de penas; NE V. atiradeira e PA. V. gude); bolinha (jogo com bola de 

gude). 

(ii) Não anunciadas no verbete gude como variantes de gude, presentes 

na amostra e não dicionarizadas como o objeto de estudo: boleba (não é verbete); 

vidro (é verbete e apresenta apenas definição da substância, entre outras); china (é 

verbete e apresenta outras acepções) e biroquê (não é verbete). 

(iii) Anunciadas no verbete gude como variantes de gude e presentes no 

dicionário como entrada: birosca (V. gude - Bras. MG); bolita (V. gude - Bras. RS e 

do espanhol bolita); berlinde (V. gude – lusitanismo, não se refere a berlindre); bute 

(V. gude – lusitanismo); bilosca (V. gude - Bras. MG); búraca (V. gude - Bras. RJ); 

búrica (V. gude - Bras. RJ); pirosca (V. gude - Bras. MG); cabiçulinha (V. gude - 

Bras. CE); baleba (V. gude - Bras.); firo (V. gude - Bras. BA). 

(iv)  Não anunciada no verbete gude como variantes de gude e apresentada 

em Aulete (2006): búlica (não é verbete). 



194 

CASCUDO (1954) 

O dicionário de folclore consultado (CASCUDO, 1954) revelou que: estão 

presentes apenas gude (jogo infantil com bolinhas de vidro) e firo (com acepção 

diferente de gude). Cascudo (1954) não se refere a gude como o objeto de vidro, 

restringe-se ao jogo, para o qual apresenta variantes de execução e regras. Por não 

incluir no verbete gude como o objeto de vidro usado no jogo, também não 

apresenta variantes lexicais para a “bolinha de vidro”. 

Em todos os dicionários buscou-se a definição de “bola” (na rubrica esportes 

e ludologia) com o intuito de observar se os autores apresentavam qualquer 

referência ao brinquedo de vidro. Em todos os dicionários, a definição é generalista, 

englobando, naturalmente, todos os tipos e tamanhos de bolas. 

Complementarmente, Aulete (2006), no verbete atualizado, apresenta: “4-

Artefato esférico sólido us. em diferentes jogos (boliche, bilhar, gude etc.)” e também 

em “usos” encontra-se: “Bola de gude - 1  Esfera pequena de vidro us. no jogo de 

gude.”. 

Registre-se que na amostra documentou-se a forma boleba, como vem 

descrito na Quadro 9. Nos dicionários pesquisados, documentou-se baleba, como 

explicitado anteriormente. Em nenhuma das obras, há considerações sobre a 

possibilidade de boleba e baleba serem variantes, como se fez com berlinde x 

berlindre ou búrica x búraca, por exemplo. 

Apresenta-se no Quadro 9 um resumo do anteriormente exposto (cf. 

APÊNDICE S). 

Registre-se que do cruzamento da pesquisa nos dicionários com o 

levantamento de dados (a amostra) obteve-se o seguinte: 

(i)  Bila é registrada por Ferreira (1999) como regionalismo de CE e a 

forma foi documentada nos pontos de pesquisa em PI, PE (estados em fronteira com 

CE) e BA. Não estão incluídas na rede de pontos localidades no estado do CE. 

(ii)  Bilosca, registrada por Houaiss (2002), Aulete (2006) e Ferreira (1999) 

como regionalismo de MG, não foi documentada na amostra. 

(iii)  Birosca, registrada por Houaiss (2002), Aulete (2006) e Ferreira (1999) 

como regionalismo de MG, foi documentada nos pontos de pesquisa em MG e ES. 
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(iv)  Bolita, registrada por Aulete (2006) e Ferreira (1999) como 

regionalismo de RS, foi documentada nos pontos de pesquisa em MT. 

(v)  Cabiçulinha, registrada por Aulete (2006) como regionalismo do CE, 

não foi documentada na amostra. Não estão incluídas na rede de pontos localidades 

no estado do CE. 

(vi)  Firo, registrada por Aulete (2006) e Ferreira (1999) como regionalismo 

da BA, não foi documentada na amostra. 

(vii)  Peteca, registrada por Houaiss (2002) e Ferreira (1999) como 

regionalismo de PA, foi documentada nos pontos de pesquisa em MT, TO, MA 

(estados em fronteira com PA) e PI. Não estão incluídas na rede de pontos 

localidades no estado de PA. 

(viii)  Pirosca, registrada por Houaiss (2002), Aulete (2006) e Ferreira (1999) 

como regionalismo de MG, não foi documentada na amostra. 

(ix)  Ximbra, registrada por Aulete (2006) e Ferreira (1999) como 

regionalismo de AL, foi documentada nos pontos de pesquisa em AL. 

4.2.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos  

Seguindo o padrão de análise definido para os agrupamentos, buscou-se a 

variação lexical, não sendo consideradas isoladamente as variações fônicas, as 

ocorrências de flexão (gênero ou número) e a derivação (diminutivo). A proposta é a 

de agrupamentos lexicais, nos quais tais diferenças ficam neutralizadas, como pode 

ser visto a seguir. 

Em referência à pergunta 156 do QSL, foram obtidas 41 formas lexicais 

diferentes (sem agrupamento), as quais, uma vez reunidas em grupos lexicais, 

geraram 12 agrupamentos diferentes. O Quadro 9 — Formas lexicais de gude – 

agrupamentos traz o resumo do agrupamento proposto e, como dito na metodologia, 

contendo todas as formas documentadas (com as variantes fônicas, os diminutivos e 

a presença de verbos de ação, por exemplo). 

O Apêndice F - Quadro geral de ocorrências de Gude - agrupamentos – 

contém todas as formas documentadas, com indicação de localidade e informante, 

pode ser consultado. 
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

bila bila; bira 
biloca biloca 
birosca birosca 
boleba boleba; boleba de gude 
bolinha bolinha; bolinhas 
bolita bolita; bulita 
china china 

gude 
bola de gude; bola de grude; bolas de gude; bolazinha de 
gude; bolinha de grude; bolinha de gude; bolinhas de 
gude; brincar de gude; de gude; gude; gudes 

marraio 
bola de marraide; bola de marradio; bola de marraia; bola 
de marraio; bola de marraite; bola de marrate; manraia; 
marraia; marraio; marralha 

peteca peteca 
vidro bolinha de vidro; bola de vidro; vidros 
ximbra ximbra; ximbre; xindra 
resposta única biroquê 

Quadro 9 - Formas lexicais de gude – agrupamentos 
 

As formas lexicais biloca, birosca, china e peteca não apresentaram variação 

e o agrupamento recebe a nomenclatura por cada forma. Percebe-se o uso de (bola 

de, bolinha de) gude em alguns contextos em que as outras variantes estão 

utilizadas, esclarecimentos por parte do inquiridor, em geral, buscam apurar a forma 

utilizada na localidade. Para exemplificar o uso de biloca, china e peteca em tais 

circunstâncias, observem-se os exemplos (21), (22), (23) e (24): 

(21) INF. – Eh, . biloca

INQ. – Isso. 

INF. – , né. Bolinha de gude

INQ. – Qual que é o mais comum? 

INF. – É biloca, jogo de gude.  
(Inq. 135/04 (Uberlândia - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 
(22) INF. – . China

INQ. – E... Tem outro nome para China? 

INF. – Tem, mas tem a china e tem a... Oh meu Deus! Mas tem outro nome... 

INQ. – Mas hoje os meninos brincam... 

INF. – . Bolinha de Gude

INQ. – Brincam ainda muito de china... 
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INF. – Brincam... muito... tem as época, né? Tem a épo... as épocas dos Papagaio... 

da China... 
(Inq. 129/04 (Pedra Azul - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(23) INF. – É... , , . peteca bola de gude bila

INQ. – Diga de novo que não ouvi. 

INF. – A gente chama de peteca, bola de gude e de bila. 

INQ. – A senhora acha que chamam muito de peteca por aqui? O que chama mais 

das três que a senhora falou? 

INF. – Peteca.  
(Inq. 037/04 (Canto do Buriti - PI) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(24) INF. – Isso aqui nóis conhece por dois nomes,  e  peteca bolinha de gude 

INQ. – Usa mais qual? 

INF. – É a peteca. 
(Inq. 037/03 (Canto do Buriti - PI) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

Em (25), apresenta-se o exemplo de birosca, que vem utilizada 

conjuntamente a bola de vidro e boleba. O depoimento do informante presta-se para 

ilustrar outros fatos de língua, como noção de “certo e errado”, presente na 

comunidade de fala e na vida cotidiana dos falantes de uma língua, e também nos 

indica a noção de uso ao longo do tempo (variação diacrônica). O inquiridor, na 

busca por esclarecimentos, apura ainda ser a forma “um nome antigo, mais antigo, 

entende?”. A título de esclarecimento, o informante é o homem mais velho da 

cidade, pertence à 1ª geração que possui pais nascidos na localidade. 

(25) INF. – Nós é... Nóis tata de . bola de vidro

INQ. – Que mais? 

INF. – . Boleba

INQ. – Que mais? Hoje, agora, chamam como? 

INF. –  (inint.), a coordenadora nossa trata de... de... bi... birosca vou jogá Birosca

birosca mais os mininu...(inint.) então, tem uma porção de nome, mas o nome certo 

mesmo é... é... é... boleba um nome... um nome... antigo... mais antigo, entende? 

INQ. – Hum, Boleba. 

INF. – Boleba. 
(Inq. 188/03 (Barra de São Francisco - ES) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 
A propósito do surgimento de uma forma lexical ambígua ou ainda 

desconhecida do inquiridor e objetivando esclarecer eventuais dúvidas posteriores, 
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destaca-se que ao ser realizada a forma peteca em resposta à pergunta 156 do 

QSL, a partir de solicitação do inquiridor, houve o esclarecimento por parte do 

informante, como se pode ver através do exemplo (26). 

(26) INF. – . Bolinha de gude

INQ.- Conhece por outro nome? 

INF.- . Peteca

INQ.- Qual é o mais usado aqui? 

INF.- Peteca. 
INQ.- Tem um brinquedo que é uma trouxinha com areia dentro e umas peninhas pra 

cima que bate assim... 

INF.- Também peteca. 

INQ.- É, as duas coisas são peteca? 
INF.- É, a peteca de um indo, que é essa bolinha de gude, e essa outra é a peteca de 

aparar. 
(Inq. 023/03 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

Boleba não apresentou variação fônica, tendo como única variação boleba de 

gude52, que ocorre no mesmo informante (exemplo (27)). O agrupamento recebe a 

nomenclatura/rótulo de boleba. Boleba, uma lexia recorrente nos inquéritos do 

Espírito Santo, pode ser revista no exemplo (25). Ao serem comparados os 

exemplos, tem-se a noção exata da variação ao longo do tempo. Em (25), como 

visto, o informante idoso declara que boleba é mais antiga, ao passo que em (27), 

embora não declare formalmente que boleba é “antiga”, o informante jovem conclui 

seu depoimento dizendo que brincou de bolinha de gude. 

(27)  INF. – ... . Boleba de gude bolinha de gude

INQ. – O que é que chama mais aqui? 

INF. –  Bolinha de gude 

INQ. – Você falou boleba... usava? 

INF. – Boleba... Usa ainda também... 

INQ. – Usa ainda? E chamava boleba de gude? 

INF. – Bolinha de gude ... gude. 

INQ. – E boleba? Chamava só boleba também? 

INF. – É também, só boleba 

INQ. – Você falou boleba de gude... Chama também com os dois nomes? 

INF. – Também, com os dois nomes... 

                                            
52 Uma análise possível para “boleba de gude” também poderia ser a de que o informante estivesse 
ainda em processo de organização do pensamento. 
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INQ. – Você acha que os meninos hoje em dia, brincam mais de quê? No seu tempo 

você brincou de quê? 

INF. – Ah! Muita coisa...  

INQ. – Você brincou disso? ((o inquiridor  mostra o objeto novamente)) 

INF. – Disso... de bolinha de gude, pique-isconde, pique-alto, pique-pega, é pique-

muro. 
(Inq. 189/01 (São Mateus - ES) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

O estudo dos diminutivos permite identificar a possibilidade de serem 

reunidas as formas lexicais biloca, bolinha e bolita53. Optou-se, no entanto, por não 

proceder a tal agrupamento. Como exemplo, observe-se o par biloca e bila, que uma 

vez constituído em um único agrupamento aproximaria áreas dialetais bem distintas 

(bila - BA, PI e PE) e biloca (GO e MG), como se pode ver na Carta 10 – GUDE – 

todas as respostas (superiores a 8%). 

Bolinha, registrada em Houaiss (2002) como sinônimo de gude e indicada 

como regionalismo do Brasil, não apresentou variação fônica e sim de flexão 

(número). (cf. Quadro 9). O agrupamento recebe a nomenclatura pela forma do 

singular. O depoimento do informante de Itapetinga (BA/100), revela o uso da lexia. 

(28) INF. – . Jogá gude.  Gude

INQ. – Chama de outro nome? 

INF. – Jogá . É  e  só esse. bolinha gude bolinha

(Inq. 100/04 (Itapetinga - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental 

incompleto). 

 

Bolita e bila, também indicadas pela pesquisa em dicionários com variantes 

de gude, apresentaram apenas variação fônica e o agrupamento recebe a 

nomenclatura pela forma que consta nos dicionários. Bolita vem ilustrada no 

exemplo (29) e bila em (23). 

(29) INF. – . Bulita

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – . Peteca

INQ. – Qual que é mais comum aqui? 

INF. – Bulita. 
(Inq. 104/01 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

                                            
53 Para uma análise morfológica, poderiam ser considerados os morfemas derivacionais (sufixos) -
oca, -inha e -ita (descritos em Houaiss, 2002) e destacadas as vogais temáticas e os morfemas 
flexionais de gênero e número. 
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Para os agrupamentos marraio, gude e vidro documentaram-se as estruturas 

de SN do tipo (nome + SP (prep + nome)), como em: bola de (marraio/ gude/ vidro), 

bolinha de (gude, vidro) e bolazinha de (gude). Considerando que, o que os 

distingue entre si é o núcleo do SP, o elemento aglutinador passou a ser então tal 

núcleo: marraio/ gude/ vidro. 

Para o agrupamento marraio, procedeu-se da seguinte forma: o elemento 

aglutinador foi marraio (núcleo do SP) e, como informação complementar, 

consideraram-se: (i) a presença da variante no Atlas Linguístico de Sergipe II, 

Cardoso (2005) e (ii) a dicionarização (mesmo com significado de “regra do jogo”) 

em Houaiss (2002), Aulete (2006) e Ferreira (1999). As formas “manraia”, “marraia”, 

“marraio”, “marrate”, “marraite”, “marraide”, “marradio” e “marralha” estão reunidas 

como variantes fônicas. Tome-se, por exemplo, a hipercorreção marralha/marraia. 

Em (30), o informante de nível superior, jovem, de Aracaju (SE/079) traz o uso de 

bola de gude e bola de marraio e a confirmação de que as lexias são usadas 

indistintamente na localidade. 

(30) INF. – , . Bola de gude bola de marraio

INQ. – Hum, hum. Aqui usa os dois nomes? 

INF. – Usa. 
(Inq. 079/05 (Aracaju - SE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo). 

 

O agrupamento vidro teve como elemento aglutinador as ocorrências de vidro 

(isoladas ou em núcleo de SP), reunidas as ocorrências de plural e variantes 

fônicas. Constam do agrupamento: “bola de vido”, “bola de vidro”, bolinha de vidro” e 

“vidros”. Vejam-se (25) e (31), depoimentos com uso da lexia. Em (31), a título de 

exemplificação de esclarecimentos sobre as formas lexicais obtidas, observem-se 

detalhes da fala da informante idosa de Teófilo Otoni (MG/133) . 

(31) INF. – . Bolinha

INQ. – Bolinha, só? 

INF. – . Bola de vidro

INQ. – Chama bola de vidro? 

INF. – É. 

INQ. – Não tem um outro nome para isso, não? 

INF. – Não, bola de vidro mesmo, custa dez centavos.  
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INQ. – Agora aquela bolinha ali ((inquiridor aponta para a bolinha que está na mão do 

auxiliar)), que a senhora disse que é bolinha de vidro, os meninos dizem que vão 

brincar de? 

INF. – É... eles bricam, mas chama , bolinha de vidro. bolinha de gude

INQ. – Os meninos de hoje, chamam mais? 

INF. – De bolinha. 

INQ. – De gude ou de vidro? 

INF. – De vidro 

INQ. – E de gude, a senhora se lembrou de... quando a senhora era... 

INF. – Não, essa aí eu brincava com essa aí, mas eu chamava essa aí é de... de 

bolinha de... de... de gude que eles falavam, aí depois que mudou, aí falava bolinha 

de vidro. 
(Inq. 133/04 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

No que se refere ao conjunto gude, há pouca variação fônica, registra-se 

gude x grude. Considerando o elemento aglutinador gude (forma isolada ou núcleo 

de SP), houve necessidade apenas de redução de plural à forma do singular e 

simplificação de diminutivos. Houve um caso de “jogo de gude” que foi também 

agrupado como gude. Observe-se o Quadro 10, com as formas agrupadas. 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

gude 

bola de gude; bola de grude; bolas de gude; bolazinha de 

gude; bolinha de grude; bolinha de gude; bolinhas de gude; 

brincar de gude; de gude; gude; gudes 

Quadro 10 — Agrupamento lexical – gude 
 

Destaca-se, que para gude, houve o agrupamento inicial em três conjuntos: 

bola de gude x bolinha de gude x gude - base para elaboração da Carta 12 – GUDE 

(variantes), como se verá no item dedicado à cartografia e conforme Tabela 6. 

Posteriormente, houve o reagrupamento para gude (todas as respostas reunidas). 

(cf. APÊNDICE F).  
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Tabela 6 — Frequência das formas lexicais de gude (variantes) – todas as respostas 

Formas lexicais Total 
absoluto 

Total 
relativo 

Presença em 
localidades 

Total 
relativo 

bolinha de gude 83 36,7% 38 66,7% 
bola de gude 81 35,8% 38 66,7% 
gude 62 27,4% 28 49,1% 
Total 22654 100,0% 57   

 

Quando foi necessário agrupar gude, na fala de um mesmo informante, 

procedeu-se da seguinte forma: caso o informante variasse o uso de gude/bola de 

gude/bolinha de gude – reuniram-se as formas no mesmo rótulo “gude”. No 

momento da elaboração da Carta 12 – GUDE (variantes), registraram-se as diversas 

respostas para a mesma localidade. 

Como exemplo, observe-se em Maceió-AL, em 2ª e 3ª respostas, o 

informante apresenta “bola de gude” e “bolinha de gude” (cf. (32)). Para o 

agrupamento gude a ocorrência foi contabilizada uma vez (gude), para a cartografia 

das variantes de gude, registram-se na localidade bola de gude e bolinha de gude. 

(32)  INF. – . Xindra

INQ. – Como é? 

INF. – Xindra ou   bola de gude

INQ. – Que aí a gente faz assim (mímica), né? 

INF. – É. Xindra. A gente chama de xindra, , né? bolinha de gude

(Inq. 077/05 (Maceió - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo) 

Foi necessário tal critério para evitar que se considerasse a forma duas vezes 

para efeitos estatísticos (uma vez que ocorre na fala de um mesmo informante). O 

critério visou resguardar possíveis diferenças de uso de gude/ bola de gude/bolinha 

de gude passíveis de representarem áreas dialetais como se verá na Carta 12. 

O agrupamento ximbra apresentou variantes fônicas, tais como alternância de 

vogal final e entre as consoantes oclusivas surdas /b/ (bilabial) e /d/ alveolar.  Veja-

se, exemplo (32). As ocorrências agrupadas são “ximbra”, “ximbre” e “xindra” e o 

rótulo do agrupamento foi determinado pelo registro em dicionários da lexia ximbra. 

                                            
54 O total geral de ocorrência de gude é de 226 registros. Vinte e um deles são coocorrências distintas 
em um mesmo informante (bola de gude x bolinha de gude, por exemplo). O total geral obtido 
desconsiderando-se variação num mesmo informante reduz o corpus para 205 ocorrências. 
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Em casos específicos, quando fica evidente que a lexia trazida à luz pelos 

informantes revela experiências pessoais e impressões de viagens, não foram 

contabilizadas tais respostas como indicativas de uso das lexias na localidade. Fez-

se o levantamento sistemático e o controle das ocorrências, que constam do grupo 

denominado “não obtidas dignas de comentário, exemplificação e notas”. Observe-

se que as ocorrências de biloca na Bahia e no Piauí, exemplos (33) e (34), e de bola 

de gude na Bahia, exemplo (35) estão indicadas pelos informantes com variantes 

registradas em outros estados do país, portanto, não contabilizadas na amostra. 

Os exemplos (33), (34) e (35) demonstram, por seu turno, a penetração que 

certas formas lexicais alcançaram e a consciência dos falantes sobre elas. 

(33)  INF. – . Bolinha de gude

INQ. - Só chama assim mesmo? [...] 

INF. – É , biloca. Biloca, eu vi lá no Goiás. gude

(Inq. 083/03 (Euclides da Cunha - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(34) INF. – Biloca, mas aqui é conhecido como . peteca

INQ. – Então vamos repetir aí, as coisinhas de vidro, redondas que os meninos 
gostam de brincar? 

INF. – Peteca. 

INQ. – Você deu outro nomezinho aí, qual foi? 

INF. – Biloca. 

INQ. – Usa todas as duas aqui? 

INF. – Não, aqui usa peteca. 

INQ. – Você acha que usa biloca em outro lugar? 

INF. – Já, já, usa. 

INQ. – Aonde?  

INF. – São Paulo e Brasília. 

INQ. – Aqui é? 

INF. – Peteca mesmo. 
(Inq. 037/01 (Canto do Buriti - PI) / Inf.:homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(35) INF. – .  Bira

INQ. – Bira, chama assim? 

INF. – Aqui em Barreiras chama bira em outros lugar chama . bola de gude

INQ. – E onde é que você ouviu falar de bola de gude?  

INF. – Bola de gude ...hum 

INQ. – Qual é o lugar que você acha que fala? 

INF. – Goiânia mesmo fala... 
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INQ. – E aqui o pessoal chama bira? 

INF. – Aqui chama bira. 
(Inq. 087/01 (Barreiras - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Uma vez organizadas as ocorrências em grupos, realizou-se análise 

estatística, apoiada na análise linguística e com vistas à pertinência da cartografia 

dos dados. 

Através da Tabela 7 apresentam-se os percentuais obtidos para cada 

agrupamento lexical contendo todas as formas documentadas e a forma com 

apenas uma ocorrência agrupada em resposta única.  O Gráfico 5 é um destaque 

para os itens com frequência superior a 2%. Registre-se que gude foi documentada 

com a frequência de 65,3% das ocorrências. 

 

Tabela 7 – Frequência das formas lexicais de gude – todas as respostas 
Gude (agrupamentos) 

todas as respostas 
Total 

absoluto 
Total 

relativo 
gude 205 65,3% 
ximbra 17 5,4% 
peteca 16 5,1% 
biloca 15 4,8% 
bila 13 4,1% 
marraio 13 4,1% 
vidro 11 3,5% 
bolinha 7 2,2% 
boleba 6 1,9% 
china 4 1,3% 
birosca 3 1,0% 
bolita 3 1,0% 
resposta única: biroquê 1 0,3% 
Total 314 100 % 
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Gráfico 5 – Percentual das formas lexicais de gude – todas as respostas 

4.2.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Gude (variantes agrupadas) documenta-se em quase todas as localidades da 

área pesquisada (55 das 57, totalizando 96,5%). Quando considerados todos os 

agrupamentos, há registro em toda a área geográfica estudada. A presença das 

formas documentadas, nas 57 localidades pesquisadas, está demonstrada em valor 

absoluto e em percentuais na Tabela 8 e nos Gráficos 6 (a) e (b). Observe-se que os 

Gráficos foram organizados em (a) e (b), objetivando uma melhor visualização da 

informação. 

Tabela 8 – Presença das formas lexicais de gude nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

gude 55 96,5% 
vidro 9 15,8% 
bolinha 6 10,5% 
bila 5 8,8% 
biloca 5 8,8% 
peteca 5 8,8% 
ximbra 4 7,0% 
marraio 3 5,3% 
birosca 2 3,5% 
boleba 2 3,5% 
bolita 1 1,8% 
china 1 1,8% 
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Gráfico 6 (a) – Percentual de presença das formas lexicais de gude nas localidades (superior a 
8%) 
 

 

Gráfico 6 (b) – Percentual de presença das formas lexicais de gude nas localidades (inferior a 
8%) 
 

Da análise dos inquéritos linguísticos e da distribuição das respostas pela 

área geográfica estudada, gude motivou a elaboração de quatro cartas linguísticas, 

das quais três se apresentam a seguir, ficando a outra restante para ser considerada 

no capítulo seguinte. (cf. 4.3 ESTILINGUE) 

Buscou-se, como previsto na metodologia, elaborar a carta “Todas as 

respostas por localidade”. No caso específico de gude, dadas as especificidades das 

respostas (12 agrupamentos distintos) e sua distribuição geográfica por toda a área 

de estudo, ou, ao contrário, em pontos ou regiões isoladas, decidiu-se por 

apresentar duas cartas linguísticas para representar o conjunto “Todas as respostas 
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por localidade”. Tomou-se como base para a ordenação dos itens de cada carta a 

Tabela 8. 

Observando-se a Carta 10 – GUDE - Todas as respostas por localidade 

(superiores a 8%), destacam-se os itens que seguem: 

(i) Gude (variantes agrupadas) ocupa toda a área geográfica estudada 

(Falar Baiano - FB e Área de Controle - AC), deixando de ocorrer nos pontos 119 - 

São Domingos (GO) e 121 - Formosa (GO). 

(ii) Vidro está distribuída na área do Falar Baiano (FB) em 2 pontos da BA 

e em 1 ponto de MG. Concentra-se na região sudoeste da Área de Controle (AC - 

GO) e ocorre no norte de MG e no ES (nos pontos da AC). 

(iii) Bolinha ocorre de norte a sul da área geográfica estudada, não 

demarcando uma área específica de concentração. Está presente na Área de 

Controle (AC) nos pontos: PE/067; GO/118; MG/132 e 133 e ES/ 189 e na área do 

Falar Baiano (FB) apenas em Itapetinga (BA/100). 

(iv) Bila está nos pontos de Pernambuco e Piauí da Área de Controle (AC) 

- norte e no Falar Baiano (FB), na BA nas localidades de Juazeiro (081) e Barreiras 

(087). 

(v) Biloca ocorre concentrada em MG e GO, tanto em pontos do FB, 

quanto em pontos da AC. 

(vi) Peteca está concentrada nos pontos da AC (noroeste da área 

geográfica estudada). Na área do FB, ocorreu apenas em um ponto: Natividade 

(TO/024). 

A leitura da Carta 11 – GUDE - Todas as respostas por localidade (inferiores a 

8%), permite observar que há áreas ou estados da Federação em que certas formas 

têm presença exclusiva, vejam-se: 

(i)  Ximbra concentra-se em Alagoas, exceção para o ponto 78 

(Propriá/SE), área de transição entre ximbra e marraio. 

(ii) Marraio concentra-se em Sergipe em 100% dos pontos do estado. 

(iii) Birosca é observável em MG e ES. 

(iv) Boleba foi registrada exclusivamente no ES. 
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(v) Bolita foi registrada exclusivamente em MT.  

(vi) China é exclusivamente encontrada em Pedra Azul, Minas Gerais, 

ponto 129. 

A Carta 12 – GUDE (variantes) - Todas as respostas por localidade – foi 

desenhada objetivando deixar transparecer uma verticalização da informação obtida 

para gude em forma de agrupamento opositivo às outras lexias. Aqui buscou-se 

demonstrar como as variantes, bolinha de gude, bola de gude e gude estavam 

distribuídas no espaço geográfico estudado. Sendo gude (agrupamento), uma forma 

de langue, comum em todas as localidades, a pergunta motivadora da cartografação 

foi: há áreas dialetais perceptíveis para as variantes de gude? A pergunta pode ser 

respondida com a descrição da Carta: 

(i) Bolinha de gude está presente em boa parte da área geográfica 

estudada (38 localidades – 66,6%), deixa de ocorrer em duas localidades de 

Pernambuco (pontos 066 e 073) e na área central e litorânea da Bahia, não 

constituindo área contínua. Em Sergipe, também não ocorre a lexia. 

(ii)  Bola de gude, embora esteja presente também em 38 localidades, é a 

lexia que tem uma distribuição mais homogênea por toda a área geográfica 

estudada. 

(iii) Gude tem pouca penetração no noroeste da área geográfica em estudo 

e no oeste do Falar Baiano. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duas tiras de borracha, resina de seringueira 
Bem atados na forquilha do galho da pitangueira 

A bolsa, cano de bota, donde sai a tiradeira 
Velho bodoque crioulo da minha infância campeira 

 
As marcas da tua forquilha são legendas de um passado 

Em que vivi embodocado caçando tatu na toca 
Derrubando sabiá choca, sangue-de-boi, canarinho 

O que cruzasse meu caminho de São Luiz a Bossoroca 
 

E te recordo saudoso ao relembrar-te bodoque 
E quando ponho em retoque certas lembranças que tomo 

Pedra enconchada no trono tenteando que algum pombaço 
Descesse de um bodocaço das grimpas do cinamomo 

 
Por isso, meu velho amigo, foste guardião de minha infância 

Me lembro com arrogância teu garbo no meu pescoço 
Num deboche de índio moço no dia em que estava azedo 

Largava àquele piazedo saraivadas de caroço 
 

E quem diria bodoque, meu companheiro de antanho 
Que agora deste tamanho conservo a devoção 
De trazer-te bem à mão pendurado a preceito 

Qual pica-pau sobre o peito no tronco do coração 
 
 

Bodoqueando 
Noel Guarany 
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4.3 ESTILINGUE55 

Como se chama o brinquedo feito com uma forquilha e duas tiras de borracha 

(mímica), que os meninos usam para matar passarinho? Mostrar figura. (COMITÊ... 

2001, p. 34). 

 

(36) INF. – Adoro! ,  (rindo). Atiradeira badogue

(Inq. 093/08 (Salvador – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

(37) INF. – ... depois se falou de , mas porque alguém disse que em Badogue atiradeira

outro lugar chama de atiradeira, menino chamava badogue. 
(Inq. 093/07 (Salvador – BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

(38) INF. – O povo chama de .  baladeira

INQ. – E tem outros nomes? 

INF. – O povo chama de  também. estilingue

INQ. – E que mais usa? 

INF. – Baladeira.  

INQ. – E quem chama de estilingue? 

INF. – O povo mais velho que chama. 
(Inq. 023/02 (Pedro Afonso – TO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(39) INF. – . Estilingue

INQ. – Conhece por algum outro nome?  

INF. – Menina, matei passarinho demais! (risos). 
(Inq. 122/01 (Goiás – GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

É através do depoimento de muitos dos informantes que se observa a paixão 

pelo brinquedo, as memórias da infância passando rapidamente em suas mentes ou 

o modo de confeccioná-lo lentamente, desde a recolha dos galhos “ideais” nas 

árvores da redondeza. Na impossibilidade de trazer à luz a fala de muitos deles, (ou 

todos!), vejam-se os recortes (36) com a informante idosa de Salvador/ BA (36): 

“Adoro!” e (39) com o informante jovem de Goiás/ GO: “Menina, matei passarinho 

                                            
55 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema:  
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/noel-guarany/1272513/>. Acesso em: 06 jun. 2011. 
Fonte da imagem:  
Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/?title=File:Slingshot_%28weapon%29.png>. Acesso 
em: 28 nov. 2007. 
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demais!”. O brinquedo é reconhecido por jovens e adultos, quer sejam homens ou 

mulheres.  

Em (37), observa-se o informante idoso de Salvador/BA trazer a informação 

de que “menino chamava badogue”, ou seja, no meu tempo era badogue. Em (38), a 

jovem de Pedro Afonso/TO conhece estilingue e baladeira, e afirma que baladeira é 

mais utilizada e ainda que estilingue é “o povo mais velho que chama”, ou seja nós, 

os jovens, não chamamos estilingue. 

A epígrafe do capítulo é a memória do cantor e compositor dos Pampas do 

Rio Grande do Sul e o seu bodoque. O brinquedo não tem fronteiras, nem territoriais 

e nem de função ou utilidade: brinquedo ou arma? Como arma, ele invade os 

espaços e, muitas vezes, rouba a infância e a inocência das crianças. É uma leitura 

para a imagem que ilustra o capítulo.  

 

Mesmo sabendo tratar-se de um vilão entre os brinquedos, as crianças 
continuam desafiando-se em caçadas dignas de grandes guerreiros. 
Buscam o alvo como o faz um pescador, um caçador e muitas vezes levam 
ao prato a conquista recente. 
Atada na cintura dentro do short, dependurada no ombro ou no pescoço, 
quando aparece o alvo, o corpo rapidamente se organiza na típica posição 
para utilizar a arma: uma das mãos à frente do rosto segura firmemente a 
forquilha, enquanto a outra puxa a pedra prensada no tecido, um dos olhos 
fechados para garantir a precisão do lançamento, e...” (MEIRELLES, 2007, 
p. 104). 

Para a questão 157 do QSL, o total de respostas foi 377 ocorrências, das 

quais 99,5% são respostas válidas (375 ocorrências) e 0,5% correspondem às não 

obtidas (duas ocorrências de NO). Estilingue, na forma dos agrupamentos que a 

 

Figura 25 – Garoto palestino aponta estilingue em direção aos jipes militares israelenses em West 
Bank, Palestina. (Em UOL - Imagens do dia - 10/05/2010). 
Fonte: Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/album/070510_album.jhtm>. Acesso em: 06 dez. 
2011. 
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seguir serão descritos, ocorreu em 100% das localidades pesquisadas. A lexia será 

utilizada para todas as generalizações que serão feitas para o brinquedo. A 

quantidade de respostas não obtidas foi baixíssima e a ocorrência de 2as e 3as 

respostas chega ao total de 133 ocorrências, fato que demonstra o quanto o 

brinquedo é conhecido na área geográfica pesquisada. 

As lexias obtidas na amostra foram: atiradeira, badogue, baladeira, beca, 

estilingue, peteca, seta e outras agrupadas em respostas únicas. 

No que se refere à aplicação do questionário e à obtenção de respostas para 

o artefato de madeira, é interessante registrar que muitos informantes descreveram 

como fazer um estilingue. (cf. (42)). Na maioria das vezes, as descrições 

objetivavam distingui-lo do brinquedo em forma de arco (bodoque), que também 

serve para arremessar pedras e que se viu definido nos dicionários pesquisados. 

Retoma-se, de modo ampliado, a fala do informante jovem de Goiás/GO (exemplo 

(40)), para demonstrar a ocorrência de “bodoque” como o “outro brinquedo”. Em 

(41), o jovem de Carinhanha/BA também tenta demonstrar a diferença entre 

“estilingue” e “badogue”. Ocorrências de tal natureza estão levantadas e 

organizadas56 de modo a permitir um estudo complementar sobre o brinquedo em 

forma de arco (não objeto dessa análise) e que se obteve a partir da recolha da 

pergunta 157 do QSL. 

(40) INF. – . Estilingue

INQ. – Conhece por algum outro nome?  

INF. – Menina, matei passarinho demais!  

INQ. – Já? Conhece por algum outro nome?  

INF. – Bodoque, meu pai... bodoque, eu também tinha tou mentindo, um bodoque 

ele é desse tamanho tipo uma frecha ai pega e põem a pedra assim tá aqui não tá, 

ai você tem que faze aqui ó...para pedra, ai chama bodoque, estilingue. 

INQ. – E o estilingue é o de duas tiras de de borracha? 

INF. – É, isso mesmo. 

INQ. – Conhece por algum outro nome aqui? 

INF. –  Não. 
(Inq. 122/01 (Goiás – GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

 

 

 

                                            
56 Identificadas no levantamento sistemático como “não obtidas - dignas de comentário 
exemplificação e notas”. 
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(41) INF. – . Estilingue

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – Não. 

INQ. – Não? 

INF. – Não. 

INQ. – Não conhece outro nome? 

INF. – Tem ôtos... eu conheço ôto diferente, mas... a senhora...  

INQ. – Diga o outro diferente que você conhece? 

INF. – Badoque. 

INQ. – Qual a diferença de um pro outro? 

INF. – Ele... ele é tipo, cê pega a madêra, aqui cê vai, inverga ele, coloca um corda 

aqui, aqui são duas cordinhas assim, aí marra um nego... um... tece no meio, 

aquele lugá e coloca a pedra e jogá assim... 

INQ. – Então ele é assim envergado? 

INF. – Invergado... é. 

INQ. – Esse é o? 

INF. –  Badoque. 

INQ. – Porque o que é assim do galho, que a gente amarra o galho assim… 

INF. – É, estilingue é? É o gancho? 

INQ. – Que é uma forquilha assim, um gancho é o? 

INF. – Estilingue. 
(Inq. 097/01 (Carinhanha – BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

 

Meirelles (2007) apresenta em sua obra tanto o brinquedo em forma de 

forquilha (estilingue) quanto o em forma de arco (bodoque) e, de referência ao 

último, afirma:  

O bodoque é um brinquedo muito parecido com um arco de atirar flechas. A 
diferença fica na forma de amarrar as cordas: no lugar de uma, são 
utilizadas duas cordas paralelas, e a flecha é substituída por uma pedra, a 
pilota. (p. 179). 
 

Na Figura 26 demonstra-se o “bodoque” apresentado em Meirelles (2007). 

Acredita-se que ele possa representar o descrito pelos informantes de Goiás/GO e 

de Carinhanha/BA. 

A autora registra que: “estilingue e baladeira muitas vezes levam também o 

nome de bodoque.” (MEIRELLES, 2007, p.180). 
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Figura 26 – Bodoque confeccionado por Sr. Eliseu – Rio de Janeiro. 
Fonte: MEIRELLES (2007, p.180, 181). 

4.3.1 Pesquisando em dicionários 

Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice T – Quadro 

resumo – Estilingue – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o 

detalhamento da consulta às obras. 

A pesquisa em dicionários revelou que para definir o brinquedo objeto da 

questão 157 do QSL, em três das obras há o verbete atiradeira que é responsável 

pela significação buscada. Há o verbete estilingue em Houaiss (2002), Aulete (2006) 

e Ferreira (1999), sendo o último o único que preserva a definição indicada no 

verbete atiradeira ao qual remete o consulente. Os outros dois autores apresentam 

nova definição, de que se falará no item destinado a cada obra. Apenas em Cascudo 

(1954), o verbete atiradeira não traz a definição do objeto estudado neste capítulo. O 

autor define o brinquedo no verbete baladeira. Diante do exposto, toda a descrição 

parte do verbete atiradeira e não do verbete estilingue. 

O levantamento em dicionários de língua portuguesa, para o brinquedo, está 

demonstrado para as lexias presentes na amostra. As lexias registradas por cada 

autor como variantes do artefato e não presentes na amostra são listadas e 

eventualmente discutidas, mas, como exposto na metodologia, não são objeto de 

aprofundamento no capítulo (exemplo: baleeira, fisga, elástico). Entretanto, 

percebeu-se que várias lexias listadas como variantes nos verbetes também 

ocorreram na amostra e, desta forma, a consulta foi realizada para a maioria delas. 

As únicas lexias não presentes na amostra e que foram consultadas nos dicionários 

são funda e setra. O estudo da primeira justifica-se pela recorrente utilização de 
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funda na definição de atiradeira e a segunda pela observável variação fônica 

existente entre a seta e setra. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002), no verbete atiradeira, define o objeto como uma “[...] arma ou 

brinquedo infantil para arrojar pedras ou objetos afins, de dimensões reduzidas, que 

consiste numa funda de material elástico, ger. borracha, presa às extremidades da 

bifurcação de uma pequena forquilha de madeira, plástico ou metal.” Indica ser a 

lexia um regionalismo do Brasil. 

O autor registra as variantes: badogue, badoque, baladeira, baleeira, beca, 

bodoque, elástico (São Tomé e Príncipe), estilingue, fisga (Portugal), funda, peteca, 

seta, setra. Baleeira, elástico, fisga e setra não ocorreram na amostra. 

De acordo com Houaiss (2002), estilingue é uma “[...] arma de arremesso 

constituída de uma forquilha provida de um par de elásticos presos a uma lingüeta 

de couro, com que se lançam pedras para matar pássaros”. O autor registra as 

variantes atiradeira e bodoque. 

Além de atiradeira e estilingue, no que se refere às variantes documentadas 

na amostra,57 observou-se que:  

(i) Badogue, badoque, bodoque são verbetes remissivos ao verbete 

atiradeira e também remissivos entre si. Em todos há a indicação de regionalismos 

da Bahia. No verbete bodoque, não há referência explícita ao brinquedo em forma 

de arco. 

(ii) Baladeira e beca são entradas lexicais que remetem ao verbete 

atiradeira. A primeira vem indicada como regionalismo do Acre e de Pernambuco e a 

segunda como regionalismo da Bahia. 

(iii) Peteca é um verbete que traz a definição de outro brinquedo infantil 

que vem assim definido: “[...] brinquedo que consiste em uma pequena base 

arredondada e macia, sobre a qual se encaixa ger. um punhado de penas, e que é 

lançado para o ar por meio de golpes desfechados com a mão.” Na acepção 3, 

indica-se regionalismo do Pará. “[...] m.q. gude.” e na acepção 4, remete a atiradeira. 

                                            
57 São elas: atiradeira, badogue, baladeira, beca, estilingue, peteca e seta.  
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(iv) Seta é um verbete sem indicação de regionalismo, que traz entre 

outras acepções a de flecha pontiaguda. Na acepção 8, registra-se: “[...] 

Regionalismo: Brasil. m.q. atiradeira.” 

Como dito, além das lexias presentes na amostra, buscaram-se funda e setra. 

A primeira vem descrita como uma “[...] arma de arremesso constituída por 

uma correia, ou corda dobrada, em cujo centro é colocado o objeto que se deseja 

lançar; atiradeira, catapulta, estilingue, fundíbulo.” (grifo nosso). Embora a definição 

não seja o objeto em forma de forquilha que se pretende obter com a pergunta 157 

do QSL, registram-se as variantes em conjunto com a definição e dentre elas há a 

indicação para atiradeira, desse modo se conclui serem sinônimos. 

A segunda, indicada no verbete atiradeira como variante, é um verbete com 

indicação de regionalismo de Santa Catarina: “[...] m.q. atiradeira.”. Não se registram 

variantes. 

FERREIRA (1999) 

Em Ferreira (1999), atiradeira significa: “forquilha de madeira ou de metal, 

munida de elástico, com que se atiram pequenas pedras”. Indica os seguintes 

sinônimos registrados em várias partes do Brasil: baladeira, baleeira, beca, 

bodoque, badoque ou badogue, estilingue, funda, peteca, seta e setra. 

No que se refere às lexias presentes na amostra, em geral, detectou-se 

remissão sistemática ao verbete atiradeira e indicação de brasileirismos assim 

descritos: badogue e badoque (Alagoas), baladeira (Acre e Pernambuco), beca 

(Bahia), estilingue (Minas Gerais, Centro-oeste, Oeste e Sul) e seta (sem indicação). 

Encontra-se no verbete peteca a remissão para atiradeira (Nordeste) e gude 

(Pará) e a definição relativa ao outro brinquedo infantil feito de penas coloridas e que 

se lança ao ar. 

Bodoque é um verbete indicando brasileirismo que remete para atiradeira 

(acepção 4) e nas outras acepções está relacionado ao arco para atirar bolas de 

barro e às bolas que se usam no artefato. 

Em referência às variantes não coletadas na amostra, além da remissão a 

atiradeira, para setra há, no verbete, a indicação de brasileirismo de Santa Catarina 

e para funda há indicação de brasileirismo do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do 
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Sul. Registra-se, complementarmente, a seguinte acepção: “[...] Laçada de couro ou 

de corda para arrojar pedras, ou outros projetis, ao longe [Sin., ant.: fundíbulo.]”. 

A análise dos verbetes permite constatar que a obra é bem mais prática e 

acessível para o leitor. Todos os verbetes remetem para atiradeira, e as indicações 

de regionalismos estão marcadas. 

AULETE (2006) 

Aulete (2006), na versão atualizada, traz o verbete atiradeira, um 

brasileirismo. O objeto está definido como “[...] Forquilha de madeira (ou de metal, 

plástico etc.) em forma de Y, em cujas pontas duplas se amarra um elástico à 

maneira de funda, us. para atirar pequenas pedras; BADOQUE; BALADEIRA; 

BODOQUE; ESTILINGUE; PETECA.” As cinco variantes indicadas na definição 

estão presentes na amostra.  

Na versão original da obra, o verbete atiradeira remete para estilingue que 

vem assim descrito: “s. m. (Bras., Sul e Goiás) || forquilha de madeira ou metal, 

provida de um par de elásticos presos a uma lingueta de couro, com que se 

arremessam pequenas pedras; forquilha (Port.). [É arma geralmente usada por 

meninos para matar passarinhos.]. Também a chamam, segundo as regiões, 

atiradeira (Rio de Janeiro), baladeira (Amazonas a Pernambuco), beca (Bahia), 

bodoque (Sul), funda (Rio Grande do Sul), peteca (Nordeste) e seta. F. cp. ingl. Sling 

(funda).” 

Para o mesmo verbete estilingue, Aulete (2006), na versão atualizada, traz 

uma elaboração diferente deixando, inclusive, de enumerar as variantes. Veja-se a 

definição: “1  Bras.  Instrumento composto por uma forquilha (de madeira) na qual se 

amarra uma tira elástica, us. para arremessar objetos (ger. pequenas pedras) à 

distância; ATIRADEIRA”. 

Para as lexias documentadas na amostra, observaram-se divergências em 

comparação à análise realizada com as lexias consultadas em Houaiss (2002) e 

Ferreira (1999). As considerações são: 

(i) Badogue e setra não ocorrem como verbetes.  

(ii) Badoque, presente somente na obra original, é um verbete remissivo a 

bodoque, que por sua vez remete a estilingue. Constam também em bodoque as 
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acepções de artefato em forma de arco e das bolas de barro cozido que se 

arremessam com a peça. 

(iii) Bodoque na versão atualizada ocorre tanto na acepção do brinquedo 

com forquilha, quanto na do brinquedo em arco. Há também referência à bola de 

barro utilizada para atirar. Vejam-se as definições: “[...] 1  Artefato feito de forquilha e 

elástico, us. para atirar pedrinhas; ATIRADEIRA; BADOQUE; BODOGUE; 

ESTILINGUE.  2  Ant.  Bola de barro endurecida que se atirava com a besta [é], ou 

com arco. 3  Ant.  Arco para atirar essas bolas de barro”. 

(iv) Baladeira é um verbete nas duas versões. Na original, é um verbete 

que remete a estilingue, um brasileirismo do norte e nordeste. Na versão atualizada, 

consta remissivo a atiradeira e a estilingue. Indica-se regionalismo do Acre e 

Pernambuco. 

(v) Beca é um verbete nas duas versões que vem indicando um 

brasileirismo da Bahia. Na versão original, remete a estilingue e na versão 

atualizada, consta remissivo a atiradeira e a bodoque. 

(vi) Peteca também é um verbete nas duas versões e em ambas faz 

referência ao brinquedo de penas que se lança ao ar. Na versão original, é um 

verbete que remete a estilingue e não há referência a gude. Na versão atualizada, 

não consta remissão nem a estilingue e nem a gude. 

(vii) Seta na versão atualizada ocorre com outras acepções (flecha, por 

exemplo) e na versão original diz ser o mesmo que estilingue. 

(viii) Funda está presente nas duas versões. Na original, é um verbete com 

a acepção de “[...] instrumento ou aparelho de corda ou de couro com que se 

arremessam pedras ou balas [...]”. Ao final indica também (como na versão 

atualizada) remissão a estilingue como um brasileirismo do Rio Grande do Sul. Na 

versão atualizada, ocorre de modo bastante confuso ao consulente. É um verbete, e 

a forma lexical, embora não tenha sido citada como variante em atiradeira ou 

estilingue, é aqui remissiva às duas lexias. O significado apresentado não faz 

referência a forquilha ou ao arco, mas tem a “correia” de arremesso. Veja-se a 

definição: “[...]  Arma para arremessar pedras, balas, flechas etc. feita com uma 

correia ou corda dobrada, no centro da qual se coloca o que vai ser lançado; 

ATIRADEIRA; CATAPULTA; ESTILINGUE.” 
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CASCUDO (1954) 

Em Cascudo (1954), o brinquedo vem definido no verbete baladeira. Refere-

se à variante setra em Santa Catarina e consta definido como: 

Pequena arma infantil, de madeira e borracha, usada por tôda criança do 
Nordeste, para matar passarinhos ou outras aves. Tem forma de Y e é feita 
com um gancho de madeira resistente. Nas suas extremidades superiores 
amarram-se dois pedaços de borracha (da espessura de um dedo). As 
outras pontas ficam seguras num pedaço de couro ou pano, formando a 
funda, onde se colocam pequenas pedrinhas ou seixos que serão atirados 
no alvo com o impulso da borracha distendida. (p.80 e 81). 

Não há verbetes referentes as variantes badogue, badoque, beca, estilingue e 

seta identificadas na amostra e nem a funda e setra relacionadas para consulta 

complementar. Consta o verbete atiradeira, remissivo a baladeira. Indica mesmo que 

“tiradeira, estilingue, funda, setra, baladeira [...]”. Há um amplo verbete dedicado ao 

brinquedo peteca (objeto de penas coloridas que se lança ao ar). Não se faz 

referência nem a estilingue e nem a gude.  

O verbete bodoque em Cascudo (1954), não se refere ao objeto em forma de 

forquilha, trata-se do artefato em forma de arco que é assim apresentado:  

Arco com duas cordas de linho, paralelas, com uma pequenina rêde entre 
elas, defronte da empunhadura. No velho Portugal se chamava bodoque às 
balas de barro, que eram atiradas com a besta do bodoque. Usavam-no 
comumente no Brasil como instrumento de caça aos pássaros e animais de 
menor porte. Está quase desaparecido no litoral, mas ainda é encontrado no 
interior, arma privativa das crianças que a fabricam. Nunca vi um bodoque 
vendido em casa de negócio. Todos, em quatro Estados do nordeste, eram 
resultado de trabalho pessoal de meninos e por eles vendidos ou 
permutados. Fazem as balas de bodoque com barro seco, mas dando muito 
cansaço, substituem-nas pelas pedrinhas ou sementes rijas. (p.105). 

Não só em dicionários, mas também em obras sobre Folclore Brasileiro, 

registram-se as constantes dúvidas (ou certezas) sobre como nomear o brinquedo 

que por vezes é visto também como arma para matar passarinhos. Nicéa (2005), em 

artigo intitulado “Bodoque ou estilingue?” publicado na revista Jangada Brasil, 

afirma:  

Na linguagem popular, já não se observa uma acentuada diferença entre 
bodoque e estilingue, parecendo que o registro de uma ou outra designação 
chega na conformidade de usos e tradições ainda intangíveis pela fome de 
recursos modificadores do que é simples e original. Mesmo que na maioria 
dos léxicos as definições queiram distinguir o arco com que se arremessa 
bola de barro endurecida (bodoque) da forquilha de madeira, usada pelos 
meninos na caça de passarinhos (estilingue), a tendência é a adoção dos 
dois termos sem separá-los pelas características, tal o sentido homogêneo 
da finalidade desses instrumentos rústicos que não chegam, sequer, a 
sugerir uma aguda diferenciação dos seus efeitos quando ativados. Ambos 
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foram criados para ações de arremesso de pequenos e improvisados 
projéteis. [...] Portanto, estilingue ou bodoque, atiradeira, baladeira ou setra, 
também a funda que faz lembrar a passagem bíblica, nenhum deles se 
distancia da espécie comum dos aparelhos rústicos usados pelas crianças 
em suas caçadas aos passarinhos, todos pouco diferenciados em seus 
formatos e objetivos. (p.1). 

4.3.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

A propósito da pergunta 157 do QSL, registraram-se 33 formas lexicais 

distintas (sem agrupamento), que, uma vez reunidas em grupos lexicais, geraram 

oito agrupamentos diferentes. O Quadro 11 — Formas lexicais de estilingue – 

agrupamentos - traz o resumo dos agrupamentos propostos. Todas as ocorrências 

registradas, com indicação de localidade e informante podem ser consultadas no 

Quadro geral de ocorrências - estilingue. (cf. APÊNDICE G). 

Na proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve-se como base 

a neutralização das variantes fônicas. Trata-se, na maioria dos contextos, de 

processos de monotongação (baladeira ~ baladêra) ou de alteamento da vogal inicial 

(estilingue ~ istilingue). 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

atiradeira atiradeira; atiradera; tiarêra; tiradêra  

badogue badoca; badogue; badoque; badougue; bedoque; bodoque; 
budogue; budogue/budoqui/buldoqui 

baladeira baladeira; baladera; baleadera; baliadera 
beca beca 

estilingue estilinga/istilinga; estilingo/istilingo; estilingue/istilingue; 
ichilingue; istiligue; tilingo 

peteca peteca, petenga 
seta seta 
respostas únicas gancho; pilota; valuapê 

Quadro 11 — Formas lexicais de estilingue – agrupamentos 
 

Para o agrupamento atiradeira, além das lexias organizadas a partir de 

ocorrência de monotongação (observada em atiradeira x atiradêra), juntam-se os 

exemplos de “tiarêra” e “tiradêra” para composição do agrupamento. As ocorrências 

de atiradeira podem ser revistas através dos exemplos (36) e (37). Em (42), há a 

ocorrência de “tiarêra”, uma redução de atiradeira. O informante idoso de Montes 

Claros/MG ensina a fazer o brinquedo com câmara de ar de bicicleta. Informa que 

atualmente é com mangueira de soro. É interessante notar que das nove 

ocorrências de atiradeira, oito delas estão na fala de informantes de faixa etária 2. 
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(42) INF. – Aqui é  né? Na roça chamava , tiarêra [...] estilingue tiarêra

INQ. – [...] E esse... e esse que os meninos usavam para matar passarinho que 

também chamava de tiradera, era igual a esse de matar passarinho? 

AUX. – Era igual a esse? ((auxiliar e inquiridor mostram a figura)) 

INQ. – Era igual a esse? 

INF. – Era igual a esse aí, só que lá... 

INQ. – Tinha borracha? 

INF. – Só que a borracha lá era de câmara ar de bicicleta, corta câmara de bicicleta, a 

tirinha fininha, assim um centímetro a menos e fazia... as duas... as duas pecinhas e 

o pau na... na roça, um pauzinho... Já aqui... 

INQ. – E era... Era galhinho de... de planta? 

INF. – É de pau... de pau. E já aqui, o uso... o uso... de... de... borracha e usa as... 

as... do lado a que eles usa é manguinha de soro, essa manguêrinha, tá diferente de 

antigamente, né? [...] Num é mai câmara de ar de bicicleta. 
(Inq. 131/03 (Montes Claros - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Badogue é o elemento aglutinador de “badoca”; “badogue”; “badoque”; 

“badougue”; “bedoque”; “bodoque”; “budogue”, “budoqui” e “buldoqui”, todas 

reunidas como variações fônicas. Os exemplos (36) e (37) ilustram as ocorrências 

de badogue. Em (43) e (44) demonstram-se respectivamente as ocorrências de 

badoque e bodoque. 

(43) INF.- . Badoque

INQ.- Tem outra maneira? 

INF.- Chama , né? estilingue

INQ.- É o mesmo? 

INF.- É.  
(Inq. 095/01 (Jequié - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(44) INF. – É... o . bodoque

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – . Estilingue

INQ. – É a mesma coisa? 

INF. – É 
(Inq. 102/03 (Caravelas - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

As ocorrências de badogue, badoque e bodoque foram reunidas em 

agrupamentos distintos para fins de análise e cartografia (agrupamento 1). 

Posteriormente, todas foram reagrupadas em badogue objetivando a comparação 
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com as demais lexias (agrupamento 2). O Apêndice G revela os dois momentos de 

agrupamento. Apresenta-se a Tabela 9 e o Gráfico 7 referente ao agrupamento no 

estágio 1. Ao final da descrição de cada agrupamento, apresenta-se a análise 

estatística referente ao conjunto das 87 ocorrências em comparação com as demais 

lexias estudadas. 

Tabela 9 – Frequência das formas lexicais de badogue – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

badogue 46 52,9% 
badoque 22 25,3% 
bodoque 16 18,4% 
outras realizações 3 3,4% 
Total 87 100,0% 

 

 

Gráfico 7 – Percentual das formas lexicais de badogue – todas as respostas 
 

Baladeira é o elemento aglutinador de “baladeira”, “baladêra” “baleadeira” e 

“baliadera”, todas consideradas variantes fônicas. O rótulo do agrupamento é 

baladeira, uma forma lexical indicada nos dicionários pesquisados como um 

regionalismo do Acre e de Pernambuco. A lexia foi encontrada em MT, GO, TO, MA, 

PI, PE e BA, o que mostra sua amplitude de utilização. Para ilustrar as ocorrências, 

seguem os depoimentos dos informantes de Afrânio/PE (45) e São Félix do 

Araguaia/MT (46) reveladores do uso de baladeira. 

(45) INF. – . Baladera

INQ. – Tem outro nome pra ele? 
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INF. – Já ouvi chamar de . badogue

INQ. – Você brincou de quê? De baladera ou de badogue? 

INF. – . Estilingue

INQ. – É tudo a mesma coisa? Se usa mais o quê aqui? 

INF. – Aqui usa mais é baladera. 
(Inq. 066/01 (Afrânio - PE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(46) INF. – Essa também eu brinquei muito! É , chama aqui... não sei se em outro baladera

lugar tem outro nome.  

INQ. – Ai que bom, estava querendo encontrar a baladera. ((risos)). 
(Inq. 104/03 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Os agrupamentos seta, beca e respostas únicas não apresentaram variação 

entre as ocorrências, e o rótulo dos agrupamentos é a própria forma linguística 

documentada. Seta, uma lexia dicionarizada, está presente no estado do Espírito 

Santo. Veja-se o exemplo (47), em que a informante apresenta duas respostas e 

afirma que na cidade se usa “seta”. Beca ocorreu na fala de todos os informantes de 

Seabra/BA, observe-se o exemplo (48). Em (49) e (50) podem ser vistos exemplos 

de respostas únicas em convivência com outras lexias documentadas. 

(47) INF. – A gente fala é . estilingue

INQ. – E aqui, usavam outros nomes sem ser estilingue? 

INF. – Seta... os mininu fala ... vô fazer uma Seta. Seta

INQ. – [...] Então, usa mais seta ou estilingue? 

INF. – Seta... só mesmo mais gente assim que fala... estilingue é o nome certo, eu 

acho, né? 

INQ. – Como a gente não tá atrás de certo, o que é que usa aqui na cidade? 

INF. – É seta mermu. 
(Inq. 189/02 (São Mateus - ES) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(48) INF. – . Estilingue

INQ. – Hum, tem outro nome? 

INF. – Tem eh... tem a... a . beca

INQ. – Hum. 

INF. – E tem o estilingue. 

INQ. – E qual a diferença? 

INF. – Não, é um só, só que tem uns que chama um nome, otos já chama oto, né? 

INQ. – Ah, é? Os dois nomes pra mesma coisa? 
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INF. – É, é. Porque tem pessoas que fala de um jeito, já com estilingue, otos já fala 

bo... a..., né? a beca. 
(Inq. 089/04 (Seabra - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 
(49) INF. – .  Estilingue

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – . Pilota

INQ. – [...] Os meninos vão fazer diz que estilingue ou pilota... 

INF. – Usa mais é estilingue. 

INQ. – Usa mais estilingue, mas você já ouviu pilota? 

INF. – Hã, hã. 
(Inq. 127/02 (Januária - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 
 

(50) INF. –  ou  ou . Valuapê baleadera estilingue

INQ. – Também é igual? 

INF. – É igual. 
(Inq. 079/02 (Aracaju - SE) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 
Peteca é o elemento aglutinador de “peteca” e “petenga”. O agrupamento foi 

rotulado de peteca, uma forma lexical indicada nos dicionários de Houaiss (2002) e 

Ferreira (1999) como variante de atiradeira e em Aulete (2006), versão original, 

remissiva a estilingue. Para o agrupamento foi considerada a variação fônica em 

“petenga”. As lexias peteca e estilingue são utilizadas em um mesmo contexto, 

observem-se os exemplos (51) e (52), de falantes de Alagoas.  

(51) INF. – Nós chama aqui . Tem ôto nome... tem... peteca

INQ. – Chama de outro jeito? 

INF. – Tem outro jeito também, tem... . estilingue

INQ. – E é igual? 

INF. – É...os dois é igual... 
(Inq. 076/03 (Arapiraca - AL) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 
(52) INF.–   Peteca

INQ.– Que os meninos usam assim pra...  

INF.– Peteca.  Estilingue.

INQ.– Chama de peteca também? 

INF.– É, peteca. 

INQ.– É? 

INF.– (inint) geralmente pega a borrachinha... pedrinha pra matá passarinho. 

INQ. – Ah, tanto pode chamar de estilingue quanto de...? 

INF.– É... aqui é peteca, né? 
 (Inq. 077/05 (Maceió - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo) 



225 

Considerando que há outro brinquedo infantil conhecido como peteca, 

destaca-se que, ao ocorrer a forma peteca em resposta à pergunta 157 do QSL, a 

partir de solicitação do inquiridor, houve o esclarecimento por parte do informante, 

como se verifica através dos exemplos (51), (52) e também em (53). Embora não 

haja comparação explícita com o brinquedo de penas coloridas que se lança ao ar, 

vê-se que os esclarecimentos são suficientes para dirimir possíveis dúvidas quanto à 

interpretação dos dados coletados. 

(53) INF – Aquilo é , nós chama , né? Mai peteca. Atualmente mehmo é peteca estilingue

peteca. 

INQ – É, né? Agora estilingue é o quê? é mais antigo ou o quê? 

INF – Não, ele é mais simples, né? 

INQ – É, né? 

INF – Agora peteca não, peteca é mais antiga. 
(Inq. 077 (Maceió – AL) / Inf. 003 (homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

 

Estilingue é o elemento aglutinador de “estilinga/istilinga”, “estilingo/istilingo”, 

“estilingue/istilingue”, “ichilingue”, “istiligue” e “tilingo”. O critério para agrupamento 

das formas lexicais foi o da variação fonética. Há várias ocorrências de variação da 

lexia: com ditongo e sem ditongo ou com vogal inicial /é/ ou /i/. Há ocorrências de 

estilingo x estilinga, reunidas como variação lexical, não necessariamente atribuída à 

variação por flexão em gênero (só estilingue é uma forma lexical dicionarizada como 

substantivo masculino). O rótulo do agrupamento é estilingue. Além dos diversos 

exemplos apresentados anteriormente para outros agrupamentos e que contemplam 

estilingue, destaca-se o exemplo (54). A informante idosa de Jeremoabo/BA reflete 

sobre a variação e demonstra conhecer “um nome moderno”, que tenta lembrar e 

utilizar. É interessante notar a variação diageracional revelada no depoimento. 

(54) INF. – Cham...  ((risos)). badogue

INQ. – Tem outro nome pra isso? 

INF. – É, chamam badogue e..., tchi, como é o outro nome qu’eles dão, é... eles 

chamam badogue, mais eles dão o nome de... oh... não eu isquici agora, no 

momento,  teim um...dá oto nomezinho mais muderno. No meu tempo badogue, 

agora o mais muderno é... , um negoço assim   istilingue ichilingue...

(Inq. 082/04 (Jeremoabo - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Partindo dos oito agrupamentos definidos, realizou-se a análise estatística 

das ocorrências. O resultado permite visualizar que estilingue é a resposta com 
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maior frequência (48,0%), seguida de badogue (23,2%), baladeira (14,9%), peteca 

(7,5%), atiradeira (2,4%), seta (2,1% cada) e beca (1,1%). As respostas únicas 

reunidas somam 0,8%. Os dados coletados constam da Tabela 10 com todas as 

respostas organizadas por valor absoluto e percentual e do Gráfico 8 com os dados 

demonstrados em percentuais. 

Tabela 10 – Frequência das formas lexicais de estilingue – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

estilingue 180 48,0% 
badogue 87 23,2% 
baladeira 56 14,9% 
peteca 28 7,5% 
atiradeira 9 2,4% 
seta 8 2,1% 
beca 4 1,1% 
respostas únicas 3 0,8% 
Total 375 100,0% 

 

 

Gráfico 8 – Percentual das formas lexicais de estilingue – todas as respostas 
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apenas em Propriá/SE. Demonstram-se os valores absolutos e os percentuais 
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Tabela 11 – Presença das formas lexicais de estilingue nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

estilingue 56 98,2% 
badogue 31 54,4% 
baladeira 18 31,6% 
peteca 8 14,0% 
atiradeira 6 10,5% 
seta 2 3,5% 
beca 1 1,8% 

 
 

Gráfico 9 – Percentual de presença das formas lexicais de estilingue nas localidades 
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fonética das lexias badogue, badoque e bodoque e a Carta 15 – PETECA – ilustra a 

homonímia entre gude e estilingue quando identificados como peteca (carta 

semasiológica).  

Na Carta 13 – ESTILINGUE – todas as respostas por localidade – observam-se 

as localidades com respostas documentadas, que a seguir estão descritas. As 

respostas únicas estão no verso da Carta 13 e o Quadro 12 reúne as três 

ocorrências de respostas únicas. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

SE Aracaju 079-2a valuapê 
BA Itapetinga 100-1b gancho 
MG Januária 127-2b pilota 

Quadro 12 - Respostas únicas por localidade e informante – estilingue 
 

A leitura da Carta 13 revela que: 

(i) Propriá (AL/078) é a única localidade onde não ocorre estilingue. 

(ii) Badogue, a 2ª lexia mais utilizada, está presente, como dito, em 54,4% 

das localidades. É mais visível na área central e leste do Falar Baiano (FB), a partir 

da linha divisória do Rio São Francisco. Ocorre também em Área de Controle (AC) 

sul e sudoeste. Não ocorre em pontos de controle noroeste (MT, TO, MA e PI). 

(iii) Baladeira está exatamente em distribuição oposta a badogue no que se 

refere aos pontos de controle noroeste. Concentra-se no noroeste e nordeste da 

área geográfica estudada. Margeando o Rio Araguaia, está presente em MT e GO. 

Na área de Falar Baiano (FB) tem presença em Sergipe (100% das localidades), na 

Bahia (cidades à margem do Rio São Francisco e em Barreiras (BA/087)) e em 

Natividade (TO/024). Observa-se que não há registros em Minas Gerais e no 

Espírito Santo. 

(iv) Peteca concentra-se no nordeste da área geográfica estudada, tanto 

na área de Falar Baiano (FB), quanto na Área de Controle (AC). Destaca-se com 

presença em 100% das localidades de Alagoas. 

(v) Atiradeira está presente prioritariamente em Minas Gerais, em área 

concentrada nos pontos 127 (Januária), 131 (Montes Claros) e 136 (Uberlândia). As 

exceções são: Salvador (BA/093), Aracaju (SE/079) e Catalão (GO/125). 



229 

(vi) Seta está exclusivamente no estado do Espírito Santo, em Área de 

Controle (AC). 

(vii) Beca, indicada em dicionários como um regionalismo ou brasileirismo 

da Bahia, foi documentada em uma única localidade do estado (Seabra, ponto 089). 

A lexia não ocorreu em outras localidades pesquisadas. 

A Carta 14 – BADOGUE (variantes fonéticas) – todas as respostas por 

localidade – foi concebida a partir do desmembramento do agrupamento badogue. A 

partir da verticalização da informação, observou-se que as lexias badogue, badoque 

e bodoque apresentavam distribuição diatópica distinta. Para elaboração da Carta 

14, estão considerados todos os pontos que já constaram da Carta 13. Em três 

localidades as ocorrências estão indicadas na Carta como “outras realizações” e 

constam do verso do documento. Apresentam-se na Tabela 12 e no Gráfico 10 os 

dados referentes às 31 localidades em que ocorreram as lexias. Registre-se que há 

coocorrência em sete pontos de pesquisa. 

Tabela 12 – Presença das formas lexicais de badogue nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

badogue 17 29,8% 
badoque 11 19,3% 
bodoque 8 14,0% 
outras realizações 3 5,3% 

 
 

Gráfico 10 — Percentual de presença das formas lexicais de badogue nas localidades 
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Além da concentração em área do Falar Baiano (FB), já exposta quando da 

leitura da Carta 13, a observação da Carta 14 revela os seguintes aspectos: 

(i) Badogue, com presença em 17 das 57 localidades (29,8%), está no 

nordeste da área do Falar Baiano (FB) e ocorre em três localidades da Área de 

Controle (AC), todas em Pernambuco. 

(ii) Badoque, com presença em 11 das 57 localidades (19,3%), ocorre 

apenas no Falar Baiano (FB), à margem direita do Rio São Francisco. 

(iii) Bodoque, com presença em 8 da 57 localidades (14,0%), está no sul 

do Falar Baiano (FB) e na Área de Controle ocorreu em apenas dois pontos (MG e 

GO). 

No que se refere às coocorrências, Itapetinga (BA/100) é a única localidade 

em que as três lexias convivem e marca a área de transição das isoléxicas. 

A Carta 15 – PETECA (semasiologia de) – todas as respostas por localidade –, 

concebida com o objetivo de demonstrar a distribuição diatópica da lexia peteca, 

está baseada na Carta 10 – GUDE – todas as respostas por localidade (superiores a 

8%) e na Carta 13 – ESTILINGUE – todas as respostas por localidade. A homonímia 

detectada para a lexia peteca revela que as áreas geográficas em que ocorre são 

distintas, como distintos são seus conteúdos semânticos. Peteca quando utilizada 

para nomear as esferas de vidro que os meninos usam para brincar está presente 

no Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Piauí; quando utilizada para nomear a 

forquilha amarrada com borracha que se usa para matar passarinho, peteca ocorre 

em Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Não foram registradas áreas de 

convivência entre as lexias quando utilizadas para os conceitos (conteúdos 

semânticos) descritos.  

O verso da Carta 15 contém duas abonações distintas, uma para cada 

conceito identificado. Também está informado que o Questionário do Projeto ALiB 

não contempla uma pergunta que objetive obter como resposta nomes para o 

brinquedo de penas coloridas presas a uma base arredondada e macia e que se 

lança ao ar, comumente conhecido como peteca. Tal definição, em geral, ocorre 

como primeira acepção para a lexia em dicionários de língua portuguesa. 

Registra-se, a título ilustrativo, que houve uma ocorrência de funda como 

outro brinquedo de “atirar pedras” e que foi agrupada ao conjunto de lexias que 
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poderão receber tratamento complementar de que se falou na introdução do 

capítulo. Veja-se o depoimento da informante idosa de São Domingos/GO, que além 

da lexia funda (não considerada na amostra), apresenta a “estilinga” com descrição 

de modo de confecção e uso (considerada na amostra).  

(55) INF. – .... já joguei muito. Istilinga

INQ – Conhece por algum outro nome? 

INF. – Não. É istilinga. 

INQ. – É? Aqui é só estilingue? 

INF. – É istilinga e... e tem istilinga e tem a funda. 

INQ. – Qual a diferença? 

INF. – Da funda?  

INQ. – É pra o estilingue? 

INF. – As da, a diferença da, da funda pra istilinga pruque a funda ela é fei, ela é feita 

só cum a... cum a corda sozinha, não ela é feita com duas corda né? Tão cê priseia 

ela aqui nu dedu da funda né... cê coloca, cê pega ela, aqui cê coloca uma tira di côro 

na funda, cê coloca a tira de côro, aí cê pega a pedra coloca lá e roda suisss...suisss! 

((onomatopeia para os giros da funda)). E vai rodanu, rodanu, rodanu, rodanu, 

rodanu, aí quandu cê vê que pego velocidade cê solta uma ssaap ((onomatopeia para 

o momento em que se solta a pedra)) e a pedra voa longi... naquela. 

INQ. – Essa é a funda? 

INF. – Essa é a funda. E a istilinga ela é feita cum gancho de pau, ganchinho de pau. 

Cê pega dois... 

INQ. – Uma forquilha ...  

INF. – Duma furquiliazinha e duas coisinha até di, di, di, di burracha di carro, di istépi 

que sobe aquelas burracha aí ce corta. 

INQ. – Câmara de ar... 

INF. – A Câma de ar... cê corta ela e marra na, nu côro né, e coloca lá, aí cê põe a 

pedra e rai puxanu, den dento dá cê marca dento dá forquilia né, aí cê raí puxanu, 

puxanu, puxanu, quando cê vê que ela pego a velocidade cê solta ela aí a pedra rai 

(= vai) na cabeça do passarinho. 

INQ. – (risos) Esse é o estilingue? 

INF. – Esse é istilinga. 
(Inq. 119/04 (São Domingos - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A pipa que 
o menino maluquinho soltava 
era a mais maluca de todas 
rabeava lá no céu 
rodopiava adoidado 
caía de ponta cabeça 
dava tranco e cabeçada 
e sua língua cortava 
mais que o afiado cerol. 

 
E a pipa 
quem fazia 
era mesmo o menininho 
pois ele havia aprendido 
a amarrar linha e taquara 
a colar papel de seda 
e a fazer com polvilho 
o grude para colar 
a pipa triangular 
como o papai 
lhe ensinara 
do jeito que havia 
aprendido 
com o pai 
e o pai do pai 
do papai. 

 
 
 
 
 

O Menino Maluquinho 
Ziraldo 
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4.4 PIPA58 

Pipa, arraia, papagaio, suru, cuíca, arara, balão, pião, peixinho, carambola, 

avião, pandorga, cafifa... São inúmeras as lexias conhecidas para nomear uma 

mesma diversão: soltar ou empinar um brinquedo feito à mão e que voa de verdade. 

Originada há mais de 2 mil anos na China, a pipa foi trazida para o Brasil pelo 

colonizador português. As pipas são “construídas” de diversos modelos, cores e 

tamanhos, costumam aparecer nos céus do país nos meses de inverno, quando há 

vento intenso, e os artefatos podem livremente voar pelos céus, sob a regência dos 

meninos de todas as idades. 

 

O papagaio de papel não é de origem brasileira nem europeia. É uma 
tradição milenar, atribuída aos chineses. Conta-se que Han-Sin (século III, 
AC), hábil general, empregou-os para que soubesse exatamente onde se 
encontravam as suas tropas, e mesmo para enviar mensagens. Já naquele 
tempo os papagaios de papel, passando ao popular, mantinham também 
espírito desportivo e os garotos da China sabiam manejá-los [...]. Um outro 
ponto importante é que o divertimento não era exclusivo dos rapazes. 
Velhos de barbas brancas, nobres, filósofos, generais, o povo enfim, 
mandava para o ar seus papagaios de papel, fazendo com que o céu se 
povoasse de toda sorte de figuras imaginárias, inclusive à noite, possuídos 
de lanternas. (JORNAL DE FOLCLORE, 1964). 

Característica marcante do folclore brasileiro, a pipa, em suas diversas 

nomenclaturas utilizadas por todo o país, é tão popular que não se imagina ser o 

                                            
58 Separatriz: composição e edição gráfica - Lucas S. C. Ribeiro. 
Fonte texto e imagem: PINTO (1980. p. 48, 49). 
59 A foto de dois garotos soltando pipa na favela Santa Marta recebeu menção honrosa no concurso 
de fotos 2011 - categoria Lugares - da National Geographic. Créditos: Felipe Carvalho/National 
Geographic. 

 

Figura 27 – Garotos soltando pipa no Morro Santa Marta – Rio de Janeiro – RJ59 
Fonte: Disponível em: <http://www.fotosdomundo.com.br/turismo/fotos-de-lugares-e-paisagens.html>. 
Acesso em: 31 mar. 2012. 
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artefato tão antigo e de origem geográfica tão distante. A época de uso do brinquedo 

é sempre atestada em obras que tratam do tema, como em Silva que, em artigo 

sobre o folclore no meio infantil, afirma: 

O folclore no meio infantil surpreende pela sua riqueza. [...]. Vejamos, por 
exemplo, o brinquedo de empinar papagaio ou papavento. Obedece a um 
ciclo que se inicia com o mês de julho para terminar no derradeiro dia de 
agosto. Durante esse período, nas vilas e recantos das cidades vale 
paraibanas que não mataram as próprias tradições, o céu se povoa de 
papel colorido e os meninos não pensam, não cuidam de outra coisa. 
Reúnem-se nos becos, nas praças sem movimento e nos campos de futebol 
varzeano, numa exibição vaidosa de papaventos caprichosamente 
confeccionados. Há todo um intenso comércio de venda e barganha. De tal 
sorte que, no decurso de sessenta dias, cada menino, filho de pai 
apatacado terá possuído numerosos papaventos. (SILVA, 1964, p.1). 

Ao serem inquiridos sobre “Como se chama o brinquedo feito de varetas 

cobertas de papel que se empina no vento por meio de uma linha? Mostrar figura.” 

(COMITÊ... 2001, p. 34), muitos dos informantes pesquisados imediatamente 

informam: 

(56) INF. – Tem , tem... . Chamam de arraia, chama de pipa. Tem até o periquito pipa arraia

[...] 60. Aí tem um que chama arraia, o maior chama-se pipa. Tem esses dois nomes.  

INQ. – É diferente a pipa da arraia?  

INF. – Não, é tudo a merma coisa, só mais a sofisticação de gente rica que chama de 

pipa e pobre chama de arraia mermo.  

INQ. – É? Mas o formato, assim? 

INF. – A diferença é muito pouca. A arraia ela é retangular com duas varetas em xis 

(= x) e a pipa não. A pipa tem diversos outros... outros... outros formatos, a pessoa 

que dá o formato, e elas usam varetas de... bambu também, mas o papel é meio 

plastificado e... a arraia é de papel fino. 
(Inq. 093/08 (Salvador – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino superior completo). 

 

(57) INF. –  .  tamém. Pipa Papagaio 

INQ. – Qual é o mais comum? 

INF. – Pipa. 

INQ. – E onde você ouviu papagaio? 

INF. – Porque é assim, pipa é de treis vareta e papagaio é de duas. Papagaio é só 

duas vareta assim e a pipa já é treis. É duas de lado e uma no meio. ‘Tendeu? A 

gente separa por isso, ‘tendeu? 
(Inq. 135/01 (Uberlândia – MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

                                            
60 Em Pipa (sem varetas), a fala da informante 093/08 (Salvador/BA) é retomada e são fornecidas as 
características de periquito. 
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No questionário semântico lexical do Projeto ALiB, área semântica Jogos e 

diversões infantis, estão previstas duas questões que objetivam apurar as 

designações para os brinquedos confeccionados em papel e que são empinados ao 

vento por meio de uma linha. A questão 157 traz a solicitação para designações 

referentes ao brinquedo composto de varetas e papel colorido (em geral de seda). 

Com a questão 159, buscam-se apurar as designações existentes para o brinquedo 

que não possui varetas e que pode ser confeccionado com papel um pouco mais 

grosso (textura aproximada de papel ofício, folhas de caderno ou papel de 

embrulho). Embora as questões/respostas estejam interligadas, o que poderia 

recomendar que os resultados obtidos fossem descritos em um único capítulo, opta-

se por apresentar os brinquedos em capítulos distintos, como distintas são as 

questões e distintas foram, até certo ponto, as respostas obtidas para os artefatos 

lúdicos.  

Registre-se que para muitos dos informantes não há diferença entre os dois 

brinquedos. Observaram-se dois aspectos relativos à obtenção x não obtenção de 

respostas: (i) não são utilizadas lexias distintas para nomear os brinquedos, mesmo 

que sua manufatura seja diferente e (ii) não são confeccionadas, habitualmente, na 

localidade, pipas sem varetas. A obtenção x não obtenção de respostas para versão 

da pipa sem varetas é amplamente tratada no capítulo quatro (4.5). 

Considerados os contextos de realização dos inquéritos e sua dinamicidade, 

muitas das vezes, como no exemplo (56), foi necessário reduzir/resumir a fala dos 

informantes para elucidar as respostas referentes à questão 158 (QSL) e retomá-las, 

no capítulo seguinte, de modo ampliado em exemplificações para a pergunta 159 

(QSL). Em outros contextos, a definição exata de pipa (com varetas) é esclarecida 

durante a resposta à outra questão: pipa (sem varetas), e nesses casos, 

naturalmente, foi necessário apresentar todo o depoimento do informante, sob pena 

de perderem-se esclarecimentos essenciais à distinção entre os brinquedos. 

A resposta mais comum para a pergunta 158 do QSL foi pipa, definidora das 

generalizações que são feitas sobre o brinquedo. A questão 158 é altamente 

produtiva e permitiu a obtenção de 425 respostas válidas. Destaca-se que, 

trabalhando com as ocorrências de segunda ou mais respostas, pipa também é 

muito produtiva nestas circunstâncias. Trata-se da questão para a qual está 

registrado o maior número de respostas. Pipa ocorreu em 100% das localidades e 
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esteve presente na fala de 194 dos 244 informantes (79,5%). Documentaram-se 

também: arraia, papagaio, suru, sura, surucu, cuíca, curica, arara, balão, pião, 

peixinho, carambola, avião dentre outras que estão agrupadas em respostas únicas. 

O levantamento de dados revelou um total de 429 respostas, das quais 99,1% 

são válidas (425) e 0,9% correspondem às não obtidas (4 ocorrências de NS/NO 

somadas). Apenas um informante declarou não saber do que se tratava (NS), os 

outros três registros estão indicados como NO e referem-se a “não obtenção” por 

problemas técnicos nos áudios originais. 

4.4.1 Pesquisando em dicionários 

Pipa está dicionarizada em três das obras estudadas. Não há o verbete em 

Cascudo (1954). A definição do brinquedo ocorre no verbete papagaio, como em 

Houaiss (2002) e Ferreira (1999), em ambos, pipa e papagaio, como em Aulete 

(2006) ou em papagaio e arraia como em Cascudo (1954). A descrição do brinquedo 

partirá de um dos verbetes, a depender de cada obra apresentada. 

Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice U – Quadro 

resumo – Pipa (com varetas) e Pipa (sem varetas) – pesquisa em dicionários de 

língua portuguesa – traz o detalhamento da consulta às obras.  

Durante o levantamento em dicionários de língua portuguesa, observou-se 

que havia pouco ou nenhuma referência à variante pipa sem varetas nas obras 

pesquisadas. A tentativa de demonstrar toda a variação lexical registrada pelos 

lexicógrafos para pipa quer com varetas ou sem varetas num só capítulo, visando 

evitar possíveis repetições desnecessárias no capítulo seguinte, não logrou pleno 

êxito dada a necessidade de constantes retomadas para incluírem-se os itens 

lexicais que são referentes apenas à variante sem varetas. Optou-se por manter as 

descrições em separado e, portanto, a seguir, estão apresentadas as definições 

para os itens colhidos na amostra no que se refere ao conceito para pipa com 

varetas.  

Não são exploradas no capítulo as definições para o brinquedo que não 

tenham ocorrido na amostra, tais como cafifa, pandorga entre outras. 
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HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) apresenta no verbete papagaio a definição para o objeto, que 

vem definido como um “brinquedo que consiste numa armação leve de varetas, 

recoberta de papel fino, à qual ger. se prende uma tira, o rabo, que lhe dá certa 

estabilidade quando empinado no ar por meio de uma linha”. O autor apresenta as 

variantes: arraia, cafifa, pandorga, pipa e raia. Não há registros da variante sem 

varetas. 

Além de papagaio, as variantes registradas na amostra foram: arraia/raia, 

arara, avião, balão, carambola, cuíca/curica, peixinho, pião, pipa e suru/sura/surucu. 

Da consulta ao dicionário, observou-se que:  

(i) Surucu não é verbete. 

(ii) Arara (ave), avião (aeronave), balão (objeto rústico que voa), 

carambola (fruta), cuíca (instrumento), curica (ave), peixinho (animal marinho) pião 

(outro brinquedo infantil) e sura (suco extraído de palmeiras) são entradas lexicais e 

constituem verbetes com outras acepções. 

(iii) Arraia e raia são verbetes que remetem ao verbete papagaio. No 

verbete arraia, em outra acepção, relacionada à ictiologia (estudo dos peixes), vê-se 

a referência remissiva a raia.  

(iv) Pipa, por seu turno, se constitui em verbete remissivo a papagaio. 

(v)  Suru, em 2ª acepção, vem indicado como regionalismo da Bahia e 

definido como “[...] pandorga sem cauda e dotada de pequenas barbatanas de papel 

de seda; sura.”. Observe-se que sura, como dito em (ii), é verbete com outras 

acepções. 

FERREIRA (1999) 

Em Ferreira (1999), ao se consultar pipa, como em Houaiss (2002), há a 

recomendação de se verificar papagaio. O significado apresentado é similar ao 

fornecido por Houaiss (2002) a que são acrescentadas as variantes arraia, cafifa, 

pandorga, pipa, raia, quadrado (bras.), tapioca (N.E.) e balde (N.E.), as três últimas 

formas lexicais não documentadas em Houaiss (2002). 
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Veja-se a definição apresentada pelo autor para papagaio: “[...] Brinquedo que 

consiste em uma armação de varetas de bambu, ou de madeira leve, coberta de 

papel fino, e que, por meio de uma linha, se empina, mantendo-se no ar.”. 

Sobre as variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002) no que se refere 

aos itens lexicais arara, avião, balão, carambola, cuíca, peixinho, pião, pipa e 

surucu. 

Os autores divergem em alguns aspectos, no que se refere aos verbetes 

arraia/raia, curica, suru/sura, como se destaca a seguir: 

(i) Arraia é um verbete que indica ser a arraia um papagaio pequeno/raia. 

Em raia há remissão para arraia. 

(ii) Curica, indicada como brasileirismo do Amazonas e do Maranhão, vem 

definida como uma “[...] espécie de papagaio de papel, pequeno e sem talas”. A 

definição é de especial importância por ser o único verbete, em uma única obra, em 

que fica definida a pipa sem varetas que se busca obter com a questão 159 do QSL, 

de que se trata no capítulo seguinte. 

(iii)  Suru, além da definição que coincide com a apresentada em Houaiss 

(2000), há a indicação de uso no Maranhão como sura. 

AULETE (2006) 

Aulete (2006), na versão original, traz papagaio como o verbete que contém a 

definição do brinquedo, o qual vem assim descrito: “[...] Brinquedo que consiste num 

pedaço de papel ou paninho, em geral de forma oval ou aproximadamente 

triangular, disposto em um aro de madeira ou colado sobre uma cruz de cana ou de 

madeira leve que se prende a um cordel e se deita ao vento, sem contudo largar de 

mão o cordel; pandorga.”. Na definição apresentada a variante pandorga está 

indicada. Não há referência a pipa. Ainda sobre o verbete original, cabe ressaltar a 

descrição com uso de tecido para confecção do brinquedo.  

Para o mesmo verbete, a versão atualizada é apresentada com reformulações 

e a referência ao tecido é retirada. Veja-se o conteúdo do verbete: “[...] Brinquedo 

constituído de uma armação de finas varetas, sobre a qual se prende, com cola, 

uma folha de papel fino, e que, por meio de uma linha, e com auxílio do vento, se faz 
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flutuar no ar preso a uma linha que o maneja; PIPA.”. Na definição apresentada a 

variante pandorga deixa de ser indicada e passa a constar pipa. 

Em referência às outras lexias documentadas na amostra, a análise coincide 

com a realizada a partir das obras de Houaiss (2002) e de Ferreira (1999) no que se 

refere às lexias arara, avião, balão, carambola, cuíca, pião e surucu. 

As variantes registradas arraia/raia, curica, peixinho, pipa e suru e sura estão 

descritas a seguir. Muitas vezes a divergência está na própria obra e não 

necessariamente entre o conteúdo das obras estudadas. 

No verbete arraia, versão original do dicionário, há indicação de brasileirismo, 

como em Ferreira (1999), e definição como papagaio de papel e o “mesmo que raia”. 

É no verbete atualizado que se observa uma colocação importante, associa-se o 

brinquedo ao peixe. Veja-se a definição: “[...] 2  Bras. Pequeno papagaio ou pipa 

com o formato desse peixe; RAIA.”. Registre-se que nas duas versões da obra, o 

verbete raia ocorre com outras acepções, não havendo qualquer referência ao 

brinquedo e nem remissão a arraia (na acepção correspondente ao objeto lúdico). 

No verbete curica, versão original do dicionário, há a acepção referente a 

pequena ave, como em Houaiss (2002) e em Ferreira (1999). Na versão atualizada 

da obra, não há o verbete. 

Peixinho não é um verbete na versão original do dicionário. Consta como 

verbete novo na versão atualizada e a definição é convergente com as apresentadas 

por Houaiss (2002) e Ferreira (1999). 

Pipa no verbete na versão original da obra vem descrita como uma 

“[...] Variedade de papagaio de papel, o mesmo que barrilete.”. O verbete barrilete 

indica: “[...] Papagaio de papel de forma hexagonal, que lembra um barril; pipa.”.  

Na versão atualizada do verbete pipa, lê-se: “[...] Armação composta por duas 

varetas cruzadas e recobertas por um papel fino, formando ger. um losango que 

contém em uma das pontas uma linha que facilita sua estabilidade quando posta em 

movimento para planar.”. Não se faz referência a barrilete, mas, na versão 

atualizada do dicionário, existe o verbete. Dentre as acepções, registra-se: “4  Bras. 

RS - Papagaio de papel de forma hexagonal, que lembra um barril; CAFIFA; PIPA.” 

Referência ao formato da pipa aproximado a de “um barril” só vem registrada em 

Aulete (2006). 
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Finalmente, para suru, a versão atualizada traz outras acepções e não há 

qualquer referência ao brinquedo. Na versão original, há uma remissão para o 

verbete sura, na 2ª acepção. Ao serem consultadas as versões da obra para o 

verbete sura, constata-se que só há o verbete original, no qual se lê: “[...] 

(Maranhão) papagaio de papel sem cauda: suru (Bahia).” O registro dos 

regionalismos para sura no Maranhão e suru na Bahia foi também indicado por 

Ferreira (1999). 

CASCUDO (1954) 

Cascudo (1954) traz a definição para o brinquedo estudado em dois verbetes: 

arraia e papagaio. 

Arraia vem apresentada através de um verbete que contém a definição do 

brinquedo, o modo de confecção e o uso, os possíveis formatos e a indicação de 

variantes (coruja e papagaio). Veja-se a definição: 

Brinquedo feito com uma cruzeta de cana ou madeira leve, coberta de papel 
de côr. Dirigem-na com três cordéis presos, equidistantemente, aos três 
lados da armação. Na parte inferior pende uma calda comprida, de pano. 
Dirigida contra o vento, para empinar, a arraia sobe alto, quanto possa o 
cordão soltar-se e combate com outras arraias, obedecendo a um código 
convencional. A extremidade da cauda era, nas arraias de combate, armada 
de rocega, caco de vidro ou fragmento de lâmina de navalha, para cortar o 
fio da inimiga. O nome provém dos peixes batóides, com a cauda longa e 
fina. As arraias podem ser retangulares, losangulares, paralelogrâmicas, 
com forma de aves, estrêlas, triângulos, etc. Chamam-nas também corujas, 
mas o nome mais popular é papagaio. Vide êsse vocábulo.” (p.63). (grifo 
nosso). 

 

Papagaio, na obra de Cascudo (1954), é amplo verbete referente ao 

brinquedo pesquisado. Há, como dito em Aulete (2006), versão original, a referência 

à possibilidade de o brinquedo ser coberto com tecido (no caso, a indicação é de 

uso de lenço). A definição vem elaborada e ilustrada com passagens de trechos da 

obra de Morais “Meu dicionário de cousas da Amazônia II, 83”. Observem-se as 

palavras de Cascudo (1954, p. 470): “Papagaio de papel, coruja, arraia. No 

Dicionário de Morais lê-se: ‘Fôlhas de papel, ou lenço, estendidas sôbre uma cruz de 

canas, e cortadas em figura oval, com um rabo na parte fina, que se soltam ao ar, e 

lá se sustém, seguro por um cordel, ou barbante, é brinco de rapazes.’[...]”.  

Ainda citando Morais, de referência ao papagaio amazônico, o autor 

completa: “Fazem-nos também redondos e chamam-nos arraias [...].” Registra 
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variantes arraia, raia associadas ao peixe, como feito por Aulete (2006), verbete 

atualizado. 

Há também notícia da origem chinesa do artefato voador, sua possível 

difusão na Europa creditada aos portugueses e ainda, referência ao seu criador 

(Arquitas de Tarento). Concluiu o verbete, dando notícia do uso “científico- 

experimental” dado à pipa por Benjamim Franklin. Convém observar trechos do 

verbete original:  

Dois séculos antes de Cristo, o general chinês Han-Sin utilizava o papagaio 
para enviar notícias a uma praça sitiada. Apontam Arquitas de Tarento, 
contemporâneo e amigo de Platão, como autor do brinquedo. O papagaio, 
em 1752, foi instrumento de experimentação científica nas mãos de 
Benjamim Franklin.” (CASCUDO, 1954, p. 471) 

Além de papagaio e arraia, para as outras lexias registradas na amostra 

informa-se que: raia, arara, avião, balão, carambola, curica, peixinho, pipa e 

suru/sura/surucu não são verbetes. Cuíca (instrumento musical) e pião (outro 

brinquedo infantil) ocorrem, na obra, em verbetes que trazem outras acepções 

registradas para as lexias, as quais são convergentes com as descritas para os 

outros dicionários anteriormente descritos. 

Da análise realizada, em resumo, apontam-se as seguintes observações: 

(i) Curica está descrita por Ferreira (1999) como a variante do brinquedo 

feita sem varetas, próximo ao que se pretende obter com a questão 159 do QSL. 

(ii) Papagaio é a lexia que ocorre nas quatro obras estudas e traz a 

definição do brinquedo como se procura obter com a questão 158 do QSL. 

(iii) Pipa, a lexia de maior ocorrência na amostra, é um verbete remissivo a 

papagaio em Houiass (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006) versão original. Consta 

a definição detalhada do brinquedo apenas em Aulete (2006) versão atualizada. 

(iv) Arraia, em Cascudo (1954) e em Aulete (2006), verbete atualizado, 

consta explicitamente correlacionada ao nome do peixe e seu formato como 

inspirador, atentando-se para a homonímia entre as lexias. 

(v) Suru, como uma variante de papagaio, vem indicada como 

brasileirismo da Bahia em Houaiss (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006), versão 

original. 

(vi) Sura como uma variante de papagaio, vem indicada como brasileirismo 

do Maranhão em Ferreira (1999, verbete suru) e Aulete (2006), versão original. 
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As lexias suru e sura podem representar metonímias associadas aos bichos 

sem rabo, como a galinha sura ou suruca, por exemplo. 

A definição de algumas das lexias presentes na amostra, quando 

relacionadas às aves (arara e curica), aos animais marinhos (peixinho e arraia/raia) 

e aos objetos que podem voar (avião e balão), revela as possibilidades de criação 

que a língua permite empreender e os processos metafóricos e metonímicos que 

estão envolvidos na constituição do léxico. 

O zoomorfismo observado permite estudo complementar para essas e outras 

lexias que constam também da amostra relativa à pipa sem varetas. Agregam-se, a 

título exemplificativo, as lexias morcego, ratinho, ratinha e periquito para pipa sem 

varetas às supracitadas lexias arara, curica, peixinho e arraia/raia. 

Sobre os formatos que o brinquedo pode apresentar, Cascudo (1954) e 

Aulete (2006) fizeram descrições associadas a formas geométricas. “As arraias 

podem ser retangulares, losangulares, paralelogrâmicas, com forma de aves, 

estrêlas, triângulos, etc.”, como indica o primeiro, ou “em geral de forma oval ou 

aproximadamente triangular”, “formando ger. um losango” e “de forma hexagonal, 

que lembra um barril”, como reporta o segundo. A Figura 28 busca ilustrá-los, 

embora se saiba que as pipas na atualidade podem assumir outros formatos 

distintos daqueles descritos pelos lexicógrafos, uma vez que representam qualquer 

desenho ou estrutura desejada pelo brincante. 

  
   

Figura 28 – Alguns formatos conhecidos para o brinquedo pipa. 
Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/search?q=pipas>. Acesso em: 06 abr. 2011. 

 

A título ilustrativo, ainda sobre a temáticas dos formatos das pipas, destaca-

se a informação prestada por Paulino Santiago, publicada em Jogos e brinquedos da 

minha infância (sem data) e disponível na revista Jangada Brasil (agosto/2003). 
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Nunca se deu aqui outro nome a essa armação de talas coberta de papel, 
poucas vezes de pano, que se chama eruditamente papagaio, e pandorga 
em algumas terras brasileiras, segundo informam os dicionários. Era arraia 
para todos os efeitos e na boca de todos. [...] Cada formato tinha, porém, 
uma designação especial, sendo a de arraia aplicada particularmente 
àquele que representava um retângulo em sentido vertical. Havia mais: o 
corujão - um hexágono alongado; a coruja - um hexágono de lados iguais; o 
índio - um quadrado perfeito, mas funcionando em diagonal; o gamelo ou 
urupema - um triângulo isósceles, alongado, com a base para cima; o 
treme-treme, que era o mesmo gamelo com outro triângulo superposto, 
esse, porém achatado; a estrela, com o formato que o nome indica, tendo 
oito pontas ou mais; a moça, uma figura de mulher, com longa saia 
roçagante, os braços em ângulo, as mãos apoiadas nos quadris. Raro 
outras formas apareciam - o escudo, a águia, a truta; mas sempre de um 
único plano, jamais em caixa ou semelhantes, como hoje vemos. 
(SANTIAGO, 1962/1969). 

Uma pipa pode ser confeccionada de diversas maneiras, em geral os autores 

fizeram referência ao modo mais artesanal e simples de manufatura: uma armação 

de varetas ou bambu, coberta com papel colorido, a que se acrescenta um rabo e 

ajustam-se linhas para sustentação do objeto no ar. A Figura 29 – Como fazer uma 

pipa - traz uma possível montagem para o brinquedo. 

 

Figura 29 – Como fazer uma pipa. 
Fonte: Disponível em: <http://www.blogdajulieta.com.br/?p=531>. Acesso em: 06 abr. 2011. 

 

4.4.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Com o levantamento sistemático de dados referente à pergunta 158 do QSL 

registraram-se 29 lexias diferentes, as quais foram reunidas em grupos lexicais, 

gerando 12 agrupamentos diferentes. No Quadro 13, demonstra-se o resumo dos 

agrupamentos propostos. 

A proposta de agrupamentos, descrita a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas e a simplificação da flexão em número e da 
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derivação por grau, atendendo aos critérios definidos. O levantamento completo dos 

dados, contendo o corpus da pesquisa organizado por agrupamentos, está 

apresentado no Apêndice H que é composto de todas as ocorrências documentadas 

para pipa. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

arara arara 
arraia arraia; arraias; raia 
avião avião; aviãzinho 
balão balão 
carambola carambola 
cuíca cuíca; curica 
papagaio papagai; papagaio 
peixinho  peixinho  
pião pião 
pipa pipa; pipas 
suru suru; sura; surucu 

respostas únicas bandeja; banderinha; banderola; biquito; cartola; caxote; índio; 
loro; morcêgo; piriquito 

Quadro 13 — Formas lexicais de pipa – agrupamentos 
 

As lexias enquadradas no levantamento sistemático incluem todas aquelas 

que permitiam revelar ser o objeto, referido pelo informante, aquele composto de 

varetas, cobertas com papel e que voava (poderia ser empinado) através de uma 

linha. Respostas para as quais os informantes descreviam o brinquedo e não 

enquadravam a descrição do objeto ao anteriormente exposto, não foram 

contabilizadas. Exemplo: uma resposta balão que não confirmasse o uso de linha 

para empinar e que pudesse ter como referente outro objeto que voa, feito de papel 

colorido e se usa normalmente em festas juninas não foi registrada como válida. 

Para os agrupamentos arara, balão, carambola, peixinho e pião não houve 

variação e as ocorrências foram ordenadas por cada lexia. Os exemplos (58), (59), 

(60), (61) e (62) ilustram, respectivamente, as respostas para cada agrupamento. 

(58) INF. – Ah, um chama , otro chama ara, como é? Arraia... tem otro nome, num é arraia

arraia que chamava aqui não. Impiná  chamava aqui. Agora que é arraia.  arara

INQ. – E arraia e arara é a mesma coisa? 

INF. – É a mehma coisa, mas no Rio e São Paulo só chama arraia. 
(Inq. 094/04 (Valença - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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(59) INF. – É a . pipa

INQ. – Tem outros nomes para pipa? 

INF. – Chama... pipa... Chama papa... É... Uns chama de pipa, ôtos chama de 

. papagaio

INQ. – Pipa, papagaio, tem mais nomes? 

INF. – Não, esse ôto..., uns fazem de... de... e ôtos usa... faz . Esses três balão

nomes, uma pipa, papagaio e balão. 

INQ. – O balão é um desenho diferente desses? 

INF. – É, só que esse aqui... o balão é deferente daqui... ((informante aponta as 

figuras)). 

INQ. – Tem a varetinha? 

INF. – Tem também, mas só que essa é deferente... esse aqui faz com a linha, né? O 

balão já faz quato parte... 

INQ. – Não faz assim como esses daqui? 

INF. – Não, não... é bem diferente 

INQ. – Ele é grande? Empina também? 

INF. – Impina também... ((pausa para ajuste de áudio)) 

INQ. – Como a gente não tem certeza se gravou, o senhor vai repetir de novo, quais 

são essas... 

INF. – É ... aqui tem a... tem a Pipa né? A Pipa... Que já fica é deferente do Balão O 

Balão é um e a Pipa é outro e Papagaio se chama ôto nome... [...] 

INQ. – Esse aqui seria o papagaio? 

INF. – É...  

INQ. – Tá bom, e aqueles dois da figura... o Balão... 

INF. – Um Balão  e o ôto é a Pipa. 
(Inq. 189/03 (São Mateus - ES) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(60) INF. – É, uns chamam  e otros chamam . arraia pipa

INQ. – E pipa e arraia é a mesma coisa? 

INF. – Sim, dá no mesmo é, todos dois sobe, pra o vento, é. 

INQ. – E são feitos da mesma maneira? 

INF. – Da mesma manera, é.  

INQ. – Com as, com as palhetinhas e o papel fino. 

INF. – Que lá pra Rio, (inint), eles faz a pipa, os quatro pauzinho e aqui a gente faz de 

modo geral, assim , é , é, é, é, é.... carambola avião

INQ. – E como é carambola? 

INF. – A carambola é uma carambola mehmo que a gente faz de talisca, todas 

engrazilhada de talisca, amarrada e depois a gente corta os papéis e fica uma 

carambola no ar. 

INQ. – Toda fechadinha? 
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INF. – Toda fechadinha, fica uma carambola no ar.  

INQ. – Como a fruta carambola mesmo?  

INF. – Como a fruta no ar. 

INQ. – Ah, num conhecia essa. 

INF. – Faz avião (init). 

INQ. – E o avião como é que é?  

INF. – A mehma forma.  

INQ. – Bota a talisca também. 

INF. – Talisca também, a mehma forma. 
(Inq. 091/03 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(61) INF. – . Pipa

INQ. – Chama de outra maneira? 

INF. – , um bocado de nome aqui. Peixinho

INQ. – É? Esse mesmo brinquedo aqui? ((inquiridor aponta figura) 

INF. – Esse mesmo brinquedo. 

INQ. – É? Chama de peixinho  

INF. – É. 

INQ. – Aqui em Jequié? 

INF. – Quando é uma pequinininha chama de peixinho. 

INQ. – É ? 

INF. – É. 

INQ. – E como é? pequenininha, mas com a varetinha mesmo? 

INF. – É. Aí quando ela é grande, aí fala que é uma pipa. 
(Inq. 095/02 (Jequié - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 
(62) INF. – . Pipa

INQ. – Empina no vento? 

INF. – Pipa. 

INQ. – Mesmo que seja de desenhos diferentes, igual a esse aqui? 

INF. – Não, tem nome! esse aqui... tem um  e tem uma . pião raia

INQ. – Pronto, então... tudo que empina... para você é? 

INF. – É... É pipa. 

INQ. – Se for esse quadradinho aqui da figura... 

INF. – Pião, pião. 

INQ. – E se for esse que parece um balãozinho... 

INF. – Uma raia. 
(Inq. 133/01 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 
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Avião é o elemento aglutinador de “avião” e “aviãzinho” e também o rótulo do 

agrupamento. Em (60) pode ser vista umas das ocorrências, no exemplo o 

informante detalha a confecção de carambola e também confirma que avião é com 

“talisca”. 

O agrupamento cuíca engloba as ocorrências de cuíca e curica. Todas as 

respostas foram documentadas em Estância (SE/080) e está presente na fala dos 

quatro informantes da localidade. Embora curica seja forma dicionarizada em 

Ferreira (1999), optou-se pelo rótulo cuíca, dada a frequência da lexia na amostra. 

(curica/1 e cuíca/3). Veja-se o exemplo (63), que além de mostrar a diferença entre 

pipa e cuíca, traz também o depoimento, muito recorrente entre os informantes, de 

que existem “tempos” para brincar de gude, pipa ou outros.  

(63) INF. – , tem a pipa, tem a . Pipa cuíca

INQ. – É a mesma? 

INF. – A cuíca, ela já é maió. 

INQ. – E a pipa é o quê? Mais ou menos do tamanho dessa folha? 

INF. – A pipa... eu sei que a pipa, ela, ela... é menó, a forma dela é menó. A cuíca ela 

já é maió, muito maió. O mermo formato, só muda de nome. 

INQ. – E porque você disse que agora tá no tempo? 

INF. – Porque... terminô o período das marraias e agora tá entrando nas cuícas. Tem 

o período do pião que tá terminando, ainda tão brincano, mas tá quase acabano. 
(Inq. 080/01 (Estância - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

O agrupamento suru engloba as ocorrências de “suru”, “sura” e “surucu”. A 

definição do rótulo do agrupamento deveu-se à frequência da lexia suru. Os 

exemplos (64), para sura e suru, e (65), para surucu, ilustram o agrupamento. 

Destaca-se em (64), que o informante apresenta os detalhes do brinquedo com 

varetas e as variantes suru e pipa ao responder a questão 159 do QSL (periquito). 

Em (65), os esclarecimentos sobre pipa e surucu também são obtidos quando da 

resposta a QSL 159. 

(64) INF. –  e  Arraia sura.

((a propósito do QSL 159: suru e pipa)) 

INF.- O Priquito a gente faz no papel natural... de qualquer um papel [...]. 

INQ. – E aí puxa com a linha... 

INF. – Com a linha, aí no vento ele vai subino, porque... agora não sobe muito igual a 

arraia e o  ...Têm umas pessoas que chama  ...tem tudo quanto é nome... suru pipa

INQ. – E pipa, é a mesma coisa? 
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INF. – Arraia, arraia e pipa. 

INQ. – A mesma arraia? 

INF. – É. 

INQ. – Arraia, suru e ... 

INF. – Pipa 

INQ. – É a mesma coisa? 

INF. – O mesmo. 

INQ. – É a que tem a talisca? 

INF. – A talisca, é. 
(Inq. 090/03 (Itaberaba - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(65) INF. – . Pipa

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – . Surucu

((a propósito da questão 159)) 
INQ. – Agora me diga, de pipa para surucu tem diferença, você disse que tinha pipa e 

surucu, tem diferença? 

INF. – Tem a pipa é mais de seda e surucu também é de seda, só que é maió e o 

formato ingó esse aqui ó. ((informante aponta umas das pipas da figura)). 
(Inq. 096/01 (Caetité - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

O agrupamento arraia engloba as ocorrências de “arraia”, “arraias” e “raia”. A 

definição do rótulo do agrupamento deveu-se à frequência da lexia arraia. Para 

composição do agrupamento consideraram-se a simplificação das ocorrências de 

plural (arraia x arraias) e variação fonética – queda da vogal inicial (raia x arraia). 

Exemplos de arraia podem ser revisitados em (56), (58), (60) e (64), em (66) há uma 

ocorrência da lexia no plural. Raia está presente em (62) e em (67).  

(66) INF. –  ô . Pipas arraias

INQ. – Tem diferença? 

INF. – Não, é a mesma coisa. 
(Inq. 088/01 (Alagoinhas - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(67) INF. – . Raia

INQ. – Tem outro nome para isso? Ah! Os meninos vão soltar a raia, os meninos 

vão... 

INF. – É raia mesmo  
(Inq. 097/02 (Carinhanha - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
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O agrupamento papagaio engloba as ocorrências de “papagaio”, “papagai”, a 

última representando variante fônica de papagaio. Em pipa, englobam-se 

ocorrências de singular e plural, única variação encontrada. Diversos exemplos 

anteriormente apresentados recobrem os usos de papagaio e pipa. Destaca-se a 

seguir, em (68) um exemplo em que as duas lexias estão apresentadas pelo 

informante e se pode perceber a variação diageracional: papagaio é lexia utilizada 

pelos mais velhos e pipa pelos mais novos.  

(68) INF.- É o . Nós falamos aqui papagaio, . papagaio pipa

INQ.- Qual que é o nome mais comum? 

INF.- Todos, todo, aqui, aqui em Unaí eis fala muito papagaio e pipa. 

INQ.- E são iguais? Papagaio e pipa é a mesma coisa? 

INF.- É o mesmo caso, mesma coisa. Mais o certo memo é pipa, fala mais pipa. O 

povo antigo mais que fala papagaio, né, o povo mais velho. Agora, os mais novos 

não, agora, dessa juventude que vai vindo eles já fala é pipa, né. 

INQ.- É, mas isso não quer dizer que papagaio esteja errado, né? 

INF.- Não, eles fala... o povo antigo falava é papagaio. 
(Inq. 130/03 (Unaí - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Em respostas únicas, o último agrupamento, organizaram-se as demais 

respostas que totalizam 10 ocorrências. (cf. Quadro 14). 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
bandeja; banderinha; banderola; biquito; cartola; caxote; 

índio; loro; morcêgo; piriquito 

Quadro 14 — Agrupamento lexical - respostas únicas (pipa) 
 

Ilustra-se o agrupamento respostas únicas com os depoimentos dos 

informantes de Maceió (AL/077) e de Afrânio (PE/066), exemplos (69) e (70), com os 

quais se demonstra a pertinência da manutenção das respostas como válidas. A 

propósito do surgimento de uma forma lexical ainda desconhecida do inquiridor 

(índio, bandeirinha ou bandeirola) e objetivando esclarecer eventuais dúvidas 

posteriores, verificam-se a solicitação do inquiridor e os esclarecimentos por parte do 

informante. 

(69) INF. – Nós chama aqui de...de . índio

INQ. – Isso aqui? 

INF. – É índio. 

INQ. – É. 
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INF. – Eh... É índio, mas maj atualmen... 

INQ. – Índio? 

INF. – É. Atualmente nós chama de , agora.  pipa

INQ. – É? 

INF. – Antigamente era índio, né? Soh...Vamo sohtá, sohtá um índio na praia? Aí nós 

ia pa, ia pra praia (inint) subia. 

INQ. – Isso mesmo. Não conhecia esse nome não. 

INF. – É índio. [...] 
(Inq. 077/03 (Maceió - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(70) INF. –  É... . pipa

INQ. – Tem outros nomes pra pipa? 

INF. – , . Banderinha banderola

INQ. – Banderola voa assim? 

INF. – Eles faz assim, aqui os guri gosta de fazer chamando bandeirola. 

INQ. – Empina também no vento com a linha? 

INF. – Empina. 

INQ. – Fica segurando assim? 

INF. – Empina. 
(Inq. 066/04 (Afrânio - PE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Estabelecidos os agrupamentos, passou-se à análise estatística. Os dados 

coletados constam da Tabela 13 com todas as respostas organizadas por valor 

absoluto e percentual e do Gráfico 11, com as ocorrências inferiores a 2% e as 

respostas únicas somadas.  

Tabela 13 – Frequência das formas lexicais de pipa – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

pipa 194 45,6% 
arraia/raia 112 26,4% 
papagaio 82 19,3% 
sura/suru/surucu 8 1,9% 
cuíca/curica 4 0,9% 
arara 4 0,9% 
balão 3 0,7% 
pião 2 0,5% 
peixinho 2 0,5% 
carambola 2 0,5% 
avião 2 0,5% 
respostas únicas 10 2,4% 
Total 425 100,0% 
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Gráfico 11 – Percentual das formas lexicais de pipa – todas as respostas 
 
Pipa tem frequência na amostra de quase 50%, seguida de arraia com 26,4%, 

papagaio com 19,3% e as demais ocorrências documentadas correspondem a 8,7% 

da amostra. 

4.4.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Pipa está presente em 100% das localidades como informado no início do 

capítulo. Demonstram-se os valores absolutos e os percentuais obtidos para cada 

agrupamento através da Tabela 14 e dos Gráficos 12 (a) e (b). Nem na Tabela e 

nem nos Gráficos estão indicadas as respostas únicas. 

Tabela 14 – Presença das formas lexicais de pipa nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

pipa 57 100,0% 
arraia 41 71,9% 
papagaio 35 61,4% 
suru 4 7,0% 
balão 3 5,3% 
arara 2 3,5% 
avião 2 3,5% 
carambola 2 3,5% 
peixinho 2 3,5% 
pião 2 3,5% 
cuíca 1 1,8% 
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Gráfico 12 (a) - Percentual de presença das formas lexicais de pipa nas localidades (superior a 
50%) 

 

 

Gráfico 12 (b) – Percentual de presença das formas lexicais de pipa nas localidades (inferior a 
50%) 

 

O Gráfico 12 (a) deixa transparecer a alta frequência em localidades de pipa 

(100%), arraia (71,9%) e papagaio (61,4%). Da leitura do Gráfico 12 (b), depreende-

se que as demais lexias têm pouca frequência em localidades, e em geral, 

percebeu-se que coocorriam com uma das três formas lexicais majoritariamente 

conhecidas e usadas nas localidades.  

As respostas para pipa na forma de seus agrupamentos lexicais propostos 

permitiram a elaboração de duas cartas linguísticas baseadas na tabela “Todas as 

respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE H).  
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Na Carta 16 – PIPA – todas as respostas por localidade (superiores a 50%) – 

observam-se as localidades em que ocorrem ou coocorrem pipa, papagaio e arraia. 

A leitura da Carta 16 demonstra que: 

(i) Na Área de Controle (AC) – norte - pipa coocorre apenas com 

papagaio, exceção para Canto do Buriti (PI/038), onde registram-se as três lexias. 

(ii) Na área do Falar Baiano (FB) em Tocantins, Goiás e em quase todas 

as localidades da Bahia (15 das 22) pipa convive apenas com arraia, o que pode ser 

observado em área fronteiriça da BA com GO e TO, na área central do estado e nas 

mesorregiões III e VII (exceção para Caravelas (BA/102). 

(iii)  Às margens do Rio São Francisco, em quase todas as localidades 

estão presentes as três lexias, o início da área de convivência de variantes se dá em 

Juazeiro (BA/081) e se estende até  Pirapora (MG/132). 

A Carta 17 – PIPA – todas as respostas por localidade (inferiores a 50%) – traz 

as localidades em que ocorrem as demais lexias registradas na amostra. As 

respostas únicas estão no verso da Carta 17. O Quadro 15 reúne as 10 ocorrências 

presentes em oito localidades distintas. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 
PE Afrânio 066-4b banderinha  
PE Afrânio 066-4c banderola 
PE Cabrobó 067-4a loro 
PE Petrolina 073-1c biquito 
PE Petrolina 073-3b morcego 
AL Maceió 077-3a índio 
BA Jeremoabo 082-3b periquito 
BA Ilhéus 099-1b caxote 
MG Diamantina 134-3c bandeja 
MG Uberlândia 135-3c cartola 

Quadro 15 - Respostas únicas por localidade e informante – pipa 
 

A leitura da Carta 17 permite identificar que: 

(i) Suru, cuíca, arara, peixinho e carambola estão presentes, 

exclusivamente, na área do Falar Baiano (FB). 

(ii) Pião tem concentração na Área de Controle (AC), está no Espírito 

Santos e em Minas Gerais, na fronteira entre os dois estados.  

(iii) Balão e avião apresentam distribuição difusa, estão em Área de 

Controle (AC) e no Falar Baiano (FB).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coisa boa 
é empinar pipa no pasto. 

 
Para não se perder no infinito, 

o olhar se prende no rastro colorido 
que o rabo da pipa pinta no céu. 

 
A pipa é só um pontinho 

lá longe 
em cima da linha do horizonte. 

 
Coisa boa 

é a hora do banho 
pra eu me fazer de marinheiro 

e transformar em mar 
a água do chuveiro. 

 
Rodo vira remo, 

tapete vira barco, 
e o banheiro... 

fica um charco! 
 

Coisa boa 
 é correr atrás 

 de uma galinha-d’angola. 
 

Ela diz que está fraca, 
mas dá uma baita canseira. 

Parece que joguei bola 
a manhã inteira! 

 
Coisa boa 

é descansar num tapete macio 
de folhas e grama. 

 
Mastigar um talo de cana, 

ouvindo o uivo do vento 
e o burburinho do rio. 

 
 

COISA BOA 
Sônia Barros 
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4.5 PIPA (SEM VARETAS)61 

 

A pergunta 159 do QSL apresenta relação direta com a pergunta anterior (158 

– QSL), e refere-se a um tipo de brinquedo de empinar ao vento, que, 

diferentemente daquele identificado pelos informantes em resposta à pergunta 158 – 

QSL, apresenta-se sem varetas. O brinquedo é em geral feito com papel comum: 

folhas de caderno, folhas de papel ofício ou até de sacos de embrulho (sacos de 

pão) e apresenta dobradura bem simples e fácil de executar. Após realizar-se a 

dobradura, uma linha é amarrada ao brinquedo e ele está pronto para ser empinado. 

A formulação prevista no Questionário ALiB, para as duas questões, vem 

assim indicada: 

158. PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA 

Como se chama o brinquedo feito de varetas cobertas de papel que se 

empina no vento por meio de uma linha? (COMITÊ... 2001, p. 34). 

159. PIPA/ARRAIA 

E o brinquedo parecido com o (a) _________ (cf. item 158), também feito de 

papel, mas sem varetas, que se empina ao vento por meio de uma linha? (COMITÊ... 

2001, p. 34). 

                                            
61 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: BARROS (2008). 
Fonte da imagem: Disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=161>. 
Acesso em: 06 nov. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 – Pipa sem varetas – caixotinho (COELHO, 2010). 
Fonte: Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22212>. 
Acesso em: 27 fev. 2012. 
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O que se percebe, em muitas das respostas, é que o informante conhecedor 

dos brinquedos se antecipa e fornece as variantes em resposta única e com riqueza 

de detalhes: “Ratinha, geralmente é só de papel” e “A ratinha já num tem [rabiola], 

só o papel e a linha”. Ilustra-se o exposto, através da fala da informante jovem de 

Unaí (MG/130), exemplo (71). 

(71) ((a propósito da pergunta 158 – PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA)) 

INF. – Pipa. 

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – Papagaio. 

INQ. – Qual que é o mais comum? 

INF. – Pipa. 

INQ. – E quem que fala papagaio? 

INF. – É esses menino mais novo, meu filho mermo, por exemplo, eles fala. 

INQ. – Fala papagaio? 

INF. – É, papagaio. 

INQ. – É igual? A pipa e o papagaio são iguais? 

INF. – Não. Papagai... não, tem o papagai’, a pipa e o ra... é , né. Ratinha ratinha

geralmente é só de papel. A pipa é cum... 

INQ. – Vareta? 

INF. – É, cum vareta. E cum a rabiola ainda. A ratinha já num tem, só o papel e a 

linha. 

INQ. – Agora o papagaio e pipa são iguais? 

INF. – Hum? 

INQ. – O papagaio e a pipa são iguais? 

INF. – É. 
(Inq. 130/02 (Unaí – MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

Na audição dos inquéritos estudados, se pôde verificar que muitos 

informantes conheciam a variante do brinquedo e afirmavam se tratar “da mesma 

coisa”, como se pode ver pelo exemplo (72). Outros, ao contrário, declaravam 

conhecer o brinquedo sem varetas e nomeá-lo de formas diferentes, é o que 

demonstra o exemplo (73). 

(72) INQ. – Às vezes, em colégio mesmo, os meninos arrancam a folha do... 

INF. – Ah, aqui nós conhece como  também. pipa

INQ. – É? 

INF. – É pipa também. 

INQ – Tudo é pipa? 
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INF. – Tudo é pipa. Os meninos arranca a folha de caderno, faz só um deseninho, 

pega, bota o cordão e sai puxano. 
(Inq. 077/05 (Maceió – AL) / Inf.: (homem, faixa etária 1, ensino superior completo) 

 

(73) ((a propósito da pergunta 158 – PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA)) 

INF. – Tem pipa, tem... arraia. Chamam de arraia, chama de pipa. Tem até o 

, periquito num tem vareta não, mas parece um aviãozinho. Era assim que a periquito

gente empinava. Pobre normalmente empina periquito que num tem dinhêro pra 

comprá arraia. Aí compra... empina periquito [...]. 

((a propósito da pergunta 159 – PIPA/ARRAIA)) 

INF. – É o , faz de papel. Até de jornal faz, de caderno.  papagaio

INQ. – Mas você também disse outro nomezinho que foi... 

INF. – Tem pipa, tem arraia e papagaio. 

INQ. – Mas outro nome que você disse, mas sem vareta. Você chama de periquito, 

foi?  

INF. – Piriquito. Empinei muito quando era minina. Piriquito. Ele também num tem 

vareta.  

INQ. – Ou... 

INF. – . Ou aviãozinho ou piriquito. Aviãozinho

INQ. – E o papagaio?  

INF. – É a merma coisa: , , , tudo é a merma coisa. Ele papagaio periquito aviãozinho

num tem vareta nenhuma, ele parece um avião...  
(Inq. 093/08 (Salvador – BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

Ao contrário das formas lexicais tratadas no capítulo anterior, pipa (sem 

varetas) e suas variantes documentadas nas localidades pesquisadas têm baixa 

ocorrência, o total é de 285, das quais 88 são respostas “não obtidas” (NS/NL/NO), 

ou seja, 36% dos informantes não responderam à questão. O número de respostas 

válidas é igual a 197 ocorrências (69,1%). Documentaram-se: arara, arraia, avião, 

balão, bicudo, capota, morcego, papagaio, periquito, pipa, ratinho, suru e as demais 

ocorrências reunidas em respostas únicas. Pipa é a lexia mais recorrente e 

definidora das generalizações que são feitas para o brinquedo ao longo do capítulo. 

Considerada a homonímia com pipa com varetas, opta-se por acrescentar a 

indicação “sem varetas” entre parênteses para diferenciar os dois brinquedos. 
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4.5.1 Pesquisando em dicionários e obras sobre o folclore brasileiro 

Ao ser feito o levantamento em dicionários de língua portuguesa, a pipa (sem 

varetas) não está registrada regularmente como um tipo de pipa, como já esteve 

demonstrado no capítulo anterior. As lexias presentes na amostra utilizadas para 

nomear os dois brinquedos indistintamente foram: arara, arraia, avião, balão, 

papagaio, pipa e suru. A pesquisa para tais lexias está demonstrada no capítulo 

anterior. O Apêndice U – Quadro resumo – Pipa (com varetas) e Pipa (sem varetas) 

– pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o detalhamento da consulta 

às obras, no que se refere ao conjunto de lexias documentadas.  

A pesquisa em dicionários, apresentada no capítulo anterior, revelou que 

curica é uma variante de pipa (sem varetas). Há uma ocorrência de curiquinha 

(resposta única) em Pedro Afonso (TO/023), informante 023/04 (mulher, faixa etária 

2, ensino fundamental incompleto). 

Buscaram-se as lexias bicudo, capota, morcego, periquito e ratinho, nas 

quatro obras selecionadas para o trabalho. Em três delas, Houaiss (2002), Ferreira 

(1999) e Aulete (2006), apenas morcego está dicionarizada com a acepção de 

brinquedo que pode voar (pipa com varetas), sem que haja qualquer referência à 

variante confeccionada sem varetas.  

As demais, embora constem como verbetes, referem-se a outros 

conceitos/conteúdos semânticos. Destacam-se as acepções relativas aos animais: 

bicudo, como ave e peixe, nas três obras, e periquito, como ave e peixe, em Houaiss 

(2002), e ave em Ferreira (1999) e Aulete (2006). 

Houaiss (2002) apresenta, no verbete morcego, a lexia como um regionalismo 

do Brasil que vem definido, em uma das acepções, como: “[...] brinquedo constituído 

de uma armação leve de varetas, recoberta de papel fino, à qual ger. se prende uma 

linha us. para lhe controlar o movimento quando empinado; pipa.” Da leitura do 

verbete, percebe-se a redefinição de papagaio e estranhamente a remissão a pipa e 

não a papagaio ou aos dois verbetes simultaneamente. Sabe-se que a definição do 

brinquedo está indicada no verbete pipa. 

Em Ferreira (1999), além de outras acepções para morcego, há o registro de 

brasileirismo, uma “[...] Espécie de papagaio [...]”. 
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Aulete (2006), na versão original, traz em umas das acepções a indicação de 

“[...] Espécie de papagaio de papel [...]”. Na versão atualizada do verbete morcego, o 

autor mantém o registro com pequenas alterações: “[...] 3  Bras.  Espécie de 

papagaio.”. A reformulação proposta para a versão atualizada aproxima as 

definições de Ferreira (1999) e de Aulete (2006), no que se refere a indicação de 

brasileirismo. 

Em Cascudo (1954), não há registro de quaisquer das lexias consideradas. 

Em complemento à pesquisa em dicionários, manuais e revistas sobre o 

folclore brasileiro foram consultados.  

No Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, obra do Centro Nacional 

de Folclore e Cultura Popular do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional/MinC, disponível para consulta em 

http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/apresentacao.html, consta o verbete pipa, no qual 

está descrita a variante com varetas. Veja-se: 

 
Pipa (objeto lúdico) - Objeto lúdico que consiste em uma armação de 
varetas de bambu ou de madeira leve, coberta geralmente de papel fino, e 
que, por meio de uma linha, se empina, mantendo-se no ar. Usado por: 
Arraia, Balde (NE); Cafifa; Pandorga; Papagaio; Quadrado; Tapioca (NE) 
(BRASIL, Ministério da Cultura, 200?). 

Na revista Jangada Brasil, há um considerável acervo bibliográfico sobre as 

pipas, as arraias e os papagaios. Registros sobre a pipa (sem varetas) são quase 

nulos, destaca-se uma referência aos tipos de pipa veiculada na edição de abril de 

2005, baseada em obra sobre folclore fluminense. O autor atribui às lexias jareco ou 

jerequinha62 o conceito de “pipa bem pequena, sem armação, feita com papel de 

caderno ou jornal.” Referências a outras lexias utilizadas para nomear a pipa (com 

varetas) são observadas, vejam-se os destaques: 

 
[...] Há vários tipos de pipa de acordo com a disposição da armação, o corte 
ou desenho e cores do papel: pipa X, orelha, caixote, estrela, morcego, raia 
ou arraia, caveira, águia, pavão, violão, pião, faixa, toca-da-raposa. 
Algumas não levam rabiola, como as pipas arraia e pavão. Jareco ou 
jerequinho é a pipa bem pequena, sem armação, feita com papel de 
caderno ou jornal. (Folclore fluminense, 1982) (grifo nosso). 

                                            
62 Jereca e jerequinha (respostas únicas) ocorreram em Barra (BA/084), informante 084/04 (mulher, 
faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 
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Murta Filho (2008), em pesquisa realizada no interior dos estados de Minas 

Gerais e Bahia, registra a variante pipa (sem varetas), que denomina “piriquito 

baiano”: 

Os meninos de Salvador, na Bahia (10 no mapa da página 95), inventaram 
um papagaio sem taquara, construídos só com papel, que voa muito e bem. 
Como o vento da praia é forte, ele sobe como as melhores arraias (um tipo 
de pipa). Qualquer papel serve. Veja como fazer. [...]. O piriquito, para voar, 
precisa de muito vento. Em Minas, os meninos também fazem papagaios 
sem taquara, que voam com pouco vento: o jereba e o caixote. (MURTA 
FILHO, p. 36, 37). 

A foto que ilustra o capítulo, obtida no Portal do Professor (MEC), aula 

“Brinquedos que voam” de Coelho (2010), um mineiro da capital, traz um caixotinho 

voando, um dos raros flagrantes de uso do brinquedo na atualidade. 

No Projeto Mapa do Brincar (2009), há o registro de duas variantes para pipa 

(sem varetas)63: a capuchetinha (Mutum - RO) e a capucheta (Valinhos – SP), para 

as quais está descrito o modo de confecção do brinquedo (cf. ANEXO 05). 

4.5.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Para pipa (sem varetas) foram identificadas 46 formas lexicais diferentes e, 

procedendo-se ao agrupamento, obtiveram-se 13 conjuntos distintos. No Quadro 16, 

demonstra-se o resultado dos agrupamentos propostos. O levantamento completo 

dos dados, contendo o corpus da pesquisa organizado por agrupamentos, está 

apresentado no Apêndice I que é composto de todas as ocorrências documentadas 

para pipa (sem varetas). 

A proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas, a reunião de lexias complexas e lexias simples 

em um mesmo grupo (ex. pipa de papel agrupa-se a pipa) e a simplificação da 

derivação por grau (diminutivo). O último critério de agrupamento foi bastante 

utilizado e credita-se a frequência de uso de diminutivos ao formato do brinquedo e a 

seu uso por “crianças pequenas”, as criancinhas. (cf. exemplo (79)). 

 

 

                                            
63 Registre-se que, tanto na aula “Brinquedos que voam”, quanto no “Mapa do brincar”, há referência 
às pipas elaboradas com plástico ou sacolas plásticas, não objeto de descrição no trabalho. 
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

arara arara 
arraia arraia; raia; rainha; raio 
avião avião; aviãozinho; aviãozinho de papel 
balão balão 
bicudo bicudo 
morcego morcego 
capota capota 
papagaio papagaio; papagaia; papagainho; papagalho 
periquito periquito; piriquitinho; piriquito; priquito 
pipa pipa; pipa de papel; pipazinha; pipinha 
ratinho ratim; ratinha; ratinho 
suru suru; sureca; sureco; surucu 

respostas únicas 
bandera; barco; bico-de-papagaio; caixa; 
camaleão/camaliãozinho; cochim; curiquinha; gaivota; 
jereca/jerequinha; mutuca; papavento; rapinha; teleco 

Quadro 16 — Formas lexicais de pipa (sem varetas) – agrupamentos 
 

A constituição dos agrupamentos segue a proposta adotada no capítulo 

anterior para pipa (com varetas), explicitam-se a seguir somente os agrupamentos 

que motivaram novos processos de trabalho. 

Para os agrupamentos arara, balão, bicudo, morcego e capota não foi 

necessário aplicar critérios de agrupamento, por não ter havido variação.  Os 

exemplos (74), (75), (76), (77) e (78) são trazidos para demonstrar o uso de lexias 

componentes dos agrupamentos. 

(74) INQ. – [...] Faz até com papel de pão... A senhora vê os meninos empinando isso 

aqui... 

INF. – Ah! Já ... esse é uma , né?  Soltá arara. arara

INQ. – Esse assim sem vareta que eu estou mostrando... 

INF. – Ah! Esse sem vareta aí, eu não... aviãozinho que eles fala, é? 

INQ. – Mas, aviãozinho bota linha e empina?  

INF. – Não... 

INQ. – Aviãozinho é aquele que faz assim... 

INF. – Joga... é... 

INQ. – É, mas não, esse aqui é aquele que...  

INF. – Põe a linha... 

INQ. – Põe a linha com o rabo também e empina [...]. 

AUX. – E o que é arara? Que a senhora falou antes? 

INF. – Arara é desse tipo mesmo que eles fala, os mininu vão sotá arara. 

AUX. – Mas é com ou sem vareta? 



262 

INF. – É... Não, é só a linha que sóta e fica sôtando assim e a linha vai subindo, 

nela... aquelas... aquelas rabiola, que eles fala... 
(Inq. 131/04 (Montes Claros - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(75) INF. – Tem o  ou a  que eles chamam. balão pipa

INQ. – Esse não tem vareta? 

INF. – Não tem. 

INQ. – Balão ou pipa que chamam aqui? 

INF. – É. 
(Inq. 033/03 (Alto Paranaíba - MA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

(76) INF. – , . Bicudo piriquito
(Inq. 091/01 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
 

(77) ((a propósito da pergunta 158 – PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA)) 

INF. – Pipa, raia, .   murcego

INQ. – E assim, tem alguma diferença? 

INF. – Tem: a raia é grande, o  é piqueno, e a pipa ela é mais cumprida. murcego

INQ. – A pipa é como, assim? 

INF. – A pipa, ela tem o rabo, (inint) do rabo, assim. A raia é grande e o murcego é 

pra frente. 

INQ. – O morcego tem varetas, tem aqueles pauzinhos? 

INF. –  tem não. Murcego

INQ. – E a pipa tem? 

INF. – Pipa tem. 

INQ. – A raia tem? 

INF. – Tem. 

(Inq. 081/01 (Juazeiro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo). 

 

(78) INF.– O  a gente faz no papel natural... de qualquer um papel natural, a gente Priquito

faz ele, o priquito, se chama de priquito, né? Mas solta no ar também. Agora onde a 

gente amarra a linha, tem duas partizinhas chama o priquito, tem a , tudo é capota

sem talisca... agora usa o rabinho. 

INQ.– Todos dois têm rabinho? 

INF.– Têm... 

INQ.– E aí puxa com a linha... 

INF.– Com a linha, aí no vento ele vai subino porque... agora não sobe muito igual a 

arraia e o suru... [...] 
(Inq. 090/03 (Itaberaba - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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Arraia é o elemento aglutinador de “arraia”, “raia”, “raio” e “rainha”. Além dos 

critérios adotados para classificação de arraia no capítulo anterior, estão 

considerados aqui: a variação lexical raia x raio (não necessariamente flexão em 

gênero) e o diminutivo “rainha”. Observe-se o exemplo (79), quando o informante de 

Uberlândia (MG/135) declara o que é uma “rainha”. Em (80), o informante de 

Itapetinga (BA/100) explica a diferença entre pipa e arraia, neste caso, arraia como a 

pipa (sem varetas): “as de raia aqui a gente chama aqui que aquela de papel puro 

mermo, aquelas antiga que as criança faz.” 

(79) INF.–  Rainha.

INQ.– É quando... 

INF.– É rainha. 

INQ.– E dá para a criança puxar. 

INF.– É. Isso. 

INQ.–  Chama rainha? 

INF.– É, minino piqueno, os minino piquenu que num dá conta, aí marra. Faz o 

cabeçaio dele aqui e sai puxano. E ele voa. É rainha. 

INQ.– Que legal!  
(Inq. 135/03 (Uberlândia - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(80) ((a propósito da pergunta 158 – PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA)) 

INF. – Qui a gente chama de raia, chama de pipa. 

INQ. – Raia e pipa é a mesma coisa? 

INF. – É. 

INQ. – Tem umas varetinhas e aqui o papel colorido. 

INF. – Não. Tem diferença pruquê a... as de  aqui a gente chama aqui que aquela raia

de papel puro mermo, aquelas antiga que as criança faz.  

INQ. – Ah! As de raia é um tipo assim... tinha até um desenho... 

INF. – Feito de papel. Ofiço. 

INQ. – E só o papel ofício dobrado. 

INF. – É. 

INQ. – Não tem vareta nenhuma. ((mímicas)). Isso é que é arraia. 

INF. – Arraia.  

INQ. – E a outra? 

INF. – A de vareta é pipa. 
 (Inq. 100/01 (Itapetinga - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Há para o agrupamento avião ocorrências de “avião”, “aviãozinho” e 

“aviãozinho de papel”, o último uma lexia composta que segue reunida aos demais 
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itens aglutinados. As ocorrências de diminutivo foram tão frequentes quanto as de 

lexia não derivada, como se pode ver em (73) e em (81). Buscando dirimir qualquer 

possível interpretação duvidosa sobre o uso da lexia avião como o outro brinquedo 

que voa, mas que não é empinado através de uma linha, percebe-se o cuidado do 

inquiridor ao solicitar esclarecimentos ao informante. 

(81) INF. – Sempre a gente fala que é, .  aviãozinho de papel

INQ. – Mas o aviãozinho também empina com uma linha?   

INF. – Empina.  

INQ. – Não é só aquela joga assim sobe?  

INF. – Não...a gente faz de papel marra uma linha e ele coisa assim no vento. 
(Inq. 033/02 (Alto Parnaíba - MA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Em periquito, tem-se um agrupamento estruturado com base nos critérios de 

simplificação de diminutivos e de organização de variantes fônicas (alteamento da 

vogal da sílaba pretônica em “piriquito” e síncope de “i” em “priquito”). O rótulo do 

agrupamento é a forma dicionarizada periquito (ave ou peixe), embora haja alta 

frequência de “piriquito”. Veja-se o exposto, por exemplo, na fala da informante de 

Salvador (BA/093), que se transcreve em (82) ou e na fala do informante de 

Jacobina (BA/086), no exemplo (83). 

(82) INF. – É .  piriquito

INQ. – Ah... E periquito não tem vareta? 

INF. – (inint)... não. É só a linha. Só é armá ele...  

INQ. – E botar a lin... 

INF. –... fêtcho uma fralda... e botá por esses buraquinho... botá bem em cima... e vai 

longe! 

INQ. – Certo... (risos) E a... arraia tem... 

INF. – A arraia tem (inint) que botá varetazinha (inint) 
(Inq. 093/04 (Salvador - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(83) INQ. – E, às vezes, tem um que não bota as varetas. É só o papel. 

INF. – É a do , né. Chama priquito. É. priquito

INQ. – O sem vareta, né?  

INF. – É. 
(Inq. 086/03 (Jacobina - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

Para o agrupamento papagaio, além dos critérios já utilizados para compor o 

agrupamento homônimo no capítulo anterior, lançou-se mão de simplificação de 

diminutivos. Além do exemplo (73), onde periquito, papagaio e aviãozinho são 
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indicados como sinônimos e representam o conteúdo semântico pipa (sem varetas), 

em (83) observa-se a lexia papagaio indistintamente utilizada para nomear os dois 

tipos de brinquedo. Em (83), complementarmente, a informante idosa de Pedra Azul 

(MG/129) lembra que o uso dos brinquedos atende a um princípio de “épocas de 

brincar”, que, como é sabido, está associado geralmente ao tempo meteorológico, 

como no caso das pipas. 

(83) ((a propósito da pergunta 156 – BOLINHA DE GUDE)) 

INF. – China. [...] 

INQ. – Brincam ainda muito de china... 

INF. – Brincam... muito... tem as época, né? Tem a épo... as épocas dos papagaio... 

da china da... 

INQ. – Já adianta aí... Esse aqui é o quê? ((inquiridor aponta figura)) 

INF. – É o Papagaio. 

INQ. – Tem outro nome? 

INF. – Raia. 

INQ. – Usam tanto os dois nomes?  

INF. – Todos dois nomes... 

INQ. – E se, por acaso, não tiver vareta para fazer, se não tiver varetas, os meninos 

pegam aqui assim, dobram, amarram aqui a linha... 

INF. – Faz... 

INQ. – Bota o rabo e sai soltando... 

INF. – Hã... hã. E sai soltando... 

INQ. – Sem vareta, tem um nome diferente? 

INF. – Não, o mesmo . papagaio

INQ. – E fazem? 

INF. – Fazem, tem as épocas. 
(Inq. 129/04 (Pedra Azul - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

Em pipa, reúnem-se as ocorrências de “pipa”, “pipa de papel”, “pipazinha” e 

“pipinha”, estando considerados os critérios: simplificação de derivação por grau 

(diminutivos, pipinha e pipazinha) e de lexias compostas em lexias simples (pipa de 

papel para pipa).  Em (72), pode ser vista a ocorrência pipa utilizada para nomear os 

dois tipos de brinquedo (com ou sem varetas). Acrescentam-se (84) e (85) para 

exemplificar as demais variantes agrupadas. 

(84) INF. – Ah... hum... uma  como que é, uma pipinha, um . pipinha papagainho
(Inq. 136/02 (Patos de Minas – MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
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(85) INF. – É , né? As minhas subrinhas falam pipa... Oh! Tia B., amarra a pipa aqui pipa
pra mim, . pipa de papel
(Inq. 123/07 (Goiânia - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 
 

Ratinho é o elemento aglutinador das ocorrências “ratim”, “ratinho” e “ratinha”. 

Todos podem ser analisados como um diminutivo de rato. Ratinha refere-se à flexão 

em gênero de ratinho. A adoção do rótulo ratinho deveu-se, exclusivamente, à 

frequência em número de ocorrências. Vejam-se em (86) e (87) exemplos de ratinha 

e ratim, respectivamente, e em (88) e (89) ocorrências de ratinho. 

(86) INF. – . É de papel, de folha de caderno, daí põe uma rabiola. Sai correndo e Ratinha

puxando. 
(Inq. 135/01 (Uberlândia - MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(87) ((a propósito da pergunta 158 – PAPAGAIO DE PAPEL/PIPA)) 

INF. – Sureca. [...] 

INQ. – E a sureca é igual? 

INF. – Não que o ôto não pega taquara. 

INQ. – Agora, será que essa que você chama sureca é uma assim, que às vezes os 

meninos não têm nem tempo de fazer isso e pega um pedacinho de papel e vira aqui, 

bota aqui um rabinho e faz a mesma coisa fica empinando com um pedacinho de 

papel. 

INF. – Esses aí ele chama de  que eles falam. ratim

INQ. – E a sureca como é? Você diz: não tema talisca, mas é assim quadradinha 

também? 

INF. – O  é essa folha dobrada ao contrário, de lado. sureca

INQ. – Quer dizer vira um lado, vira outro, mas não encosta total. 

INF. – Ele dobra, fica duro. Aí quando põe a linha, ela volta. 
(Inq. 098/01 (Vitória da Conquista - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(88) INF. – Ratinho. 

INQ. – [...] Pode até ter outra dobradura diferente também, né? 

INF. – É, mas é  ratinho.

(Inq. 189/01 (São Mateus - ES) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 
(89) INF. – [...] Já vi r  mas, é diferente... atinho

INQ. – Como é o ratinho? 

INF. – Ah! O papel assim, aí cê dobra assim, óh! Dobra ele... deixa uma quininha 

assim... assim... e fica reto... 

INQ. – E empina? 

INF. – Hã, hã... 
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INQ. – Ah! Então, pode ser também, não tem vareta? 

INF. – Não, só o papel... 

INQ. – Só o papel... 

INF. – Coloca uma rabiola e a... e puxa... levanta...  

INQ. – Ah! Então, tá... 

INF. – Eles fala ratinho.  

INQ. – Que é quadradinho... 

INF. – É isso... 

INQ. – Já vi também esse... Não tem varetas? 

INF. – Não.  
(Inq. 188/02 (Barra de São Francisco- ES) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 
 

Suru é o elemento aglutinador das ocorrências “suru”, “sureca”, “sureco” e 

“surucu”. A adoção do rótulo e os critérios de reunião de lexias seguem os padrões 

previstos para o agrupamento suru (pipa com varetas), do qual difere, apenas pelas 

presenças de “sureca” e “sureco”, tidas como variantes de “surucu.”. Veja-se, a título 

exemplificativo, a fala do informante de Vitória da Conquista (BA/098) em (87). 

Em respostas únicas, constam as demais respostas que totalizam 15 

ocorrências. (cf. Quadro 17). 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
bandera; barco; bico-de-papagaio; caixa; 
camaleão/camaliãozinho; cochim; curiquinha; gaivota; 
jereca/jerequinha; mutuca; papavento; rapinha; teleco 

Quadro 17 — Agrupamento lexical - respostas únicas (pipa – sem varetas) 
 

Ilustra-se o agrupamento respostas únicas com a fala do informante idoso de 

Carinhanha (BA/097), conhecedor do brinquedo. (cf. (90)). 

(90) INF. – [...] , a gaivota que nós botava ela... é esse aí com as duas asinhas Gaivota

num papel só, marrava a linha e soltava, aí ele ficava segurando no vento... essa é a 

gaivota. 

INQ. – Poderia botar assim um... 

INF. – Podia desenhá o papel diretinho que ele desenhava, aqui oh... oh... é essa 

daqui oh, é essa daqui oh! 

INQ. – Sem as varetinhas? 

INF. – Sem as varetinhas, a gaivota. 

INQ. – [...] E essa sem vareta? 

INF. – Essa daí chama gaivota. 
(Inq. 097/03 (Carinhanha - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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Estabelecidos os agrupamentos, passou-se à análise estatística. Os dados 

coletados constam da Tabela 15 com todas as respostas organizadas por valor 

absoluto e percentual e do Gráfico 13. 

Tabela 15 – Frequência das formas lexicais de pipa (sem varetas) – todas as 

respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Total absoluto Total relativo 

pipa 52 26,4% 
papagaio 38 19,3% 
arraia 31 15,7% 
periquito 24 12,2% 
ratinho 12 6,1% 
avião 9 4,6% 
suru 6 3,0% 
balão 3 1,5% 
morcego 3 1,5% 
arara 2 1,0% 
bicudo 2 1,0% 
capota 2 1,0% 
respostas únicas 13 6,6% 
Total 197 100,0% 

 

 

Gráfico 13 – Percentual das formas lexicais de pipa (sem varetas) – todas as respostas 
 

Pipa (26,4%), papagaio (19,3%) e arraia (15,7%) ocupam as posições iniciais 

do gráfico, indicando maior frequência em número de ocorrências. A amostra se 

completa com periquito (12,2%), ratinho (6,1%), avião (4,6%) e suru (3,0%). As 
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respostas com percentual inferior a 2% e as respostas únicas somadas perfazem um 

total de 12,7%. 

Embora as três lexias com maior frequência em pipa (sem varetas) sejam as 

mesmas registradas para pipa (com varetas), destaca-se que a ordem de frequência 

se altera. Em pipa (com varetas) vê-se pipa, arraia e papagaio e em pipa (sem 

varetas) observa-se pipa, papagaio e arraia. Como alguns informantes em seus 

depoimentos procuraram descrever formatos de pipas, papagaios e arraias, um 

estudo detalhado, baseado nas descrições que cada informante apresenta para os 

brinquedos, poderá revelar características que, eventualmente, distingam as 

variantes de pipa (com ou sem varetas), quando nomeadas, genericamente, como 

pipa, papagaio e arraia.  

4.5.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Pipa (sem varetas), na forma dos agrupamentos estabelecidos, foi 

documentada em 54 das 57 cidades visitadas, ou seja, 94,7% das localidades da 

área pesquisada. Demonstram-se os valores absolutos e os percentuais obtidos 

para cada agrupamento através da Tabela 16 e dos Gráficos 14 (a) e (b), os últimos 

representam uma divisão dos dados constantes da Tabela 16. As respostas únicas 

foram registradas em 12 localidades e não constam da Tabela e dos Gráficos. 

Tabela 16 – Presença das formas lexicais de pipa (sem varetas) nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

pipa 31 54,4% 
papagaio 24 42,1% 
arraia 23 40,4% 
periquito 9 15,8% 
avião 8 14,0% 
ratinho 8 14,0% 
suru 5 8,8% 
balão 2 3,5% 
arara 1 1,8% 
bicudo 1 1,8% 
capota 1 1,8% 
morcego 1 1,8% 
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Gráfico 14 (a) – Percentual de presença das formas lexicais de pipa (sem varetas) nas 
localidades (superior a 15%) 

 

 

Gráfico 14 (b) – Percentual de presença das formas lexicais de pipa (sem varetas) nas 
localidades (inferior a 15%) 

 

O Gráfico 14 (a) e a Tabela 16 deixam transparecer que em 31 localidades 

(54,4%) a forma lexical mais utilizada é pipa. Papagaio (24) e arraia (23) também 

são frequentes nas localidades. Periquito ocorre em nove pontos da pesquisa, 

totalizando 15,8%.  

O Gráfico 14 (b) traz avião e ratinho documentados em 14% das localidades. 

As demais lexias podem ser vistas no Gráfico e correspondem a um percentual 

inferior a 10% de presença na área geográfica estudada. Há coocorrência de mais 

de uma destas formas lexicais em várias cidades.  
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As respostas para pipa (sem varetas) na forma de seus agrupamentos 

lexicais propostos permitiram a elaboração de duas cartas linguísticas baseadas no 

quadro “Todas as respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE I).  

Na Carta 18 – PIPA (sem varetas) – todas as respostas por localidade 

(superiores a 15%) – observam-se as localidades com respostas documentadas, 

que a seguir estão descritas. Não houve registro em três localidades, a saber: 

Aruanã (GO/120), Janaúba (MG/128) e Teófilo Otoni (MG/133). 

A leitura da Carta oferece uma visão da amplitude do uso de pipa, que ocorre 

em 10 dos 11 estados pertencentes à área geográfica estudada, deixando de 

ocorrer apenas no Espírito Santo. Observaram-se outros aspectos como: 

(i) Papagaio tem maior frequência em área de Falar Baiano (FB). Dentre 

as 24 localidades em que a lexia ocorre 15 estão na região de FB. Em Área de 

Controle (AC), ocorreu em nove localidades pertencentes aos estados de 

Pernambuco, Maranhão, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. 

(ii) Arraia tem presença pouco expressiva em Área de Controle (AC), 

ocorreu em seis localidades: Canto do Buriti (PI/037);  Maceió (AL/077); Goiás 

(GO/122); Catalão (GO/125); Uberlândia (MG/135) e Pirapora (MG/132). As outras 

17 localidades onde a lexia foi documentada estão em área de Falar Baiano (FB). 

(iii)  Periquito é uma lexia característica do Falar Baiano (FB), está 

documentada do centro ao leste do estado da Bahia. 

A Carta 19 – PIPA (sem varetas) – todas as respostas por localidade (inferiores 

a 15%) – espelha nitidamente as áreas de presença de avião e ratinho que, como 

visto, correspondem a 14% das localidades pesquisadas. A leitura da carta permite 

identificar que: 

(i) Avião está na Área de Controle (AC) – norte, em três localidades, e na 

área do Falar Baiano (FB) - nordeste, em Sergipe e na Bahia, com uma exceção 

para Barra (BA/084). 

(ii) Ratinho tem concentração em duas regiões bem demarcadas da área 

geográfica estudada: (a) na Área de Controle (AC) – sudeste, em 100% das 

localidades do Espírito Santo e (b) no sudoeste do Falar Baiano (FB), Goiás (ponto 
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121) e Minas Gerais (pontos 130 e 136), exceção para ponto fronteiriço em AC 

(MG/135). 

(iii) Suru, bicudo, capota e morcego, na Bahia, e arara, em Minas Gerais, 

são característicos de Falar Baiano (FB). 

(iv) Balão está em apenas dois pontos: um em FB e outro em AC. 

As respostas únicas estão no verso da Carta 19 – PIPA (sem varetas) - todas 

as respostas por localidade (inferiores a 15%). O Quadro 18 reúne as 13 

ocorrências. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

TO Pedro Afonso 023-4a curiquinha 
AL Arapiraca 076-4a camaleão/camaliãozinho 
AL Maceió 077-7a caxa 
BA Euclides da Cunha 083-4a barco 
BA Barra 084-4a jereca/jerequinha 
BA Caetité 096-1a bico-de-papagaio  
BA Carinhanha 097-1a rapinha 
BA Carinhanha 097-3a gaivota 
MT São Félix do Araguaia 104-1a bandera 
GO Goiás 122-1a cochim 
GO Goiânia 123-2a teleco 
MG Diamantina 134-1a mutuca 
ES Barra de São Francisco 188-4b papavento 

Quadro 18 - Respostas únicas por localidade e informante – pipa (sem varetas) 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIANÇAS Esconde-esconde  
Cabra-cega  

Tá aqui? ou lá?  
Esconde-esconde  

Cabra-cega  
Vai sair um refrega  

 
GATA Venha, venha, quem me pega  

Tou escondida aqui na adega  
E assim que você chega  

Se você não pára  
Vai pensar  

Que tem uma bruxa que te arranha bem na cara  
 

CRIANÇAS Tá esquentando  
Tá esfriando  
Cadê? Cadê?  

Esconde-esconde  
Bicho-papão  

Vai dar uma confusão  
 

CACHORRO Vem chegando, meu barão  
Tou atrás do teu portão  

Vais tomar uma lição  
Se te aproximares  

Vais pensar  
Que tem um diabo te mordendo os calcanhares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIANÇAS Tá escondido no curral  
Não vai ser muito legal  

Quem é? Quem é?  
 

Tá aqui? Ou lá?  
 

JUMENTO Venha, venha, meu rival  
Tou escondido no curral  
Não vou ser muito legal  

Se sair dos trilhos  
Vai pensar  

Que tem um fantasma que te chuta nos fundilhos  
 

GALINHA Venha, venha, com o trabuco  
Tou escondida atrás do cuco  

Preparando um arapuca  
Se tu me cutuca  

Vai pensar  
Que tem um dragão dando bicada na tua cuca  

 
GATA Vocês viram?  

GALINHA Co-co como eles co-correm!  
CACHORRO Agora eles não voltam mais  

JUMENTO Não!  
TODOS Vivaaaaa!! 

Esconde-Esconde 
Chico Buarque 

L. Enriquez Bacalov 
Sergio Bardotti 
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4.6 ESCONDE-ESCONDE64 

A brincadeira na qual um dos participantes, temporariamente de olhos 

fechados, aguarda os demais colegas se esconderem para depois procurá-los, 

objeto da pergunta 160 do QSL65, motivou um tratamento específico dos dados 

coletados. A organização das informações apuradas foi realizada em duas etapas 

distintas, como se verá no item “Descrevendo as estruturas linguísticas: 

agrupamentos”. Esconde-esconde foi a resposta mais utilizada pelos informantes 

para nomear a atividade lúdica e a denominação será utilizada para todas as 

generalizações feitas para a brincadeira. 

Em toda a área geográfica estudada (57 localidades) documentaram-se 

respostas para a questão e as lexias obtidas foram: esconde-esconde, esconder, se 

esconder, pique-esconde, esconderijo, esconder o olho, pique, cobra-cega, 

bacondê, bicho, pega-pega, picula e respostas únicas. A presença das formas 

lexicais, nas localidades pesquisadas, demonstra que a brincadeira é conhecida na 

atualidade.  

                                            
64 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: Disponível em: <http://letras.terra.com.br/chico-buarque/85961/>. Acesso em: 06 
jun. 2011. 
Fonte da imagem: “Jeu de cache-cache - Marie-Madeleine Franc-Nohain”. Disponível em: 
<http://magalerieaparis.wordpress.com/category/marie-madeleine-franc-nohain/>. Acesso em: 28 nov. 
2011. 
65 “Como se chama a brincadeira em que uma criança fecha os olhos, enquanto as outras correm 
para um lugar onde não são vistas e depois essa criança que fechou os olhos vai procurar as 
outras?” (COMITÊ... 2001, p. 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Crianças brincando de esconde-esconde, pique-esconde, bacondê ou escondidas. 
Fonte: Disponível em: <http://psicoambiental.wordpress.com/2010/05/11/esconde-esconde/>. Acesso 
em: 28 nov. 2011. 
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4.6.1 Pesquisando em dicionários 

Para a indicação das informações dicionarizadas, a ordem de  apresentação 

das obras neste capítulo é a seguinte: Houaiss (2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) 

e Cascudo (1954). O Apêndice V – Quadro resumo – Esconde-esconde – pesquisa 

em dicionários de língua portuguesa – traz o detalhamento da consulta às obras.  

A pesquisa em dicionários revelou que a forma esconde-esconde é registrada 

como verbete em 3 das 4 obras consultadas. Deixou de figurar em Cascudo (1954). 

HOUAISS (2002) 

Esconde-esconde está dicionarizada em Houaiss (2002) como o “jogo infantil 

em que um participante escondido deve ser encontrado pelos demais”. (grifo nosso). 

A definição, estranhamente ao que se conhece para a atividade lúdica, trata de um 

participante que se esconde para outros procurarem. Em geral, a brincadeira 

processa-se exatamente ao contrário: um participante procura os outros que se 

esconderam, enquanto o primeiro, temporariamente, estava de olhos fechados. 

O autor registra as variantes: bacondê, escondidas, escondido, manja, 

pegador, tempo-será. 

Ao serem consultadas, em Houaiss (2002), as formas indicadas no verbete 

esconde-esconde, observou-se que todas as variantes ocorrem como entradas 

independentes e remissivas a esconde-esconde. Da leitura de cada verbete se pode 

destacar que: (i) não houve qualquer ampliação da definição proposta no verbete 

esconde-esconde, no que tange à execução da brincadeira; (ii) em bacondê, 

registra-se que a forma é um regionalismo de Alagoas; (iii) em escondidas e 

escondido apenas há a remissão para esconde-esconde; (iv) em manja e em tempo-

será, registra-se ser regionalismo do Brasil e (v) em pegador, além do registro de 

regionalismo do Brasil, há uma remissão para o verbete pique (na acepção 1) e a 

indicação de sinonímia para pega-pega. 

Diante da indicação apresentada em pegador, buscou-se o verbete pique, que 

não corresponde, entretanto, à brincadeira em questão, como se verá a seguir (cf. 

4.8 PEGA-PEGA). 
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Os dados coletados na amostra trouxeram à luz as lexias bicho, cobra-cega, 

esconder, se esconder, esconder o olho, esconderijo, pega-pega, picula e pique-

esconde, não indicadas como variantes no verbete esconde-esconde. 

Da pesquisa em Houaiss (2002), constatou-se que: (i) bicho é um verbete que 

contém outras acepções não aplicáveis à brincadeira; (ii) pique- esconde não é um 

verbete; (iii) no verbete esconder, além do significado amplo aplicável ao verbo, não 

há referências ao uso do infinitivo nominalizado e com acepção de brincadeira; (iv) 

esconderijo, além de significar um local onde algo ou alguém possa estar escondido, 

não consta como sinônimo de brincadeira; (v) cobra-cega, pega-pega e picula não 

foram identificadas com o mesmo valor significativo de esconde-esconde. Para as 

lexias são tecidos comentários nos capítulos seguintes (cf. 4.7 COBRA-CEGA, 4.8 

PEGA-PEGA e 4.9 PIQUE (local combinado). 

FERREIRA (1999) 

Em Ferreira (1999) esconde-esconde aparece como o “jogo infantil em que 

uma criança deve sair à procura das demais, que se esconderam”. (grifo nosso). 

Aqui, encontra-se a definição que corresponde à atividade lúdica como proposta na 

formulação da questão 160 (QSL), não havendo, entretanto, menção a ficar de olhos 

fechados enquanto os outros vão para um lugar onde não possam ser vistas. 

Na obra, para o jogo infantil, constam as mesmas variantes apontadas por 

Houaiss (2002): bacondê, escondidas, escondido, manja, pegador, tempo-será. A 

consulta aos verbetes revelou remissão ao verbete esconde-esconde. O único 

destaque deve ser efetuado para a variante escondidas que é indicada como 

lusitanismo, característica não assinalada em Houaiss (2002). As demais lexias 

(bacondê - AL, manja e tempo-será) estão descritas de maneira similar, diferindo por 

serem vistas como brasileirismos em Ferreira (1999) e como regionalismos em 

Houaiss (2002). Pegador recebe igual tratamento (variante a ser descrita em 4.8 

PEGA-PEGA). 

Para as variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002), não havendo 

outros destaques. 
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AULETE (2006) 

Na obra de Aulete (2006), versão original, no verbete esconde-esconde, 

apresenta-se a definição da atividade lúdica de modo bastante amplo e impreciso: 

“certo jogo popular; escondido.” A definição, nos moldes em que está proposta, cabe 

para qualquer brincadeira, qualquer “jogo popular” e “escondido” pode ser lido como 

uma variante. No verbete escondido tem-se: “Jogo das escondidas [...] brinquedo 

das crianças, em que todas, menos uma, se escondem para serem procuradas por 

esta”. Da leitura do verbete, percebem-se dois pontos importantes: (i) a definição é 

um pouco mais precisa e próxima da brincadeira estudada e (ii) registra-se a 

variante “jogo das escondidas”. 

A versão atualizada do verbete do dicionário traz esconde-esconde com uma 

definição mais ampla, a mais completa encontrada na pesquisa, como se vê 

proposto: “[...] Brincadeira infantil em que uma criança fica de rosto encoberto por 

algum tempo e, depois, sai à procura das outras, que se esconderam; a primeira que 

for encontrada toma o lugar da que a achou”. (AULETE, 2006). No verbete, 

registram-se as variantes: escondidas, escondido e tempo-será. Não há referência a 

manja e a bacondê, presentes em Houaiss (2002) e Ferreira (1999). 

Da análise dos verbetes das três variantes, destacam-se os seguintes pontos: 

(i) escondidas, no verbete original remete para escondido e no atualizado, registra-

se como lusitanismo e remete para esconde-esconde; (ii) escondido, na versão 

atualizada, remete-se para esconde-esconde. A versão original para esconde-

esconde já foi explorada anteriormente e (iii) tempo-será, embora não anunciada 

como variante na versão original, consta como verbete nas duas versões. Na versão 

atualizada, define-se a lexia e indica-se tratar de brasileirismo e remete-se ao 

verbete esconde-esconde. Na versão original, trata-se de um brasileirismo, definido 

de forma similar e com registro das variantes: “[...] manjai, manjar, manchai e 

pegador”. (AULETE, 2006). 

Tendo havido o registro das variantes “manjai, manjar, manchai e pegador”, 

recorreu-se à consulta aos verbetes: (i) manja ocorre apenas na versão original 

como: “[...] (Bras.) jogo de crianças, o mesmo que tempo-será.” e (ii) pegador é 

classificado como verbete novo e dentre outras acepções estão: “6 Ver pega” e “7 

Ver esconde-esconde”. 
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Para as variantes coletadas na amostra (bacondê, bicho, cabra-cega, 

esconder, se esconder, esconder o olho, esconderijo, pega-pega, picula, pique e 

pique-esconde), a análise, que foi realizada com base nas definições dadas em 

Aulete (2006), não coincide, na sua totalidade, com as anteriormente apresentadas 

em referência às consultas em Houaiss (2002) e em Ferreira (1999). Vejam-se as 

observações para os pontos divergentes: (i) bacondê não é um verbete e (ii) pique, 

no verbete original, além das acepções para outro brinquedo (cf. 4.8 PEGA-PEGA e 

4.9 PIQUE (local combinado)), remete para tempo-será, chegando, desta forma, a 

ficar entendido que pique corresponde também a esconde-esconde. Os demais itens 

não recebem análise divergente. 

CASCUDO (1954) 

Como dito no início do item, esconde-esconde não é um verbete em Cascudo 

(1954). A busca pela brincadeira na obra pautou-se pelas variantes conhecidas 

através dos outros dicionários. Não constam como verbetes: bacondé, escondidas, 

escondido, pegador e tempo-será. Das variantes documentadas na amostra: bicho é 

um verbete com outras acepções; o verbo esconder, pega-pega, picula e pique-

esconde não são verbetes na obra. 

Manja e cabra-cega são verbetes utilizados para definir outro brinquedo 

estudado, de que tratam outros capítulos. 

Pique, embora presente com outras acepções, é a grande oportunidade de 

ver que o autor registra o brinquedo aqui estudado. Ao final do verbete há uma 

remissão para maria-macumbé. 

Maria-macumbé: um “Brinquedo infantil, que consiste em esconderem-se as 

crianças para que uma, que fica de costas ou de olhos vendados, as procure e 

agarre alguma. [...] O mesmo que pique.” (CASCUDO, 1954). 

Conhecer essa última lexia indicada, não registrada como variante nos três 

dicionários anteriormente consultados e não presente na amostra, motivou a volta a 

Houaiss (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006). 

Em Houaiss (2002), encontra-se: “Regionalismo: Sul do Brasil. brincadeira 

infantil em que todas as crianças, com exceção de uma, se escondem para serem 

procuradas por esta; maria-condé, maria-mucanguê” e se recomenda “ver sinonímia 

de pega-pega”. Destaca-se que a definição aqui apresentada é mais próxima da 
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conhecida execução da brincadeira esconde-esconde, diferentemente do que se viu 

na definição apresentada no verbete esconde-esconde do mesmo autor. No verbete 

pega-pega ocorre, em variantes, menção a maria-macumbé. 

Em Ferreira (1999) tem-se: “[...] Bras. Sul. V. pique1 (3)”. Observe-se que a 

definição do autor não revela maria-macumbé como “esconde-esconde” e sim “pique 

ou pega-pega”. 

Aulete (2006), somente na versão original do dicionário, traz o verbete, que 

diz: “(Bras., Rio de Janeiro) - o jogo das escondidas; maria-congueira”. 

Da ampla leitura empreendida, em resumo, se pode concluir que: 

(i) A brincadeira objeto da questão 160 (QSL) está dicionarizada nas 4 

obras consultadas: em Cascudo (1954) como maria-macumbé; em Houiass (2002) 

através da junção dos conceitos apresentados em esconde-esconde e maria-

macumbé; em Ferreira (1999) por esconde-esconde, embora de modo resumido 

(deixando de mencionar a necessidade de haver um participante que fica 

temporariamente de olhos fechados) e em Aulete (2006), verbete atualizado 

(esconde-esconde), de modo mais amplo e completo.  

(ii) Nas obras, quando estão indicadas as formas remissivas, há, em 

alguns casos, indicações para brincadeiras diferentes, confundem-se pique ou pega-

pega, cabra-cega e esconde-esconde.66 

(iii) Escondidas, escondido, manja67, pegador e tempo-será, registradas 

como variantes nos dicionários, não foram documentadas na amostra. 

(iv) Das lexias registradas como variantes nos dicionários, bacondê foi a 

única documentada na amostra. 

(v) Das lexias registradas na amostra, pique (como vista em Cascudo 

(1954), remissiva a maria-macumbé) e pega-pega (enquanto variante anotada de 

                                            
66 Pode-se destacar uma possível análise baseada em homonímia entre as lexias e que não será 
aprofundada aqui. 
67 Registre-se que, em Janaúba/MG, para a resposta à pergunta 162 - PEGA-PEGA, os informantes 
128/01 e 128/04 apresentaram a resposta “mancha”, considerada na análise uma versão do 
brinquedo de se esconder, com execução diferente da que se procura obter com a questão QSL 160. 
Havia a necessidade de desenho de um círculo ou um quadrado no terreno e há uma variação 
“esconder” para depois “pegar”. Os participantes poderiam ser salvos caso entrassem no 
círculo/quadrado desenhado. (cf. 4.8 PEGA-PEGA). 
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pegador) foram as únicas documentadas em dicionários com a acepção da 

brincadeira objeto da questão 160 (QSL). 

4.6.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Após levantamento de dados referente à pergunta 160 do QSL, obtiveram-se 

44 formas lexicais diferentes, as quais foram reunidas em grupos lexicais, gerando 

14 agrupamentos.  

Como informado na introdução do capítulo, o trabalho com os dados 

coletados para esconde-esconde exigiu tratamento mais detalhado do que o 

dispensado para os outros brinquedos e brincadeiras vistos nos capítulos anteriores. 

O número de respostas computadas para a pergunta 160 do QSL chegou à 

casa das 260 ocorrências: o número de não obtidas é baixo (NS/NL/NO = 24) e o 

universo estudado é de 236 respostas válidas. Das 236 respostas válidas, 203 

podem ser reunidas no que se chamou de formas com sema “esconder” (86%). As 

outras formas reunidas representam 14% da amostra. Ao ser observada a Tabela 

17, veem-se as informações em dados absolutos e em percentual. Da Tabela 17, 

pode-se extrair o Gráfico 15 que demonstra a presença de sema “esconder” versus 

as demais respostas reunidas. 

Todas as considerações que serão feitas a seguir sobre os agrupamentos 

estão pautadas na divisão dos dados nos dois blocos distintos. A cartografia dos 

dados também está apresentada deste modo. 

Tabela 17 – Frequência das formas lexicais de esconde-esconde – todas as 

respostas (sema “esconder” e outras formas reunidas) 

 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

sema "esconder" 203 86,0% 
outras formas reunidas 33 14,0% 
total 236 100,0% 

 



281 

 

Gráfico 15 – Percentual das formas lexicais de esconde-esconde - todas as respostas (sema 
“esconder” e outras formas reunidas) 

Veja-se também a Tabela 18 com todas as respostas organizadas por valor 

absoluto e percentual. 

Tabela 18 – Frequência das formas lexicais de esconde-esconde – todas as 

respostas (sema “esconder” e outras denominações) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

sema "esconder" 203 86,0% 
pique 5 2,1% 
cobra-cega 5 2,1% 
bacondê  4 1,7% 
bicho 3 1,3% 
pega-pega 2 0,8% 
picula 2 0,8% 
respostas únicas 12 5,1% 
Total 236 100,0% 

A proposta de agrupamentos, como descrita adiante, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas, simplificação de diminutivos e a redução de 

lexias complexas (compostas com verbos de ação) para lexias compostas ou 

simples (redução da variação presença/ausência de verbos). 

Nos Quadros 19 e 20 apresenta-se o resumo dos agrupamentos propostos. O 

Apêndice J traz todas as ocorrências documentadas para a brincadeira (com as 

variantes fônicas, os diminutivos e a presença de verbos de ação, por exemplo). 

 

86% 

14% 

Esconde-esconde 
sema "esconder" x outras formas reunidas  

todas as respostas 

sema "esconder" outras formas reunidas
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

bacondê maria bacondê; bacondê 
bicho bicho; brincar de bicho 
cobra-cega cabra-cega; cobra-cega; cobrinha-cega 
pega-pega pega-pega 
picula picula 
pique pique; pique-pique 

respostas únicas 
(outras denominações) 

brincar de gato; brincar de manja; brincar de tonga; gingolô/ 
jongolô; nego fugido; o rabo da gata; pau-doce; picolê; pinta-
escura; role; trisca; tao-tao  

Quadro 19 — Formas lexicais de esconde-esconde – agrupamentos (outras denominações) 
 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

esconde-esconde brincadeira de esconde-esconde; brincar de esconde-esconde; 
de esconde-esconde; esconde-esconde 

esconder brincadeira de esconder; brincar de esconder; brinquedo de 
esconder; de esconder; esconder 

esconder o olho esconder o olho 
esconderijo esconderijo 

pique-esconde pique de esconde-esconde; pique de esconder; pique-esconde 

se esconder brincando de se esconder; brincar de se esconder; picula de se 
esconder; se esconder 

respostas únicas 
(sema “esconder”) esconda; esconde; sobe-esconder 

Quadro 20 — Formas lexicais de esconde-esconde – agrupamentos (variantes de sema “esconder”) 

No conjunto apresentado no Quadro 19, observam-se os agrupamentos 

propostos que seguem detalhados: 

(i)  Bacondê teve como elemento aglutinador a forma “bacondê”. A 

presença de “maria” é registrada em apenas uma ocorrência, não motivando a 

identificação do rótulo como “maria bacondê”. (cf. exemplo (91)).Também a pesquisa 

em dicionários revelou a forma bacondê, não havendo menção ao uso da lexia 

“maria” em sua composição. 

(91) INF. – Aqui usa de e de  Maria Bacondê iscondi-iscondi.

(Inq. 128/02 (Janaúba - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

(ii)  Pega-pega e picula, agrupamentos que não apresentaram variações. 
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(iii)  Bicho é rótulo para o agrupamento que reúne as lexias “bicho” e 

“brincar de bicho” (com redução da variação presença x ausência de verbo de 

ação68). Veja-se o exemplo (92) com a fala da informante de Natividade - TO. 

(92) INF.– É, brincar de cobra-cega. 

INQ. – Agora essa outra não põe nada nos olhos, uma criança vai pra um cantinho e 

as outras vão... 

INF.– , aí ela vira lá, enquanto as outras esconde, aí depois ela Brincar de esconder

vai caçar. 

INQ. – Como chama essa brincadeira? 

INF.– Brincar de esconder, , também que eles de esconde-esconde brincar de bicho 

fala. 
(Inq. 024/04 (Natividade - TO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

(iv) Pique é o elemento aglutinador de “pique” e “pique-pique” e foi 

considerado um agrupamento distinto de pique-esconde por não conter o sema 

“esconder” e ser distintivo por parte dos falantes com se vê através dos depoimentos 

das informantes de Januária - MG (93) e de Goiânia - GO (94). 

(93) INF. – né? [...] Brincá de Iscondê Pique-pique 

INQ. – Pique-pique, brincar de esconder é o mesmo nome? É a mesma brincadeira? 

INF. – É , é Brincá de Iscondê. Quando... Quando eu era criança é Brincá de Iscondê  

mas, hoje eles usa esses dois nomes... ... Pique-pique e... e... e Brincá de Pique

Iscondê. 
(Inq. 127/04 (Januária - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(94) INQ. – E aquela brincadeira em que uma criança fecha os olhos... 

INF. – Cabra- cega. 

INQ. – Como que é a cabra-cega? 

INF. – Tampa e ela sai é... né, procurando.  

INQ. – E aquela que a criança fecha os olhos enquanto outras se escondem. 

INF. – . Pique

INQ. – Como que é o pique? 

INF. – Cê conta de um a dez e todo mundo isconde assim ó... Cê debruça numa 

árvore, numa parede e conta até dez. E enquanto cê conta até dez todo mundo 

esconde.   

INQ. – Aí a… 

INF. – Aí ela vira e vai procurar.  

INQ. – Isso é pique? 
                                            
68 Para estudo de presença x ausência de verbo de ação, consultar a seguir os agrupamentos de 
sema “esconder”. 
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INF. – É, aí éh... ela... se ela vê as pessoa ela sai correno e bate a mão. Aonde ela 

pegá é aquela que vai escondê o rosto.   

INQ. – Ah, e essa brincadeira chama pique? 

INF. – É. 
(Inq. 123/04 (Goiânia - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(v)  Cobra-cega é o elemento aglutinador do conjunto “cabra-cega”, “cobra-

cega”, “cobrinha-cega”. No agrupamento, houve simplificação de diminutivo e 

também da variação “cabra” (1 ocorrência) e “cobra” (3 ocorrências). Os exemplos 

(95) e (96) demonstram a segurança dos informantes em garantir que se trata do 

brinquedo cuja denominação se quer obter a partir da formulação da questão 160 

(QSL), não havendo erro de interpretação ao se considerar a questão 161(QSL).69 

(95) INQ.- Aquela brincadeira em que uma criança fecha os olhos enquanto as outras 

correm pra se esconder noutro lugar?  

INF.- Aqui chama de .   cabra-cega

INQ.- Mas... como é que é essa brincadeira? 

INF.- É isso, cê coloca um pano no no... 

INQ.- Não, mas essa num coloca pano, ela.... 

INF.- Fecha o olho também, mesma coisa, aí sai procurano, é , esconde-esconde

, , essas treis palavra. cabra-cega pique

INQ.- Ah, mas a da cabra-cega o senhor falou põe o pano? 

INF.- A cabra-cega usa pô um pano, né e a pessoa sai às vezes com uma vareta na 

mão, tentando bater, tem chicotinho-queimado também que é a mesma coisa. 

INQ.- E como é que chama, por exemplo, tem a brincadeira aí que o senhor falou 

esconde-esconde, né tal.  

INF.- É pique. 

INQ.- Pique também? 

INF.- É, o esconde-esconde pode sê chamado de pique também. 
(Inq. 123/07 (Goiânia - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo - grifo nosso) 

 

(96) INF. – É... chama... vamu , aí... brincá de cobra-cega

INQ. – É ... é cobra-cega que chama? 

INF. – É... tapa aqui aí... depois corre todo mundo... 

INQ. – Esse... não, assim... eu não sei se é o mesmo, mas assim, esse não chega a 

tapar com o pano não, ele fica assim, aí os outros vão para um lugar... 

INF. – Mas é o mesmo... 

                                            
69 Referências às respostas da questão 161 (QSL - cabra-cega) obtidas durante a formulação de 160 
(QSL - esconde-esconde) são amplamente discutidas no capítulo 4.7 COBRA-CEGA. 
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INQ. – É o mesmo? É? O que não pod... o que não tapa com o pano, é cabra-cega? 

E o que tapa também? 

INF. – Isso. 

INQ. – A senhora chama os dois de cabra-cega? 

INF. – É. É, aí sai correndo sem saber que...  giros eles tomaram, né?  

INQ. – Os outros foram para algum lugar que não podem ser vistos, às vezes um se 

esconde atrás da porta, outro no guarda-roupa... 

INF. – É 

INQ. – E o que estava lá, esperando, contando, às vezes... 

INF. – Aí hoje eles chama de ... vamu brincá de iscondi-iscondi iscondi-iscondi

INQ. – Mas antigamente os dois era cabra... co.. co... cobra-cega? 

INF. – Cobra-cega, era. 

INQ. – Era? 

INF. – Era...  brinca de iscondi-iscondi

INQ. – Ah! Então hoje tem diferença... o que corre... 

INF. – Claro... claro... 
(Inq. 085/04 (Irecê - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

(vi)  Respostas únicas é o rótulo para todas as formas com apenas uma 

ocorrência e que não se enquadravam entre os critérios adotados para os 

agrupamentos especificados e descritos anteriormente. Totalizam 12 ocorrências. 

(cf. Quadro 21). Os registros de respostas únicas são bem distintos, como se 

exemplifica em (97) e (98). 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 

 brincar de gato; brincar de manja; brincar de tonga; gingolô/ 

jongolô; nego fugido; o rabo da gata; pau-doce; picolê; pinta-

escura; role; trisca; tao-tao brincar de gato  

Quadro 21 — Agrupamento lexical - respostas únicas (esconde-esconde) 

(97) INF. – Eles chama  e de... . de brinca de iscondê trisca

INQ.– Como é trisca? 

INF. – Se isconde outro vai caçar, se triscar antes de entrar na roda, eles chamam 

de... trisca e o outro já vai ser aquele que vai ficar esperando pra caçar os outros. 
(Inq. 037/04 (Canto do Buriti - PI) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(98) INQ. – Mas,é, é num é... não amarra nada não, ela corre pra num ser vista e a 

criança que fechou os olhos sai depois procurando pra ver onde é que as outras tão, 

elas tão ali junto, uma fecha os olhos as outras corre, corre, cada uma bota num 
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lugar, fica ali disfarçada num lugar e aquela que fechou os olhos abre os olhos e sai 

procurando. 

INF. – (inint) eu já brinquei disso (inint) agora eu esqueço o nome. Tem o , nego fugido

deve sê nego fugido 

INQ. – Sim, e o nego fugido é assim, como é? Ele... 

INF. – É, a gente fica escondido. 

INQ. – Sim. 

INF. – E os otos sai pa se escondê. 

INQ. – Sim. 

INF. – Ai a gente que tá, aí quando se esconde, aí ele se esconde e grita: pode 

vim!...a gente ai sai gritano: “nego fugido!” 

INQ. – Sim. 

INF. – Ai,ai o oto diz: capitão do mato!, (inint) arreda, arreda que lá vai o gato...  
(Inq. 091/03 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

A análise estatística das respostas organizadas nos agrupamentos 

anteriormente descritos segue demonstrada através da Tabela 19, um extrato da 

Tabela 18, e do Gráfico 16, através dos quais se pode ver a distribuição das lexias 

agrupadas.  

Tabela 19 – Frequência das formas lexicais de esconde-esconde – todas as 

respostas (outras denominações) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

pique 5 2,1% 
cobra-cega 5 2,1% 
bacondê  4 1,7% 
bicho 3 1,3% 
pega-pega 2 0,8% 
picula 2 0,8% 
respostas únicas 12 5,1% 
Total 33 13,90% 
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Gráfico 16 – Presença das formas lexicais de esconde-esconde (outras denominações) 

Concluídos os agrupamentos de outras denominações para a atividade lúdica 

de se esconder para depois ser localizado, descrevem-se, a seguir, os 

agrupamentos de sema “esconder”. (cf. Quadro 20). 

No conjunto sema “esconder”, não foram identificadas variações fônicas 

dignas de registro como especificidades70. A principal variação está na presença x 

ausência do verbo de movimento “brincar”, do qual na análise realizada, opta-se por 

omitir o uso quando detectado (“brincar de” ou “brincando de”). Todas as ocorrências 

para as quais se obteve uso do verbo “brincar” podem ser vistos no Apêndice J.  

Entende-se que esse segmento é um elemento complementar à resposta do 

informante, próprio da construção do pensamento e emissão da resposta durante a 

realização do inquérito linguístico. Poderia ter sido emitido por outros informantes 

em outros contextos de fala menos monitorada. “Brincar” não necessariamente 

compõe o nome da brincadeira. Em (92) e (99), o uso do verbo “brincar” é visto 

numa relação ampla, comum ao uso da língua no contexto social, própria de um 

diálogo que se pode observar entre o informante e o inquiridor até chegar a desfazer 

qualquer equívoco de interpretação. 

(99)  INQ. – Essa aí não, ele fica aqui, aí vamos dizer um vai pra lá, outro vai pra lá, aí 

pronto “Já pode ir!”, aí ele abre o olho e vai catar onde é que estão.  

INF. – Chicotinho tá queimado... 

INQ. – Vai procurar... 

                                            
70 Em contextos de pretônicas, o alteamento da vogal inicial em “iscondê”   é comum no 
português do Brasil e está presente em “iscola”   ou “iscada”   entre outros vocábulos. 

2,1% 2,1% 
1,7% 

1,3% 
0,8% 0,8% 

5,1% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

%
 d

e 
oc

or
rê

nc
ia

s 

formas lexicais 

Esconde-esconde (outras denominações) 
todas as respostas 



288 

INF. – Eu sei como é essa daí também, já esqueci essa daí também, num tô 

lembrada mai não. Que os menino esconde... ... esconde-esconde brinca de esconde-

esconde. 

INQ.– Hum... aí tá. 

INF.– É, .  esconde-esconde

(Inq. 089/04 (Seabra - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Um outro item lexical que foi recorrente, embora em número reduzido, foi 

“brincadeira de”. Opta-se também pela omissão do item lexical (critério simplificação 

de lexias complexas), pelas questões de interação verbal consideradas para 

“brincar” e, também, por pressupor uma possível repetição da fala do inquiridor 

quando da resposta do informante, uma vez que a formulação da questão 160 (QSL) 

prevê a menção ao item lexical “brincadeira”: “Como se chama a brincadeira em que 

uma criança fecha os olhos [...]” (COMITÊ... 2001, p. 34). (grifo nosso). Há uma 

única ocorrência de “brinquedo de” que também foi enquadrada como uma 

referência à formulação da questão. 

Os agrupamentos propostos são: 

(i)  Esconde-esconde e esconder que não apresentam particularidades 

dignas de nota, uma vez adotadas as premissas descritas anteriormente. 

(ii)  Esconder o olho, descrito como agrupamento distinto de esconder, por 

ter sido a lexia identificada apenas na localidade de Pedra Azul (MG/129), a qual, 

em alguns itens lexicais apurados na análise, tem apresentado outras formas únicas 

na amostra (ex. china = bola de gude71 e brincar de maria = pega-pega). Além disto, 

causou estranheza não se falar de “esconder as pessoas”, “o corpo” ou “objetos” 

indicando outra variante de execução. Veja-se o exemplo (100): 

(100) INF. – , eles falam assim... Iscondê o olho

INQ. – E... como é... como é que brinca assim dessa? 

INF. – Eles falam assim: bora brincá de Isconde o olho [...] 
(Inq. 129/02 (Pedra Azul - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

                                            
71 Na amostra, china ocorre apenas em Pedra Azul - MG (ponto 129), mas é conhecida em outras 
localidades do estado e que não fazem parte da área geográfica pesquisada. Consulte-se, por 
exemplo, a carta 30 do Esboço de Atlas Linguístico de Minas Gerais. (RIBEIRO, ZÁGARI, PASSINI ; 
GAIO, 1977). 
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(iii)  Esconderijo, também descrito como agrupamento distinto de esconder, 

ocorre em três localidades distintas, duas na Bahia e uma no Piauí. Os exemplos 

(101) e (102) ilustram o agrupamento. 

(101) INF. – A gente chamava de , chamava de bacondê, , a gente bacondê iscondirijo

chamava bacondê e iscondirijo. 
(Inq. 097/03 (Carinhanha - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(102) INF. – ... Iscondirijo

INQ. – Hum.. 

INF. – ...que eles chama. 

INQ. - E depois a que tava aqui vai procurá? 

INF. – É.. é. 

INQ. – É assim? E tem outros nomes pra essa brincadeira? 

INF. – Não, só esse mesmo. 
(Inq. 038/01 (Corrente - PI) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(iv)  Pique-esconde, um agrupamento que, além das ocorrências de pique-

esconde, reune duas outras variantes: pique de esconder e pique de esconde-

esconde. Esta última, definida para o agrupamento pique-esconde e não para o 

agrupamento esconde-esconde pela origem geográfica do informante que emitiu a 

resposta (MG é área geográfica de presença de pique-esconde). Consultem-se a 

seguir os exemplos (103) e (104) que revelam algumas ocorrências do 

agrupamento. 

(103) INF.- Ah, esse é um tal que eles fala , né? pique de esconde-esconde

(Inq. 130/03 (Unaí - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(104) INQ – Mas essa outra esconde os olhos ali, as outras vão... 

INF – Esconder? 

INQ – Como? 

INF – Vão esconder as outras? 

INQ – É, os outros, aí depois essa que tava com o olho fechado vai procurar.  

INF – que a gente chama aqui. Pique de esconder 

INQ – Pique de esconder? 
(Inq. 121/03 (Formosa - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(v)  Se esconder é um agrupamento que recebeu um tratamento 

diferenciado. Desde o levantamento dos dados e na fase de audição de inquéritos, 

era marcante a segurança com que os informantes se reportavam à brincadeira com 
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o uso do reflexivo (cf. exemplos (105), (106) e (107). O uso do pronome pareceu 

relevante e foi tratado em separado quando da fase de agrupamentos (outra 

hipótese seria reunir todas as ocorrências no agrupamento esconder). Consultaram-

se, desta forma, as localidades em que ocorriam respostas com “esconder” 

associado ao uso do pronome “se”. Embora se possa ver que coocorrem “esconde-

esconde”, “esconder” e “se esconder”, a área geográfica em que ocorre “se 

esconder” é passível de identificação e estudo. Decidiu-se pela criação do 

agrupamento e posterior cartografação das respostas, como se verá a seguir. Houve 

uma única resposta em que foi documentada a forma “picula de se esconder” esta 

foi reunida no agrupamento. 

(105) INF. – , né?  S’iscondê

INQ. – Hã? 

INF. – Vai S’iscondê, né? 

INQ. – Como é que a gente chama isso? 

INF. – . Brincá de S’iscondê

(Inq. 073/03 (Petrolina - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(106) INF. –  É . s’iscondê

INQ. – Hã? 

INF. – . S’iscondê

(Inq. 093/02 (Salvador - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(107) INF. – Cabra-cega. 

INQ. – Essa...não, essa aqui, a criança...Uma criança fica ali e outras correm pra um 

lugar onde não são vistas. Depois essa abre os olhos e vai procurá...   

INF. – Eu sei é . picula de se escondê

INQ. – Hum... 

INF. – É . picula de se escondê

(Inq. 088/04 (Algoinhas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(vi)  Resposta únicas (sema “esconder”) é um agrupamento que foi 

estabelecido para dar conta de 3 respostas que não se enquadraram nos demais 

agrupamentos e que continham sema “esconder”. As respostas são esconda (2 

ocorrências, uma em caso misto); esconde; sobe-esconder. Veja-se, no exemplo 

(108), a resposta da informante de Pedro Afonso - TO e a tentativa de obtenção de 

outra resposta. 
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(108) INF. – E o tal de . esconda

INQ. – Já ouviu outro nome? 

INF. – Não. 
(Inq. 023/02 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

A análise estatística dos dados da amostra referente aos agrupamentos de 

sema “esconder” demonstra que esconde-esconde é forma lexical mais utilizada 

pelos falantes, com 40% das ocorrências. Pique-esconde e esconder aparecem com 

21% das ocorrências, seguido de se esconder com 14,2%. Os demais valores 

absolutos e em percentual podem ser consultados na Tabela 20 e no Gráfico 17. 

Destaca-se que a Tabela 20 foi elaborada a partir das ocorrências de sema 

“esconder” que constam da Tabela 18, a que se somaram mais 15 ocorrências que 

refletem as variações na fala de um mesmo informante (casos mistos). Ao final do 

Apêndice J, podem ser consultados os casos de duplas respostas distintas dentro do 

sema “esconder”. Para ilustrar o exposto, vejam-se os exemplos (109) e (110). 

(109) INF.- , , eu brincava de pique-esconde. Esconde-esconde pique-esconde

(Inq. 136/02 (Patos de Minas - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(110) INF.- A gente chama ela , , né. brincá de escondê pique-escondi

(Inq. 120/01 (Aruanã - GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

Tabela 20 – Frequência das formas lexicais de esconde-esconde – todas as 

respostas (variantes do sema “esconder”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

esconde-esconde 88 40,2% 
esconder 46 21% 
pique-esconde 46 21% 
se esconder 31 14,2% 
esconderijo 3 1,4% 
esconder o olho 2 0,9% 
respostas únicas 3 1,4% 
Total  219 100,0% 
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Gráfico 17 – Percentual das formas lexicais de esconde-esconde – todas as respostas 
(variantes do sema “esconder”) 

 

4.6.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Esconde-esconde, englobando todos os agrupamentos descritos (sema 

“esconder” e “outras denominações”), documenta-se em 100% das localidades da 

área pesquisada. Como dito, as lexias documentadas, na forma de seus 

agrupamentos, são: esconde-esconde, esconder, se esconder, pique-esconde, 

esconderijo, esconder o olho, pique, cobra-cega, bacondê, bicho, pega-pega, picula 

e respostas únicas. 

A presença das formas lexicais, nas 57 localidades pesquisadas, está 

demonstrada em valor absoluto e em percentuais nas Tabelas 21 e 22 e nos 

Gráficos 18 e 19. Registre-se que a Tabela 22 é um detalhamento dos 86% de 

ocorrências de sema “esconder. Os gráficos foram organizados com base em 

tabelas distintas de modo a manter espelhados os agrupamentos propostos e 

descritos no item anterior deste capítulo e objetivando uma melhor visualização da 

informação. 

Para apresentação dos dados de presença em localidades, nas tabelas e nos 

gráficos não estão indicadas as respostas únicas. 
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Tabela 21 – Presença das formas lexicais de esconde-esconde nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

sema "esconder" 57 100,0% 
pique 4 7,0% 
cobra-cega 4 7,0% 
bacondê 4 7,0% 
bicho 3 5,3% 
pega-pega 2 3,5% 
picula 2 3,5% 

 

Tabela 22 – Presença das formas lexicais de esconde-esconde nas localidades 

pesquisadas (variantes do sema “esconder”) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

esconde-esconde 44 77,2% 
esconder 29 50,9% 
pique-esconde 24 42,1% 
se esconder 17 29,8% 
esconderijo 3 5,3% 
esconder o olho 1 1,8% 

 
 
 

Gráfico 18 – Percentual de presença das formas lexicais de esconde-esconde nas localidades 
(outras denominações) 
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Gráfico 19 – Percentual de presença das formas lexicais de esconde-esconde nas localidades 
(variantes do sema “esconder”) 

A leitura dos Gráficos 18 e 19 permite concluir que as “outras denominações” 

ocorreram em menos de 8% das localidades. De modo análogo, também com 

menos de 8% de presença em localidades estão as respostas esconderijo e 

esconder o olho, pertencente ao conjunto “variantes” de esconde-esconde. 

O Gráfico 19 deixa transparecer frequência superior a 50% nas localidades 

pesquisadas para esconde-esconde (77,2%) e esconder (50,9%). Pique-esconde 

com 42,1% e se esconder com 29.8% são as outras lexias. 

Do exposto, sobretudo no que se refere aos agrupamentos linguísticos, 

esconde-esconde propiciou a elaboração de duas cartas linguísticas, baseadas no 

quadro “Todas as respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE J).  

A Carta 20 - ESCONDE-ESCONDE – Todas as respostas por localidade -

representa as formas identificadas na área geográfica estudada, contém as 

respostas de sema “esconder” e as demais respostas documentadas que constam 

da Tabela 21.  

No verso da Carta 20, indicam-se as respostas únicas. O Quadro 22 reúne as 

doze ocorrências de respostas únicas do agrupamento “outras denominações”. 
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Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 
(outras denominações) 

TO Pedro Afonso 023-3a pau-doce 
TO Pedro Afonso 023-4a pinta-escura 
PI Canto do Buriti 037-4b trisca 
AL Santana do Ipanema 075-4a o rabo da gata 
SE Aracaju 079-3a brincar de manja 
BA Barra 084-3a role 
BA Seabra 089-1a tao-tao 
BA Santo Amaro 091-3a nego fugido 
BA Santana 092-4a gingolô/ jongolô 
BA Itapetinga 100-4a brincar de tonga 
MG Janaúba 128-1a brincar de gato 
ES São Mateus 189-4b picolê 

Quadro 22 - Respostas únicas por localidade e informante - esconde-esconde (outras denominações) 

A Carta 21 - ESCONDE-ESCONDE (variantes de sema “esconder”) - Todas as 

respostas por localidade - traz as variantes de esconde-esconde que constam da 

Tabela 22. A legenda está em ordem decrescente de percentual de presença em 

localidades. No verso da Carta 21, registram-se as ocorrências únicas de sema 

“esconder”. (cf. Quadro 23). 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 
(sema “esconder” - variantes) 

TO Pedro Afonso 023-2a esconda 
BA Seabra 089-1b sobe-esconder 
MT São Félix do Araguaia 104-1a pique-esconde/esconda (caso misto) 
MG Montes Claros 131-4a esconde/brincar de esconder (caso misto) 

Quadro 23 - Respostas únicas por localidade e informante - esconde-esconde (variantes) 
 

A leitura da Carta 20 permite identificar que: 

(i)  Bacondê está presente exclusivamente na área do Falar Baiano (FB), 

na Bahia (087 - Barreiras e 097 - Carinhanha), em Minas Gerais (128 - Janaúba) e 

em Goiás (119 - São Domingos). 

(ii)  Picula está presente na área do Recôncavo Baiano (Salvador - 093 e 

Valença - 094), na área do Falar Baiano (FB).  

(iii)  Cobra-cega está presente na Bahia (nordeste do estado), na área do 

Falar Baiano (FB) e em Pernambuco (Petrolina - 73), na Área de Controle (AC). 
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(iv)  Bicho e pega-pega estão dispersas pela área geográfica estudada, 

restringindo-se à área do Falar Baiano (FB). 

O estudo da Carta 21 revelou que: 

(i)  Esconde-esconde recobre praticamente toda a área geográfica 

estudada, estando presente tanto no Falar Baiano (FB), quanto na Área de Controle 

(AC). 

(ii)  Pique-esconde está presente em 24 localidades (FB e AC). Quando 

observado isoladamente, ocorre em seis localidades: no Espírito Santo (todas as 

localidades), em Minas Gerias (pontos 133 - Teófilo Otoni e 135 - Uberlândia) e em 

Goiás (pontos 118 - Porangatu e 121 - Formosa). Nas demais localidades (18) 

coocorre com outras variantes. 

(iii)  Se esconder concentra-se na região nordeste da área geográfica 

pesquisada (em FB e em AC). Apenas no ponto 77- Aracaju não foi documentada a 

forma. Sua presença estende-se do ponto 37 - Canto do Buriti - PI chegando aos 

pontos do litoral baiano. 

A leitura das Cartas 20 e 21 deixa transparecer que pique (na Carta 20) 

ocorre em Minas Gerais e Goiás nos mesmos pontos em que também foram 

registradas ocorrências de pique-esconde (Carta 21). As ocorrências de pique e 

esconde-esconde nas localidades não são oriundas dos mesmos informantes. 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uni duni tê, 
salamê mingüe, 
um sorvete colore 
o escolhido foi você. 
 
Não parece passarinho, 
não parece aviador, 
mas passa sempre voando 
pelo escorregador. 
 
Sobe, sobe para o céu, 
desce, desce para o chão, 
a menina na gangorra 
balança meu coração. 
 
Todo o mundo sai a toda, 
correndo atrás do colega, 
é preciso estar esperto, 
na hora do pega-pega. 
 
Rodando no gira-gira, 
parece que a vida vira, 
parece que a roda roda, 
girando no gira-gira. 
 
Quem foge cai na risada, 
quem procura não sossega, 
escorrega tropeçando, 
no jogo da cabra-cega. 
 
Faço túnel, faço estrada, 
faço lago com baleia, 
faço castelo gigante, 
naquele tanque de areia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem quiser brincar comigo, 
vem aqui, levanta a mão, 
ficam três de cada lado, 
vai ser Polícia e Ladrão. 
 
É corcunda, cabeludo, 
tem chifre e anda de quatro, 
não é monstro, nem fantasma: 
vai pra aula de teatro. 
 
Pega, joga, dribla, passa, 
corre, chuta, cai e rola, 
cabeceia, grita, pula, 
vai e volta atrás da bola. 
 
Sobe lá mas desce logo, 
parece até uma dança, 
a viagem nunca chega, 
pra quem brinca na balança. 
 
É gostoso e divertido, 
não tem risco nem perigo, 
a vida ganha sentido, 
quando se tem um amigo. 
 
Que desgraça, que desgosto, 
que maldade, que castigo, 
que pobreza, que tristeza 
a vida sem um amigo! 
 
 

 
Brincadeiras 

Ricardo Azevedo 
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4.7 COBRA-CEGA72 

Conhecida desde a antiguidade clássica e difundida em todo o mundo, a 

brincadeira caracteriza-se por “vendar os olhos para tentar pegar os outros 

participantes que estão em volta”. Pesquisas indicam ser a brincadeira, uma 

atividade praticada por adultos, característica das diversões palacianas e importante 

passatempo da corte. Vários pintores europeus retrataram o jogo e sua associação 

com cenas de conquistas amorosas dos adultos, singelamente encobertas durante a 

brincadeira. Lhotê (1996, p. 135), em seu Dictionnaire des jeux de societé, traz uma 

descrição do jogo anotada em 1824, onde se lê: “[...] aussi aveugle que l'Amour, ne 

peut rien discerner, il est placé au centre d'un cercle et doit reconnaitre la personne 

qu'il parvient à touchet.[...].”73  

Sem poder ver e discernir sobre quem alcançar, assim também brincam, na 

atualidade, as crianças africanas registradas por um grupo de viajantes franceses 

que documentam a vida cotidiana no continente, como se vê na Figura 32. 

 

                                            
72 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: 
AZEVEDO, Ricardo. (2002 apud LOPES; MENDES; FARIA, 2005, p. 48). 
Fonte da imagem: 
Disponível em: <http://www.brincadeirasdecrianca.com.br/biografia.htm>. Acesso em: 28 nov. 2011. 
Divulgação autorizada pelo pintor. 
73 [...] tão cego como o amor, nada pode ser discernido, ele é colocado no centro de um círculo e 
deve reconhecer a pessoa que ele tocou [...] (Tradução nossa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 – Crianças brincando de cobra-cega em Burquina Fasso (África). 
Fonte: Disponível em: <http://voyajeux.blogspot.com.br/2010_11_01_archive.html>. Acesso em: 30 
mar. 2011. 



299 

A brincadeira é estudada através das respostas fornecidas pelos informantes 

a partir da aplicação dos Questionários do Projeto ALiB. 

No que se refere às respostas à pergunta formulada - “Como se chama a 

brincadeira em que uma criança, com os olhos vendados, tenta pegar as outras?” 

(COMITÊ... 2001, p. 34) -, os informantes apresentaram pouca variação entre as 

formas lexicais documentadas. A resposta mais comum para a brincadeira foi cobra-

cega, com 47,6% das ocorrências, e definidora das generalizações que são feitas 

sobre a atividade lúdica.  

O estudo das respostas coletadas demonstrou que a brincadeira é conhecida 

na área geográfica estudada e também praticada na atualidade. Durante a aplicação 

do questionário, a pergunta antecedente, questão 160 (QSL) - esconde-esconde, 

muitas vezes motivava a imediata resposta ao que ainda seria perguntado em 161 

(QSL) - cabra-cega, mas a simples menção a um pano, uma venda ou outro tecido 

amarrado aos olhos desfazia qualquer dúvida e revelava “a brincadeira com olhos 

vendados”. Vejam-se os exemplos (111), (112) e (113) que demonstram a facilidade 

com que os informantes desfazem as possíveis dúvidas sobre as respostas. 

(111)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. –  Cobra-cega.

INQ. – Não. Como que é cobra-cega, é com olho fechado? 

INF. – É...você venda aqui ó, e aí fica caçando. 

INQ. – Então esse é? 

INF. – Cobra-cega. 
(Inq. 023/04 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(112)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF.- Ah, aqui eles fala é , que marra um trem aqui no olho, pra tapa a pata-cega

visão? 

INQ.- É. 

INF.- Nóis brinca de, é de , pata-cega, assim que eles... cobra-cega

INQ.- Então eles falam cobra-cega... 

INF.- É. Aham. 

INQ.- E aquele um que a criança só encosta assim, no muro, e fica contando um, 

dois, três, quatro, enquanto todos eles, os outros vão pr’um lugar que eles não 

possam ser vistos? 
(Inq. 118/04 (Porangatu - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 
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(113)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF.- Ah, hoje nós chama de brincar de esconde-esconde, pega-pega, tem aquela 

que marra o pano na cara que chama . cabra-cega

(Inq. 122/03 (Goiás - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

4.7.1 Pesquisando em dicionários 

Estão elencados, a seguir, os resultados encontrados após a pesquisa em 

dicionários. A ordem de apresentação das obras neste capítulo é: Houaiss (2002), 

Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954).  

As lexias cobra-cega e gata-cega estão, assim, vistas nas obras pesquisadas: 

cobra-cega é um verbete que contém a forma com outra acepção (animal) e gata-

cega não é um verbete.  

Cabra-cega é registrada como verbete nas 4 obras. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) apresenta cabra-cega como um “certo tipo de brincadeira 

infantil, em que um participante fica vendado e deve conseguir agarrar outro 

participante (e, em certas modalidades, identificá-lo) para ser por este substituído”.  

Também, em derivação por metonímia, o autor traz duas definições: 

“participante vendado dessa brincadeira infantil” e “a função que tal participante tem 

no jogo”. Registra ainda a brincadeira batecondê e batepandé, indicando ser a última 

um regionalismo (Sergipe). No verbete batepandé, descreve a atividade como uma 

“variante do jogo cabra-cega, executada com um pandeiro, que orienta a quem está 

com os olhos vendados.” No verbete batecondê, a lexia é apontada como 

regionalismo do Brasil e remissivo ao verbete cabra-cega. Não há referência ao uso 

de pandeiro, como para variante batepandé (HOUAISS, 2002). 

FERREIRA (1999) 

Anotação similar elabora Ferreira (1999) que não apresenta no texto do 

verbete as variantes encontradas em Houaiss (2002). O autor registra apenas a 

definição de brincadeiras de criança, mas não elabora extensões de sentido nem 

para o participante do jogo que está com a venda e nem para a função de pegador 

que a cabra-cega exerce. Batepandé vem registrado como um brasileirismo de 

Sergipe, sem referência à execução com pandeiro. Não inclui o verbete batecondê. 
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AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), no verbete original, encontra-se a definição de cabra-cega 

como: “Jogo ou folguedo de crianças em (sic) uma delas de olhos vendados, se 

esforça por apanhar, qualquer das outras para ser por ela substituída. Também lhe 

chamam galinha-cega”. 

Destaca-se a menção à variante indicada ao final do verbete: galinha-cega, 

sabidamente a forma utilizada em espanhol e não destacada pelos outros dois 

dicionários consultados. Nesse verbete, Caldas Aulete registra “o mesmo que cabra-

cega”, sem qualquer referência à língua espanhola. A referência à forma galinha-

cega feita por Aulete (2006), motivou o retorno a Houaiss (2002) e a Ferreira (1999) 

em busca da lexia, constatando-se que não está registrada pelos autores. 

No verbete atualizado de Aulete (2006), reelabora-se a definição de cabra-

cega. Note-se a reformulação: “1 Brincadeira de crianças em que uma delas, de 

olhos vendados, tenta pegar uma das outras, que a substituirá. [...] 2 Aquele (ou 

aquela) participante da brincadeira que fica vendado(a) e tenta pegar algum dos 

outros”. 

O autor não faz referência a batecondê e batepandé no verbete cabra-cega 

em nenhuma das versões da obra. Ao serem consultadas as lexias, constatou que: 

(i) na versão atualizada não há os verbetes e (ii) na versão original, há o verbete 

batepandé, indicado como um brasileirismo (SE, jogo de cabra-cega), sem 

referência ao pandeiro incluído na descrição elaborada por Houaiss (2002). 

Partindo para as formas documentadas no levantamento de dados, registrou-

se que: 

(i) Gata-cega, pata-cega e vaca-cega não estão dicionarizadas. 

(ii) Caba-cega (que faz parte do agrupamento cabra-cega), é entrada nas 

três obras, com acepção diferente (inseto). 

(iii) As outras respostas únicas, quando entradas, trazem outras acepções. 

Exemplo: múmia. 

(iv) Não ocorreram as variantes batecondê e batepandê, elencadas nos 

dicionários. 

 



302 

CASCUDO (1954) 

Cascudo (1954), em seu verbete cabra-cega, é o único a nomear a variante 

cobra-cega, além de batecondê indicada nos demais dicionários. A definição de 

Cascudo é a seguinte: “Jôgo infantil, que consiste em uma criança vendada, a 

Cabra-cega, agarrar uma outra que a substituirá no pôsto. O mesmo que cobra-

cega, batecondê (vide), etc.” 

No verbete batecondê lê-se: “o mesmo que cabra-cega, cobra-cega, tantaguê, 

pintainho. Ver cabra-cega.” Não se refere a regionalismos e nem ao uso de 

pandeiro. 

O verbete cabra-cega de Cascudo (1954) é rico em detalhes sobre a 

brincadeira. Declara ser comum em Portugal e Espanha, de onde foi trazida para o 

continente americano. Traz variantes dos versos que são declamados durante a 

execução do brinquedo. 

O Apêndice W – Quadro resumo – Cobra-cega – pesquisa em dicionários de 

língua portuguesa – reúne o detalhamento da consulta às obras. 

4.7.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Com a aplicação da pergunta 161 do QSL, foram obtidas 21 formas lexicais 

diferentes e foi necessário reuni-las em grupos, como feito com as outras lexias, 

anteriormente, trabalhadas, obtendo-se cinco agrupamentos lexicais. O Quadro 24 

traz todas as formas documentadas, vinculadas à proposta de agrupamento. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

cabra-cega caba-cega; caba-cego;  cabra-cega; cabra-cego  
cobra-cega  cobra-cega; cobrinha-cega 
gata-cega gata-cega 

outras com 
sema "cego/cega" 

brincadeira do cego; brincar de nó cego; brincar do 
ceguinho; pata-cega; quebra-cega; vaca-cega  

respostas únicas adivinha; brincadeira do esconderijo; cara preta; cobra; 
combater; múmia; pega; percula 

Quadro 24 — Formas lexicais de cobra-cega – agrupamentos  

Chegou-se aos agrupamentos apresentados no Quadro 24, partindo do 

padrão de análise empreendido para os outros brinquedos e brincadeiras. Buscou-
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se a variação lexical, desprezando-se as variações fônicas, as flexões de gênero e 

número e os diminutivos.  

O Apêndice K – Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 

– contém todas as formas documentadas, com indicação de localidade e informante 

e pode ser consultado. 

Não houve variação para a forma gata-cega e o agrupamento recebe a 

nomenclatura da lexia. Os exemplos destacados, além de ilustrarem o agrupamento, 

tratam da noção de temporalidade (uso passado versus presente). Os exemplos 

(114) e (115) permitem apurar os usos das lexias na atualidade. As referências ao 

passado estão em: “brinquei de cabra-cega” (114) e “brincamu muito” (115) e ao 

presente em: gata-cega “é coisa nova” (114). 

(114) INF. – É ,  cobra–cega gata-cega.

INQ. – É tudo a mesma coisa? 

INQ. – [...] Aqui usava mais qual?  Quando você era criança... Você lembra?  

INF. – Era . cabra–cega

INQ. – Você acha que a gata é... é mais nova, é mais antiga, era  a mesma coisa... 

INF. – É coisa nova, inventada, né? Só que a cabra–cega é de an... da antiguidade 

mesmo... 

INQ. – Você brincou de? 

INF. – Brinquei de cabra–cega. 

INQ. – O povo agora que brinca de gata-cega... 

INF. – É, gata-cega 
(Inq. 133/01 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(115) ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. – né? Gata-cega 

INQ. – Como é a gata-cega? Amarra alguma coisa no... 

INF. – Amarra, né? Gata-cega amarra um pano, né? Nós bricamu muito antigamente 

[...] 

INQ. – E essa outra que eu estou querendo, não tem o olho amarrado, só fecha o 

olho para contar, para fica ali, enquanto os outros vão para algum lugar... 

INF. – Eu sei, meus minino lá em casa brinca, mas eu não sei como é que chama o 

nome da brincadêra não... 

INQ. – Não? Depois um sai... 

INF. – Brincá de Iscondê fala assim: vamu Brincá de Iscondê, né? [...]  
(Inq. 128/04 (Janaúba - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 
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Cabra-cega apresentou variação fônica: caba-[...] x cabra-[...] (cf. exemplo 

(116)) e variação na flexão de gênero: [...]-cega x [...]-cego (cf. exemplos (117) e 

(118)). O agrupamento recebe a nomenclatura cabra-cega. 

(116)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. –  Caba-cega.

INQ. – Mas a cabra-cega não amarra nada no olho não? 

INF. – Amarra 

INQ. – É, então... 

INF. – Então é ôta essa, né? 

INQ. – É... cabra-cega, como é? Amarra... 

INF. – Amarra e sai procurando as ôtas... 
(Inq. 076/01 (Arapiraca - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 
(117)  INF. – Era ...era ...uma coisa assim. cabra-cego cobra-cega

(Inq. 092/04 (Santana - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 
(118)  INF. – ...caba-cego, caba-cego. Caba-cego

INQ. – Como? 

INF. – Caba-cego. 
(Inq. 101/03 (Santa Cruz Cabrália - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Para agrupamento cobra-cega aglutinaram-se as formas de diminutivo 

(cobrinha-cega) às não derivadas (cobra-cega) e não há registro de variação fônica. 

Veja-se o exemplo (119) com a presença do diminutivo. Em (120), observou-se a 

variação entre cobra-cega e cabra-cega, na fala de um mesmo informante. 

(119)  INF. – A gente chama de também! cobrinha-cega 

INQ. – Também? 

INF. – Também. 

INQ. – Então, se ela fica aqui, sem ver onde a outra vai ficar escondida e depois sai 

pra procurar você chama de cobrinha-cega? 

INF. – Sim.  

INQ. – E se tapar o olho com um pano e todas ficam aqui e ela fica tentando pegar 

alguém com o olho tampado, é cobrinha-cega também? 

INF. – Também. 
(Inq. 085/01 (Irecê - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(120)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. – ? Não? Cobra – cega

INQ. – E cobra-cega como era? 
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INF. – tam...tam... tampa o olho com a fita, entende? E ss.. sai bateno Cabra- cega 

em um e ôto, entende? Na hora que ela acertá, então a gente tira e passa pra 

aquele... aquele que acertô... 
(Inq. 188/03 (Barra de São Francisco - ES) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

O estudo das outras formas lexicais que não continham “cobra”, “cabra” ou 

“gata” demonstrou ser possível reunir em um único grupo todas as respostas que 

continham alguma referência ao sema “cego/cega”. Considerando-se que o 

diferencial de execução da brincadeira é o de não poder enxergar os outros 

participantes da atividade lúdica, chegou-se ao agrupamento “outras respostas com 

sema “cego/cega”, que recebe o rótulo resumido de “outras com sema “cego/cega”. 

Compõem o agrupamento lexias compostas e lexias complexas, como demonstrado 

no Quadro 25. Os exemplos (112) e (121) trazem a luz as realizações.74 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

outras com sema 
“cego/cega” 

brincadeira do cego; brincar de nó cego; brincar do ceguinho; 

pata-cega; quebra-cega; vaca-cega 

Quadro 25 — Agrupamento lexical - outras com sema “cego/cega” 
 

(121)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. –  Vaca-cega

INQ. – Essa não bota nada no olho, não bota pano no olho não, essa ela só fica 

assim, contando... de olho fechado, depois vai procurar e as outras tão, uma embaixo 

da mesa, outras atrás da árvore... 

INF. - Eu esqueci (para resposta de esconde-esconde) 

AUX. – Essa que o senhor falou, amarra um pano no olho? 

INF. – É... Vaca-cega 

((ao final do inquérito - retornadas)) 

INF. – . Gata-cega

INF. – É gata-cega... com o pano no olho é gata-cega 
(Inq. 133/03 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Todas as formas com apenas uma ocorrência e que não se enquadravam 

entre os critérios adotados para os agrupamentos especificados e descritos 

anteriormente estão reunidas em “respostas únicas”. Os registros são bem 

                                            
74 Uma análise possível para as lexias “pata-cega” e “vaca-cega” seria agrupamento por motivação 
(zoomorfismo), que se optou por não realizar neste estudo. 
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divergentes, como se exemplifica em (122), (123) e (124). No Quadro 26 registram-

se as 8 ocorrências de “respostas únicas”.  

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
adivinha; brincadeira do esconderijo; cara preta; cobra; 

combater; múmia; pega; percula 

Quadro 26 — Agrupamento lexical - respostas únicas (cobra-cega) 
 

(122)  INF.- Fala  né, brincadera da múmia. múmia

(Inq. 120/01 (Aruanã - GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(123)  INF. – Chama de  parece.  combatê

INQ. – [...] Então, que amarra o pano, é? 

INF. – Combatê. 
(Inq. 102/04 (Caravelas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

(124) INF. – Cara-pe... . Cara preta

INQ. – É? Chama assim? 

INF. – É 

INQ. – Bota aqui um negócio no olho, e aí sai assim para bater... chama de cara 

preta? 

INF. – No olho... cara preta 
(Inq. 075/01 (Santana do Ipanema - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

Do total de 255 ocorrências, registraram-se 45 ocorrências de NS/NL/NO 

somadas (17,65%). 

Apoiada na análise linguística, consolidada com a proposta dos 

agrupamentos, realizou-se análise estatística com vistas à pertinência da cartografia 

dos dados, como previsto na metodologia do trabalho. 

Apresentam-se os percentuais obtidos para cada agrupamento lexical 

contendo todas as formas documentadas e as formas com apenas uma ocorrência 

agrupadas em respostas únicas, na Tabela 23 e no Gráfico 20. 
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Tabela 23 – Frequência das formas lexicais de cobra-cega – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

cobra-cega 100 47,6% 
cabra-cega 84 40,0% 
gata-cega 12 5,7% 
outras com sema "cego/cega" 6 2,9% 
respostas únicas 8 3,8% 
Total 210 100,0% 

 
 

Gráfico 20 – Percentual das formas lexicais de cobra-cega – todas as respostas 

 

Como apontado no início do capítulo, destaca-se cobra-cega com a 

frequência de 47,6% das ocorrências. Cabra-cega ocorre com frequência de 40%. 

As duas lexias somadas correspondem a 87,6% das ocorrências documentadas, 

fato que demonstra a alta frequência dos vocábulos e que poderia ter sido 

determinante para não haver necessidade de cartografação (área homogênea com 

convivência de duas formas lexicais).  

A cartografia dos dados mostrou-se pertinente, visto que uma análise mais 

apurada das tabelas contendo as localidades envolvidas permitiu observar que há 

áreas em que as duas lexias são utilizadas e há outras em que predomina apenas 

uma delas, como se verá em seguida. 
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4.7.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Cobra-cega, na forma de seu agrupamento específico, documenta-se em boa 

parte das localidades da área pesquisada (43 das 57, totalizando 75,4% de 

presença na área pesquisada). As outras formas lexicais documentadas na amostra 

foram: cabra-cega, presente em 59,6% das localidades, e gata-cega que teve 

registro em 8,8% dos pontos de pesquisa. Além das três lexias indicadas, registram-

se respostas que foram agrupadas pelo sema “cego/cega” (outras que não 

continham “cobra”, “cabra” ou “gata”), presentes em seis localidades distintas 

(10,5%). Houve, como para os outros brinquedos e brincadeiras anteriormente 

descritos, respostas únicas documentadas em oito localidades diferentes. Não há 

localidades sem registro de ocorrências. 

A presença das formas lexicais, nas 57 localidades pesquisadas, vem 

demonstrada em valor absoluto e em percentuais na Tabela 24 e no Gráfico 21. 

Respostas únicas não constam nem na Tabela e nem no Gráfico.  

Tabela 24 – Presença das formas lexicais de cobra-cega nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

cobra-cega 43 75,4% 
cabra-cega 34 59,6% 
gata-cega 5 8,8% 
outras com sema 
"cego/cega" 6 10,5% 

 
 

Gráfico 21 – Percentual de presença das formas lexicais de cobra-cega nas localidades 
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Como explicitado, a distribuição das respostas pela área geográfica estudada, 

foi determinante para que se procedesse à elaboração da Carta 22 - COBRA-CEGA - 

consolidada a partir no quadro “Todas as respostas por localidade”. 

A legenda da Carta 22 - COBRA-CEGA – Todas as respostas por localidade - 

representa as formas identificadas na área geográfica estudada e sua ordem de 

apresentação baseia-se na frequência por localidade (cf. Tabela 24).  

Uma leitura da Carta permite identificar que: 

(i)  Gata-cega ocorreu exclusivamente no estado de Minas Gerais, tanto 

na área do Falar Baiano (FB), quanto na Área de Controle (AC). Observe-se o que 

diz a informante jovem de Janaúba (125): 

(125) INF. –  Gata-cega.

INQ. – Hum... Brinca disso aqui... Tem outro nome para gata-cega? 

INF. – É... Gata-cega. Não. 
(Inq. 128/02 (Janaúba - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

(ii)  Outras lexias com sema “cego/cega” estão dispersas por toda a área 

geográfica estudada. 

(iii)  Cobra-cega e cabra-cega, vistas em convivência, ocorrem ao mesmo 

tempo em 22 das 57 localidades (38,6%). De norte a sul da área estudada, verifica-

se o uso concomitante das lexias, com presença em paralelo nos estados de 

Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. 

Por toda a extensão do Rio São Francisco, de Pernambuco a Minas Gerais, 

passando pela Bahia, constata-se o uso das duas lexias em paralelo. Mesma 

unidade linguística, verifica-se no centro (85, 89, 96, 95, e 98) e no litoral (de 

Salvador ao sul do estado). 

(iv)  Cabra-cega, vista isoladamente, ocorreu no nordeste da área 

geográfica estudada: em Alagoas e em Sergipe, com presença em 100% das 

localidades pesquisadas. Na Bahia, houve presença exclusiva nos pontos 82 

(Jeremoabo), 83 (Euclides da Cunha), 88 (Alagoinhas), 91 (Santo Amaro) e 94 

(Valença).  

Situações como essa de uso de uma das lexias isoladamente, em área bem 

delimitável podem ser determinantes para demarcação de áreas dialetais, quando 
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confrontadas todas as lexias que compõem a amostra da pesquisa, de que se 

tratará em 4.15 Variação diatópica: definindo áreas dialetais. 

Diante dos dados levantados e cartografados, os exemplos (126), (127) e 

(128) que a seguir são apresentados procuram atestar, dando voz aos informantes, 

a consciência do uso das lexias na localidade.  

(126) INF. – Que bota um pano, né?  

INQ. – É. 

INF. – .  Cabra-cega

INQ. – Chama de outro jeito? 

INF. – Não. Num sei não. Eu chamo de cabra-cega. 
(Inq. 088/04 (Alagoinhas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(127) INF. – Eu conheço como . cabra-cega

INQ. – Chama de outro jeito? 

INF. – ((Não há resposta verbalizada que possa ser transcrita, pela sequência da 

gravação pode-se deduzir que o informante balançou a cabeça indicando 

negatividade)). 
(Inq. 088/01 (Alagoinhas - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(128) INQ. –  Uma brincadeira que as crianças ficam com olhos assim, oh, ven... 

INF. – . Cabra-cega

INQ. – Vendados, né? 

INF. – É. 
(Inq. 091/04 (Santo Amaro - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

(v) Cobra-cega, quando vista isoladamente, ocorreu no norte e noroeste 

da região geográfica estudada, concentra-se no Piauí, Maranhão, Tocantins e Mato 

Grosso. Na Bahia e em Goiás, nas mesmas condições, registra-se em pontos 

próximos aos estados citados, por exemplo: Barreiras (BA/ 087), São Domingos 

(GO/119) e Aruanã (GO/120). 

Complementando o exposto em (v), observem-se os exemplos (129) e (130), 

para o noroeste da área geográfica estudada. 

(129) INQ. – ... a brincadeira em que uma criança, com os olhos vendados, tenta pegar as 

outras?  

INF. – É a . cobra-cega

(Inq. 033/04 (Alto Parnaíba - MA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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(130) INF. – Chama de . cobra-cega

INQ.- E já ouviu outros nomes? 

INF. – Não. 
(Inq. 023/02 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Há também registro de cobra-cega, isoladamente, em outros pontos, de modo 

descontínuo, não caracterizando aparentemente áreas dialetais bem demarcadas, 

mas sinalizando áreas de transição. Exemplo: ponto 97 (Carinhanha- BA) entre os 

pontos 92 (Santana - BA) e 127 (Januária- MG), onde coocorrem cabra-cega e 

cobra-cega. 

As respostas únicas, registradas em oito localidades e apresentadas em 

ordem crescente dos informantes, figuram no verso da Carta 22 e no Quadro 27. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

PE Floresta 071-4a cobra 
PE Petrolina 073-1b brincadeira do esconderijo 
AL Santana do Ipanema 075-1a cara preta  
AL Maceió 077-1a pega 
BA Santo Amaro 091-2a adivinha 
BA Valença 094-1a percula 
BA Caravelas 102-4a combater 
GO Aruanã 120-1a múmia 

Quadro 27 - Respostas únicas por localidade e informante - cobra-cega 
 

A título ilustrativo, registra-se que alguns inquéritos permitem visualizar a 

relação urbano x rural, marcadamente presente em muitos depoimentos de 

informantes oriundos de zona rural dos municípios. Em (131), a informante de faixa 

etária 2, moradora na sede do município, funcionária de uma escola da Prefeitura e 

que viveu parte da infância na roça (zona rural do município), revela ter a impressão 

de que “a roça é diferente da cidade”.  

(131) INF. – Ah! É... nós brincávamos muito de ... eu não sei se é esse nome, cobra-cega

mas na roça é cobra-cega. 
(Inq. 131/04 (Montes Claros - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você quer eu vou te pegar 
Fecho os olhos já vou contar 

Pode tentar correr, se esconder 
Que eu espero por você 

 
E se prender a respiração 
Posso ouvir seu coração 

Batendo forte agora é pra valer 
Pra começar vou te escolher 

 
Vem me pegar 

Ela está no seu castelo 
Vem me pegar 

Ela é tudo que eu mais quero 
Vem me pegar 

Pela estrada afora vou te levar 
Uou uou uou uou uou uou uou 

 
Vem me pegar 

Te concedo três desejos 
Vem me pegar 

Quero em troca só um beijo 
Vem me pegar 

Vou fazer o que você mandar 
Uou uou uou uou uou uou uou 

 
Pique, pique-pega só eu e você 

Pique, pique de esconder 
Pique, pique-pega quero te escolher 

Com você quero aprender 
 

Pique-pega, pique-esconde 
Michael Sullivan 
Paulo Massadas 
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4.8 PEGA-PEGA75 

O questionário semântico lexical do Projeto ALiB, na área semântica Jogos e 

diversões infantis, prevê a aplicação de questões que visam apurar os nomes 

utilizados para  algumas brincadeiras que se realizam em equipe e que são 

praticadas ao ar livre, geralmente na rua ou em quadras esportivas. Nos capítulos 

anteriores, já se exploraram esconde-esconde e cobra-cega, passa-se, a partir deste 

ponto, a tratar daquela atividade lúdica que é assim apresentada aos informantes: 

“Como se chama a brincadeira em que uma criança corre atrás das outras para tocar 

numa delas, antes que alcance um ponto combinado?” (COMITÊ... 2001, p. 34). 

A resposta mais comum para a pergunta 162 do QSL foi pega-pega, 

definidora das generalizações que são feitas sobre a brincadeira. 

Pega-pega recebeu o mesmo tratamento proposto para esconde-esconde, 

qual seja, estudar as formas lexicais em dois blocos de análise distintos, embora 

sempre interligados. No bloco um, estão agrupadas as respostas que contêm o 

sema “pegar” e no bloco dois aquelas que correspondem a outras denominações 

para atividade lúdica. As duas etapas de classificação e análise sistemática de 

dados estão demonstradas no item: “descrevendo as estruturas linguísticas: 

agrupamentos”.  

                                            
75 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: Disponível em: <http://letras.terra.com.br/trem-da-alegria/1296937/>. Acesso em: 06 
jun. 2011. 
Fonte da imagem: Disponível em: 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9852>. Acesso em: 28 nov. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 33 – Crianças brincando de pega-pega, pique-pega, picula ou cerca-lourenço. 
Fonte: Disponível em: <http://www.projetoceleiro.com.br/11obrincar.htm>. Acesso em: 31 mar. 2012. 
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Em quase toda a área geográfica estudada (52 das 57 localidades) 

documentaram-se respostas para a questão. As lexias obtidas foram: pega-pega, 

pega, pique-pega, pegador, triscou-pegou, pique, picula, manja, trisca, bôto, tóda, 

bacondê, bira, chave, João-golô/gorô, jôti/lôti, acrescidas das respostas únicas (cf. 

Quadro 29).  

4.8.1 Pesquisando em dicionários 

A ordem de apresentação das obras neste capítulo é: Houaiss (2002), 

Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice X – Quadro resumo – 

Pega-pega – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o detalhamento da 

consulta às obras.  

Pega-pega está dicionarizada em três das quatro obras estudadas, não 

necessariamente com a sinonímia buscada, como se verá a seguir. 

A pesquisa em dicionários revelou que, para definir a brincadeira objeto da 

questão 162 do QSL, em três das obras há o verbete pique responsável pela 

significação buscada. Apenas em Cascudo (1954), o verbete pique não traz a 

definição da brincadeira estudada neste capítulo. Toda a descrição parte então do 

verbete pique e não do verbete pega-pega. 

HOUAISS (2002) 

A lexia pique está dicionarizada em Houaiss (2002) como “brincadeira infantil 

em que uma das crianças deve correr atrás de outra(s) e pegá-la(s), o que pode ser 

feito em qualquer lugar, com exceção de um ponto, escolhido de comum acordo, 

onde se está a salvo”. Indica como derivação por metonímia o nome do ponto 

combinado (cf. 4.9 PIQUE (local combinado)). 

Há o registro, pelo autor, das variantes: angapanga, bota, cerca-lourenço, 

pega-pega, pegador e picula. Complementa, na indicação de sinonímia: “bandeira-

vogais, bota (B S.), ganzola (MA), voga; ver tb. sinonímia de pega-pega”. (grifo 

nosso).76 

                                            
76 Veja-se referência repetida para “bota”. Observem-se “bandeira-vogais”, “ganzola” e “voga”. Qual 
delas se refere à brincadeira (definição) ou ao ponto combinado (definição por metonímia)? (cf. 4.9 
PIQUE (local combinado)). 
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Uma vez consultadas, em Houaiss (2002), as variantes indicadas no verbete 

pique, observou-se que quase todas elas ocorrem como verbetes independentes e 

remissivos a pique (regionalismo brasileiro m.q. pique). A exceção é para voga.  

Em cada verbete específico, além da remissão a pique (a brincadeira), são 

fornecidas as seguintes informações:  

(i)  Para angapanga, picula77 e pegador, recomenda-se ver sinonímia de 

pega-pega, o que não ocorre para cerca-lourenço e bota. 

(ii) Para pegador, um brasileirismo, refere-se a duas atividades lúdicas: 

“[...] V. esconde-esconde” e, como dito, ver “[...] pique1 (3)”. 

(iii) Para bota, registra-se que a forma é um regionalismo do sul do Brasil 

(brincadeira e local combinado) e que o “pique” (local combinado) é representado 

por um desenho de uma bota. 

(iv) Para pega-pega, há o registro de outras variantes. Algumas delas 

indicadas no verbete pique (angapanga, bandeira-vogais, pegador, picula, pique e 

voga) e outras somente aqui apresentadas: bicheira, maria-macumbé, pega, toca e 

trisca.  

As variantes bandeira-vogais, bicheira e toca estão registradas como 

regionalismo do Ceará e pega como um regionalismo do Nordeste. 

O autor define bandeira-vogais “[...] m.q. 1pique ('brincadeira infantil', 'lugar')” e 

também como interjeição “[...] exprime a intenção da criança de deixar a brincadeira 

de pique ou é us. como fórmula por algum dos participantes para ficar imune ao 

toque da bicheira ('perseguidor')”. 

No verbete bicheira, registra-se a definição “a criança que persegue as outras, 

no jogo dito de bandeira-vogais”. 

O verbete ganzola é referente apenas ao ponto combinado, um regionalismo do 

Maranhão. 

Em trisca, há outras acepções para a lexia e a recomendação de ver 

sinonímia pega-pega. Não remete a pique. 

                                            
77 Uma leitura possível é a de que picula também seja o ponto combinado (cf. 4.9 PIQUE (local 
combinado)). 
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Maria-macumbé está definida apenas como a brincadeira de esconde-

esconde, não havendo qualquer referencia à pique ou à pega-pega (cf. 4.6 

ESCONDE-ESCONDE). 

Pega é um verbete que remete a pique, mesmo sabendo-se que a lexia não 

foi mencionada no dito verbete entre o conjunto de variantes, pois como visto, só 

ocorreu no verbete pega-pega. 

Toca é o “[...] m.q. 1pique ('brincadeira infantil')” e não há referência ao ponto 

combinado. 

Voga é um verbete e a lexia tem outras acepções. Não há referência 

remissiva para pique ou pega-pega, mesmo tendo sido citada como variante ou 

sinonímia nos dois verbetes. 

Somando-se as variantes presentes nos dois verbetes (pique e pega-pega) 

obtêm-se 15 lexias: angapanga, bandeira-vogais, bicheira, bota, cerca-lourenço, 

ganzola, maria-macumbé, pega, pegador, pega-pega, picula, pique, toca, trisca e 

voga. 

Os dados coletados na amostra revelaram outras lexias além das variantes 

citadas78, são elas: bacondê, bira, bôto, chave, João-golô/gorô, jôti/lôti, manja, 

pique-alto, pique-cola, pique-esconde, pique-pega, pique-salve, pique-salvo, tóda e 

triscou-pegou. 

Da pesquisa em Houaiss (2002), constatou-se que: (i) bacondê e manja estão 

associados à brincadeira de se esconder e não à de pegar. (cf 4.6 ESCONDE-

ESCONDE); (ii) bira, bôto, chave, gorô, lôti e tóda são verbetes com outras 

acepções; (iii) João-golô, jôti, pique-alto, pique-esconde, pique-pega, pique-salve, 

pique-salvo e triscou-pegou não são verbetes (iv) pique-cola é indicado como uma 

variante de execução de pique (“modalidade de pique em que o participante deve 

parar no lugar em que foi tocado por um perseguidor e ali permanecer até que um 

companheiro o libere com outro toque.”). 

Ainda em consulta ao dicionário, identificou-se pique-baixo, não presente na 

amostra, listado como verbete no dicionário, mas não referido nos verbetes pique e 

pega-pega. Como pique-cola, o pique-baixo também é uma variante de execução: 

                                            
78 Pertencem à amostra: bicheira, pega, pegador, pega-pega, picula, pique e trisca. 



317 

“[...] brincadeira de pique em que o participante não pode ser apanhado quando 

estiver com o corpo abaixado”. 

Como o autor no verbete pique faz referência tanto à brincadeira quanto ao 

local combinado e no verbete pega-pega faz referência apenas à atividade lúdica, 

pode-se inferir que a opção por apresentação de definições para a brincadeira em 

dois verbetes distintos tenha sido uma opção metodológica para a elaboração do 

dicionário. O que, sob o ponto de vista das facilidades para o consulente chegar a 

um entendimento do significado da brincadeira e seu modo de execução é 

particularmente difícil. 

Sobre as remissões, e não se chegando, a uma exaustiva análise, vê-se que 

elas não estão totalmente indicadas. Sabe-se, por exemplo, da existência das 

variantes de execução pique-cola79 e pique-baixo por consulta à obra e não por 

remissão indicada em pique ou pega-pega. Trisca, um outro exemplo, está apenas 

indicada no verbete pega-pega, um consulente que apenas consulte o verbete 

pique, não saberá da possibilidade de sinonímia entre pega-pega, pique e trisca. 

FERREIRA (1999) 

Em Ferreira (1999) pique é um verbete com as acepções da brincadeira de 

pega-pega e do local combinado. Visto como um brasileirismo, a brincadeira é assim 

definida: “[...] (3) Jog. Inf. Brinquedo infantil em que uma criança tem de pegar 

alguma das outras antes que esta chegue a certo ponto determinado - o pique”. Há a 

acepção de local combinado ((4) “no MA, ganzola80 e (lus.) coito”), de que se trata 

em 4.9 PIQUE (local combinado). 

No verbete pega-pega, há apenas a indicação: ‘Bras.V. pique1 (3).”, sem 

qualquer anotação de variantes. 

Todas as considerações estão, portanto, baseadas no verbete pique. As 

sinonímias indicadas neste verbete, de acordo com o autor, em mesma acepção 

são: angapanga, maria-macumbé, pegador e pega-pega. Ferreira (1999) deixa, 

                                            
79 Um consulente só alcança o significado de “pique-cola”, se for a busca apenas do vocábulo 
composto, como foi o caso da consulta empreendida, por ter ocorrido na amostra. “Pique-baixo” não 
seria alcançado, a não ser que o consulente já o conheça e vá apenas buscar o significado. 
80 Aqui, destaca-se o cuidado do autor em distinguir/definir “ganzola”, o que não se viu no verbete 
“pique” de Houaiss (2002). 
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portanto, de indicar bandeira-vogais, bicheira, bota, cerca-lourenço, pega, picula, 

toca, trisca e voga, previstas em Houaiss (2002) nos verbetes pique e pega-pega. 

Houve consulta a todas as lexias que estão assim descritas: 

(i) Bandeira-vogais, cerca-lourenço e toca não são verbetes.   

(ii) Bicheira, pega, trisca e voga são verbetes com outras acepções. 

(iii) Angapanga e maria-macumbé são é verbetes que remetem a pique 

como brincadeira “[...] 1. V. pique1 (3).” 

(iv) Bota (brincadeira e local combinado) um brasileirismo do sul do país: 

“[...]  Bras.  S.  Jogo infantil, de pegar, em que uma enorme bota, riscada no chão, 

serve de pique1 (4).”. 

(v) Pegador, como em Houaiss (2002) é um verbete que remete para duas 

acepções: “5. Bras.  V. esconde-esconde” e “6. Bras.  V. pique1 (3)”.  

(vi) Picula é um verbete pouco preciso:  “Bras.  1. Jogo de crianças 

análogo ao da cabra-cega”. (grifo nosso) (cf. 4.7 COBRA-CEGA). Análogo em 

referência ao uso de venda nos olhos ou em referência ao ato de tentar pegar os 

outros participantes? As abonações trazidas no verbete não esclarecem a dúvida:  

Os meninos brincavam de picula, correndo sem cessar de um lado para 
outro."  (Reginaldo Guimarães, Uma Blusa no Cais, p. 53); "ali, na minha 
infância ...., eu mesmo brincara de picula e polícia e ladrão com meus 
primos"  (Dias Gomes, Apenas um Subversivo, p. 165). (FERREIRA, 1999. 
verbete: picula). 

Em referência às variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002), para quase todas 

as lexias. Registram-se as exceções: (a) uma para lôti que em Ferreira (1999) não é 

verbete e (b) pique-cola e pique-alto que possuem uma definição com pequenas 

divergências de execução, a saber: 

(i)  Pique-cola: “Jog. Inf. 1. Pique1(3) em que todo jogador tocado pelo 

perseguidor deve parar no lugar onde foi alcançado e assim permanecer, colado, até 

ser salvo por algum companheiro que lhe toque no corpo, passando a pegador quem 

for colado três ou cinco vezes.” (grifo nosso). 

(ii)  Pique-baixo: “[...] Jog. Inf. 1. Pique1 (3) em que não é considerado pego 

quem, ao se ver em perigo, abaixar o corpo.” (grifo nosso). 
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A apresentação da definição da atividade lúdica em um verbete (pique) e a 

remissão a ele, a partir dos demais, favorece a busca por parte do consulente, 

embora de todo, não estejam solucionadas os casos de não referência às variantes 

de execução pique-cola e pique-baixo (por exemplo). 

AULETE (2006) 

Consultando pega-pega em Aulete (2006), verificou-se que, como para 

Ferreira (1999), o verbete pique é o que contém a descrição da atividade lúdica, 

pega-pega é um verbete remissivo, na versão atualizada, e uma lexia com outras 

acepções, na versão original. 

Para o autor, na versão original, pique vem descrito tanto como brincadeira 

quanto como o local combinado, é um “[...] Brinquedo infantil em que um menino 

deve pegar algum dos outros antes que este se recolha a certo ponto denominado 

pique ou ferrolho. Cf. tempo-será. [...]”. Não há indicação de variante para a 

atividade lúdica, mas há para o ponto combinado. A indicação para conferir “tempo-

será” causa certa imprecisão à definição, já que como visto no capítulo 4.6 

ESCONDE-ESCONDE, a lexia composta é para o autor no verbete tempo-será a 

brincadeira em que crianças se escondem para serem localizadas. 

Aulete (2006), versão atualizada, traz um verbete com as acepções da 

brincadeira de pega-pega e do local combinado: “1  Bras.  Lud.  Brincadeira infantil 

em que uma criança deve pegar uma das restantes, antes que alcancem certo local 

(o pique)”  e também “[...] 2  Bras.  O lugar aonde essas crianças têm de chegar para 

não serem pegas”. 

Registra as variantes: angapanga; bota; pega; pegador; pega-pega para a 

brincadeira, não faz referência a: bandeira-vogais, bicheira, cerca-lourenço, ganzola, 

maria-macumbé, picula, pique, toca, trisca e voga e não indica variantes para o 

ponto combinado. 

As variantes foram pesquisadas no dicionário (duas versões) e estão assim 

registradas: 

(i)  Angapanga, verbete só na versão original, é de definição pouco clara e 

se aproxima de esconde-esconde “[...] (Bras.) brinquedo infantil, semelhante ao 

tempo-será”. 
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(ii)  Bota é um verbete na versão original com outras acepções. Na versão 

atualizada, como para os outros autores, refere-se à brincadeira e ao ponto 

combinado. 

(iii)  Pega é um verbete com outras acepções na versão original. Na versão 

atualizada, é definida como a brincadeira em estudo: “[...] Divertimento infanto-

juvenil em que uma criança tem de correr atrás das outras para pegá-las; PIQUE; 

PEGADOR”. Não é sinônimo de ponto combinado. É o único dicionário que indica a 

lexia como substantivo feminino. 

(iv)  Pegador, não é verbete na versão original, consta como NOVO e, 

indica-se ver “esconde-esconde” e “pega”. 81 

No que se refere às variantes não indicadas no verbete pique, observou-se o 

que segue: 

(i)  Bandeira-vogais e ganzola não são verbetes nas duas versões. 

(ii)  Bicheira é verbete, nas duas versões, e a lexia tem outras acepções. 

(iii)  Cerca-lourenço não é um verbete na versão original. É indicado como 

NOVO e refere-se à brincadeira estudada: “[...] 5 Bras. Pique (brincadeira)”. 82  

(iv)  Maria-macumbé ocorre somente em verbete original e é referente a 

esconde-esconde (jogo das escondidas), do mesmo modo que para Houaiss (2002).  

(v)  Picula, ocorre no verbere original como sinônimo da brincadeira de 

cabra-cega, em consonância com Ferreira (1999). Não traz referência a variantes. 

No verbete atualizado, registra-se: “1 Bras. Lud. Brincadeira infantil semelhante ao 

pega-pega, pique [brincar de picula]”. Diverge do verbete original em dois pontos: 

anotam-se as variantes (no curso da definição) e deixam de existir referências à 

cabra-cega. 

(vi)  Toca, na versão original, é um verbete com outras acepções. Na 

versão atualizada é assim apresentada: “[...] CE Brincadeira de pegar; PIQUE”. Uma 

definição pouco clara que não desfaz a dúvida sobre brincadeira e ponto combinado. 

(vii)  Voga é um verbete, nas duas versões, e a lexia tem outras acepções. 

                                            
81 Entende-se ser uma estratégia para não causar confusão como o ponto combinado, caso fosse 
remissivo ao verbete “pique”. 
82 Remissão causadora de ambiguidade: “pique” - a brincadeira? ou “pique” - o ponto combinado? 
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(viii)  Trisca é um verbete apenas na versão original e com outras acepções. 

Sobre as lexias documentadas na amostra, análise também é aproximada à 

empreendia com as definições dadas por Houaiss (2002) e Ferreira (1999), mas por 

se tratar de uma obra em versão original e atualizada, detalham-se as observações, 

como se vê a seguir: 

(i) Bacondê, ganzola, João-golô, jôti, lôti, pique-alto, pique-cola, pique-

esconde, pique-pega, pique-salve, pique-salvo, triscou-pegou não são verbetes nas 

duas versões.83 

(ii) Bira ocorre somente na versão original e com outras acepções. 

(iii)  Bôto, chave, gorô e tóda são verbetes, nas duas versões, e as lexias 

têm outras acepções. 

(iv) Manja consta apenas na versão original da obra e significa esconde-

esconde (tempo-será). 

CASCUDO (1954) 

Das 33 lexias que foram pesquisadas em Houaiss (2002), Ferreira (1999) e 

Aulete (2006)84 apenas pique, maria-macumbé, bôto, chave e manja estão 

dicionarizadas em Cascudo (1954). 

Cascudo (1954) traz no verbete pique outras acepções para lexia (não 

referentes a brincadeiras infantis) e uma remissão, ao final do verbete, para maria-

macumbé, como já explicitado no capítulo sobre esconde-esconde. 

Maria-macumbé é um “Brinquedo infantil, que consiste em esconderem-se as 

crianças para que uma, que fica de costas ou de olhos vendados, as procure e 

agarre alguma. [...] O mesmo que pique.” (CASCUDO, 1954). 

Bôto é um extenso verbete que trata da lenda do Bôto Amazônico, mas não 

há qualquer referência à brincadeira pega-pega. 

Chave é um verbete com outras acepções. 
                                            
83 A lexia “pique-baixo” não faz parte da amostra, mas foi também consultada em Aulete (2006), por 
ter ocorrido em Houaiss (2002) e em Ferreira (1999). 
84 São elas: angapanga, bacondê, bandeira-vogais, bicheira/bicheiro, bira, bota, bôto, cerca-lourenço, 
chave, ganzola, João-golô/gorô, jôti/lôti, manja, maria-macumbé, pega, pegador, pega-pega, picula, 
pique, pique-alto, pique-cola, pique-esconde, pique-pega, pique-salve, pique-salvo, toca, tóda, trisca, 
triscou-pegou e voga. 
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Manja é o verbete que particularmente interessa à pesquisa, veja-se o que o 

autor apresenta: “Folguedo de criança, às carreiras, perseguidas, até que consigam 

chegar ao ponto determinado, bater a manja, a ficarem livres [...]”. 

Cascudo (1954) é o único autor a revelar manja como a brincadeira de pega-

pega que se procura estudar no capítulo. Ela está presente em 5,3% das localidades 

pesquisadas em resposta à questão 162 do QSL, como se verá no item 4.8.3 

Cartografando os dados. 

Da análise realizada, em resumo, pode-se destacar que: 

(i) A brincadeira objeto da questão 162 (QSL) está dicionarizada nas 4 

obras consultadas: em Cascudo (1954) através de manja; em Houaiss (2002) 

através pega-pega e pique; em Ferreira (1999) e Aulete (2006) através de pique. 

(ii) As lexias bicheiro/bicheira, manja, pega, pegador, pega-pega, picula, 

pique, pique-cola e trisca estão registradas nos dicionários pesquisados e na 

amostra. 

(iii) As lexias angapanga, bandeira-vogais, bota, cerca-lourenço, ganzola, 

maria-macumbé, pique-baixo, toca e voga estão presentes nos dicionários e não 

foram documentadas na amostra. 

(iv) As lexias bacondê, bira, bôto, chave, gorô e lôti foram documentadas 

na amostra e não estão presentes nos dicionários pesquisados com a acepção de 

pega-pega. 

(v) As lexias João-golô, jôti, pique-alto, pique-esconde, pique-pega, pique-

salve, pique-salvo, tóda e triscou-pegou foram documentadas na amostra e não são 

verbetes nos dicionários pesquisados. 

(vi) Maria-macumbé é sinônimo de esconde-esconde em Houaiss (2002), 

em Aulete (2006) e em Cascudo (1954) e sinônimo de pique (a brincadeira e não o 

ponto combinado) para Ferreira (1999). 

(vii) Bacondê é sinônimo de esconde-esconde em Houaiss (2002) e 

Ferreira (1999). Não é verbete em Aulete (2006) e Cascudo (1954);  

(viii) Pegador é sinônimo de esconde-esconde e de pique (a brincadeira e 

não o ponto combinado) em Houaiss (2002), Aulete (2006) e Ferreira (1999). Não é 

verbete em Cascudo (1954). 
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(ix) Bicheira ocorreu como resposta única e está descrita como o 

“perseguidor” na brincadeira de bandeira-vogais, que por seu turno é definida como 

pique.  

4.8.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

O levantamento de dados referente à pergunta 162 do QSL revelou a 

presença de 57 lexias diferentes, as quais foram reunidas em grupos lexicais, 

gerando 17 agrupamentos diferentes.  

Como dito na introdução do capítulo, o estudo com os dados coletados para 

pega-pega foi empreendido de modo similar ao realizado com a brincadeira 

esconde-esconde. Muitos dos critérios adotados para os agrupamentos linguísticos 

daquela atividade lúdica, aqui são retomados para pega-pega. Todas as 

considerações que serão feitas a seguir sobre os agrupamentos, bem como sobre a 

cartografia, estão pautadas na divisão dos dados nos dois blocos distintos. 

O número de respostas documentadas para a pergunta 162 do QSL foi de 

254 ocorrências. Embora presente na quase totalidade dos pontos de pesquisa (52 

localidades), o total de “não obtidas” é considerado alto (NS/NL/NO = 102). O 

universo estudado é de 152 respostas válidas, das quais 75 respostas estão 

reunidas no que se chamou de formas com sema “pegar” (49,3%). As “outras formas 

reunidas” representam 50,7% da amostra (77 ocorrências). Os dados obtidos estão 

registrados no Gráfico 22, a partir do qual se demonstram a presença de sema 

“pegar” versus as demais formas lexicais reunidas. 

 

Gráfico 22 — Percentual das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas (sema 
“pegar” e outras formas reunidas) 

49,3% 

50,7% 

Pega-pega 
sema "pegar" x outras formas reunidas  

todas as respostas 

sema "pegar" outras formas reunidas



324 

Os dados coletados constam da Tabela 25 com todas as respostas 

organizadas por valor absoluto e percentual. Os dados divididos em dois blocos 

estão nos Quadros 28 e 29. 

Tabela 25 – Frequência das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas 

(sema “pegar” e outras denominações) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

sema "pegar" 75 49,3% 
pique 19 12,5% 
picula 15 9,9% 
manja 6 3,9% 
trisca 6 3,9% 
bôto 4 2,6% 
tóda 3 2,0% 
bacondê 2 1,3% 
bira 2 1,3% 
chave 2 1,3% 
João golô/ gorô 2 1,3% 
jôti/lôti 2 1,3% 
respostas únicas 14 9,2% 
Total 152 100,0% 

 

A proposta de agrupamentos, como será descrita adiante, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas e a redução de lexias complexas (contendo 

verbos de ação) para lexias compostas ou simples (redução da variação 

presença/ausência de verbos ou de substantivo). Não foram registrados casos de 

vocábulos flexionados em número e gênero85 ou presença de derivação por grau. O 

levantamento completo dos dados, contendo o corpus da pesquisa organizado por 

agrupamentos, está apresentado no Apêndice L que é composto de todas as 

ocorrências documentadas para pega-pega. 

Nos Quadros 28 e 29 apresenta-se o resumo dos agrupamentos propostos 

que são discutidos no desenrolar do capítulo. 

 

                                            
85 Há um único caso de “bicheira/bicheiro” na fala de um informante, pertencente ao agrupamento 
“respostas únicas”, não computado, nesta análise, como flexão de gênero, uma vez que para o 
tratamento de tais ocorrências em outros capítulos levaram-se em consideração as respostas 
distintas presentes na fala de mais de um informante. Aqui, uma análise possível é a de 
reorganização do pensamento por parte do informante. 
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

pega brincadeira de pegar; brincadeira do pega; brincar de pega; 
brincar de pegar; pega 

pegador brincar de pegador; pegador; 
pega-pega pega-pega 
pique-pega pique-pega 
triscou-pegou triscou-pegou 

Quadro 28 — Formas lexicais de pega-pega – agrupamentos (sema “pegar”) 
 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

bacondê maria bacondê; bacondê 
bira bira 
bôto bôto; de bôto 
chave brincar de chave; chave 
João-golô/gorô gorô/brincadera do gorô; João-golô 
jôti/lôti brincar de jôti/jôti; lôti 

manja brincar de manja; brincadeira de manja; manja; pega-pega de 
manja 

picula percula; picula 

pique pique; brincadeira de pique; pique-alto; pique-cola; pique-
esconde; pique-salve; pique-salvo 

tóda tóda 
trisca brincar de trisca; trisca 

respostas únicas 
baculelê; barra-bate; bicheira/bicheiro; brincar de futura; correr 
coxia; dormir; liga /brincá de liga; Maria/brincá de Maria; posta; 
salva-latinha; rol; prismaribusca; tem barra; tonga 

Quadro 29 — Formas lexicais de pega-pega – agrupamentos (outras denominações) 
 

Os agrupamentos estabelecidos e apresentados nos Quadros 28 e 29 foram 

elaborados aplicando-se os critérios referentes à presença versus ausência do verbo 

de movimento “brincar”, já definidos e especificados no capítulo anterior (cf. 4.6 

ESCONDE-ESCONDE). Nos exemplos (132) e (133) o uso do verbo “brincar” 

(brincar de pegador ou brincar de manja) é visto numa relação própria do uso da 

língua no contexto social, nas relações face a face e no uso natural da fala: um 

processo de organização do pensamento, um caso de reformulação. 

(132) INF.– Brincar de , , , . pegador pegador pega-pega pegador

(Inq. 082/03 (Jeremoabo - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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(133)  ((a propósito da pergunta 160 - esconde-esconde)) 

INF. – Chama . brincar de manja

INQ. – É? Chama manja? [...] É manja, aqui, que chama? 

INF. – hum hum... 

[...] 

((a propósito da pergunta 162 - pega-pega)) 

INF. – Eu conheço como  mermu.  brincadêra de manja

INQ. – Também? 

INF. – É. 

INQ. – E essa e aquela outra é a mesma coisa? 

INF. – (inint) esses aí brinca aí de noite (inint) 

INQ. – Chama... assim? 

INF. – hum hum... 
(Inq. 079/03 (Aracaju - SE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Como dito para os exemplos de esconde-esconde, outro item lexical 

identificado é “brincadeira (de)”. Opta-se pelo mesmo critério de análise estabelecido 

e aplicado para esconde-esconde. “Brincadeira” faz parte da formulação da questão 

e pode ser uma repetição da fala do inquiridor. (cf. exemplo (133) e (134)). Em (134), 

além do exposto, registra-se a única ocorrência de “pegar” no infinitivo. “Brincadeira 

de pegar” e não “brincadeira de pega” ou “do pega”, por exemplo. Ocorrência está 

agrupada sob o rótulo pega. 

(134) INF. – É . Brincadêra de pegá

(Inq. 101/01 (Santa Cruz Cabrália - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Aplicados os critérios gerais brevemente retomados, obtiveram-se, como dito, 

dois blocos de agrupamentos. O Bloco 1 - agrupamento sema “pegar”- denominado 

de pega-pega (variantes). Vejam-se quadros, tabelas, gráficos e cartas linguísticas 

sempre referidos deste modo: pega-pega (variantes). Note-se que não foram 

registradas variações fônicas ou outras observações dignas de nota para as outras 

ocorrências reunidas pelo sema “pegar”. 

Sobre a análise estatística, as informações estão organizadas e apresentadas 

na Tabela 26 e no Gráfico 23. Registre-se que o total de ocorrências passa de 75 a 

78, quando considerados os desmembramentos do sema “pegar” e a presença de 

duas lexias diferentes na fala de um mesmo informante, como se pode observar nos 

exemplos (132) e (135). No Apêndice L, podem ser consultados os casos de duplas 

respostas distintas dentro do sema “pegar” na fala de um mesmo informante. 
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(135)  INF. – , . Pega-pega brincá de pega

INQ. – É, não é? 

INF. – É. 
(Inq. 077/06 (Maceió - AL) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino superior completo) 

Tabela 26 – Frequência das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas 

(variantes do sema “pegar”) 

Formas lexicais Total 
absoluto 

Total 
relativo 

pega-pega 36 46,2% 
pique-pega 16 20,5% 
pega 15 19,2% 
pegador 9 11,5% 
tricou-pegou 2 2,6% 
Total 78 100,0% 

 

 

Gráfico 23 – Percentual das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas (variantes do 
sema “pegar”) 

Para o agrupamento, foram vistos exemplos de pega-pega (132) e (135), 

pega (134) e (135), pegador (132). As ocorrências de triscou-pegou ou de pique-

pega podem ser observadas através das falas dos informantes de Salvador/BA (136) 

e de Goiânia/GO (137). 

(136) INF. – (inint) ou , .  trisco-pegô picula

INQ.: – Como? 

INF.: – (inint) Picula, trisco-pegô. 

INQ. – Você pode dizer... 

INF. – Picula ou triscô-pegô.  
(Inq. 093/01 (Salvador - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
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(137) INQ.- Tem uma outra que daí a criança não fica com olho tampado ela fica [...] o olho 

assim ela consegue enxergar, ela sai pra pegar as outras assim, sai todo mundo 

correndo? 

INF.- ? Pique-pega

INQ.- É? 

INF.- É. 

INQ.- Sai todo mundo correndo. 

INF.- É, aí ela sai correndo atrás. 

INQ.-  Ela sai correndo atrás 

INF.- Pique-pega. 
(Inq. 123/02 (Goiânia - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Concluída a descrição do agrupamento de sema “pegar”, descreve-se, a 

seguir, o Bloco 2 - agrupamento “outras denominações”- para respostas obtidas 

através da questão 162 do QSL (cf. Quadro 29). Veja-se: 

(i)  Bacondê é o rótulo do agrupamento que contém as duas ocorrências, 

tendo recebido a mesma análise das ocorrências de maria bacondê e bacondê  

tratadas no capitulo 4.6 ESCONDE-ESCONDE. No exemplo (138), durante a 

formulação da questão 163 do QSL (“ponto combinado” para estar salvo), o 

inquiridor confirma o nome da brincadeira (grifo nosso). Observe-se que para QSL 

163, a resposta foi considerada NO e o exemplo será retomado no capítulo seguinte 

(cf. 4.9  PIQUE (local combinado)). 

(138) INF. – ? Bacondê

((a propósito da pergunta 163 - ferrolho/salva/picula/pique)) 

INF. – Estátua. 

INQ. – Você fala assim: “se pegar ali ninguém pode mais“ 

INF. – Se pegar na estátua já era. 

INQ. – Como é mesmo o nome. 

INF. – Estátua. 

INQ. – O nome da brincadeira que você falou? 

INF. – . Bacondê

INQ. – Acontece assim? Explica mais ou menos como é? 

INF. – Você tá brincando, aí a pessoa fica lá, se você tocá na pessoa, não. Tem um 

objeto, você escolhe, por exemplo, uma folha verde, se você tocá você já não... 

Ninguém pode lhe pegá mais... 
(Inq. 089/01 (Seabra - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
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(ii)  Bira, bôto, chave, tóda e trisca são agrupamentos que não 

apresentaram variações, uma vez considerado o critério simplificação de lexias 

complexas em lexias simples (omissão do verbo “brincar” ou do substantivo 

“brincadeira”). Os exemplos (139) para trisca e (140) para bôto ilustram alguns dos 

itens dos quatro agrupamentos para os quais não houve variação. Em (139), com 

destaque: pode-se verificar que durante a formulação da questão 163 do QSL houve 

a tentativa, por parte do inquiridor, de se obter outras variantes da brincadeira pega-

pega. 

(139) INF.- É o... o , o pique-latinha, que a gente joga, ou então chega o, é o... pique

INQ.- Como que é o pique-latinha?86 

((a propósito da pergunta 163 - ferrolho/salva/picula/pique)) 

INQ.- Que seria o ponto combinado, lá? Tem algum nome específico? 

INF.- Não. Só o pique, né? 

INQ.- É? 

INF.- Aham. 

INQ.- E tem outro nome pra essa ... 

INF.- Ah, essa brincadeira aí é essa. 

INQ.- É? 

INF.- Agora tem a... o de, o pique-esconde que você tem que pegar o outro e bater na 

cabeça, um, dois, três.  

INQ.- Aham. 

INF.- Esse aí ta pego. 

INQ.- Aham, e quando só sai correndo um atrás do outro, um só fica tentando tocar o 

outro, aí se ele tiver naquele... 

INF.- Ah, do , né? trisca

INQ.- É?  

INF.- É. 
(Inq. 118/03 (Porangatu - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(140) INF. – O pessoal chamava... . brincadêra de bôto

(Inq. 076/03 (Arapiraca - AL) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(iii)  João-golô/gorô e jôti/lôti são rótulos de agrupamentos bem específicos, 

para os quais se tomou por base a variação fonética. A criação dos mesmos 

justificou-se também por questões referentes à distribuição geográfica das lexias: 

                                            
86 O Inquiridor obtém esclarecimentos e “pique-latinha” não é considerada resposta obtida por não se 
tratar a brincadeira objeto da pergunta 162 do QSL. 
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João-golô/gorô (pontos 91 e 92) e jôti/lôti (pontos 101 e 102), como ilustra a Carta 

24. Para o agrupamento João-golô/gorô, vejam-se os exemplos (141) e (142) e para 

jôti/lôti o exemplo (143), todos ilustrativos do exposto. 

(141) INF. – Eu  sei eh... a gente chama de... aquele que a gente fala:  aí bate na... gorô!

madeira, numa porta uma coisa, é esconde-esconde. 

INQ. – Mas essa... essa as pessoas num... num vão para algum lugar, não, onde não 

possam ser vistas. Diz assim: “Ah, é você quem vai atrás dos outros agora”, só que a 

gente combina, se chegar ali, naquela... naquele poste, naquela... naquela parede 

azul... 

INF. – Ah, eu sei, quem chegá primeiro aí fala: “Salve todos!”, aí bate na...no poste aí 

fala: “Salve eu e salve todos!” se a pessoa não chegá antes. A gente fala geralmente 

de , . gorô brincadêra do gorô

INQ. – É? Mas esse...mas as pessoas não se escondem não? 

INF. – Num se esconde não. 

INQ. – É assim mesmo. 

INF. – Sai correno... 

INQ. – Um trás do outro.  

INF. – Aí, um atrás do outro o que chegá primero e batê naquele local, aí bateu pra 

ele e pra todos, se a pessoa chegô e bateu e vê todos, aquela pessoa que ganha, a 

gente chama...chama de . gorô

(Inq. 091/02 (Santo Amaro - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(142) INF. – Do meu tempo... era chamado  João-Golô. João-Golô.

Inq. 092/03 (Santana - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto. 

 

(143)  INF. – Aqui a gente dava o nome de .  Lôti

((a propósito da pergunta 163 - ferrolho/salva/picula/pique)) 

INF. - Não lembro. 

INQ. – [...] Lá atrás do Esconde-esconde, o senhor disse que também chama... 

chama... chamava de pega-pega, era a mesma coisa dessa brincadeira que... Um 

corria atrás do outro para pegar o outro? Não era a mesma coisa? 

INF. – Não, não. 

INQ. – Pega-pega tinha que ficar o olho fechado... 

INF. – O olho vendado é... 

INQ. – É... Não precisava ser vendado, esse fica só contando aqui, um, dois, três e os 

outros estão indo para um lugar... Atrás da árvore, atrás da casa, se tivesse um carro, 

perto do carro, é tudo a mesma coisa né? As duas... Para o senhor esconde-esconde 

e pega-pega é a mesma coisa? 
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INF. – É Isconde-isconde e Pega-pega é a mesma coisa... Agora essa que a senhora 

falou de pegá na coisa, a gente chamava aqui de , de noite, brincava mais a noite Lôti

também. 
(Inq. 101/03 (Santa Cruz Cabrália - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental) incompleto (grifo 

nosso). 

(iv)  Manja é o elemento aglutinador do agrupamento. Tendo o registro em 

dicionários de manja, optou-se pela lexia como rótulo e não estão anotadas 

variantes fônicas. Há apenas duas ocorrências de “mancha” (ponto 128 - 

Janaúba/MG), de que já se tratou no capítulo 4.6 ESCONDE-ESCONDE. (cf. nota 

70) e que também não estão enquadradas como pega-pega. Trata-se de uma 

variante de execução distinta da que se pretende obter com QSL 162, veja-se o 

exemplo (144). 

(144)  INF. – [...] Que esse aí não foi do meu tempo não, porque no tempo nosso, nós 

brincava era de... de... de Mancha... fazia um círculo, sabe? Às vezes tinha bastante 

mininu, a gente dividia, uma parte era de uma, ôta parte era de ôto, né? Uns ia 

iscondê pra que eles pegasse, ôtos, se a gente visse, entrasse naquela roda ali, né? 

A gente tinha ganhado, tempo nosso a brincadêra mais era essa... agora hoje eu vejo 

eles brincá, mas eu não sei falar o nome... como é que o nome não... 

INQ. – Não tem problema não, era só se fosse do seu tempo mesmo, para a gente 

saber se a brincadeira, se ainda brinca ou... 

INF. – Nós brincava de Mancha, nós brincava de... de... Gata-cega. 

INQ. – Essa mancha, são os dois círculos? 

INF. – É, é... a Mancha era um círculo, fazia uma círculo redondo, ou círculo 

quadrado, né? Só que aquelas pessoas vinha correno, onte [antes] daquela... [antes] 

onte de você pegá nim mim pá pegá, purque qualquer coisa que você pegasse nin 

mim, cê já né? Aí cê... se não pegasse, ninguém pegasse você, cê  pulava em cima 

daquela Mancha, cê falava: Oh! Manchei, né? Aí você já tinha ganhado a partida, né? 

Tornava voltá pra brincá ... 
(Inq. 128/04 (Janaúba - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

Há uma ocorrência de “pega-pega de manja”, agrupada em manja devido a 

localização geográfica do informante (área de presença de manja e de pega-pega) 87. 

A fala da informante de Estância/SE é objetiva e direta, exemplo (145). O exemplo 

(146) é importante para referendar a classificação de “pega-pega de manja” no 

agrupamento manja e não no agrupamento pega-pega. 

                                            
87 Análise similar foi realizada para “boleba de gude” (cf. exemplo (27) – 4.2.2 GUDE). 
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(145) INF.– . Pega-pega de manja

(Inq. 080/02 (Estância - SE) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

(146)  INF.- Aqui essa brincadeira eu não tô lembrado não. 

INQ.- Sabe como é, as crianças correm tudo umas atrás das outras pra alcançar? 

INF.- Pra alcançar a outra, né? 

INQ.- Nunca brincou desse negócio não? 

INF.- Num tô lembrado não. 

INQ.- Tem esse lugar se segurar naquele ponto fica ali a outra não pode tocar nela. 

INF.- Tem um nome... , manja manja

INQ.- Manja? Como é manja? 

INF.- Manja é assim corre tudo atrás de um, né? Se a pessoa chegar no lugar e ficar 

parado ninguém toca mais. 
(Inq. 080/03 (Estância - SE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(v)  Picula é o elemento aglutinador de “picula” e “percula”, aqui vistos 

como variação fônica. As lexias aparecem no Recôncavo Baiano e em áreas 

vizinhas, a reunião por variação fônica se completa quando considerada a 

proximidade das localidades. Picula também é forma dicionarizada, o que favorece 

também a definição do rótulo. Picula está presente, por exemplo, na fala do 

informante jovem de Salvador/BA (cf. exemplo (136)) e no idoso de Santo Amaro/BA 

(147). Percula é possível de se verificar através do exemplo (148). 

(147)  INF. – Quem chegá primero. 

INQ. – É 

INF. – Num pode ser pego mais. 

INQ. – É, (init) quem chegar naquele lugar marcado, seja por primeiro, por último. 

INF. – Isso aí, eu conheço, aqui pra nóis é como . picula

(Inq. 091/03 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(148) INF.– A gente chama de . percula

(Inq. 099/04 (Ilhéus - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

(vi)  Pique é forma dicionarizada para a brincadeira e é o rótulo do 

agrupamento que, além das ocorrências de pique, inclui as outras variantes: pique-

alto, pique-cola, pique-esconde, pique-salvo e pique-salve. Registrou-se uma 

ocorrência de “brincadeira de pique”, que recebeu tratamento idêntico ao efetuado 

para os outros casos de presença do substantivo “brincadeira”.  As ocorrências do 

agrupamento estão no Quadro 29. Para os casos de lexias compostas com “pique” 

estão considerados no grupo as respostas validadas após análise criteriosa dos 
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áudios originais dos inquéritos. Todas as ocorrências computadas são aquelas para 

as quais os documentadores buscaram esclarecer a variante de execução e 

confirmaram ser a brincadeira que se pretende obter com a questão 162 (QSL), 

mesmo tendo ocorrido itens lexicais como; “alto”, “cola”, “esconde”, “salvo” e “salve”. 

Os exemplos (149), (150) e (151) são utilizados para demonstrar o exposto. Em 

(149) Barreiras/BA, há uma resposta válida (pique-alto e pega-pega são a mesma 

brincadeira). Em (150) Caravelas/BA há uma resposta indicada na categoria NO 

(variante de execução em que o participante fica no alto). Em (151), há uma 

resposta válida, o “pegador” passa a ser o participante que “encostou” no outro. 

Ninguém fica parado ou colado, como explica a informante jovem de Barra de São 

Francisco/ES (ponto 188).  

(149) INF. – Aqui chama de , é  tem um bocado de nome. pique-alto pega-pega

INQ. – Tanto faz, né? 

INF. – É pique-alto e pega-pega.  
(Inq. 087/01 (Barreiras - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(150) INF. – É pique-alto. 

[...] 

INF. – É Pique-alto aqui. 

INQ. – [...] Então, o nome da brincadeira é igual ao nome do lugar... 

INF. – Que você está... pique-alto 

INQ. – Tem alguma versão que seja no baixo? 

INF. – Não 
(Inq. 102/02 (Caravelas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(151) INF. – [...] Acho que Cola que eles falam, né? 

INQ. – E esse cola, fica parado no meio do caminho... se... se... 

INF. – Não, quando incosta na pessoa, passa... ela... corrê atrás das outras pra colá... 

INQ. – Hum... tá... 

INF. –  que eles fala... Pique-cola

(Inq. 188/02 (Barra de São Francisco - ES) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

(vii) Respostas únicas é o último agrupamento, contém 14 ocorrências. (cf. 

Quadro 30).  
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Agrupamento lexical 
(rótulo) 

Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
baculelê; barra-bate; bicheira/bicheiro; brincar de futura; correr 

coxia; dormir; liga /brincá de liga; Maria/brincá de Maria; posta; 

salva-latinha; rol; prismaribusca; tem barra; tonga 

Quadro 30 — Agrupamento lexical - respostas únicas (pega-pega) 
 

Dos registros de respostas únicas, destacam-se as ocorrências de 

bicheira/bicheiro, do informante Afrânio/PE (ponto 066), uma lexia indicada em 

Houaiss (2002); “a criança que persegue as outras no jogo de bandeira vogais” (cf. 

4.8.1). A fala do informante, homem de faixa etária 1, zona rural do município é 

esclarecedora (152) sobre o uso de bicheiro/bicheira. O informante está tratando a 

parte (o perseguidor) pelo todo (o nome da brincadeira)? É uma análise possível 

para o uso de bicheira.  

(152) INF. – Gelin né? 

INQ. – Essa que eu tô querendo não precisa ficar parado, só precisa correr e bater a 

mão no lugar pra se salvar. 

INF. – Ah, é . bicheira

INQ. – Como é bicheira? 

INF. – Bicheiro, risos. 

INQ. – Explica pra mim só pra eu ver se é a mesma. 

INF. – Bicheiro é o povo brincando que é tipo uma , o poste é tipo uma , aí ronda ronda

o povo sai correndo, sai correndo e tem só um pra bater nos colegas, aí quem chegar 

primeiro no poste, chegando lá... 

INQ. – Você falou a ronda, o que é a ronda? 

INF. – É isso mesmo. 

INQ. – É o lugar que combinou pra bater a mão? 

INF. – O lugar que combinou pra bater a mão. 

INQ. – E como é a ronda, a ronda é um poste? 

INF. – É um poste mesmo. 

INQ. – Certo, e o nome da brincadeira você disse que é o que? 

INF. – . Bicheira

(Inq. 066/01 (Afrânio - PE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Em Pedra Azul - MG (ponto 129), registraram-se duas ocorrências do verbo 

enrabar, na fala dos dois jovens (H1 e M1), aqui não anotadas com 2as (segundas) 
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respostas dos informantes e não contabilizadas entre as 254 ocorrências da 

amostra.  

Os exemplos (153) e (154) trazem a fala dos informantes. Como dito, em 

ambas há alguma referência a enrabar, as quais não foram suficientes para, 

completando-se, favorecerem a validação das 2as respostas. Embora no caso do 

exemplo (153) se tenha explorado a forma lexical (por parte do inquiridor e do 

auxiliar), persiste a dúvida se enrabar é um detalhe de execução da brincadeira 

(colocar um rabo? - ação não explorada nos esclarecimentos) ou outro nome para a 

brincadeira88. Considerou-se na amostra apenas pega-pega como única resposta. 

Em (154), sabe-se que o nome da Brincadeira é “Maria” e que há uma ação de 

enrabar: “Maria é assim, um enraba o ôto quando a gente pegá, triscá naquele [...]”. 

O restante da fala do informante do sexo masculino confirma a resposta “brincar de 

Maria”, mas não é bastante para validar a resposta da informante do sexo feminino 

(153), quando se refere a enrabar. 

(153) INF. – . Pega-pega

INQ. – É. Ainda brinca aqui disso? E o lugar... 

INF. – Tem inrabá ou então pega-pega. 

((a propósito da pergunta 163 - ferrolho/salva/picula/pique)) 

AUX1. – Qual foi o outro nome que você falou pra pega-pega? 

INF. – Pega-pega, inrabá. 

INQ. – Como é inrabá? 

INF. – Irrabano, você sai correno (inint)... sai correno atrás d’ocê pra pegá. 

INQ. – E quem pegava? 

INF. – E que pegá, saiu. Aí vai pegar as ôtas. 

INQ. – E quem vai ser o pegador depois? 

INF. – A mesma pessoa. Aí depois que pega todo mundo, aí escolhe a ôtra pessoa 

que vai corrê atrás.  

INQ. – A que vai correr atrás escolhe um. Não é o último? 

INF. – Não...É o último. 

INQ. – É? 

INF. – É. 
(Inq. 129/02 (Pedra Azul - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

                                            
88 Há uma brincadeira conhecida como “rabo no burro” que é executada com olhos vendados e o 
objetivo é colocar um “rabo” no burro. O “burro”, em geral, é representado por um desenho registrado 
em muros ou é um local indicado em troncos de árvores. O “rabo” é um pedaço de tecido ou lenço no 
qual se coloca um alfinete, uma agulha, um espinho de roseira ou um graveto pontiagudo. Na 
execução, não há necessidade de correr e pegar os colegas. 
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(154) INF. – [...]  ... Maria, eu acho que não é, né? Maria

INQ. – Como é Maria? 

INF. – Bom, eu já... nós já bricamu muito de Maria, lá no bairro da gente lá em cima, 

então... qu’é que acontece... Maria é assim, um enraba o ôto, quando a gente pegá, 

triscá naquele... aquele ... aquele que tá correno, já vai enrabá a gente , então a 

brincadêra a gente faz de Maria,  Brincá de Maria.

(Inq. 129/01 (Pedra Azul - MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

A análise estatística das respostas organizadas nos agrupamentos 

anteriormente descritos segue demonstrada na Tabela 27, um extrato da Tabela 25, 

e no Gráfico 24, através dos quais se pode ver a distribuição das lexias agrupadas.  

Tabela 27 – Frequência das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas 

(outras denominações) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

pique 19 12,5% 
picula 15 9,9% 
manja 6 3,9% 
trisca 6 3,9% 
bôto 4 2,6% 
tóda 3 2,0% 
bacondê 2 1,3% 
bira 2 1,3% 
chave 2 1,3% 
João golô/gorô 2 1,3% 
jôti/lôti 2 1,3% 
respostas únicas 14 9,2% 
Total 77 50,7% 
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4.8.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Englobando todos os agrupamentos descritos (sema “pegar” e “outras 

denominações”), pega-pega, na forma dos agrupamentos, foi documentado em 91% 

das localidades da área pesquisada. Apenas em Itaberaba (BA/90), Janaúba 

(MG/128), Unaí (MG/130), Montes Claros (MG/131) e Uberlândia (MG 135) não há 

ocorrências registradas.  

Demonstram-se os valores absolutos e os percentuais obtidos para cada 

agrupamento nas 52 localidades em que se registra pega-pega através das Tabelas 

28 e 29 e dos Gráficos 25 e 26. Registre-se que a Tabela 29 é um detalhamento dos 

70,2% de ocorrências de sema “pegar”. Os gráficos foram elaborados com base em 

tabelas distintas de modo a espelhar os agrupamentos estabelecidos (blocos 1 e 2) 

e visando uma melhor consulta às informações. Não estão indicadas as respostas 

únicas. O Gráfico 25 é baseado em parte da Tabela 28 e o Gráfico 26 é baseado na 

Tabela 29. 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Percentual das formas lexicais de pega-pega – todas as respostas (outras 
denominações) 
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Tabela 28 – Presença das formas lexicais de pega-pega nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

sema “pegar” 40 70,2% 
pique 12 21,1% 
picula 6 10,5% 
trisca 5 8,8% 
manja 3 5,3% 
bacondê 2 3,5% 
bôto 2 3,5% 
João-golô/ gorô 2 3,5% 
jôti/lôti 2 3,5% 
tóda 2 3,5% 
bira 1 1,8% 
chave 1 1,8% 

 

A Tabela 28 revelou que em 70,2% das localidades pesquisadas (40 cidades) 

há formas lexicais vinculadas ao sema “pegar”. Dentre as outras denominações 

pique ocorre em 21,1% das localidades. As demais correspondem a menos de 20% 

das localidades, como se vê também espelhado no Gráfico 25. 

 

Gráfico 25 — Percentual de presença das formas lexicais de pega-pega nas localidades 
(outras denominações) 

O Gráfico 25 revela pique, picula e trisca possuem frequência superior a 8% 

nas localidades pesquisadas. A frequência das “outras denominações” é inferior 6%. 
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No que se refere aos dados de variantes de sema “pegar”, a Tabela 29 

(valores absolutos e relativos) e o Gráfico 26 deixam transparecer que em 27 dos 57 

pontos de pesquisa (47,4%) a forma lexical mais utilizada é pega-pega. As outras 

formas lexicais empregadas são: pega (9), pique-pega (9), pegador (4) e triscou-

pegou (2). Destaca-se que há coocorrência de mais de uma forma lexical em 11 

localidades, como está demonstrado na Carta 25 - PEGA-PEGA (variantes de sema 

“pegar”). 

Tabela 29 – Presença das formas lexicais de pega-pega nas localidades 

pesquisadas (variantes do sema “pegar”) 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 
pega-pega 27 47,4% 
pega 9 15,8% 
pique-pega 9 15,8% 
pegador 4 7,0% 
triscou-pegou 2 3,5% 

 

 

Gráfico 26 — Percentual de presença das formas lexicais de pega-pega nas localidades 
(variantes do sema “pegar”) 
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sema “pegar” e as demais respostas documentadas com presença em localidades 

superiores a 8% (pique, picula e trisca que constam da Tabela 28 e do Gráfico 25. 

As outras respostas com total inferior a 8% estão na Carta 24 - PEGA-PEGA - todas as 

respostas por localidade (inferiores 8%). 

As respostas únicas estão no verso da Carta 24 - PEGA-PEGA - todas as 

respostas por localidade (inferiores a 8%). O Quadro 31 reúne as 14 ocorrências de 

respostas únicas. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

MA Alto Parnaíba 033-1a posta 
PE Afrânio 066-1a bicheira/bicheiro 
PE Floresta 071-3a brincar de futura 
PE Petrolina 073-1a prismaribusca 
SE Propriá 078-3a tem barra 
BA Jacobina 086-1a barra-bate 
BA Barreiras 087-3a rol 
BA Carinhanha 097-1b dormir 
BA Carinhanha 097-3a correr coxia 
BA Carinhanha 097-3d baculelê 
BA Itapetinga 100-3a tonga 
GO Porangatu 118-1a salva-latinha 
MG Pedra Azul 129-1a maria/brincá de maria 
ES Barra de São Francisco 188-3a liga /brincá de liga 

Quadro 31 - Respostas únicas por localidade e informante - pega-pega 
 

A Carta 25 - PEGA-PEGA (variantes de sema “pegar”) traz as variantes de 

pega-pega que constam da Tabela 29. A legenda está em ordem decrescente de 

percentual de presença em localidades. 

A leitura das três cartas linguísticas permite identificar que: 

Na Carta 23 - PEGA-PEGA - todas as respostas por localidade (superiores a 

8%) - estão todas as ocorrências de sema “pegar” e é possível localizar os pontos 

onde não houve registro. As localidades Itaberaba (BA/90), Janaúba (MG/128), Unaí 

(MG/130) e Montes Claros (MG/131) estão na área do Falar Baiano (FB) e 

Uberlândia (MG 135) está na Área de Controle (AC). É possível também identificar 

que: 

(i) Pique está concentrado em Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, 

sobretudo em Área de Controle (AC). Há registro na área do Falar Baiano (FB) 

apenas em Barra (BA/084), Barreiras (087/BA) e em Santana (BA/092). 
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(ii) Picula tem concentração na área do Falar Baiano (FB) (Mesorregiões 

V, VI e VII) em: (a) no  Recôncavo Baiano - Santo Amaro (BA/91), Salvador (BA/93) 

e Valença (BA/94) e (b) no sul Baiano - Jequié (BA/95) e Ilhéus (BA/99). 

(iii) Trisca  apresenta-se no norte na área pesquisada, ocorre tanto em 

Falar Baiano (FB): Natividade (TO/24) e Juazeiro (BA/81), quanto em Área de 

Controle (AC): Canto do Buriti (PI/37), Cabrobó (PE/67) e Porangatu (GO/118). 

A Carta 24 - PEGA-PEGA - todas as respostas por localidade (inferiores 8%) - 

traz as outras denominações para a brincadeira que estão distribuídas, sobretudo, 

na Bahia (FB). As exceções são manja e bôto que estão no nordeste da área 

geográfica pesquisada: Falar Baiano (FB) em Sergipe e Área de Controle (AC) em 

Alagoas. 

A Carta 25 - PEGA-PEGA (variantes de sema “pegar”) permite identificar que: 

(i) Pega-pega, presente em 47,4% das localidades, está em FB e em AC. 

Na área do Falar Baiano (FB), é possível afirmar que em Sergipe, na Bahia e em 

Minas Gerais não coocorre com outras formas do sema “pegar”, exceção para 

Jeremoabo (BA/82), Salvador (BA/93), Carinhanha (BA/97) e Patos de Minas 

(MG/136). 

(ii) Pega, mesmo com poucas ocorrências, está presente em toda a área 

geográfica estudada. Na Área de Controle (AC) está no: (a) norte, em Alagoas e em 

Pernambuco; (b) noroeste em Pedro Afonso (TO/23) e (c) sudeste em Goiás 

(GO/122). Na área do Falar Baiano (FB), concentra-se ao sul e a sudeste em Goiás, 

Minas Gerais e Bahia. 

(iii) Pique-pega, por seu turno, ocorre preferencialmente em Área de 

Controle (AC), em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, exceção para Formosa 

(GO/121). 

(iv) Pegador está no: (a) sul da área geográfica estudada, em Área de 

Controle (AC) – pontos 125 e 134 e (b) no norte da área geográfica estudada em 

Área de Controle (AC) – ponto 038 e em Falar Baiano (FB) – ponto 082.  

(v) Triscou-pegou está presente somente na área do Falar Baiano (FB): 

Região Metropolitana de Salvador - Salvador (BA/93) e vizinhança - Alagoinhas 

(BA/88).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Manja… 

— Manjaré… 

— Farinha de coco, papai Mané, valeu, valeu, pegue eu que sou seu. 

— Farinha no pote, seu pai é garrote. 

— Farinha no chão, seu pai é pilão. 

— Farinha na cuia, sua mãe é perua.* 

— Manja… 

— Manja é… 

— Farinha de coco! 

— Papai-mané! 

—Galinha chocou! 

— Tiliscou, pegou! 

— Na galha do pau emborcou! 

—É tempo de guerra! 

— Seu pai come terra! 

— Valeu!... Valeu! 

— Pegue eu que sou eu.**  
 

Manja 
(cultura popular) 
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4.9 PIQUE (LOCAL COMBINADO)89 

 

162. PEGA-PEGA 

Como se chama a brincadeira em que uma criança corre atrás das outras 

para tocar numa delas, antes que alcance um ponto combinado? (COMITÊ... 

2001, p. 34). 

163. FERROLHO/SALVA/PICULA/PIQUE 

Como se chama esse ponto combinado? (COMITÊ... 2001, p. 34). 

 

As questões 162 e 163 do QSL guardam entre si ampla relação semântica, 

pois estão diretamente interligadas e constituem o todo e uma parte do todo. Ao ser 

concebido o Questionário do Projeto ALiB, como especificado na metodologia, 

objetivava-se esclarecer justamente a proximidade entre as lexias que denominavam 

a “brincadeira” e o “ponto combinado” para estar salvo do “pegador”.  

Para muitos dos informantes não há diferença entre as denominações para a 

brincadeira e para o local combinado, o que torna a produtividade de respostas para 

QSL 163 baixa. Documentaram-se: manja, mancha, roda, ronda, rol, picula, ponto, 

ponto final e respostas únicas. 

O levantamento de dados revelou um total de 81 respostas válidas para a 

questão (33,2% das ocorrências). Considerando-se que o número mínimo de 

respostas possíveis é igual a 244 (uma por informante), verifica-se que entre 

                                            
89 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fontes das parlendas: *PIAI; PACCINI (2010. p.32); **KISHIMOTO (1992, v.III, ficha n.º 305)  
Fonte da imagem: Disponível em: <http://www.projetodecolar.com.br/>. Acesso em: 06 abr. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 34 – Crianças e adultos em torno do “local combinado”: picula, pique, manja (na brincadeira de 
pega-pega) 
Fonte: Disponível em: <http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/755>. Acesso em: 06 mar. 2011. 
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ocorrências do tipo NS/NL/NO o total alcançou 163 registros (66,8%). Veja-se a 

Tabela 30 

Tabela 30 – Distribuição das ocorrências de pique – respostas obtidas versus não 

obtidas 

Respostas Total 
absoluto 

Total 
relativo 

não obtidas 163 66,8% 
obtidas 81 33,2% 
Total 244   

Olhando-se pelo prisma do número de localidades onde estão documentadas 

as 81 respostas válidas, constata-se que elas estão em 70,2% das localidades (40 

das 57) da área geográfica estudada. Veja-se a Tabela 31. 

Tabela 31 – Distribuição das respostas de pique – presença versus ausência em 

localidades 

Localidades Total 
absoluto 

Total 
relativo 

presença 40 70,2% 
ausência 17 29,8% 
Total 57   

Optou-se por demonstrar, através do Gráfico 27, exatamente, a relação baixo 

número de respostas obtidas associado à boa presença na área geográfica 

estudada. 

 

Gráfico 27 — Pique – relação presença versus ausência em localidades para respostas obtidas 

não obtidas 
66,8% obtidas 

33,2% 

Pique 
Respostas obtidas 

presença  x ausência em localidades 
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Diante do exposto, num primeiro momento, avaliou-se se seria pertinente 

prosseguir realizando as etapas seguintes de análise e também a cartografação dos 

dados. Decidiu-se pela análise sistemática dos dados e em consequência pela 

cartografia, dada a cobertura geográfica ser superior a 70% das localidades 

estudadas. 

O informante sabe mesmo distinguir as duas “partes” da atividade lúdica? O 

baixo número de respostas válidas tem relação direta com um possível 

desconhecimento por parte do informante de que existem “partes” a serem 

nomeadas, do mesmo modo que existem “regras” a serem seguidas? Tais questões 

permearam as fases de audição dos inquéritos, de levantamento dos dados e de 

análise. Muitas vezes o falante poderia estar utilizando o nome da brincadeira como 

generalização para a brincadeira completa e não apenas para parte dela, o que não 

invalidava o levantamento, mas era preciso sempre saber separar o “joio do trigo”. O 

objetivo é bem claro: documentar a forma como as pessoas nomeiam o ponto 

combinado. 

As descrições de execução da brincadeira que a seguir estão apresentadas 

(a) e (b) e a fala do informante homem, faixa etária 2, de Maceió (AL/077), exemplo 

(155) serviram de norte para que se continuasse o trabalho com o grupo pequeno de 

lexias obtidas. 

(a)  “Antes de iniciar o jogo, é escolhido um “manjeiro” e um ponto determinado 

que será a “manja”. Estabelece-se então entre o manjeiro e os demais participantes 

um diálogo: 

— Manja… 

— Manjaré… 

— Farinha de côco, papai Mané, valeu, valeu, pegue e que sou eu. 

— Farinha no pote, seu pai é um garrote. 

— Farinha no chão, seu pai é um pilão. 

— Farinha na cuia, sua mãe é uma perua. 

Ao ser dita a última frase, todos correm. O primeiro a chegar na “manja” está 

livre e o último será o manjeiro da rodada seguinte. (JANGADA BRASIL, 2010). (grifo 

nosso). 

(b)  “Os meninos estão todos reunidos em determinado ponto, um deles grita e os 

outros respondem: 

– Manja! 

– Manja é! [...] 
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E saem todos a correr, perseguidos pelo que gritou a manja, se o manjeiro 

não consegue pegar nenhum, todos voltam para o lugar determinado em que a manja 

foi tirada, lugar este, onde os meninos que o atingirem não podem mais ser pegos, 

constituindo este fato, na gíria infantil, dar um ovo. 

Então o manjeiro é vaiado e, como castigo, torna a gritar a manja, até 

conseguir segurar outro para o seu lugar.” (KISHIMOTO, 1992, ficha 30590) (grifo 

nosso). 

 

(155) ((a propósito da questão 162 QSL)) 

INQ. – Agora não sei se eles fazem assim: às vezes sai, tudo assim esbandeirado, os 

meninos sai tudo correndo e um vai pra conseguir alcançar o outro. 

INF. – Aquilo ali é manja. 

INQ. – Chama manja também? 

INF. – Manja, é. 

(163) 

INQ. – E nessa manja eles combinam também o lugar que... coloca a mão? 

INF. – Combina. 

INQ. – É, né? 

INF. – Esse... ele sai correndo (inint) se não consegui pegá, e aquele que conseguiu 

botá a mão aonde na , aí pronto aquele tá livre. manja

INQ. – (inint) tá livre é. 

INF. – Já manjou. 

INQ. – Já...é... 

INF. – Já manjei. 

INQ. – Ah...tá. 

INQ. – Agora um nome assim que tem prá isso só é (inint) 

INF. – Não só essa brincadera mesmo. 
(Inq. 077/03 (Maceió - AL) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

 

A citação (a) é de texto extraído de uma revista de folclore brasileiro, manja é 

nomeada como o ponto determinado. Em (b), as informações da ficha 305, do banco 

de dados do LABRIMP/USP e a descrição do desenvolvimento da atividade lúdica 

revelam um local onde a “manja foi tirada”. Finalmente no exemplo (155), o 

informante esclarece “aquele que conseguiu botá a mão aonde na manja”. Em 

resumo a manja é o ponto combinado, que pode ser um lugar onde se “botá a mão”, 

                                            
90 A ficha de catalogação de brinquedos ou brincadeiras infantis do LABRIMP/USP é composta dos 
itens de identificação e da forma de execução (desenvolvimento). Cf. Anexo 06 - Ficha 305). As 
informações foram colhidas em obra de 1959, Traduções Populares colhidas no Baixo São Francisco 
de Antônio Osmar Gomes. 
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mas também de onde “partem todos os participantes” do pega-pega após a parlenda 

ser recitada e para onde devem voltar para se salvar.  

É o ponto combinado? Colocar a mão em um dado/determinado lugar, atribuí 

a condição de ponto combinado ao lugar? Foi respondendo às questões e 

entendendo as sutilezas inerentes ao tema (ilustráveis também com pique, picula ou 

outra lexia) é que se avançou no trabalho. 

4.9.1 Pesquisando em dicionários 

Ao ser feito o levantamento em dicionários de língua portuguesa, a 

“brincadeira” e o “ponto combinado” estavam muitas vezes registradas como 

sinônimos, como está demonstrado no capítulo anterior, por exemplo, para pique, 

bandeira-vogais e bota.  

Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice Y – Quadro 

resumo – Pique – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o 

detalhamento da consulta às obras.  

Pique está dicionarizada nas quatro obras estudadas e em Cascudo (1954) 

não se faz referência e à sinonímia buscada. 

A pesquisa em dicionários revelou que, para definir a brincadeira objeto da 

questão 162 do QSL, em três das obras há o verbete pique responsável pela 

significação buscada. Apenas em Cascudo (1954), o verbete pique não traz a 

definição da brincadeira estudada neste capítulo. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) apresenta no verbete pique além da definição da brincadeira, 

uma descrição de “lugar em que os participantes dessa brincadeira estão a salvo”, 

uma palavra formada por derivação por metonímia. (cf. 4.8 PEGA-PEGA). 

Das variantes registradas, pelo autor, no verbete pique, as que fazem 

referência ao “ponto combinado” são: bandeira-vogais, bota, ganzola e picula. No 

verbete, a indicação de que “bota”, “bandeira-vogais” e “ganzola” são sinônimos de 

pique é obscura, pois não se desfaz a dúvida se o autor está tratando da acepção 

como a brincadeira (definição geral) ou como o ponto combinado (definição por 
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metonímia). Os esclarecimentos só são possíveis após consulta a cada um dos 

verbetes. 

Bandeira-vogais é o “[...] m.q. 1pique ('brincadeira infantil', 'lugar')” e também 

como interjeição usada na atividade lúdica. 

Bota é um regionalismo do sul do Brasil (brincadeira e local combinado). O 

“pique” (local combinado) é representado por um desenho de uma bota. 

Ganzola é referente apenas ao ponto combinado, um regionalismo do 

Maranhão. 

Picula é o único verbete que não deixa claro se o autor considera as duas 

significações de pique (brincadeira e local combinado). Indica-se “[...] m.q. 1pique” 

sem fazer referência à brincadeira e local, como feito, por exemplo, nos verbetes 

bandeira-vogais e bota. A omissão significa generalização ou especificidade? Qual 

especificidade deve ser considerada? Também recomenda-se ver sinonímia de 

pega-pega, o que não ocorre para bota e ocorre para bandeira-vogais. Dadas as 

comparações e a não regularidade nas remissões a pique e a pega-pega, não se 

pode precisar o que o autor de fato define para picula. 

A pesquisa nos demais dicionários trouxe a indicação de três outras lexias, 

não citadas pelo autor nos verbetes relacionados anteriormente. Vejam-se coito, 

couto e ferrolho. 

Em Ferreira (1999), há o registro de coito, lexia que está assim registrada em 

Houaiss (2002): “[...]1 m.q. 1couto - 2 [...] Regionalismo: Portugal. Em brincadeiras 

infantis, lugar convencionado em que o perseguido se acoita, para evitar ser 

apanhado pelo perseguidor. Obs.: cf. 1 pique (no Brasil)”. Couto é registrado em 

verbete como várias acepções, entre elas a de local para abrigo, não há referência 

explicita ao local combinado em brincadeiras.  

Em Aulete (2006), houve o registro de ferrolho, que em Houaiss (2002) 

encontra-se como: “[...] Regionalismo: Portugal. m.q. 1pique”. Não há indicação se o 

autor considera ferrolho “a brincadeira”, “o ponto combinado” ou ambas as 

significações, visto que remete ao verbete sem indicar a acepção de destino a ser 

consultada. 
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Os dados coletados na amostra revelaram outras lexias além das variantes 

citadas91, são elas: mancha, manja, roda, ronda, ral, rol, ponto e ponto final. Da 

pesquisa em Houaiss (2002), constatou-se que: (i) manja está associada à 

brincadeira de se esconder e não à de pegar. Não há referência ao ponto combinado 

na brincadeira de pegar; (ii) mancha, roda, rol e ronda92 são verbetes com outras 

acepções; (iii) ponto (onde se observa também ponto final - outras acepções) é um 

verbete com acepção de lugar fixo, determinado e (iv) ponto final e ral não são 

verbetes. 

FERREIRA (1999) 

Ferreira (1999) registra que o local combinado é o pique. Apresenta ganzola 

(MA) e coito (português europeu) como variantes para o local combinado. A última 

não indicada em Houaiss (2002), de que se falou no item anterior. 

Em ganzola lê-se: “[...] Bras.  MA - 1. Pique1 (4).” 93 

Em coito observa-se a definição como “coito2 [...] 2.  Lus. V. pique1 [Var. de 

couto1.]”. Não remete a pique na acepção (4). 

Em couto entre outras acepções está a de asilo, refúgio. Não há referência a 

quaisquer brincadeiras. 

Ferreira (1999) não faz referência a bandeira-vogais, bota e picula previstas 

em Houaiss (2002) no verbete pique e nem a ferrolho, prevista em Aulete (2002). No 

que se refere a essas lexias: (i) bandeira-vogais não é um verbete; (ii) bota ocorre 

como a brincadeira e ponto combinado, também um brasileirismo do sul do país: 

“[...]  Bras.  S.  Jogo infantil, de pegar, em que uma enorme bota, riscada no chão, 

serve de pique1 (4); (iii) picula é um verbete referente a cabra-cega (com definição 

pouco precisa) e (iv) ferrolho é um verbete com outras acepções. 

Sobre as variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002). 

 

 

                                            
91 Pertencem à amostra: pique e picula. 
92 Há entre as acepções uma única referência a “local”. Trata-se de um local onde o gado pasta sob 
vigilância. 
93 Pique 1 (4) para o autor é o ponto combinado. 
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AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), na versão original, pique vem descrito como brincadeira e 

como ponto combinado. É um “[...] Brinquedo infantil em que um menino deve pegar 

algum dos outros antes que este se recolha a certo ponto denominado pique ou 

ferrolho. [...]”. (grifo nosso). Na definição apresenta a variante ferrolho, único dos 

autores pesquisados a apresentá-la no verbete pique. Não traz as outras variantes 

indicadas em Houaiss (2002) e nem em Ferreira (1999). 

Aulete (2006), versão atualizada do verbete pique, mantém o registro das 

acepções de brincadeira e ponto combinado. Deixa de fazer menção a ferrolho. 

Indica variantes para a brincadeira (como, por exemplo, bota) e não o faz para o 

ponto combinado. 

As variantes apresentadas pelos outros autores 94 e não indicadas no verbete 

pique foram pesquisadas no dicionário (duas versões) e estão assim registradas: 

(i)  Bandeira-vogais e ganzola não são verbetes nas duas versões. 

(ii)  Bota é um verbete na versão original com outras acepções. Na versão 

atualizada, como para os outros autores, refere-se à brincadeira e ao ponto 

combinado. 

(iii)  Coito, na versão original, ocorre com outras acepções e não remete a 

couto. Na versão atualizada, a lexia significa mesmo que couto “3  Lugar em que se 

pode ficar abrigado ou protegido”. 

(iv)  Picula, ocorre no verbere original como sinônimo da brincadeira de 

cabra-cega e não é ponto combinado. No verbete atualizado é definida como a 

brincadeira semelhante ao pega-pega. Não é sinônimo de ponto combinado. 

Em referência às outras lexias documentadas na amostra (mancha, manja, 

roda, ronda, ral, rol, ponto e ponto final), a análise coincide com a realizada a partir 

das obras de Houaiss (2002) e de Ferreira (1999). 

CASCUDO (1954) 

Reunidas as lexias registradas nos dicionários e as presentes na amostra, 

verificou-se que em Cascudo (1954) estão indicadas como verbetes: manja, roda e 

pique.  
                                            
94 As variantes são: bandeira-vogais, bota, coito, couto, ganzola e picula. 
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O verbete pique, em Cascudo (1954), traz outras acepções e faz remissão a 

maria-macumbé (brincadeira de esconder). 

Roda é um verbete dedicado às brincadeiras de roda e às cirandas cantadas. 

Não há referência à brincadeira pega-pega e nem ao ponto combinado. 

Manja, como visto em 4.8 PEGA-PEGA, é o verbete que particularmente 

interessou à pesquisa, veja-se o que o autor apresenta: “Folguedo de criança, às 

carreiras, perseguidas, até que consigam chegar ao ponto determinado, bater a 

manja, a ficarem livres [...]”. (grifo nosso). Dadas as especificidades de um dicionário 

dedicado ao folclore e a época de sua elaboração, o registro de manja como a 

brincadeira talvez dispense a explícita indicação do “ponto combinado” sendo 

denominado como “a manja”, o que não caracteriza um descarte de tal significado 

metonímico. A definição indicada em (a) (cf. p. 345) oriunda também de 

documentação relativa ao folclore brasileiro contribui para tal entendimento. 

Da análise realizada, em resumo, apontam-se as seguintes observações: 

(i) O “ponto combinado” objeto da questão 163 (QSL) está dicionarizado 

nas 4 obras consultadas: em Cascudo (1954) através de manja; em Houiass (2002), 

Ferreira (1999) e Aulete (2006) através do verbete pique. 

(ii) As lexias manja, picula, ponto e pique estão registradas nos dicionários 

pesquisados e na amostra. Manja e picula não estão explicitamente definidas como 

o ponto combinado, mas podem receber extensão de sentido por metonímia. Ponto 

é verbete com a acepção de local fixo ou determinado. 

(iii) As lexias bandeira-vogais, bota, ferrolho, ganzola, coito, e couto estão 

presentes nos dicionários e não foram documentadas na amostra. 

(iv) As lexias mancha, rol, roda e ronda foram documentadas na amostra e 

não estão presentes nos dicionários pesquisados com a acepção de “ponto 

combinado”. 

(v) As lexias ral e ponto final foram documentadas na amostra e não são 

verbetes nos dicionários pesquisados. 
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4.9.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

O levantamento de dados referente à pergunta 163 do QSL revelou a 

presença de 24 lexias diferentes, as quais foram reunidas em grupos lexicais, 

gerando sete agrupamentos diferentes.  

A proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas e a simplificação da derivação por grau. O 

levantamento completo dos dados, contendo o corpus da pesquisa organizado por 

agrupamentos, está apresentado no Apêndice M que é composto de todas as 

ocorrências documentadas para pique. 

No Quadro 32 demonstra-se o resumo dos agrupamentos propostos. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

manja manja; mancha 
picula piculinha; ponto de picula 
pique pico; pique 
ponto final ponto; ponto final 
ronda roda; ronda 
rol ral; rol 

respostas únicas cadeia; congelado; duro; mãe; mona/monia; pinha; pinta-
escura; quartel; salva; salva-latinha; seguro; tonga 

Quadro 32 — Formas lexicais de pique – agrupamentos 
 

Para os agrupamentos manja, ronda e rol o critério para reunião das lexias 

em grupos foi fonético.  

Manja é o elemento aglutinador de “manja” e “mancha”. O rótulo do 

agrupamento é manja, uma forma lexical dicionarizada. Os exemplos (155) e (156) 

ilustram, respectivamente, as resposta manja e mancha. Percebe-se também na 

variação manja/mancha que ela ocorre inclusive em um mesmo informante. O 

exemplo (157) refere-se a assertiva. 

(156) INF.– É a . mancha

INQ.– Como? 

INF.– É a mancha onde vai manchar. 

INQ.– Lá ninguém pode pegar ninguém. 

INF.– , a mancha do pára. O parador, êpa! Pegou ali. Mancha

(Inq. 082/03 (Jeremoabo - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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(157) INQ.– Porque tem o ponto, né? Que é aquele ponto que a gente... seria o que salva. 

INF. – A  ... . manja mancha

(Inq. 077/05 (Maceió - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo) 

 

Ronda é o elemento aglutinador de “ronda” e “roda”. Não havendo registro em 

dicionários para qualquer das duas lexias a decisão pelo rótulo ronda deu-se pelo 

número de ocorrências associada à presença em maior número de localidades. 

Ronda ocorreu 5 vezes e está presente em 4 localidades. Veja-se o exemplo (152), 

a presença de ronda, bem definida como o ponto combinado (cf. 4.8.2). Roda 

ocorreu 2 vezes e está presenta em 2 localidades. Em Petrolina (PE/073), registra-

se, em informantes diferentes, a presença das duas lexias. Observem-se os 

exemplos (158) e (159). Também na mesma localidade, ocorrem respostas válidas 

em 3 dos 4 informantes, todas do agrupamento ronda. 

(158) INF. – [...] É , né? Na rondaRonda

INQ. – O lugar? 

INF. – Sim, Tô na ronda, ninguém me pega...    
(Inq. 073/02 (Petrolina - PE) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(159) INF. – A . roda

(Inq. 073/04 (Petrolina - PE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Rol é o rótulo do agrupamento de mesmo nome. Como para o agrupamento 

anterior a decisão pelo rótulo deu-se baseada em dois critérios: (a) frequência — rol 

ocorreu 3 vezes e ral uma vez e (b) o registro das lexias na fala de um mesmo 

informante, como atesta o exemplo (160). 

(160) INF. – … chama de ral… , ral. Ral rol

INQ. – Ral é? 

INF. – Acho que é rol... é ral, elas falam ral... umbora pro ral, sobe num lugar assim 

ele é o ral, aí sobe... é... chama assim. 
(Inq. 087/02 (Barreiras - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Documentou-se o substantivo “ponto” em “ponto de picula” e em “ponto final”. 

Decidiu-se pela omissão de “ponto (de)” por analogia às ocorrências de “brincadeira 

(de)” - critério simplificação de lexias complexas. “Ponto” faz parte da formulação da 

questão, podendo ser interpretado como repetição da fala do inquiridor. 

Observando-se o critério, estruturou-se o agrupamento picula. 
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Picula é o elemento aglutinador de “piculinha” (um diminutivo de “picula”) e 

“ponto de picula” (uma parte da brincadeira de “picula”), o último presente, por 

exemplo, na fala do informante de Salvador (BA/093), que se transcreve em (161). 

(161) ((a propósito da pergunta 162 – pega-pega)) 

INF. – É . picula

((a propósito da pergunta 163 – ferrolho/salva/picula/pique)) 

INF. – Ah, eu esqueci o nome daquilo, agora. Com’é que se chama... Nego chama 

. ponto da picula

INQ. – É, né? 

INF. – Ponto da picula. 

INQ. – Hum. 
(Inq. 093/03 (Salvador - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

Há uma ocorrência de “ponto” e outra ocorrência de “ponto final”. Tomando-se 

por base o critério de que para um mínimo de duas ocorrências poderia ser 

constituído um agrupamento, juntaram-se as duas respostas. Ponto final é o rótulo 

do agrupamento. Deixou de se considerar a fala do informante como repetição da 

fala do inquiridor, sobretudo, pelo contexto de produção das respostas, priorizando-

se a entonação. Veja-se, no exemplo (162) a fala da informante de São Domingos 

(GO/119). Ela repete o inquiridor em: “Do ponto combinado?” para em seguida 

responder “é o ponto final”. Talvez por ser idosa, não tenha lembrado o nome da 

brincadeira, que deixa transparecer que conhece. A entonação com que declara 

“ponto final” foi o indicativo de manutenção da resposta como válida. 

(162) INF – Do ponto combinado? 

INQ – É. 

INF – É o . Tarra ali é o pontu marcadu com uma pedrinha...  pontu final

INQ – É. 

INF – Arrenti [a gente] marcava com uma pedra, com qualquer trem, aí todu mundu 

chegava, quem chegava primeru saía na brincadeira correnu primeru. 

INQ – Hã... 

INF – Era assim. 

INQ – Lembra o nome dela? 

INF – Não. 

INQ – Não? 

INF – hã, hã. 
(Inq. 119/04 (São Domingos - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 
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Pique é forma dicionarizada para o ponto combinado e é o rótulo do 

agrupamento que, além das ocorrências de pique, inclui pico, ocorrência única, 

tratada como variante fônica. Em (163) pode ser vista a ocorrência. Acrescentam-se 

(164) e (165) como exemplos de pique. 

(163) INF.- Bate no  lá, e salva.. a outra que... aqui chama de brincar de salvar mesmo. pico

INQ.- E esse lugar onde bate a mão ? 

INF.- , é o pico. Pico

(Inq. 122/03 (Goiás - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(164) INQ.- E o ponto combinado, aquele ponto que combina pra... 

INF.- É... isso é o .  pique

INQ.- Esse é o pique? 

INF.- É.  

INQ.- Ah, tá, tá certo.  
(Inq. 123/07 (Goiânia - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 
(165) INQ. – E um lugá assim... 

INF. – Aí tem o pique pepa-pega, né? Se chegá no  ali não pode pegá mais, tipo pique

assim, eu conheci, foi assim... 

AUX. – Repita só o nome do lugar... 

INF. – É o... o... o... eles fala... é pique, eles fala que é pique, o lugá de pega pá num, 

ser pêga... 

INQ. – Se chegar lá e... e bater a mão... 

INF. – Já não vale mais, é. 

INQ. – Não vale mais, né? 

INF. – É no . pique

(Inq. 097/01 (Carinhanha - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Alguns informantes apresentaram as lexias compostas “pique-alto”, “pique no 

ar” ou “pique-esconde”, que foram lançadas na categoria NO, por tratarem-se de 

formas de execução da brincadeira de pega-pega divergentes da que se procura 

obter com a aplicação da questão 162 do QSL. Em consequência, o ponto 

combinado apresentado também não atendia ao que se buscava com QSL 163. 

Em respostas únicas, o último agrupamento, organizaram-se as demais 

respostas que totalizam 12 (doze) ocorrências. (cf. Quadro 33). 
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Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
cadeia; congelado; duro; mãe; mona/monia; pinha; pinta-

escura; quartel; salva; salva-latinha; seguro; tonga 

Quadro 33 — Agrupamento lexical - respostas únicas (pique) 
 

Ilustra-se o agrupamento respostas únicas com a fala da informante de Pedro 

Afonso (TO/023), demonstrando a busca de esclarecimentos por parte do inquiridor 

e a pertinência da manutenção da resposta como válida. (cf. (166)). 

(166) INF. – Não tem ponto combinado não, tem só da , que é só tocar no poste e pinha

segura lá e o outro não pode pegar mais não. 

INQ.- Como é o nome do lugar? 

INF. – . Pinha

INQ.- Como é que é pinha? 

INF. – É um poste que nem tá uma cadeira aqui aí o outro sai correndo atrás do outro 

que pega naquele pau lá e o outro não pode pagar mais. 

INQ.- E essa lugar chama como? 

INF. – Pinha. 

INQ.- Não é a brincadeira que chama pinha? 

INF. – Não, é só o lugar de descansar. 
(Inq. 023/02 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Para as respostas “não obtidas” destaca-se, a título de exemplificação, que 

muitas vezes, pôde-se validar “a brincadeira” como bacondê, mas não se pôde 

validar “o ponto combinado” como estátua (uma pessoa, um objeto ou uma folha 

verde não são interpretáveis como “ponto combinado”), o exemplo (167) de que já 

se falou no capítulo anterior (cf. 4.8 PEGA-PEGA) é aqui retomado. 

(167) INF. – Bacondê? 

((a propósito da pergunta 163 - ferrolho/salva/picula/pique)) 

INF. – Estátua. 

INQ. – Você fala assim: “se pegar ali ninguém pode mais“ 

INF. – Se pegar na estátua já era. 

INQ. – Como é mesmo o nome. 

INF. – Estátua. 
INQ. – O nome da brincadeira que você falou? 

INF. – Bacondê. 

INQ. – Acontece assim? Explica mais ou menos como é? 
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INF. – Você tá brincando, aí a pessoa fica lá, se você tocá na pessoa, não. Tem um 
objeto, você escolhe, por exemplo, uma folha verde, se você tocá você já não... 

Ninguém pode lhe pegá mais... 
(Inq. 089/01 (Seabra - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

Estabelecidos os agrupamentos, passou-se à análise estatística. Os dados 

coletados constam da Tabela 32 com todas as respostas organizadas por valor 

absoluto e percentual e do Gráfico 28. 

Tabela 32 – Frequência das formas lexicais de pique – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

pique 40 49,4% 
manja 15 18,5% 
ronda 7 8,6% 
rol 3 3,7% 
picula 2 2,5% 
ponto final 2 2,5% 
respostas únicas 12 14,8% 
Total 81 100,0% 

 

 

Gráfico 28 – Percentual das formas lexicais de pique – todas as respostas 
 

Pique tem frequência na amostra de quase 50%, seguida de manja com 

18,5%, ronda com 8,6%, rol com 3,7%, picula e ponto final com 2,5% cada. As 

respostas únicas reunidas somam 14,8%.  
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4.9.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Pique, na forma dos agrupamentos e como dito no início do capítulo, foi 

documentado em 70,2% das localidades da área pesquisada. Demonstram-se os 

valores absolutos e os percentuais obtidos para cada agrupamento através da 

Tabela 33 e do Gráfico 29. Nem na Tabela e nem no Gráfico estão indicadas as 

respostas únicas, as quais estão presentes em nove localidades. 

Tabela 33 – Presença das formas lexicais de pique nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

pique 19 33,3% 
manja 8 14,0% 
ronda 5 8,8% 
rol 2 3,5% 
picula 2 3,5% 
ponto final 2 3,5% 

 

 

Gráfico 29 – Percentual de presença das formas lexicais de pique nas localidades 
 

O Gráfico 29 e a Tabela 33 deixam transparecer que em 19 localidades 

(33,3%) a forma lexical mais utilizada é pique, seguida de manja (14%), ronda 

(8,8%), rol, picula e ponto final (3,5%). Há coocorrência de mais de uma destas 

formas lexicais em duas localidades, como está demonstrado na Carta 26 – PIQUE 

(local combinado) – todas as respostas por localidade. 
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As respostas para pique na forma de seus agrupamentos lexicais propostos 

permitiram a elaboração de uma carta linguística baseada no quadro “Todas as 

respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE M).  

Na Carta 26 – pique (local combinado) – todas as respostas por localidade – 

observam-se as localidades com respostas documentadas, que a seguir estão 

descritas. Deixou de haver registro válido em 17 localidades, a saber: MA/33; PE/71; 

BA/81 /83 /88 /89 /90 /91 /95 /100 e 101; MG/127/129/130/131/133 e ES/189). Em 

quatro pontos de pesquisa da Bahia (Irecê/85; Valença/94; Vitória da Conquista/98 e 

Ilhéus/99), há registro exclusivo de respostas únicas. 

As respostas únicas estão no verso da Carta 26 – pique (local combinado) - 

todas as respostas por localidade. O Quadro 34 reúne as 12 (doze) ocorrências. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

TO Pedro Afonso 023-2a pinha 
TO Pedro Afonso 023-4a pinta-escura 
PI Canto do Buriti 037-3a cadeia 
BA Irecê 085-1a congelado 
BA Irecê 085-2a duro 
BA Valença 094-2a salva 
BA Carinhanha 097-3a mãe 
BA Carinhanha 097-4a mona/monia 
BA Vitória da Conquista 098-2a tonga 
BA Ilhéus 099-3a quartel  
BA Caravelas 102-1a seguro 
GO Porangatu 118-1a salva-latinha 

Quadro 34 - Respostas únicas por localidade e informante – pique 
 

A leitura da carta linguística permite identificar que: 

(i) Pique está presente em 100% das localidades de Mato Grosso, 

Tocantins e Goiás. Ocorre em 50% das localidades Minas Gerais e Espírito Santo 

(50%) e em menores proporções na Bahia. Não há registro no Maranhão, Piauí, 

Pernambuco Alagoas e Sergipe. As 19 localidades em que ocorre pique abrangem o 

noroeste, o sudoeste e o sul da área geográfica estudada: 11 delas (57,9%) estão 

na Área de Controle (AC) e oito delas (42,1%), estão na área do Falar Baiano (FB). 

(ii) Manja tem concentração no nordeste da área geográfica estudada em 

Falar Baiano (FB) e em Área de Controle (AC). Está em 100% das localidades de 
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Sergipe (FB) e de Alagoas (AC). Em Falar Baiano (FB), também ocorre em 

Jeremoabo (BA/82) e em Janaúba (MG/128). 

(iii) Ronda apresenta-se no norte na área pesquisada, ocorre em Área de 

Controle (AC), a exceção é um único ponto no Falar Baiano (FB) – Jacobina 

(BA/86). 

(iv) Rol e picula apresentam-se exclusivamente em área de Falar Baiano 

(FB), todas na Bahia. A primeira ocorre em Barra (84) e em Barreiras (87) e a 

segunda em Salvador (93) e em Caetité (96). 

(v) Ponto final apresenta-se na área de Falar Baiano (FB) em São 

Domingos (GO/119) e na Área de Controle (AC) em Cabrobó (PE/67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vamos brincar de roda 
Vamos, vamos rodar 

Vamos rodar pra esquerda 
Um lencinho vamos jogar 

Vamos brincar de roda 
Vamos, vamos rodar 

Agora pra direita 
Um lencinho vamos jogar 

Dê mãos dadas vamos lá 
Roda, roda, roda bate o pé 

Bate palmas para alegrar 
Senta já vai começar 

Corre cotia 
Na casa da tia 

Corre cipó 
Na casa da vó 

Lencinho na mão 
Caiu no chão 
Moça bonita 

Do meu coração  
Pode jogar? 

Pode 

Corre cotia 
Na casa da tia 

Corre cipó 
Na casa da vó 

Lencinho na mão 
Caiu no chão 
Moça bonita 

Do meu coração  
Pode jogar? 

Pode 

Corre Cotia 
João Plinta 

Greyce 



362 

4.10 CHICOTINHO-QUEIMADO95 

Como se chama a brincadeira em que as crianças ficam em círculo, enquanto 

uma outra vai passando com uma pedrinha, uma varinha, um lenço que deixa cair 

atrás de uma delas e esta pega a pedrinha, a varinha, o lenço e sai correndo para 

alcançar aquela que deixou cair? (COMITÊ... 2001, p.34). 

 

(168) INF.- É ? Tem até uma musiquinha, né. corre-cutia

INQ.- É, a primeira que lembra do nome é você, ninguém lembrou. 

INF.- Tem até a musiquinha: “Corre cutia, de noite, de dia, debaixo da cama da sua 

tia. Corre cipó, na casa da vó, eu tenho um cachorrinho, chamado Totó, ele é 

bonitinho de uma perna só.” (risos). Eu canto pra minha menina. Apesar que tem, 

hoje em dia as criança já num gosta mais assim, né. 

INQ.- Ah, mas, vai cantando, é tão bonito manter essa tradição, né. 

INF.- Eu canto pra ela. 

INQ.- Ham...ham, é legal. 
(Inq. 135/02 (Uberlândia/MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

No estudo realizado, a pergunta 164 do QSL não foi produtiva. Foram obtidas 

poucas respostas (245 registros, dos quais 197 estão agrupados em NS/NL/NO, 

restando 48 válidas). Observou-se que a brincadeira é desconhecida de muitos dos 
                                            
95 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema:  
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/eliana/1019547/>. Acesso em: 28 nov. 2011. 
Fonte da imagem:  
Disponível em: <http://baudebrincadeiras.blogspot.com.br/2011/07/brincadeiras-corre-cutia.html>. 
Acesso em: 14 nov. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35 – Crianças brincando de chicotinho-queimado ou lenço-atrás ou corre-cutia ou ovo-choco 
Fonte: Disponível em: <http://aturmade2011.blogspot.com.br/2011/02/brincadeira-ovo-choco.html>. 
Acesso em: 28 nov. 2011. 
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informantes, entretanto, aqueles que apresentam denominações para a brincadeira 

parecem fazê-lo de forma segura, demonstrando conhecer tal atividade lúdica, como 

se pôde ver no exemplo (168) na apresentação do capítulo. Documentaram-se, além 

de corre-cutia, chicotinho-queimado, ciranda/ciranda-cirandinha, la coxia, roda e 

outras lexias englobadas em respostas únicas (cf. Quadro 35). Chicotinho-

queimado, a lexia de maior produtividade é utilizada como generalizadora das 

considerações feitas sobre a brincadeira. 

O número de respostas obtidas para a pergunta 164 do QSL alcançou, como 

dito, a casa das 48 ocorrências, enquanto o número de não obtidas alcançou 197. 

Diante do exposto, optou-se por demonstrar, exatamente, a ausência de 

ocorrências, como se vê no Gráfico 30 — Respostas obtidas versus não obtidas 

para a pergunta 164 - QSL. 

 

Gráfico 30 — Respostas obtidas versus não obtidas para a pergunta 164 – QSL 
 

Na área geográfica estudada, como se verá a seguir na descrição 

cartográfica, ainda ocorre a atividade lúdica em boa parte da área do Falar Baiano. 

O baixo número de ocorrências não significou “desparecimento”, mas pode ser visto 

como indicativo de “desuso” nas localidades pesquisadas. 

4.10.1 Pesquisando em dicionários e obras sobre o folclore brasileiro 

A pesquisa lexicográfica empreendida para reconhecer as definições sobre a 

atividade lúdica resultou consideravelmente reduzida. O conteúdo da pesquisa vem 

apresentado por lexia, englobando-se a definição dos lexicógrafos e não 

80,4% 

19,6% 

Chicotinho-queimado 
obtidas x não obtidas 

não obtidas obtidas
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necessariamente apresentando cada obra em separado, padrão adotado para os 

capítulos anteriores. O APÊNDICE Z – Quadro resumo – Chicotinho-queimado – 

pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o detalhamento da consulta às 

obras.  

O registro de chicotinho-queimado em dicionários de língua portuguesa, em 

geral, não traz a versão da brincadeira que se realiza em roda e que se pretende 

obter com a pergunta 164 (QSL). A brincadeira apresentada pelos autores dos 

dicionários selecionados para a pesquisa é aquela versão em que se escondem 

objetos para serem procurados pelos participantes ou a versão em que com um 

lenço ou um chicote, os participantes devem bater nos colegas.  

Veja-se, por exemplo, a definição que é trazida por Houaiss (2002) para a 

brincadeira chicote-queimado (regionalismo brasileiro). 

1 jogo infantil em que um participante procura atingir um dos companheiros 
batendo-lhe com um lenço enrolado como chicote. 2 jogo infantil em que 
uma criança oculta um objeto para que os outros participantes o procurem, 
orientados, enquanto dele se aproximam ou se afastam, pelas advertências 
“está quente“ ou “está frio“ e, finalmente, pela exclamação “chicote-
queimado“ dirigida a quem achou o objeto; chicotinho-queimado.96 

Aulete (2006), na versão atualizada do dicionário, registra chicote-queimado 

com definição próxima à apresentada por Houaiss (2002), também tem verbete 

chicotinho-queimado remissivo para chicote-queimado. 

Na versão original, Aulete (2006) apresenta a definição em que as duas 

possibilidades de execução, de certo modo, ficam reunidas, veja-se: “[...] jogo infantil 

que consiste em esconder um lenço enrolado em forma de chicote, para que aquele 

que o ache com ele saia chicoteando os demais. Cp. corda-queimada e pau-

queimado.” 

Ferreira (1999) traz registro convergente com os de Houaiss (2002) e de 

Aulete (2006), na versão atualizada, tanto para a definição de duas formas de 

execução, quanto para as entradas como chicote-queimado e chicotinho-queimado, 

este último remissivo ao primeiro. 

Cascudo (1954) não apresenta verbetes chicote-queimado e chicotinho-

queimado. 

                                            
96 Há em Houaiss o verbete chicotinho-queimado, que é remissivo para chicote-queimado. 
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Partindo em busca de uma definição que correspondesse à brincadeira que 

se pretende apurar com a questão 164 (QSL), verificou-se a existência de corre-

cutia, ovo-choco, lenço-atrás, sabidamente variantes de chicotinho-queimado. Tal 

busca foi infrutífera, para todos os compostos. 

Empreendeu-se, complementarmente, a pesquisa por cutia e cotia nas 4 

obras. Ambas são verbetes nos dicionários de Houaiss (2002), Aulete (2006) e 

Ferreira (1999), com acepções de animal, embarcação, casca de árvore ou tipo de 

árvore, e não há notícia sobre os compostos “corre-cutia” ou “corre-cotia”. Cascudo 

(1954) não traz os verbetes. 

O mesmo procedimento foi adotado para coxia, para a qual há registro 

acepção relacionada ao teatro e aos palcos e bastidores, não havendo qualquer 

registro sobre o composto “corre-coxia”. 

Em Nascentes (1981), na definição apresentada, não fica claro se a 

brincadeira é realizada em roda, parece crer que seja a “versão de execução” em 

que se esconde o chicote em qualquer lugar: “[...] brinquedo infantil em que uma 

criança esconde um lenço enrolado (o chicote), para que as outras procurem, 

passando por sua vez a esconder o chicote a quem o houver achado.”. 

Uma vez realizado o levantamento de dados, também foram documentadas 

as formas lexicais camaleão, ciranda, ciranda-cirandinha, roda. Há registros por 

alguns dos autores das formas indicadas, com acepções, entretanto, não 

correspondentes à brincadeira que se quer documentar. 

Quase totalmente esgotadas as possibilidades previstas na metodologia para 

pesquisa sobre significação das formas lexicais, restavam as pesquisas vinculadas 

ao folclore brasileiro e à Pedagogia. 

Em revista sobre o folclore brasileiro (JANGADA BRASIL, 2003) foi 

encontrada a seguinte descrição para a brincadeira: 

Variante do tradicional jogo de esconder objetos a serem depois 
encontrados, o chicotinho-queimado é assim desenvolvido: as crianças se 
colocam em roda, com uma delas ficando do lado de fora e trazendo uma 
varinha (chicotinho) na mão. Enquanto os da roda cantam pequena melodia, 
o de fora corre por detrás delas, colocando a varinha no chão, aos pés de 
uma das do círculo. Nenhum dos que cantam deve olhar para trás: quem 
olhar leva um beliscão. Quem teve a varinha colocada perto de si, deve 
pegá-la e correr em volta do círculo, tentando agarrar quem a colocou, que, 
por sua vez, trata de ocupar o lugar vago na roda. Nessa corrida, o que for 
alcançado, levará uma varada. (FRADE, 1979, p.76). 
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Ainda de acordo com pesquisa sobre o folclore brasileiro, identificou-se que a 

brincadeira chicotinho-queimado também é conhecida como lenço-atrás, corre-coxia, 

corre-cotia, ovo-choco ou choco. Veja-se, por exemplo, no dicionário de Locuções 

tradicionais no Brasil de Cascudo (1977, p.94) a variante corre-corre la coxia: 

151. Correr coxia  
[...] Jogo infantil:  
Corre-corre la coxia,  
Quer de noite, quer de dia! [...] 

Os manuais consultados no LABRIMP (USP), área de educação, 

apresentavam a versão da brincadeira com execução do tipo “esconder objetos para 

serem procurados” e também “de bater nos participantes com um lenço ou chicote”.  

Na área pedagógica, há registros na internet, em blogs de escolas de 

educação infantil com a variante que se busca com a questão 164 (QSL). Veja-se, 

por exemplo, a “aula” de 07 de fevereiro de 2011, de Valéria F., autora do blog e 

professora da Rede Municipal de Campinas - SP, Escola "Cemei D. Júlia dos Santos 

Dias"97: 

Está rachado 
Quem rachou 
Foi a galinha 
Corre cotia 
Na casa da tia 
Corre cipó 
Na casa da vó 
Lencinho branco 
Caiu no chão 
Posso por? 
- Pode! Sem demora, 
Senão o ovo estoura 
Na panela de amora 
1,2,3, fecha o olho 
De uma vez..... 

A execução da brincadeira é obtida a partir de uma remissão do Blog para a 

Revista Novo Olhar (artigo “Jogos antigos”). Observe-se o que segue:  

Conhecida como ovo choco ou podre, nesta brincadeira as crianças sentam 
em círculo, de olhos fechados e sem autorização de olhar para trás. Uma 
criança fica do lado de fora da roda e segura um pano (ou algo parecido) 
em forma de ovo. Ela começa a caminhar ou a correr em redor do círculo e, 
assim que der, larga o objeto atrás de uma criança sentada. A criança da 
roda, ao perceber que recebeu o ovo podre, deverá apanhá-lo e sair 
correndo atrás do companheiro que o colocou. Se a criança que colocou o 
ovo for apanhada antes de chegar ao lugar vago, deverá ir para o centro da 
roda chocar. Quando a criança que recebeu o ovo acaso não o perceber, as 

                                            
97 Disponível em: <http://aturmade2011.blogspot.com.br/2011/02/brincadeira-ovo-choco.html>. 
Acesso em: 28 nov. 2011. 
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demais gritam “fedeu”. Se isto acontecer duas vezes, o ovo ficará choco e 
essa criança vai para o centro substituir a que lá se encontra. 
(GOLDMEYER, 2006). 

4.10.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Considerando-se as 48 respostas obtidas através dos inquéritos linguísticos, 

passou-se para análise dos dados. Para organizá-las em grupos distintos, 

buscando-se apenas a variação lexical, optou-se por não considerar as variantes 

fonéticas, como realizado para os outros brinquedos e/ou brincadeiras. Desta forma, 

se pôde reunir num mesmo grupo “chicotim, chicotinho-queimado, chicotim-

quemado”, por exemplo. 

A proposta de agrupamento das formas lexicais diferentes pode ser vista 

através do Quadro 35 – Formas lexicais de chicotinho-queimado – agrupamentos. O 

Apêndice N – Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado – agrupamentos 

– contém todas as formas documentadas, com a indicação de localidade e 

informante. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

chicotinho-queimado 
chicotim; chicotim queimado; chicotim quemado; chicotinho; 
chicotinho queimou; chicotinho quemado; chicotinho tá 
quemado; chicotinho-queimado 

ciranda/ciranda-cirandinha ciranda; ciranda-cirandinha 

corre-cutia/la coxia corre-corre la cutia; corre-cutia; lacuxia/corre-corre lacuxia 

roda brincadeira de roda; brincar de roda; cantando roda; roda 

respostas únicas 
berlinda; brincadeira do grilo; brincadeira do lenço; camaleão; 
fogo quemô; galho seco; garrafão; ovo choco; queimado; 
sapatinho atrás  

Quadro 35 – Formas lexicais de chicotinho-queimado – agrupamentos. 
 

Muitos dos esclarecimentos prestados pelos informantes são essenciais para 

determinar se uma forma lexical é pertinente ou não para figurar na categoria 

“respostas obtidas”. Os exemplos selecionados para compor a amostragem das 

formas lexicais representativas da brincadeira chicotinho-queimado vão desde 

aquelas agrupadas em “respostas únicas” àquelas que possam suscitar dúvidas de 

interpretação (Por exemplo: formulam-se questões como: roda é mesmo uma 
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resposta válida? Ciranda-cirandinha não é um outro brinquedo?). Observem-se as 

descrições para cada agrupamento estabelecido. 

Em chicotinho-queimado, o elemento aglutinador foi a forma chicote 

(englobadas as variantes fônicas e o diminutivo). A presença de “queimado” 

“queimou” ou “tá quemado” nas ocorrências foi considerada variante lexical (um 

nome - composição por justaposição - ou um SV chicote + verbo). No Quadro 35, 

estão as formas documentadas na amostra. 

Embora os dicionários pesquisados definam chicotinho-queimado com duas 

outras formas de execução divergentes da que se buscou com a questão 164 (QSL) 

e não descreva a versão estuda, entende-se que o exemplo (169), de modo 

resumido, mas preciso, vem corroborar a versão que se pretende apurar.  

(169)  INF. –  É... é...  que eles fala... vai correno, depois volta, vai chicotinho-quemado

largando o... o negocinhu, a pessoa sai correndo de novo atrás... chicotinho-

quemado. 
(Inq. 188/04 (Barra de São Francisco - ES) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

A diversidade de versões das letras das músicas cantadas durante a 

brincadeira pode ser registrada em várias respostas. Como os exemplos, têm-se 

(168), (170) e (171). 

(170) INF. –  Chicotinho queimado.

INQ. – Humm. Ainda brinca aqui? 

INF. – Brinca. 

INQ. – Tinha uma musiquinha quando...? 

INF. – “Chicotinho queimado, é bom assado, quem olhá pra trás, toma chicotada”. 

((informante cantarola a música)) 
 (Inq. 102/02 (Caravelas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(171) INF. – Tem essa ôtra também que se chama de....é... . Que ela chicotim-queimado

também... 

INQ. – Que a gente corre atrás na rodinha é chicotinho-queimado? 

INF. – É chicotim-queimado.  

INQ. – Ainda brinca disso aqui? 

INF. – Brinca.  

INQ. – As crianças aqui brincam? 

INF. – Hum hum... Brinca. 

INQ. – Canta musiquinha no chicotinho-queimado também? 

INF. – Canta. 
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INQ. – Mas fica todo mundo sentadinho... 

INF. - Fica. 

INQ. – Uma vai passando assim, deixa atrás assim... 

INF. – É... [...] 

INQ. – Você lembra a musiquinha que canta? 

INF. – ((risos)) Eu lembro que fala assim: “Chicotim-queimado de uma banda só, 

quemô sua tia, queimou sua vó, corre, corre chicotinho, de noite e de dia, de baixo da 

cama da veia Maria...”. ((informante cantarola a música)) 
(Inq. 128/02 (Janaúba - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

As formas lexicais agrupadas ciranda/ciranda-cirandinha não apresentaram 

variação fônica e o agrupamento recebe a nomenclatura das formas, uma vez que 

as ocorrências são três: “ciranda”, “ciranda-cirandinha” e “ciranda/ciranda-

cirandinha” (ambas na fala do mesmo informante).  

A pertinência do agrupamento poderia ser questionada se observáveis as 

referências associadas à outra atividade lúdica. Sabe-se que ciranda-cirandinha é 

uma música infantil (cantigas de roda do folclore brasileiro) e os informantes 

poderiam estar nomeando de modo genérico a brincadeira objeto da questão 164 do 

QSL como qualquer uma que se executa em roda. Como na formulação da 

pergunta, não há referência a músicas cantadas durante a execução (em 

reformulações, se pode tratar de tal característica), acredita-se que não tenha havido 

imediata confusão entre brincadeiras e validaram-se as respostas. Veja-se o 

exemplo (172). 

(172) INQ. – [...], Você já brincou?  

INF. – Já, demais. 

INF. – É...e...e..., roda roda? (risos) ah tinha a musiquinha também que a gente 

cantava, meu Deus... ah ! A gente cantava em volta. (cantando) ciranda-cirandinha

“Ciranda-cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte e meia 

vamos dar”. 

INQ. – Legal. Como é que era a cirandinha... Vocês pegavam na mão? 

INF. – Não, é deixava ai cantando aquilo ali, ai até os outro intertêre e você deixava 

lá...né?  

INQ. – Hum. 

INF. – E ai na hora que percebesse tinha que levantar e sair, se conseguisse pegar. 

INQ. – Valeu. 
(Inq. 104/02 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 
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O agrupamento corre-cutia/la coxia caracteriza-se apenas por uniformizar as 

lexias para formas grafemáticas como dicionarizada (cutia e coxia) e por desfazer a 

repetição “corre-corre + nome”, para “corre + nome”. Dadas as diferenças de 

significado para o par mínimo coxia (parte integrante do palco de um teatro) e cutia 

(um animal roedor), optou-se por considerar o rótulo do agrupamento como uma 

composição das duas lexias. 

Embora com poucas ocorrências, o agrupamento corre-cutia/la coxia fornece 

exemplos para uso com musiquinha característica (173), existência na atualidade 

(174) e presença entre universitários jovens (175), características que contribuem 

para a argumentação de que o brinquedo não despareceu completamente, apenas 

tem um “desuso” considerável. 

(173) INF. – . Corre-corre la cutia

INQ. – É mesmo, você ainda lembra a musiquinha? Canta pra mim. 

INF. – ((risos))... Só esse pedaço só. ((inicia o canto)) “Corre-corre la cutia, tá de noite 

.” tá de dia, chapéu de Manoel velho é de couro de cutia

INQ. – E ela tem que sair... 

INF. – Correndo de trás das outras, aí esconde o lenço ou qualquer coisa de trás de 

uma, aí a outra vai pegá até ela ir e sentá no lugar dela. 
(Inq. 104/01 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

(174) INF. –  Corre-cutia.

INQ. – Se lembra da musiquinha? você brincou bastante... hoje em dia as crianças 

ainda brincam... 

INF. – Brincam. 
(Inq. 134/02 (Diamantina - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino ensino fundamental incompleto) 

 

(175)  ((A propósito das perguntas retornadas)) 

INF. – Sei se é... ... ... num sei... la cuxia corre-corre la cuxia

(Inq. 079/05 (Aracaju - SE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino superior completo) 

 

Roda foi o elemento aglutinador do agrupamento de mesmo nome. Como 

para o agrupamento de cambalhota e outras atividades lúdicas demonstradas em 

capítulos anteriores, os verbos “brincar” e “cantar” (em suas flexões encontradas) 

podem ser vistos como elementos complementares à resposta, fazem parte do ato 

enunciativo. O informante, para nomear o que se pede a partir da questão 164 
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(QSL), pode fazê-lo usando ou não os verbos. Entende-se que ele vê-se diante da 

ação de “brincar” ou de “cantar” e nomeia a brincadeira. 

O uso de roda vem atestado com os exemplos (176), (177) e (178). Veja-se 

que, nem todos os exemplos são abundantes em tentativas de esclarecimentos de 

execução. Como a forma lexical roda pode ser considerada aplicável a qualquer 

brincadeira que se realiza em “rodinha”, obter esclarecimentos como “ficam 

sentadas?” (exemplo (176)) é essencial para validação de respostas. Os exemplos 

(177) e (178) são casos de pouca exploração da resposta (o que nem sempre é 

possível) e foram consideradas pertinentes, uma vez que a formulação foi bem clara, 

bem detalhada. A entonação e a firmeza das respostas também foram fundamentais 

para validação. 

(176)  INF – A gente chama aqui, não sei se...   brincadeira de roda 

INQ – De roda? 

INF – É. 

INQ – Quando as crianças ficam sentadas? 

INF – É. Aí você escondê... 

INQ – E joga atrás de um... 

INF – É, esconde na mão... É .  brincadeira de roda

(Inq. 121/03 (Formosa - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

(177)  INQ. – E uma brincadeira em que as crianças fazem, fazem um círculo, olha, 

enquanto uma vai passando atrás, ai deixa cair atrás pode deixar cair um lenço, uma 

pedrinha atrás de uma delas, ai esta que caiu pega a pedrinha, a varinha, o lenço 

levanta e sai correndo para alcançar aquela que deixou cair? Olha, tá vendo, elas 

fizeram um círculo, uma deixa cair a pedrinha (Inq. repete toda a formulação, 

detalhando a execução). 

INF. – Fala aqui , assim.  brincá de roda

(Inq. 033/02 (Alto Parnaíba - MA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino superior completo) 

 

(178)  INQ. – E uma brincadeira em que as crianças ficam em círculo, né, enquanto uma 

outra vai assim passando com uma pedrinha, uma varinha, um lenço e deixa  cair, 

né... 

INF. – É, aqui chama  e .  ciranda roda

INQ. – Tem algum outro nome que o senhor conhece? 

INF. – Não.  
(Inq. 123/07 (Goiânia - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino superior completo) 
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Todas as formas com apenas uma ocorrência e que não se enquadravam 

entre os critérios adotados para os agrupamentos específicos anteriormente 

descritos foram reunidas em “respostas únicas”. No Quadro 36 registram-se todas as 

10 ocorrências de “respostas únicas”.  

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 

berlinda; brincadeira do grilo; brincadeira do lenço; camaleão; 

fogo quemô; galho seco; garrafão; ovo choco; queimado; 

sapatinho atrás 

Quadro 36 — Agrupamento lexical - respostas únicas (chicotinho-queimado) 
 

Objetivando demonstrar a pertinência de algumas das respostas únicas para 

o estudo da brincadeira chicotinho-queimado, constam os exemplos (179), (180), 

(181), (182) e (183) dão conta dos argumentos dos informantes que foram 

suficientes para alçá-las ao grupo de “respostas obtidas”. O exemplo (179) traz a 

versão “ovo-choco” (conhecida variante adotada no norte do Brasil) e os exemplos 

(180) a (183) trazem a presença de objetos para serem deixados atrás das crianças 

(um grilo, um cipó, um sapatinho, um pano ou lenço). 

(179) INF. – Esse é o... é, eles fala, assim, eu quase nunca brinquei disso mais, eu falava 

de . ovo-choco

INQ. – Ovo-choco? 

INF. – É, cê fazia a roda das pessoas, das menina, e uma ficava com uma pedra, 

tinha veiz que usava o ovo, o ovo quebrava muito fácil, aí usava uma pedra, aí falava 

“ovo choco”, aí todo mundo falava “[tangorá]”, aí a pessoa punha atráis de um e 

continuava rodando, sabe, aí, aí todo mundo oiava pra vê em quem tava, e eles 

falava que quem tivesse eles tinha que corrê atráis daquela outra pessoa e ela 

sentava no lugar daquela outra, da outra. 
(Inq. 125/01 (Catalão - GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 
 

(180) INF. – Chama . brincadeira do grilo

INQ. – É? 

INF. – É. Brincadeira do grilo. Aí diz o grilo tá lá atrás não sei o que, né? 

INQ. – Chama de grilo é? 

INF. – É brincadeira do grilo.  

INQ. – Faz uma roda 

INF. – Faz uma roda é. 

INQ. – E eu saio e jogo um negocinho... 

INF. – É, fica lá atrás só lá atrás... Brincadeira do grilo é. ((interrupção)) 

(Inq. 080/03 (Estância - SE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 
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(181) INF. – Ali é... chama-se . camaleão

INQ. – Uhn. 

INF. – Ele faz a roda, um saiu com o cipó ou com lenço e cantano: “Camaleão, o rabo 

 ((cantarolando)), dele balança mais num cai, cachimba de ôro é de sambambã”

negoço assim, aí (init) joga o pano ô o cipó, na outra vorta, se o aquele na, na, na que 

ele jogo o cipó não tivé pêgo o cipó, ele panha o cipó e começa a lapiá aquele até dá 

uma volta, até voltá po mehmo lugá. 
(Inq. 091/03 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(182) INF. – Chama ((risos)). sapatinho atrás 

INQ. – Chama assim? Ham, um chinelo  ou uma varinha? 

INF. – A varinha... ou qualquer coisa. 
(Inq. 085/04 (Irecê - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(183) INQ. – Tem uma brincadeira, vamos ver se você lembra, que na minha infância eu 

brinquei muito. A gente fazia uma roda, dentro da roda fica um amiguinho, né, uma  

crinança, atrás da roda, ficava um outro, com um lenço, aí ele saía correndo e 

deixava cair atrás do meu pé. Aí eu teria que pegar e sair correndo atrás dele, se eu 

pegasse, ele ia pro meio, senão ele ia ficar... 

INF. – Ficava no seu lugar... 

INQ. – Isso. 

INF. – . A gente falava... Brincadera do lenço

(Inq. 123/08 (Goiânia - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

Diante das 197 “respostas não obtidas” (NS/NL/NO), cabem algumas 

considerações a título de esclarecimento. Aqui poderia existir o “agrupamento 

NS/NL/NO” e um estudo aprofundado da situação detectada nas localidades ao 

realizar a pesquisa de campo.98 

Muitos informantes de fato declararam não conhecer a brincadeira (“não 

sabe” (NS) = 107), mesmo após várias tentativas de reformulação da questão 

proposta pelo inquiridor. No exemplo (184), mesmo após o inquiridor cantar um 

trecho da musiquinha usada para brincadeira, em algumas regiões do país, o 

informante declara não conhecer a atividade lúdica. 
                                            
98 Um estudo aprofundado sobre a vitalidade de chicotinho-queimado pode ser empreendido quando 
da conclusão da pesquisa de campo do Projeto ALiB (natural ampliação da amostra) e das análises 
do material coletado no campo para a questão 164 (QSL). Concentração em algumas áreas do Brasil, 
áreas de presença x ausência da brincadeira, formas de execução convergentes e divergentes em 
relação à formulação prevista no questionário do Projeto ALiB são temas que se delineiam como 
possibilidades de análise futuras. Como exemplo de estudos que tratam de vitalidade de lexias, 
vejam-se os artigos sobre a lexia sarolha na Bahia, em Sergipe e em localidades circunvizinhas aos 
estados (Projeto ALiB) (CARDOSO; ROLLEMBERG, 1994, 2009). 
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(184) INF. – Não, essa eu nunca brinquei, não. 

INQ. – ((Canta um trecho da música da brincadeira – versão “corre-cutia, de noite e 

de dia”)). Era uma coisa assim, essa aí você não lembra não? 

INF. – Não.   
(Inq. 121/01 (Formosa - GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

Além das ocorrências de “não sabe” (NS), registram-se ocorrências de “não 

lembra” (NL = 29), como em (185). Destaca-se, embora não apurada qualquer forma 

lexical, uma referência (por parte do inquiridor) ao uso pelo gênero feminino, é uma 

pista para conhecimento da brincadeira e suas especificidades (os homens fazem 

parte do grupo que “não sabe” por questões relativas ao gênero? É uma brincadeira 

de meninas?).99 

(185)  INF. – Não, essa não. 

INQ. – É? Essa era mais menina mesmo. 
(Inq. 104/03 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

Do grupo de respostas “não obtidas” (NO = 61), convém destacar algumas 

ocorrências que tratavam de formas de execução diferentes da que se buscava com 

a questão 164 (QSL). Os informantes apresentaram variantes de realização da 

brincadeira, tais como: 

(i) não haver necessidade da rodinha/não existir rodinha/ rodinha com 

objetivo de resguardar/proteger o objeto; 

(ii) esconder o objeto (o chicote ou o lenço, por exemplo) em um 

determinado local para ser procurado e 

(iii) receber chicotadas por não haver localizado o objeto ou dar chicotadas 

nos demais participantes por ter sido o primeiro participante a achar o objeto. 

As respostas de tal natureza, não foram contabilizadas para essa análise e 

estão documentadas à parte. 100 A título ilustrativo do exposto (cf. exemplos (186), 

                                            
99 Para empreender estudo sobre gênero (variação diagenérica), na fala dos informantes, as 
respostas registradas como NS e NL devem sofrer um criterioso estudo classificatório. O limite entre 
NS e NL é muitas vezes tênue e depende de impressões sobre entonação, hesitações e outros 
indicadores revelados nos áudios sobre segurança x insegurança na emissão de respostas, o que 
não era foco na pesquisa para a Tese. 
100 As ocorrências identificadas como “variante de execução” de chicotinho-queimado poderão ser 
alvo de um estudo complementar, distante do espectro da Tese, mas considerado importante, uma 
vez que se aproxima da definição encontrada nos dicionários pesquisados. Tal estudo requer um 
tratamento específico da documentação, e visando registro “variante de execução” também existente 
para pega-pega e esconde-esconde. 
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(187) e (188)), citam-se algumas das falas dos informantes que retratam a questão 

da execução101. 

(186)  INF. – [...] Chicotim Quemô. Chama Chicotim Quemô. Cadê meu chicotim? Tá lá 

atrás, iscorregô, me dá mais, aí tinha que corrê, se não corresse, cê ficava na vara, 

era uma vara, Chicotim Quemô, né A.? (CIRC1). A gente fazia a fila de dez, onze 

homi, aí um ficava... é...  

INQ. – Cante aí de novo... 

INF. – Aí ele cantava: Chicotim Quemô. Tá onde? Tá atrás de fulano, fulano não tá, 

onde é que tá? Tá ali e aí a gente saia caçando, saia, enterrava lá o chicote lá, né? Aí 

a gente ficava tudo aqui iscondido, aí ele saia rodando na praça chegava lá de trás de 

um pau e pegava a vara e iscutava, aí saia todo mundo caçando aquele chicotim, 

quem achava o chicotim minino... aí inrabava a gente, chamava chicote... Chicotim 

Quemô era... é esse que cê tá falando... chama Chicotim Quemô ... [...] 
(Inq. 097/03 (Carinhanha - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 
(187)  INQ. – E aí, qual foi a outra que a senhora falou, o chicotinho tá queimado, como é? 

INF.– (init) brinquedo de criança antiga, né? 

INQ.– Mas, como é? 

INF.– É assim: bota, faz aquela roda de criança assim e bota o chicote no meio e vai 

embora, e aí diz: “O chicotinho tá quemando!” sai atrás da gente com o chicote, né? 

INQ.– Hum. E esse chicotinho fica o que, no meio da roda? 

INF.– É. 

INQ.– E quem é que pega? 

INF.– Quem não pegá o... o chicote fica quemano, aí vai o... pega quando ele da 

tempo pega e sai correno atrás dos’otros. 

INQ.– Quer dizer que a criança tem que fazer tudo pra pegar aquele chicote? 

INF.– É...é. 

INQ.– Fica no meio da roda o chicote? 

INF.– Fica, fica no meio da roda. 
(Inq. 089/04 (Seabra - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 
(188)  (A propósito de 160 - Esconde-esconde) 

INF. – Chicotinho-queimado. [...] 

INF. – Isconde-isconde, eu confudi as brincadeiras. 

INQ. – E qual é chicotinho-queimado? Como é? 

INF. – Chicotinho-queimado é que ele esconde o chicote e as pessoa vai procurá, 

quem achar dá uma chicotada no outro. 

INQ. – Ah é? 
                                            
101 Outras localidades em que se registraram variantes de execução na Bahia foram: Juazeiro 
(081/04); Jeremoabo (082/03) e Santana (092/03). 
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INF. – É quase imitano esse aí que você falou, por isso que eu confundi, que fica 

iscondido aí, aí isconde, aí.. 

INQ. – Certo. 

INF. – Pique-isconde aliás o nome, né? 

INQ. – É pique-esconde? Ou esconde–esconde é a mesma coisa? 

INF. – É, a mesma coisa. 
(Inq. 084/02 (Barra - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Para ocorrências em NO, além de descartes por problemas no áudio, foram 

também registradas, interferências de circunstantes, que, pelo método utilizado para 

o Projeto ALiB, encaminha os registros para NO. Um destaque se faz com o 

exemplo (189). O circunstante 2 responde “corre- cutia”, por seu turno, a informante 

descarta a resposta. O circunstante 3 informa que é uma brincadeira nova “mais 

moderna”, ao tempo em que o inquiridor esclarece os fatos, trata-se de brincadeira 

tradicional brasileira. 
 

(189)  CIRC2. – Corre cutia. 

INF. – Corre cutia, é? Eu nunca vi isso, eu... num lembro desse nome. 

CIRC3. – (inint.), é uma brincadeira mais moderna, né. 

INF. – Mais moderna, né. Pois, é, porque... 

INQ. – Não é... nós brincamos sim. (inint.) 

INF. – Às vezes tinha outros nome, né, às vezes brincava com outro nome e num 

sabe... 

INQ. – É, no meu tempo tinha outro. Na minha região, né, porque cada região tem um 

nome também. 
(Inq. 130/04 (Unaí - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Relacionado as respostas obtidas aos temas uso x desuso, brincar na 

atualidade x brincar no passado, percebeu-se que a situação é variável. Para uso x 

desuso: alguns informantes declaram conhecer e ainda ver crianças brincarem (174) 

ou ensinar para a filha (168). Para relação passado x presente: além do exemplo 

(168), as falas da jovem de Vitória da Conquista (190) e da idosa de Itapetinga (191) 

exemplificam a questão: 

(190) INF.- . Chicotinho-queimado

INQ.- Chama de outra maneira por aqui? 

INF.- Não se vê mais essas brincadera por aqui. Na minha época, que a gente pudia 

ficá até meia-noite na rua, ai sim. 
(Inq. 098/027 (Vitória da Conquista - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino superior completo) 
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(191) INF. – Ah... Eu já brinquei tam disso. Mas não to me lembrano num é? 

INQ. – É antigamente tinha essa brincadeira, né? Os menino gostava de brincar. 

INF. – É né não? chicotinho-queimado 

INQ. – É. Pode ser. É tem lugar que chama assim. 

INF. – É chicotinho-queimado 
(Inq. 100/04 (Itapetinga - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Concluída a organização das ocorrências em grupos, descartadas aquelas 

que variavam em execução da brincadeira (NO explicitadas), realizou-se análise 

estatística baseada na análise linguística com vistas à pertinência da cartografia dos 

dados. 

A Tabela 34 e o Gráfico 31 retratam os percentuais obtidos para cada 

agrupamento lexical contendo todas as formas documentadas e as formas com 

apenas uma ocorrência agrupadas em respostas únicas. A maior frequência 

registrada é para chicotinho-queimado com 54,2% das ocorrências.  

Tabela 34 — Frequência das formas lexicais de chicotinho-queimado – todas as 

respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

chicotinho-queimado 26 54,2% 
corre-cutia/la coxia 5 10,4% 
roda 4 8,3% 
ciranda/ciranda-cirandinha 3 6,3% 
respostas únicas 10 20,8% 
Total 48 100 % 
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Gráfico 31 – Percentual das formas lexicais de chicotinho-queimado – todas as respostas 
 

4.10.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica 

O estudo das ocorrências, objetivando visualizar a área geográfica em que 

ainda se conhece a brincadeira, revelou que chicotinho-queimado ocorreu em 36,8% 

das localidades que compõem a rede de pesquisa. A amostra demonstrou a 

presença das variantes corre-cutia/la coxia, roda e ciranda/ciranda-cirandinha, 

respectivamente com 8,8%, 7,0% e 5,3% de presença nas localidades, como fica 

demonstrado na Tabela 35 e no Gráfico 32. 

Tabela 35 – Presença das formas lexicais de chicotinho-queimado nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

chicotinho-queimado 21 36,8% 
corre-cutia/la coxia 5 8,8% 
roda 4 7,0% 
ciranda/ciranda-cirandinha 3 5,3% 
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Gráfico 32 – Percentual de presença das formas lexicais de chicotinho-queimado nas 
localidades 

 

Os dados apurados com o levantamento sistemático permitiram o 

mapeamento de chicotinho-queimado com todas as ocorrências por localidade, não 

sendo registradas no mapa as respostas únicas que estão apresentadas em ordem 

crescente dos informantes no Quadro 37 e ocorreram em nove localidades. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

TO Pedro Afonso 023-4a berlinda 
AL Maceió 077-7a garrafão 
SE Estância 080-3a brincadeira do grilo  
SE Estância 080-4a queimado 
BA Irecê 085-4a sapatinho atrás  
BA Santo Amaro 091-3a camaleão 
BA Caravelas 102-1a galho seco 
GO Goiania 123-8a brincadeira do lenço 
GO Catalão 125-1a ovo-choco 
MG Januária 127-3a fogo quemô  

Quadro 37 - Respostas únicas por localidade e informante - chicotinho-queimado 
 

A Carta 27 – CHICOTINHO-QUEIMADO – todas as respostas por localidade – foi 

elaborada com base na tabela “todas as respostas obtidas”. O verso da carta 

contém as respostas únicas. Da leitura do documento cartográfico, constata-se que: 

(i) O maior número localidades com respostas obtidas (18 de 21) está 

concentrado na área do Falar Baiano (FB), onde se registra a lexia chicotinho-

queimado. 
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(ii) Há na Bahia a maior concentração de chicotinho-queimado. Corre-

cuxia/ la coxia ocorreram em Mato Grosso, Sergipe e Minas Gerais. 

(iii) Na área geográfica pesquisada (tanto em FB quanto em AC) em 

Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas, no norte da Bahia, no norte e noroeste de 

Goiás se pode ver uma concentração de não obtenção de respostas. Exceção para 

os pontos: 23 (TO); 77 (AL); 80 (SE) 85 (BA) e 125 (GO) onde ocorrem respostas 

únicas. 

(iv) Corre-cutia/la coxia ocorre exclusivamente no norte de Minas Gerais. 

Registre-se a ocorrência isolada em Aracaju (SE), ponto 79.  

(v) Roda e ciranda/ciranda-cirandinha têm distribuição dispersa pela área, 

podendo ao serem confrontadas com outras lexias indicar ou não áreas dialetais, 

mas que isoladamente não permitem conclusões.  

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gangorra pra cima, 
gangorra pra baixo, 
uma hora pra cima, 

pra baixo outra hora. 
 

Gangorra pra cima, 
assim vai meu coração, 

se vem a decepção, 
pra baixo nesta hora. 

 
Gangorra pra cima, 
gangorra pra baixo, 
uma hora pra cima, 

pra baixo, isto é hora? 
 

Gangorra pra cima, 
"quem espera sempre alcança", 

se vem a esperança, 
pra baixo não é hora. 

 
Gangorra pra cima, 
gangorra pra baixo, 
hoje olho pra cima, 
pra baixo, outrora. 

 
Gangorra pra cima, 

que a tristeza foi embora, 
se a alegria veio agora, 

chegou em boa hora! 
 
 
 

O sobe e desce da gangorra 
Sônia Pimentel 
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4.11 GANGORRA102 

 

Como se chama uma tábua apoiada no meio, em cujas pontas sentam duas 

crianças e quando uma sobe, a outra desce? Mímica (COMITÊ... 2001, p. 35). 

 

(192) INF. – Na minha época era , né? Agora eu não sei mais... gangorra

(Inq. 073/04 (Aracaju - SE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(193) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF. – Ah, aquela é a . Essa nós fazia na roça, assim, uma pau assim balança

pregado e balançava assim. Sentava na ponta de uma tábua: “vamo brincá de 

balança.” 

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 

INF. – Ah, aquela é balança também. É a mesma... 

INQ. – Tudo é balança? Tudo a mesma coisa? 

INF. – Tudo a mesma coisa... 

(Inq. 096/03 (Caetité – BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

A resposta mais comum obtida para pergunta 165 (QSL) foi gangorra, como 

se viu em (192) e a lexia é definidora das generalizações que são feitas sobre o 

brinquedo. Gangorra é um brinquedo comum na zona urbana: em praças, parques 

                                            
102 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: PIMENTEL [200-]. 
Fonte da imagem: Disponível em: <http://peregrinacultural.wordpress.com/2010/12/>. Acesso em: 03 
jan. 2012. 

 

Figura 36 – Gangorra em área indígena (FUNAI – CE – Povo Pitaguary, escola na Aldeia Santo 
Antônio). 
Fonte: Disponível em: <http://funaiceara.blogspot.com.br/2012/01/renda-pitaguary.html>. Acesso em: 
02 fev. 2012. 
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infantis e escolas e, como visto em (193), também na zona rural: na roça ou no 

campo (veja-se a imagem de abertura do capítulo, aldeia indígena). 

O total de respostas obtidas foi de 262 ocorrências, das quais 80,9% são 

respostas válidas (212 ocorrências) e 19,1% correspondem às não obtidas (50 

ocorrências de NS/NL/NO somadas). Gangorra ocorreu em 87,7% das localidades 

pesquisadas (50 de 57). As demais respostas válidas somadas a gangorra totalizam 

100% de respostas em localidades. Há coocorrência de gangorra com outras formas 

lexicais numa mesma localidade como se verá a seguir no item: Cartografando os 

dados: a variação diatópica. 

As lexias obtidas foram: balança, balanço, balanceio, balango, gangorra, 

zanza e algumas respostas únicas. A presença das formas lexicais, nas localidades 

pesquisadas, demonstra que o brinquedo é conhecido na área geográfica estudada, 

como será demonstrado através da fala dos sujeitos pesquisados. 

As respostas à questão 165 do QSL (gangorra) mostraram-se muitas vezes 

esclarecidas após a formulação da questão 166 (balanço) ou ao serem 

apresentadas as figuras ilustrativas dos brinquedos103. Não raras foram as 

oportunidades em que os informantes respondiam à questão 165 e, ao serem 

inquiridos em 166, reformulavam sua resposta, como se vê em (194): desfeita a 

aparente confusão, por parte do próprio informante “Essa do pau assim é gangorra e 

do pé de pau, bango-balango.”, têm-se para 165 - gangorra e para 166 - bango-

balango. 

(194) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF. – . Bango-balango

INQ. – Senta uma criança desse lado e uma desse... 

INF. – É... é... pá nós é bango-balango 

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 

INF. – Não... o... o... o do pau aí é bango-balango... Agora a ôta aí é... é...  

INQ. – Faz assim... 

INF. – ... Essa do pau assim é gangorra e do pé de pau, bango-balango. Gangorra

INQ. – Lá na mangueira, amarra duas ou dois... 

INF. – Bango-balango e o ôto é... é... como é que fala o ôto? 

INQ. – O senhor falou já... 

                                            
103 Observe-se que como informado no capítulo de metodologia, o uso das figuras ilustrativas para as 
questões 165 e 166 do QSL foram incluídas a partir de maio de 2009. 
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INF. – Falei já, esse é bangobalango e o ôto é gangorra que bota uma taba assim e 

vira.  
(Inq. 129/03 (Pedra Azul - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso). 

4.11.1 Pesquisando em dicionários 

Gangorra está dicionarizada em três das obras estudadas. Apenas em 

Cascudo (1954), não há registro do verbete. 

O levantamento em dicionários de língua portuguesa, para o brinquedo 

gangorra está demonstrado para as lexias presentes na amostra. As lexias 

registradas por cada autor como variante do brinquedo são listadas, mas, como 

exposto na metodologia, não estão descritas ou discutidas no capítulo. 

Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice AA – Quadro 

resumo – Gangorra e Balanço – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz 

o detalhamento da consulta às obras. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) apresenta, no verbete gangorra, o brinquedo descrito como: 

“prancha retangular, comprida, apoiada somente no centro, que duas crianças, cada 

qual sentada numa de suas extremidades, impulsionam para o alto pela pressão dos 

pés no solo, de tal modo que, quando uma das extremidades toca o chão, a outra 

chega ao alto.” 

As variantes apresentadas no mesmo dicionário são: arre-burrinho, burrica, 

coximpim, jangalamarte, jangalamaste, joão-galamarte, joão-galamaste, zanga-

burrinha e zanga-burrinho, as quais não ocorreram na amostra. 

Além de gangorra, das variantes registradas na amostra104, observou-se que: 

(i) Balango e zanza não são verbetes. 

(ii) Balança e balanceio são entradas lexicais e constituem verbetes com 

outras acepções. 

(iii) Balanço é um verbete que entre as diversas acepções, traz, em 

ludologia, a seguinte definição “[...] brinquedo que consiste em um assento suspenso 

por cordas ou correntes fixas num suporte, permitindo a realização de movimentos 
                                            
104 São elas: balança, balanceio, balanço, balango e zanza.  
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oscilatórios; balouço, retouça, bambão [...]” e completa como derivação por extensão 

de sentido: “[...] qualquer dos brinquedos ou aparelhos de diversão que servem para 

balançar”. Não aponta variantes. 

A definição apresentada para balanço é aquela que está expressa na 

formulação da questão 166 do QSL, que será abordada no próximo capítulo. (cf. 

4.12 BALANÇO). 

Dada a definição expressa ao final do verbete balanço, de certa forma se 

pode inferir uma outra significação: derivação por metonímia (subir e descer na 

gangorra também tem efeito de balançar o corpo?). É uma hipótese. 

FERREIRA (1999) 

Para Ferreira (1999), gangorra é “[...] Aparelho para diversão infantil: uma 

tábua apoiada num espigão, sobre o qual gira horizontalmente, ou oscila, ocorrendo 

que, neste caso, as crianças montam as extremidades, que sobem e descem 

alternadamente; arre-burrinho, burrica, coximpim, jangalamarte, jangalamaste, joão-

galamarte, zangaburrinha, zangaburrinho.” 

O autor, na definição, acrescenta a possibilidade de também haver giro 

horizontal, além do movimento de sobe e desce. O que se pode inferir ser uma 

variante de gangorra, documentada em São Paulo pela pesquisadora Renata 

Meirelles. 

A autora apresenta o brinquedo giramundo como uma espécie de gangorra 

que gira sobre um eixo, podendo também efetuar o movimento de sobe e desce. 

O giramundo é uma espécie de gangorra giratória feita com um pedaço de 
bambu bem grosso, atado em um toco de madeira fixo no chão. Fácil de 
fazer e divertidíssimo para brincar. Duas crianças, uma de cada lado, 
conseguem fazer com que o brinquedo tanto gire como suba e desça. É a 
reunião de dois brinquedos de playground em um: o gira-gira e a gangorra. 
(MEIRELLES, 2007, p. 132). 
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Figura 37 – Giramundo: confecção e utilização. 
Fonte: MEIRELLES (2007, p.132). 

 

Sobre as variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002). Há uma única 

exceção para o conteúdo do verbete balanço que é mais amplo no que se refere aos 

itens que são sustentados por corda ou corrente. (cf. 4.12 BALANÇO). 

AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), na versão original, gangorra está definida como um “[...] 

Brinquedo constituído de uma prancha firmada numa base central de ajustamento 

oscilante, de modo que duas pessoas, ger. crianças, podem sentar-se em cada uma 

das extremidades e lhe imprimir movimentos alternados de baixo para cima e vice-

versa”. Não indica variantes, como mencionadas nas definições apresentadas em 

Houaiss (2002) e em Ferreira (1999). 

Na versão original da obra, Aulete (2006) assim define a gangorra: “[...](Bras.) 

||trave, apoiada no meio por um espigão, e em cujos extremos as crianças cavalgam 

por divertimento, balançando-se. Também chamada arre-burrinho, burrica, 

coximpim, jangalamaste, joão-galamarte, joão-galamaste e zanga-burrinha [...]”. 

Como visto, na versão original, estão indicadas variantes, as quais são coincidentes 

com as listadas nos outros dicionários consultados.  

Para as outras lexias documentadas na amostra (balança, balanço, balanceio, 

balango e zanza) a análise afina-se com a realizada a partir das obras de Houaiss 

(2002) e de Ferreira (1999), mas registra-se que o verbete balanço existe com a 

acepção de brinquedo infantil apenas na versão atualizada da obra, como será visto 

no próximo capítulo. 
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4.11.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

De referência à pergunta 165 do QSL, foram obtidas 17 formas lexicais 

diferentes (sem agrupamento), que, uma vez reunidas em grupos lexicais, geraram 

sete agrupamentos diferentes. O Quadro 38 traz o resumo do agrupamento proposto 

contendo todas as formas documentadas, estas, com indicação de localidade e 

informante, podem ser consultadas no Apêndice O - Quadro geral de ocorrências de 

Gangorra – agrupamentos. 

A proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas e a simplificação da derivação por grau. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

balança balança 
balanceio balanceio 
balanço balancinho; balanço; balanço de pau 
balango balango 
gangorra cancorra; gangoa; gangorra 
zanza zanza 

respostas únicas banguê; barca; barquinho; carrossel; pinhê; pula-pula; 
sobe-desce  

Quadro 38 — Formas lexicais de gangorra – agrupamentos 
 

Gangorra é o elemento aglutinador de “gangorra”, “cancorra” e “gangoa”, as 

duas últimas tratadas com variantes fônicas. Ocorreram apenas uma vez cada. Os 

exemplos (192) e (194) demonstram o uso de gangorra. 

Balanço é o elemento aglutinador de “balancinho”, “balanço” e “balanço de 

pau”. O rótulo do agrupamento é balanço, uma forma lexical dicionarizada. Para o 

agrupamento utilizaram-se os critérios simplificação de lexia derivada em grau 

(diminutivo) com lexias não derivadas e simplificação de SN (SNs compostos por N 

+ SP, mantido o núcleo do SP como elemento aglutinador), ambas em ocorrências 

únicas. Optou-se por não incluir as ocorrências de balanceio 105 como pertencentes 

ao agrupamento balanço, dada a presença em localidades distintas e também a 

presença como resposta válida para balanço (QSL 166), indicando desta forma não 

                                            
105 Balanceio em Houaiss (2002) e em Ferreira (1999) significa o mesmo que balanceamento e tem 
formação originada em balancear. Em Aulete (2006), verbete atualizado, balanceio tem mesmo 
significado e processo de formação diferente: “ [...] De balanç(o) + -eio”. Nas obras não há o verbete 
“- eio”. (registro de morfema derivacional ou sufixo). 
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ser variante idioletal. Os exemplos (195) e (196) ilustram, respectivamente, as 

respostas balancinho e balanço de pau. Os exemplos (197) e (198) referem-se à 

resposta balanço106. 

(195) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra))107 

INF. – É o . balanceio

INQ. – Como é o nome? 

INF. – Balanceio... 

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 

INF. – Ah, é o balancinho também aqui, é o balancinho, que a gente faz e ai vai. 

INQ. – Os dois chamam com o mesmo nome? 

INF. – É...porque esse aqui... 

INQ. – Um sobe outro desce né? O primeiro que eu falei. 

INF. – É. No Rio Grande do Sul é uma peça, um maquinário feito disso aqui e sem 

ser movido a motor nenhum e funciona, ele é movido a água de pisar arroz. Ele é 

esse sistema, sobe e baixa e pisa o arroz. E é muito bem... 

INQ. – Aí, o senhor chama de balancinho? 

INF. – Isso. 

INQ. – Esse que tem a tábua no meio é? 

INF. – . Balancinho

INQ. – Esse que tem as cordas penduradas também é balancinho? 

INF. – Exatamente. Pode chamar de balanceio, esse aqui. ((aponta figura do 

balanço)) 

INQ. – E o outro apoiado? 

INF. – Pode chamar de balancinho, que ele fica igual uma balança nele, né? 
(Inq. 067/03 (Cabrobó - PE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo nosso) 

 

(196) INF.- A gente chama isso aqui de . balanço de pau

(Inq. 088/02 (Alagoinhas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(197) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF – . Balanço

INQ – É balanço? Uma sentada num ponto outra no outro, uma num ponto, outra no 

outro... 

INF – (Afirma). 

INQ – Só balanço? 

                                            
106 Considerações sobre balanço como variante de gangorra estão apresentadas no próximo capítulo. 
107 Em (195) foram consideradas respostas válidas para 165 - balanceio e balancinha e para 166 – 
balanceio. Embora, haja a certa altura (linha 18) ou uso de “exatamente”, a lexia foi considerada 
marcador conversacional (MC) e não uma assertiva. O informante utiliza, sistematicamente, 
“exatamente” como MC em contextos de MC x UD (unidade discursiva). 
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INF – (afirma) 

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 

INF.- Balanço também. 

INQ – Balanço? Os dois são balanço? 

INF – (Afirma) 

INQ – Tanto a que fica, uma vai pra cima, outra pra baixo, quanto essa que vai pra 

frente e pra trás? 

INF – É. 
(Inq. 121/01 (Formosa - GO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(198) INF. – O . balanço

INQ. – Faz assim, né? Tá aqui o apoio no chão... Bota aqui e a criança faz assim... 

INF. – É... uma criança de um lado e de ôto... Aqui é balanço. Bate o pé no chão e 

sobe. 
(Inq. 133/03 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Para os agrupamentos balança108, balanceio, balango, zanza e respostas 

únicas não houve variação entre as ocorrências e o rótulo dos agrupamentos é a 

própria forma linguística documentada. Balança está presente na fala de informantes 

da Bahia, vejam-se (193) e (199). Para balanceio, observe-se o exemplo (195). 

Ilustram as ocorrências de balango e zanza os exemplos (200) e (201), 

respectivamente.  

(199) INF. – Gangorra109,  balança.

INQ. – Tem diferença, não? 

INF. – É balança mesmo isso aqui. ((Confirma que a da figura é balança)). 
(Inq. 083/02 (Euclides da Cunha - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(200) ((a propósito da pergunta 165 – gangorra)) 

INF. – [...] Eu chamava na época de , né? De balango. Agora... é... o pessoal balango

chama... 

INQ. – Mesmo fixo assim no chão... 

INF. – Mesmo... mesmo... mesmo fixo... é porque tem o balango e tem o balanço... O 

balanço é aquele que cê balança... e o balango é esse que você sobe e desce, esse 

aqui é o balanço. ((aponta figura do balanço)). 

                                            
108 Balança está descrita para a língua portuguesa por Paiva Boleo (apud POP, 1950, p.456). (cf. 
ANEXO 07). 
109 A propósito de QSL166 (balanço), o informante explica que gangorra é rodando, portanto, não é o 
que se pede para o brinquedo em QSL 165. Desta forma, está registrada para o informante apenas 1 
(uma) resposta - balança. 
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INQ. – Esse aqui está solto no chão... 

INF. – É... é... A gente chamava de balanço e esse aqui a gente chamava de balango. 

((aponta figura da gangorra)). 
(Inq. 132/03 (Pirapora - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(201) ((a propósito da pergunta 165 – gangorra)) 

INF. – Chama de . zanza

INQ. – Tem outro nome pra isso? 

INF. – Não. 

((a propósito da pergunta 166 – balanço)) 

INF. – Chama de zanza também. 

INQ. – Também? Por que às vezes pode botar numa mangueira, numa coisa... 

INF. – Num pé de árvore. 

INQ. – Num pé de árvore. É. Aí outra pessoa empurra. 

INF. – Chama de zanza. 

INQ. – Também, né? 
(Inq. 100/01 (Itapetinga - BA) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

O agrupamento respostas únicas contém as demais respostas que totalizam 

sete ocorrências. (cf. Quadro 39) 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
banguê; barca; barquinho;  

carrossel; pinhê; pula-pula; sobe-desce  

Quadro 39 — Agrupamento lexical - respostas únicas (gangorra) 
 

Para agrupamento respostas únicas, com a fala da informante de Aracaju 

(SE/079), demonstra-se a busca de esclarecimentos por parte do inquiridor e a 

pertinência de confirmação da resposta como válida. (cf. (202)). 

(202) INF. – . Banguê

INQ. – É? 

INF. – Brincar de banguê.(rindo) 

INQ. – Bota aqui uma tábua aqui desce uma... 

INF. – E fica uma em uma ponta e outro ni outra. 

INQ. – E fica subindo. 

INF. – É. 

INQ. – Chama isso... 

INF. – É banguê. 

INQ. – Tem outro nome não? 
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INF. – Não.  
(Inq. 079/03 (Aracaju - SE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

A análise estatística das ocorrências permite visualizar que gangorra é a 

resposta com maior frequência (55,7%), seguida de balanço (26,9%), balança 

(8,0%), balango (4,2%), balanceio e zanza (0,9% cada). As respostas únicas 

reunidas somam 3,3%. Os dados coletados constam da Tabela 36 com todas as 

respostas organizadas por valor absoluto e percentual e do Gráfico 33. 

Tabela 36 – Frequência das formas lexicais de gangorra – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

gangorra 118 55,7% 
balanço 57 26,9% 
balança 17 8,0% 
balango 9 4,2% 
balanceio 2 0,9% 
zanza 2 0,9% 
respostas únicas 7 3,3% 
Total 212 100,0% 

 

 

Gráfico 33 – Percentual das formas lexicais de gangorra – todas as respostas 

4.11.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Gangorra foi documentada em 87,7% das localidades da área pesquisada. Na 

forma dos agrupamentos descritos é registrada em 100% das localidades, como dito 

na introdução do capítulo. Demonstram-se os valores absolutos e os percentuais 

obtidos para cada agrupamento através da Tabela 37 e do Gráfico 34. Nem na 
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Tabela nem no Gráfico estão indicadas as respostas únicas, as quais estão 

presentes em nove localidades. 

Tabela 37 – Presença das formas lexicais de gangorra nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

gangorra 50 87,7% 
balanço 34 59,6% 
balança 12 21,1% 
balango 7 12,3% 
balanceio 2 3,5% 
zanza 1 1,8% 

 
 
 

Gráfico 34 — Percentual de presença das formas lexicais de gangorra nas localidades 
 

O Gráfico 34 e a Tabela 37 revelam que em 50 localidades (87,7%) a forma 
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GANGORRA – todas as respostas por localidade. 
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87,7% 

59,6% 

21,1% 12,3% 
3,5% 1,8% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

%
 d

e 
lo

ca
lid

ad
es

 

formas lexicais 

Gangorra 
% localidades em que ocorre cada forma 



393 

Na Carta 28 – GANGORRA – todas as respostas por localidade – observam-se 

as localidades com respostas documentadas, que a seguir estão descritas. As 

respostas únicas estão no verso da Carta 28 e o Quadro 40 reúne as sete 

ocorrências. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

PE Floresta 071-4a carrossel 
AL Maceió 077-2a barquinho 
SE Aracaju 079-3a banguê 
GO São Domingos 119-1a pula-pula 
MG Pedra Azul 129-1a sobe-desce 
MG Pedra Azul 129-2a barca 
MG Montes Claros 131-3a pinhê 

Quadro 40 - Respostas únicas por localidade e informante – gangorra 
 

A leitura da carta linguística permite identificar que: 

(i) Gangorra está presente em toda a área geográfica estudada, está na 

Área de Controle (AC) e na área do Falar Baiano (FB). Não ocorre em: Cabrobó 

(PE/067), Valença (BA/94); Ilhéus (BA/99); Santa Cruz Cabrália (BA/101); Caravelas 

(BA/102); Janaúba (MG/128) e Uberlândia (MG/135). 

Ainda sobre gangorra, observa-se que em 16 localidades (28,1% da área 

geográfica estudada) a lexia não coocorre com outra forma lexical estudada e está 

assim distribuída: 

(a) em 52,2% dos pontos da Área de Controle (AC) - 12 (doze) 

localidades: Pedro Afonso (TO/023), Canto do Buriti (PI/037), Corrente 

(PI/038), Afrânio (PE/066), Floresta (PE/071), Santana do Ipanema (AL/075), 

Arapiraca (AL/076), São Félix do Araguaia (MT/104), Porangatu (GO/118), 

Aruanã (GO/120), Goiás (GO/122) e São Mateus (ES/189) e  

(b) em 11,8% dos pontos da área de Falar Baiano (FB) - quatro 

localidades: Natividade (TO/024), Aracaju (SE/079), São Domingos (GO/119) 

e Montes Claros (MG/131). 

(ii) Balanço está representada amplamente na área geográfica estudada, 

está em: (a) 43,5% dos pontos da Área de Controle (AC) - 10 localidades e (b) 

70,4% dos pontos da área de Falar Baiano (FB) - 24 localidades. 
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(iii) Balança está concentrada prioritariamente na área Falar Baiano (FB), a 

exceção é um único ponto em Área de Controle (AC) Petrolina (PE/073), o qual faz 

limite com o ponto de FB: Juazeiro (BA/081). 

(iv) Balango está presente prioritariamente no estado de Minas Gerais (em 

Falar Baiano (FB) e em Área de Controle (AC)), a exceção é um único ponto no sul 

da Bahia, a saber: Santa Cruz Cabrália (BA/101). 

(v) Balanceio apresenta-se em duas localidades: Cabrobó (PE/067) na 

Área de Controle (AC) e Itaberaba (BA/090) na área de Falar Baiano (FB). 

(vi) Zanza apresenta-se na área de Falar Baiano (FB) em Itapetinga 

(BA/100).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ou se tem chuva e não se tem sol 
ou se tem sol e não se tem chuva! 

 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 

  
É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo em dois lugares! 
 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 
 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranquilo. 

 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

 
 

Ou Isto ou Aquilo 
Cecília Meireles
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4.12 BALANÇO110 

 

Como se chama uma tábua, pendurada por meio de cordas, onde uma 

criança se senta e se move para frente e para trás? Mímica (COMITÊ... 2001, p. 35). 

 

(203) INF. –  né? Na roça, chamava  na roça, amarrava uma corda no pau Balanço balongué

e ia balançando, chamava balongué, balanço, né? Tem também esse aí, aqui tem no 

parque, que também tem desse... ((aponta para figura)). 

INQ. – E agora aqui nos parques chama balanço? 

INF. – Balanço... na roça chamava balongué,  [...] balango

INQ. – Na roça também chamava balango? 

INF. – Era mai, mai, mai é balongué. 
(Inq. 131/03 (Montes Claros - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

As questões 165 e 166 do QSL tratam dos brinquedos em área externa. 

Como a gangorra, o balanço também é um brinquedo bastante comum em escolas, 

praças, playgrounds e parques. Está presente na zona rural e na zona urbana, como 

demonstrou o informante de Montes Claros (exemplo (203)). 

A resposta mais comum objeto da pergunta 166 (QSL) foi balanço, definidora 

das generalizações feitas ao longo do capítulo. 
                                            
110 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: MEIRELES (1990, p. 72). 
Fonte da imagem:  
Disponível em: <http://www.brincadeirasdecrianca.com.br/biografia.htm>. Acesso em: 28 nov. 2011. 
Divulgação autorizada pelo pintor. 

 

Figura 38 – Balanço em área indígena (FUNAI – CE – Povo Pitaguary, escola na Aldeia Santo 
Antônio). 
Fonte: Disponível em: <http://funaiceara.blogspot.com.br/2012/01/renda-pitaguary.html>. Acesso em: 
02 fev. 2012. 
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Muita vezes, obtiveram-se as respostas, durante a formulação da questão 165 

(QSL), como dito e exemplificado no capítulo anterior (cf. exemplo (194)) e como se 

vê no exemplo (204), em que o informante de Patos de Minas apresenta as 

respostas balança e gangorra para QSL-165 e gangorra de corda para QSL-166. 

(204) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF.- Hoje a gente chamava de...  né? Mas tem um nome certo, eu me lembro balança

de mais disso aí é...  né? Mai tem a gangorra de corda, não é gangorra gangorra

normal! 

INQ.- Como que é a gangorra de corda? 

INF.- É a gangorra mesmo né, é a  que... se amarrava num pé de gangorra de corda

manga, sentava com uma... uma tábua ou... ou... um travissero, sentava e ficava 

gangorrando, é que arrebentava e quebrava o braço, pá! (risos) 

INQ.- (risos) Parar lá não sei aonde não é? 
(Inq. 136/03 (Patos de Minas - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) (grifo 

nosso) 

 

A aplicação da questão 166 (QSL) teve excelente resultado, registrou-se 

menos de 1% de respostas não válidas (duas ocorrências de NS/NO = 0,7%). O total 

de ocorrências foi 275, das quais 99,7% são respostas válidas (273 ocorrências). 

Balanço ocorreu em 94,7% das localidades pesquisadas (54 de 57). Há respostas 

válidas em 100% das localidades, quando consideradas todas as variantes 

documentadas. Há coocorrência de balanço com outras formas lexicais numa 

mesma localidade como se verá a seguir no item Cartografando os dados: a 

variação diatópica. 

As lexias obtidas foram: balança, balançador, balanceio, balanço, 

(bango)balango, gangorra, zanza e algumas respostas únicas. 

4.12.1 Pesquisando em dicionários 

A pesquisa em dicionários revelou que a forma balanço está registrada em 

três das obras consultadas. Em Cascudo (1954), não há registro do verbete. 

Consideradas as análises já apresentadas no capítulo anterior, concentra-se a 

análise em balanço e, eventualmente, reafirmam-se constatações já indicadas no 

capítulo anterior para o brinquedo. 
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Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006). O Apêndice AA – Quadro resumo – 

Gangorra e Balanço – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o 

detalhamento da consulta às obras. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002) informa que balanço é um “[...] brinquedo que consiste em um 

assento suspenso por cordas ou correntes fixas num suporte, permitindo a 

realização de movimentos oscilatórios [...]”. O autor indica as variantes balouço, 

retouça e bambão, as quais não foram documentadas na amostra da pesquisa. 

A definição apresentada para balanço é aquela que está expressa na 

formulação da questão 166 do QSL. 

O autor registra uma segunda acepção, como derivação por extensão de 

sentido: balanço como “qualquer dos brinquedos ou aparelhos de diversão que 

servem para balançar.” Isto favorece os agrupamentos lexicais balança, balanceio, 
balançador que ocorrem na amostra, uma vez que os brinquedos 

apresentados/nomeados pelos informantes “servem para se balançar”. 

Além das lexias já vistas no capítulo anterior e que são comuns aos dois 

brinquedos111, as únicas que ocorreram somente como resposta para QSL 166 

foram balançador e (bango)balango, as quais não são verbetes na obra de Houaiss 

(2002). 

FERREIRA (1999) 

Ferreira (1999) apresenta uma definição próxima da apresentada por Houaiss 

(2002), também com duas acepções, e acrescenta como variante balouço. 

Na definição, o autor diz: “[...] designação genérica dos aparelhos ou 

brinquedos que servem para as crianças se balançarem [...]” e “[...] aparelho que 

consiste num assento composto de travessa, tábua e cadeirinha, suspenso pelas 

extremidades por cordas ou correntes, onde as pessoas se sentam para se 

balançarem; balouço. [Sin., lus., nesta acepç.: embalo.]”. 

                                            
111 As lexias documentadas para QSL 166 são: balança, balançador, balanceio, balanço, 
(bango)balango, gangorra e zanza. 
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O destaque é para a ampliação da descrição vista em Houaiss (2002). 

Ferreira (1999) acrescenta a composição do assento do brinquedo, como uma 

“travessa, tábua e cadeirinha”. 

No que se refere às variantes coletadas na amostra, a análise coincide com a 

apresentada para os resultados da pesquisa em Houaiss (2002) e descrita no 

capítulo anterior (cf. 4.11 GANGORRA). Balançador e (bango)balango também não 

são verbetes na obra de Ferreira (1999). 

AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), o verbete balanço existe com a acepção de brinquedo 

infantil apenas na versão atualizada da obra e está assim definido: “[...] Brinquedo 

que consiste em um assento suspenso por cordas ou correntes presas a um suporte 

no alto, em que a criança se senta, e que oscila com o impulso do corpo [...]” A 

variante registrada é balouço. 

De referência às outras lexias documentadas na amostra, a análise afina-se 

com a realizada a partir das obras de Houaiss (2002) e de Ferreira (1999). 

4.12.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Para a pergunta 166 do QSL, foram obtidas 21 formas lexicais diferentes 

(sem agrupamento), que, uma vez reunidas em grupos lexicais, geraram oito 

agrupamentos diferentes. No Quadro 41 – Formas lexicais de balanço – 

agrupamentos – apresentam-se os agrupamentos propostos. Todas as formas 

documentadas, com indicação de localidade e informante, podem ser consultadas 

no Apêndice P – Quadro geral de ocorrências de Balanço – agrupamentos. 

A proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas, a simplificação da derivação por grau e 

manutenção do núcleo do SN em SNs compostos por núcleo + SP. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

balança balança; balancinha 
balançador balançador 
balanceio balanceio 
balanço balanço; balancinho; cadeira de balanço; balanço de corda 

(bango) balango babalango; balango; bambalango; bango-balango; bango-
balangue; bangue-balangue 
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Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

gangorra gangorra; gangorra de corda 
zanza zanza 
respostas únicas balancete; balongué; rede; trapesso 

Quadro 41 — Formas lexicais de balanço – agrupamentos 
 

Balança é o elemento aglutinador de “balança” e “balancinha”. Para a última, 

que ocorre uma única vez e na fala de um mesmo informante, aplicou-se o critério 

de agrupamento de formas derivadas em grau a formas não derivadas. “Balancinha” 

coocorre com “balança”, veja-se o exemplo (205).  Balança é lexia utilizada tanto 

para nomear o “brinquedo que sobe e desce em apoio fixo” (gangorra) quanto para 

nomear o “brinquedo que vai e volta e é apoiado por cordas” (balanço). Em exemplo 

apresentado no capítulo anterior (cf. exemplo (193)), o informante de Caetité/BA já 

demonstrou a sinonímia. Há, entretanto, ocorrências de balança apenas como o 

brinquedo apoiado por cordas, veja-se em (206) que para QSL 165 obteve-se 

gangorra e para QSL 166 obteve-se balança. 

(205) INF. –   né. Balancinha

INQ. – Qual o nome do brinquedo é? 

INF. –  Balança.

(Inq. 066/04 (Afrânio - PE) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(206) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF. – Balança, não sei o nome, mas já brinquei. . Gangorra

INQ. – Como que é o balanço? 

INF. –  é uma corda e mais uma tábua, sai uma cadeirinha.  Balança

(Inq. 024/01 (Natividade - TO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 
Balançador é uma lexia presente como variante de balanço, mas não 

presente como variante de gangorra. Não houve variação entre as ocorrências e o 

rótulo do agrupamento é a própria forma linguística documentada. Há duas 

ocorrências em localidades diferentes (037 e 067), como se poderá ver na Carta 29 

– BALANÇO – Todas as respostas por localidade. Observe-se o exemplo (207) para a 

lexia. 

(207) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INF. –  Gangorra

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 
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INF. –  de criança. Balançador

(Inq. 037/03 (Canto do Buriti - PI) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

Balanço é o elemento aglutinador de “balanço”; “balancinho”; “cadeira de 

balanço”; “balanço de corda”. O rótulo do agrupamento é balanço, uma forma lexical 

dicionarizada e também a de maior ocorrência na amostra (166= 60,8%). Para o 

conjunto, utilizaram-se os critérios de simplificação de formas derivadas em grau 

(diminutivo) a formas não derivadas e simplificação do SN (SNs compostos por N + 

SP, mantido o núcleo do SP como elemento aglutinador). A ocorrência "cadeira de 

balanço" não se enquadra nos critérios anteriormente expostos, mas foi agrupada ao 

conjunto por ter sido utilizada por um mesmo informante num contexto em que ele 

enumera “balancinho”, “balanço” e “cadeira de balanço”, o que se pode observar 

através da fala do homem, idoso de Afrânio/PE (exemplo (208)). Outros exemplos 

de balanço estão em (197), Formosa/GO (cf. capítulo 4.11 GANGORRA), em (209) 

Caravelas/BA e em (210) São Félix do Araguaia/MT. O exemplo (209) também 

confirma o uso de balanço como variante de gangorra, o que justificou a inclusão 

neste capítulo das respostas a 165 e 166 para comparação. 

(208) INF. – É o nome exato eu não tô recordando... É o , , ou balancinho balanço cadeira de 

.  balanço

(Inq. 066/03 (Afrânio - PE) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(209) ((a propósito da pergunta 165 - gangorra)) 

INQ.- Tem um brinquedo, que é assim, às vezes, tem um pau fixo no chão e uma 

tábua aqui, grande, aí um fica desse lado, um fica desse lado. Aí fica fazendo assim... 

Deixe eu fazer aqui que fica mais fácil. Aqui é o pau que tá fixo no chão. E aqui é a 

tábua. Aí faz assim. 

INF.- Não conheço não. Balanço? 

INQ.- Humm. Esse é fixo no chão, esse que eu tô perguntando. Tem um pau e a 

tábua assim. 

INF.- Aqui fala balanço. 

INQ.- É? 

INF.- Que tem lá em Caravelas. “Umbora, vamos num balanço?” 

INQ.- Humm. 

INF.- Aí, um de lá e oto de cá. 

INQ.- Isso. 

INF.- Aí um sobe, oto desce... 

INQ.- Isso. Faz assim. 
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INF.- ... um sobe, oto desce. 

INQ.- Pronto. 

((a propósito da pergunta 166 - balanço)) 

INQ.- E tem um que tem duas cordas, pode amarrar numa mangueira... 

INF.-  ou . Balanço rede

INQ.- Ou? 

INF.- Rede. 

INQ.- Rede é assim como essa? ((inquiridor ponta para rede no terraço da casa)) 

INF.- Rede é assim... tanto faz. “Vamo na rede!” Às vezes, você vai pensano que tem 

uma rede, mas não é. É um balanço. 

INQ.- Humm. 

INF.- Feito até de pedaço de madera. 

INQ.- É esse mesmo. Pedaço de madeira amarrado com duas cordas... 

INF.- Amarrado com duas corda. 

INQ.-  Às vezes, com duas correntes... 

INF.- É. Aí os pessoal fala rede, mas não é rede. É balanço mesmo. 

INQ.- Humm. Certo. 

INF.- Que os pessoal tem muito custume de falá... otas coisa. 

INQ.- Outras coisas... 
(Inq. 102/02 (Caravelas - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(210) INF.-  é esse da cadeirinha. Balanço

(Inq. 104/04 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

O elemento aglutinador de “babalango”, “balango”, “bambalango”, “bango-

balango”, “bango-balangue” e “bangue-balangue” é a lexia “balango”. Registram-se 

variações fônicas para “bango” e para “balango”. O rótulo do agrupamento é (bango) 

balango. Para caracterização do rótulo, levou-se em consideração que somente para 

as respostas à questão 166 (QSL) houve presença da lexia “bango”, o que favorece 

a distinção com o brinquedo pesquisado através de QSL 165 (gangorra) e, por tal 

motivo, incluiu-se a lexia entre parênteses no rótulo do agrupamento. Observem-se 

os exemplos (211), (212) e (213) para o uso das lexias do agrupamento. 

(211) INF. – É . balango

(Inq. 133/03 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(212) INF. – Esse aí se chama . bangue-balangue

INQ. – E é solto assim no chão e prende na árvore, pode ser com corda...  

INF. – Ou cum... cum... 

INQ. – Ou com corrente... 
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INF. – Corrente... É um bangue-balangue [...] 

INQ. – [...] Tem outro nome para ele? 

INF. – , né? Balanço

INQ. – Usa mais bangue-balangue ou balanço? 

INF. – Aqui usa mais... pra gente aqui é bangue-balangu,né? Balanço também. 
(Inq. 134/01 (Diamantina - MG) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(213) INF.- Aquilo é ban...  que eles fala, né, bango-balango.bango-balango

INQ – Bango-balango? 

INF – É. 
(Inq. 121/04 (Formosa - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Gangorra é o elemento aglutinador de “gangorra” e “gangorra de corda”. Não 

houve variação fônica para as ocorrências do agrupamento. No agrupamento 

utilizou-se o critério de organização pelo núcleo do SN. “Gangorra de corda” está 

registrada na fala de dois informantes de Patos de Minas, como se pode ver em 

(204) e (214). Em (215) demonstra-se o uso de gangorra. 

(214) INF. – Gangorra que a gente fala de tábua,  tem a  também que é o gangorra de corda

. balanço

INQ. – Ah chama dos dois nomes? 

INF. – É e tem a de tábua, que fica assim, né, senta uma na ponta outra noutra e fica, 

e tem a de corda, de corda cê amarra numa árvore, sabe...põe um paninho ali pra 

suaviza o bumbum e... eu vem e te impurra cê vai longe, ai que delícia! Tudo de bom! 
(Inq. 136/04 (Patos de Minas- GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(215) INF. – . Gangorra

INQ. – Sim... Essa... essa é gangorra? 

INF. – Eh, gangorra. 

INQ. – Que pendura na árvore? 

INF. – É. 
(Inq. 093/04 (Salvador - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Para os agrupamentos balanceio, zanza e respostas únicas não houve 

variação entre as ocorrências e o rótulo dos agrupamentos é a própria forma 

linguística documentada. Zanza está presente na fala de informantes da Bahia, 

vejam-se (216), (217) e (201) (cf. 4.11 GANGORRA). Para balanceio, observe-se o 

exemplo (218). 
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(216) INF. –  né. Zanza

INQ. – Chama zanza? Tem outro nome pra isso? 

INF. – . Balanço

INQ. – Pode chamar balanço também? 

INF. – Pode. 
(Inq. 100/02 (Itapetinga - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(217) INF. – O povo chama de .  zanza

INQ. – Eh! Que bota, assim, às vezes até numa árvore. 

INF. – Eh!  Chama de zanza, outra hora chama de .  gangorra

INQ. – É o mesmo. 

INF. – É o mesmo.  

INQ. – A pessoa senta e o outro fica empurrando. 

INF. – Isso, isso, isso. 
(Inq. 098/04 (Vitória da Conquista - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(218) INF. – .  Balanceio

(Inq. 071/02 (Floresta - PE) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto). 

 

O agrupamento respostas únicas contém as demais respostas que totalizam 

quatro ocorrências. São elas “balancete”, “balongué”, “rede” e “trapesso”. Nesse 

conjunto, observa-se a presença de “trapézio”, uma conhecida variante para balanço 

que foi documentada em Januária/MG, veja-se (219). Rede112 é uma outra variante 

que chama atenção pela fala da informante de Caravelas/BA e pela percepção que o 

falante demonstra da variação linguística (cf. exemplo (209)).  

(219) INF. – É… Trapesso.  ... .Trapesso Balanço

INQ. – Chama trapesso todo mundo?  

INF. – Tem... 

INQ. – Mesmo que seja no sítio, mesmo que seja na cidade? 

INF. – É trape... É qualquer coisa, Trapesso, balanço. 
(Inq. 127/03 (Januária - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

Concluída a fase de agrupamentos, passou-se à análise estatística. As 

ocorrências permitem visualizar que balanço é a resposta com maior frequência 

(60,8%), seguida de gangorra (14,3%), (bango) balango (11,0%), balança (6,2%), 

zanza (3,7%), balanceio (1,8%), balançador (0,7%) e as respostas únicas (1,5%). Os 

                                            
112 Há uma ocorrência de rede em Carinhanha/BA que foi analisada com NO, consideradas as 
explicações fornecidas pelo informante. 
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dados coletados constam da Tabela 38 com todas as respostas organizadas por 

valor absoluto e percentual e do Gráfico 35. 

Tabela 38 – Frequência das formas lexicais de balanço – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

balanço 166 60,8% 
gangorra 39 14,3% 
(bango) balango 30 11,0% 
balança 17 6,2% 
zanza 10 3,7% 
balanceio 5 1,8% 
balançador 2 0,7% 
respostas únicas 4 1,5% 
Total 273 100,0% 

 

 

Gráfico 35 – Percentual das formas lexicais de balanço – todas as respostas 
 

4.12.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

A lexia balanço está documentada em 94,7% das localidades da área 

pesquisada. Na forma dos agrupamentos descritos é registrada em 100% dos 

pontos de pesquisa, como dito na introdução do capítulo. Demonstram-se os valores 

absolutos e os percentuais obtidos para cada agrupamento através da Tabela 39 e 

do Gráfico 36, nos quais não estão indicadas as respostas únicas, que estão 

presentes em quatro localidades. 
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Tabela 39 – Presença das formas lexicais de balanço nas localidades pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 
balanço 54 94,7% 
gangorra 16 28,1% 
balança 14 24,6% 
(bango) balango 14 24,6% 
zanza 4 7,0% 
balanceio 2 3,5% 
balançador 2 3,5% 

 
 

Gráfico 36 — Percentual de presença das formas lexicais de balanço nas localidades 
 

O Gráfico 36 e a Tabela 39 revelam que balanço é a lexia utilizada em 54 das 

57 localidades estudadas. A presença das demais lexias é assim observada: 

gangorra está presente em 16 localidades (28,1%), seguida de balança e 

(bango)balango em 14 delas (24,6%), zanza em quatro (7,0%) e balanceio e 
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em 40 localidades, como está demonstrado na Carta 29 – BALANÇO – Todas as 
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“Todas as respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE P).  

Na Carta 29 – BALANÇO – Todas as respostas por localidade – observam-se as 

localidades com respostas documentadas, que a seguir estão descritas. As 

94,7% 

28,1% 24,6% 24,6% 

7,0% 3,5% 3,5% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

%
 d

e 
lo

ca
lid

ad
es

 

formas lexicais 

Balanço 
% de localidades em que ocorre cada forma 



407 

respostas únicas estão no verso da Carta e o Quadro 42 reúne as quatro 

ocorrências. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

BA Barreiras 087-3b balancete 
BA Caravelas 102-2b rede 
BA Januária 127-3a trapesso 
MG Montes Claros 131-3b balongué 

Quadro 42 - Respostas únicas por localidade e informante – balanço 
 

A leitura da carta linguística permite identificar que: 

(i) Balanço está presente em toda a área geográfica estudada, não ocorre 

em: Floresta (PE/071), Valença (BA/94) e Pedra Azul (MG/129). 

(ii) Gangorra está presente prioritariamente na área Falar Baiano (FB), a 

exceção são dois pontos em Área de Controle (AC) – sudoeste – em Goiânia 

(GO/123) e Uberlândia (MG/135). Em FB, concentra-se no estado da Bahia. 

(iii) Balança está concentrada na área do Falar Baiano (FB), a exceção são 

três pontos na Área de Controle (AC) – norte – Canto do Buriti (PI/037), Corrente 

(PI/038) e Afrânio (PE/066). 

(iv) (Bango) balango está presente na região sul da área geográfica 

analisada, tanto em Falar Baiano (FB) quanto em Área de Controle (AC). 

(v) Balanceio  e balançador estão presentes na Área de Controle (AC) – 

norte – em Pernambuco e no Piauí. 

(vi) Zanza apresenta-se na área de Falar Baiano (FB), exclusivamente na 

Bahia. 

4.12.4 Relacionando balanço e gangorra  

O estudo empreendido nos dois últimos capítulos permitiu verificar o quanto 

os dois brinquedos são conhecidos e utilizados pelos falantes da língua, bem como 

presença da homonímia registrada na escolha de nomes comuns para os dois tipos. 

Em resumo, pôde-se constatar que: 

(i) As lexias balança, balanço, balanceio, balango, gangorra e zanza são 

utilizadas para nomear os dois brinquedos. 
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(ii) Bango-balango e balançador ocorreram apenas como lexias aplicáveis 

ao brinquedo “apoiado por cordas ou correntes” (balanço). 

(iii) Não ocorreu uma lexia que nomeasse exclusivamente o brinquedo 

“composto por uma tábua e com apoio fixo no chão” (gangorra). 

Os exemplos utilizados nos capítulos dão conta da variação linguística 

observada. O tema merece um estudo aprofundado, com inclusão de outras 

localidades e um número maior de dados, com o objetivo de responder a questões 

tais como: 

(i)  Balanceio está em Pernambuco nos pontos estudados. Estará presente 

em todo o estado ou em todo o restante do nordeste brasileiro? 

(ii)  Bango-balango (para balanço) e balango (para gangorra) são formas 

lexicais distintas para nomear brinquedos distintos? 

(iii)  Bango-balango (para balanço) e balango (para balanço) podem ser 

interpretadas como redução vocabular da segunda lexia? 

(iv)  Ampliada a mostra, é possível elaborar a carta semasiológica das 

lexias? A carta balança tem que características? 

(v) Zanza pode ter alguma possível associação com zanga burrinha? 

Um convite possível para pesquisa são também os catálogos de indústrias de 

brinquedos para parques infantis. Veja-se, por exemplo, a Figura 39 retirada do 

Catálogo online da Empresa Mesagne, sediada em Belo Horizonte/MG, 

especializada em materiais para estabelecimentos educacionais.  

balanço 

gangorra 

zanga burrinho 

Figura 39 – Catálogo de brinquedos para parques infantis. 
Fonte: Disponível em: <http://mesagne.com.br/produto.php?LISTA=detalhes&ID=79>. Acesso 
em: 30 abr. 2012. 
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No catálogo, podem ser vistos três brinquedos para parques como são 

vendidos para as escolas. O que no que QSL 166 do ALiB se nomeia como balanço 

aparece nomeado como gangorra no catálogo, a gangorra (QSL 165) vem nomeada 

como zanga burrinho. Há ainda o brinquedo de cadeira dupla, não apoiado por 

cordas ou correntes (e sim por barras fixas) que vem nomeado como balanço. Que 

usuário consulta tais catálogos e compra os brinquedos? 

Zanga burrinho, uma lexia registrada com sinônimo de gangorra (brinquedo 

com tábua e apoio fixo no chão) em Houaiss (2002), Ferreira (1999) e Aulete (2006) 

está no Catálogo da empresa mineira. É uma lexia utilizada em Minas Gerais e em 

que áreas?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando eu era pequeninha 

Eu jogava amarelinha. 

Fazendo riscos no chão 

Com pedaços de carvão. 

Os quadrados a pular 

Cuidando pra não errar! 

Não cair no beleléu 

E chegar feliz no céu. 

Venha, venha, criançada, 

Brincar aqui na calçada 

Que o jogo da amarelinha 

Não quero jogar sozinha. 

 

Quem gosta da amarelinha? 
Regina Sormani 
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4.13 AMARELINHA113 

A brincadeira que completa o conjunto de atividades lúdicas pesquisadas é 

praticada por crianças e adultos, não requer qualquer recurso financeiro e é 

conhecida em zona rural e urbana. O objetivo da brincadeira é percorrer com um só 

pé um diagrama desenhado no chão, composto por quadrados numerados, após o 

lançamento de qualquer objeto (pedrinhas, cacos de telha, cascas de banana) em 

uma das “casas”. Vence, a brincadeira, quem primeiro chegar ao topo do desenho 

(geralmente nomeado de céu). 

Há muitos desenhos previstos para o diagrama, como também muitas regras 

de execução. Buscam-se, através da questão 167 do QSL, os nomes utilizados para 

denominar a atividade lúdica e também uma descrição detalhada da brincadeira: 

características do diagrama, regras de execução, nomes diferentes para a 

brincadeira quando associada a diagramas diferentes, por exemplo. Assim está 

formulada a pergunta:  

Como se chama a brincadeira em que as crianças riscam uma figura no chão, 

formada por quadrados numerados, jogam um pedrinha (mímica) e vão pulando com 

uma perna só? SOLICITAR DESCRIÇÃO DETALHADA (COMITÊ... 2001, p. 35). 

                                            
113 Separatriz: composição e edição gráfica - Silvana S. C. Ribeiro. 
Fonte do poema: SORMANI (2011). 
Fonte da imagem:  
Disponível em: <http://ecosdaculturapopular.blogspot.com.br/2010/01/amarelinha-musical-tradicao-
e.html>. Acesso em: 06 dez. 2011. 

 

Figura 40 – Crianças brincando de amarelinha, avião, maré ou academia em pátio de escola. 
Fonte: Disponível em: 
<http://portal.clickfolha.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=198:brincadeiras-de-
crianca-antigamente-e-hoje-em-dia&catid=38:geral&Itemid=61>. Acesso em: 02 fev. 2012. 
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(220) INF. – . Amarelinha

INQ. – Mas, a senhora conhece como amarelinha mesmo? 

INF. – A gente chamava era . macaco

INQ. – Pular...? 

INF. – Pular macaco. 

INQ. – Então o desenho tem o jeito do...? 

INF. – Do macaco. 

INQ. – Tudo isso era pular macaco? 

INF. – É... , a gente chamava pular macaco, agora chama amarelinha. pular macaco

INQ. – A senhora brincou de pular? 

INF. – Do macaco. 
(Inq. 023/04 (Pedro Afonso – TO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Para a questão 167 do QSL, observou-se uma particularidade, não detectada 

para os outros brinquedos ou brincadeiras: há duas possíveis respostas a serem 

consideradas como “definidora das generalizações a serem feitas no capítulo”. 

Quando considerada a frequência em ocorrências, têm-se macaco como a resposta 

mais obtida (39,9% das respostas). Quando considerada a frequência em 

localidades observa-se amarelinha como a mais frequente (presença em 64,9% das 

localidades). Como um dos objetivos do trabalho de pesquisa é a identificação de 

áreas dialetais e a variação diatópica, optou-se por considerar amarelinha a lexia 

definidora das generalizações que são feitas para a atividade lúdica.  

O total de respostas obtidas foi de 265 ocorrências, das quais 70,9% são 

respostas válidas (188 ocorrências) e 29,1% correspondem às não obtidas (77 

ocorrências de NS/NL/NO somadas). Amarelinha, na forma dos agrupamentos que a 

seguir serão descritos, deixou de ocorrer em três localidades. A quantidade de 

respostas não obtidas, cerca de 30%, não afetou a possibilidade de visualizar a 

brincadeira em toda a área geográfica estudada. Ainda sobre as não obtidas 

registra-se que 35 delas (45%) foram classificadas como NL (não lembra). Na fala 

dos informantes é interessante notar o quanto eles dominam e conhecem a atividade 

lúdica e ao mesmo tempo, o quanto foram incapazes, momentaneamente, de 

lembrar o nome da brincadeira. Veja-se (221):  

(221) INQ. – E uma brincadeira que as crianças riscam a figura no chão, formada por 

quadros numerados, jogam uma pedrinha e vão pulando numa perna só? Essa aqui. 

INF. – Hum, hum. Eu esqueço o nome desse dessa brincadeira aí. 

INQ. – Mas o senhor conhece essa brincadeira? 
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INF. – Conheço sim, eles brinco muito nas calçada aqui. 

INQ. – E como é que eles brincam aqui em Alto Parnaíba? 

INF. – É dessa mehma forma, faiz os quadro aí e sai pulano nua nua perna só. 

INQ. – Também é com as pedrinhas que eles botam? 

INF. – É, joga aquela pedrinha no primêro, no segundo, tercêro e impurra, sai pulano, 

se pisá um pé perdeu o gol. 

INQ. – Hum, hum. 

INF. – Aí volta é que eu esqueço o nome desse... desse.  

INQ. – Desse jogo. 

INF. – É 

INQ. – Se o senhor lembrar depois o senhor me diz, tá? 

((ao final do inquérito, foi realizado o retorno à pergunta, mas sem sucesso)) 
(Inq. 033/03 (Alto Parnaíba – MA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

As lexias obtidas na amostra foram: academia, amarelinha, avião, baliza, 

capiçola, macaco, maê, maré e outras agrupadas em respostas únicas. 

Em referência à aplicação do questionário e à obtenção de descrição 

detalhada da brincadeira, observou-se que, muitas vezes, os informantes não 

forneciam detalhes da brincadeira. Informavam não mais se lembrar de como eram o 

desenho ou as regras. Apenas afirmavam ser executada pulando com uma só 

perna. Por outro lado, o inquiridor, buscando uma resposta, teve que se valer, no ato 

de reformulação da pergunta, de detalhes da brincadeira para esclarecer o 

informante, deixando, desta forma, pouca margem para uma descrição ampla por 

parte do informante. Em outros casos, ainda em busca de respostas, o inquiridor 

acabava desenhando uma “amarelinha” num papel. Fato que inviabiliza a obtenção 

de outros traçados, a não ser, excepcionalmente, que o informante diga que na 

localidade não existe tal desenho e sim outro. 

Naturalmente, uma parte das respostas produziu o resultado esperado 

quando da aplicação do questionário e para desenhos/diagramas diferentes, pode-

se obter informação de que se utilizam lexias distintas. Ilustra o exposto, as palavras 

de uma das mulheres de Goiânia/GO. Em (222), a informante apresenta as lexias 

maré e amarelinha. Descreve o desenho e a forma de execução de maré, o que 

corresponde ao traçado do diagrama A (cf. Figura 41). Apresenta, a seguir, a 

execução de amarelinha e com base na descrição, depreende-se que se trata do 

traçado apresentado no diagrama B. 
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(222) INQ.- Aquela brincadeira que as crianças riscam assim no chão... 

INF.- . Maré

INQ.- Ah... você brincou? 

INF.- Muito.  

INQ.- É, como que era? 

INF.- Maré, é... fazia a, lá em cima era o céu né, fazia tipo de uma casinha assim, 

é...em triângulo, agora aqui cortava os pedaço, aí era marcado, um, dois trêis, quatro, 

cinco, seis né. Você tinha que pulá no num pé só, né, sem, sem pará, se você 

botasse o pé no chão, cê voltava, até chegar no céu. 

INQ.- Olha... 

INF.- Era do jeito que eu brincava, mas eu já vi brincaderas diferentes. 

INQ.- Ah é? 

INF.- De forma diferente, é...dava um pulo, salta com os dois pés, depois dava um 

pulo, salto com dois pés, já diferente de quando eu brincava. 

INQ.- E tem, será que tem o mesmo nome? 

INF.- Sei, deve sê o mesmo nome... ! amarelinha

INQ.- Então maré é diferente de... 

INF.- Maré é diferente de amarelinha.  

INQ.- Que interessante os dois, né. 
(Inq. 123/08 (Goiânia – GO) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino superior completo) 

 

A B 

Figura 41 – Diagramas representando traçados da brincadeira amarelinha. 
Fonte: Disponível em: <http://criandocriancas.blogspot.com/2008/05/brincadeiras-de-rua-
amarelinha-2.html>. Acesso em: 09 abr. 2011. 

 

Também foi possível confirmar a diversidade de traçados existentes para a 

brincadeira, independentemente de existir variação lexical associada a traçados 

distintos. Em (223), a jovem de Aruanã/GO explica como é o traçado que ela 

conhece. Pela descrição, pode ser atribuído o diagrama C ao desenho descrito. (cf. 

Figura: 42). Embora no diagrama C, a indicação seja de “lua” e “estrela”, acredita-se 

que ele possa representar o descrito pela informante. 

http://2.bp.blogspot.com/_ewGdBCzawak/SCb3bI5dAqI/AAAAAAAAAq8/w5A-cGJMtZc/s1600-h/amareli4.gif


415 

Destaca-se que na obra de Meirelles (2007, p.38) o diagrama é atribuído à 

macaca (variante do português europeu). Na amostra, não foram documentadas 

ocorrências da lexia.  

(223) INF.- . Amarelinha

INQ.- Como que é, que vocês brincam de amarelinha, como que é... é... qual é o 

desenho? 

INF.- É, aí faz uma roda, né? Aí faz um quadrado, depois faz dois, aí faz um, e faz 

dois e vai indo... até o tanto que você quiser... 

INQ.- E no círculo da frente assim chama o quê? 

INF.- Aí tem a lua e o sol.  

INQ.- Ah, a lua e o sol... e qual a diferença da lua e o sol, na brincadeira? Quem 

chega na lua, quem chega no sol que ganha? 

INF.- Ganha. 

INQ.- Quem chega em um e no outro ou nos dois? 
(Inq. 120/02 (Aruanã - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

C 

Figura 42 – Diagrama do desenho de macaca, reprodução de desenho obtido em Bailique, no 
Amapá. 
Fonte: MEIRELLES (2007, p.39). 

 

4.13.1 Pesquisando em dicionários 

Amarelinha está dicionarizada em três das obras estudadas. Em Cascudo 

(1954), o verbete academia é responsável pela definição da brincadeira. 

O levantamento em dicionários de língua portuguesa, para a brincadeira 

amarelinha está demonstrado para as lexias presentes na amostra. As lexias 
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registradas por cada autor como variante da atividade lúdica são listadas (por 

exemplo: sapata, pé-coxinho, jogo do homem etc.), mas, como exposto na 

metodologia, não estão descritas ou discutidas no capítulo. Diferentemente, do que 

ocorreu em outros capítulos, para amarelinha, percebeu-se que várias lexias listadas 

como variantes no verbete também ocorreram na amostra e desta forma, a consulta 

foi realizada. A única lexia não presente na amostra e que foi consultada nos 

dicionários foi macaca, dada a variação linguística observável entre a lexia em 

confronto com macaco, macacão e macaquinho. 

Os dicionários neste capítulo estão apresentados na seguinte ordem: Houaiss 

(2002), Ferreira (1999), Aulete (2006) e Cascudo (1954). O Apêndice AB – Quadro 

resumo – Amarelinha – pesquisa em dicionários de língua portuguesa – traz o 

detalhamento da consulta às obras. 

HOUAISS (2002) 

Houaiss (2002), no verbete amarelinha, indica ser a lexia um regionalismo do 

Brasil e a define como uma: “[...] brincadeira infantil que consiste em saltar, com 

apoio numa só perna, casa a casa de uma figura riscada no chão, após jogar uma 

pequena pedra achatada, ou objeto semelhante, em direção a cada uma das casas 

(quadrado), seqüencialmente, pulando a que contém a pedra ou objeto.”. 

Exatamente o que se busca com a aplicação do questionário do ALiB na pergunta 

167 (QSL). 

Na obra, o autor registra as variantes academia, macaco, maré, macaca, 

amarelo, marela e sapata, das quais as quatro últimas não ocorreram na amostra. 

Além de amarelinha, das variantes registradas na amostra114, observou-se 

que:  

(i) Capiçola e maê não são verbetes. 

(ii) Avião e baliza são entradas lexicais e constituem verbetes com outras 

acepções. 

(iii) Academia, macaco e maré são verbetes que remetem ao verbete 

amarelinha. Em maré há uma indicação de regionalismo de Minas Gerais e de 

Goiás. Em academia, aponta-se regionalismo do Rio Grande do Norte. 

                                            
114 São elas: academia, avião, baliza, capiçola, macaco, maê e maré.  
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Além das lexias presentes na amostra, buscou-se macaca que é remissiva a 

amarelinha e um regionalismo de Portugal. 

FERREIRA (1999) 

Observa-se da leitura do verbete amarelinha de Ferreira (1999) que a 

definição apresentada é similar, embora escrita de modo mais resumido. Trata-se do 

“[...] Jogo infantil que consiste em pular num pé só sobre casas riscadas no chão, 

exceto aquela em que cai a pedra que marca a progressão do brincante.” 

Registram-se as variantes: “macaco, marela, maré (MG e GO), academia 

(N.E.), sapata (RS), e (lus.) jogo-do-homem, macaca, pé-coxinho.”. Aqui diverge de 

Houaiss (2002), ao acrescentar, além de macaca, outras variantes lusitanas. É a 

única obra em que se verificou registro de pé-coxinho. 

De referência às variantes coletadas na amostra, a análise não coincide, em 

sua totalidade, com a empreendida para as lexias vista em Houaiss (2002). Da 

leitura dos verbetes, observou-se que academia é um verbete remissivo a 

amarelinha e vem descrito como regionalismo do Nordeste, enquanto Houaiss 

(2002) indica tratar-se de regionalismo do Rio Grande do Norte (RN). Há 

convergência para as outras lexias, inclusive para macaca. 

AULETE (2006) 

Em Aulete (2006), na versão atualizada, amarelinha é um: “[...] Jogo infantil 

que consiste em pular, num pé só, uma série de casas riscadas no chão.” Não há 

registro de variantes. 

Na versão original da obra, Aulete (2006) trazia uma formulação diferente e 

registrava variantes. Veja-se a definição: “[...] Jogo infantil, que consiste em pular 

num pé só sobre casas riscadas no chão, sem pisá-las e tocando uma pedrinha; 

sapata (Rio Grande do Sul); jogo do homem; (Port.) jogo da calha ou chicolapé.” É o 

único autor a indicar jogo da calha ou chicolapé. 

Para as lexias documentadas na amostra (academia, avião, baliza, capiçola, 

macaco, maê e maré), observaram-se divergências com relação à definição de 

academia, macaca, macaco e maré, em comparação à análise realizada com as 

lexias consultadas em Houaiss (2002) e Ferreira (1999). As considerações são: 
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(i) Academia é um verbete remissivo a amarelinha, nas duas versões. Na 

original, está indicada como brasileirismo do Nordeste e na atualizada, um 

regionalismo do RN. 

(ii) Macaco nas duas versões é um verbete com outras acepções. 

(iii) Macaca é verbete nas duas versões. Na original, tem outra acepção e 

na atualizada é remissivo a amarelinha, não há referência a lusitanismo e indica-se 

variante academia. 

(iv) Maré é um verbete nas duas versões e se refere a outras acepções. 

CASCUDO (1954) 

Em Cascudo (1954), a atividade lúdica pesquisada está no verbete academia. 

Não há verbetes referentes a quaisquer das variantes identificadas na amostra ou 

relacionadas no verbete academia, apresentado nos outros dicionários pesquisados. 

Trata-se de amplo verbete descritivo que remonta à história da brincadeira, rico em 

detalhes referentes às variantes em outras línguas. Também traz características de 

execução e um diagrama com uma possibilidade de desenho para a brincadeira (diz 

ser a mais comum identificada), como se pode verificar através da Figura 43, um 

recorte do verbete original. 

O verbete de Cascudo (1954) é assim desenvolvido: “Academia – Ou 

Cademia. Jôgo ginástico infantil, muito antigo e muito espalhado por todo o Brasil. 

[...]. A academia no Brasil é dividida em CORPO (A.B.C.), ASAS, BRAÇOS ou 

DECANÇO (D.D.), PESCOÇO (E) E CABEÇA ou LUA (F).” (cf. Figura 43). Em 

seguida, o autor apresenta as regras de execução de duas variantes e acrescenta: 

“A academia ou cademia é conhecida como AMARELINHA ou MARELINHA no Rio 

de Janeiro, maré (sic) em Minas Gerais, e, recentemente, AVIÃO, no Rio Grande do 

Norte. Na Bahia (sic) dizem PULAR MACACO. Em Portugal: JÔGO DA MACACA ou 

PULAR MACACA, JOGAR MACACA (Norte). Pela Estremadura é JÔGO DO 

HOMEM.” Completa o verbete com as variantes encontradas em outros países 

(língua espanhola e inglesa). 

Das variantes enumeradas, destaca-se que Cascudo (1954) é o único autor a 

registrar avião como variante para a brincadeira.  
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Figura 43 – Imagem destacada do verbete academia de Dicionário do Folclore Brasileiro. 
Fonte: CASCUDO (1954, p.6). 

4.13.2 Descrevendo as estruturas linguísticas: agrupamentos 

Na pesquisa com as respostas obtidas resultantes da aplicação da pergunta 

167 do QSL, foram obtidas 27 formas lexicais diferentes (sem agrupamento), que, 

uma vez reunidas em grupos lexicais, geraram nove agrupamentos diferentes. O 

Quadro 43 — Distribuição das formas lexicais de amarelinha – agrupamentos - traz 

o resumo dos agrupamentos propostos. Todas as ocorrências registradas, com 

indicação de localidade e informante podem ser consultadas no Quadro geral de 

ocorrências – Amarelinha – agrupamentos (Cf. APÊNDICE Q). 

A proposta de agrupamentos, que se descreve a seguir, teve como base a 

neutralização das variantes fônicas; a simplificação da derivação por grau; a 

simplificação de lexias complexas (que continham “brincar de” e “brincadeira de”) em 

lexias simples e retirada dos verbos de ação, neste caso o verbo “pular”. 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

academia academia 
amarelinha amarelinha; amarelinho; amarelim; marelinha 
avião avião; aviãozinho; brincadeira do avião; brincar de avião  
baliza  baliza  
capiçola  capiçola  
macaco macaco; macacão; macaquinho; maracacão; pular macaco 
maê maê; maiê 
maré maré; pular maré 

respostas únicas brincando maia; casinha; pinga-fogo; pula-sapo; pular carniça; 
quadrado; sete-pedras 

Quadro 43 — Formas lexicais de amarelinha – agrupamentos 
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Os agrupamentos academia, baliza e capiçola não apresentaram variação 

entre as ocorrências e o rótulo dos agrupamentos é a própria forma linguística 

documentada. Academia está presente na fala de informantes de Pernambuco, 

observe-se o exemplo (224). Ilustram as ocorrências de baliza e capiçola os 

exemplos (225) e (226), respectivamente.  

(224) INF. – ! Academia

INQ. – Diga como é a academia. 

INF. –  é... risca no chão, né? Mais ou menos uns oito quadrinhos, e tem Academia

que sair, né? Joga o caco de telha e sai só com um pé só. 

INQ. – Como era o risco? 

INF. – Quadrado no chão, aí vai fino e depois vai... 

INQ. – Quadrado parecendo um avião? 

INF. – É... parecendo um avião. 
(Inq. 067/01 (Cabrobó -  PE) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(225) INF. – , baliza. Baliza

INQ. – Tem outros nomes? 

INF. – Não 

INQ. – O senhor lembra como é o desenho dessa brincadeira? 

INF. – Ah! Eu lembro s... 

INQ. – Que os meninos riscavam no chão? 

INF. – É... Riscava um quadro bem grande... e separava os quadrinho piqueno e fica 

pulano... de quadro em quadro... chama baliza. 

INQ. – E tinha um lugar para chegar assim... Assim como C. tá desenhando ali... 

AUX. – É assim? 

INF. – É... é assim... 

AUX. – Iria pulando aqui, pulando aqui 

INF. – É... Chama-se de . baliza

(Inq. 133/03 (Teófilo Otoni - MG) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto). 

 

Podem ser atribuídos o diagrama A (cf. Figura – 41) ou o diagrama D (Figura 

– 44) à descrição elaborada pelo informante e ao desenho apresentado pelo 

inquiridor auxiliar. Não houve detalhamento sobre a repartição dos “quadrados” em 

“triângulos” menores (diagrama A), sendo assim, não é possível afirmar, de modo 

preciso, que o desenho da baliza seja o previsto no diagrama A ou no diagrama D. 
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(226) INF. – ... capiçola que sai pulando assim...faz assim, faz assim e risca no Capiçola

meio, a gente bota dos dois pé, aqui tem outro quadradinho, a gente pega, vai um, 

aqui no fim tem redondo assim, a gente para. Aí, e volta de novo. E aqui no princípio 

tem duas vezes pra gente pular de um pé, já entendeu? 

INQ. – Entendi. 

INF. – Um pé aqui, um pé aqui, aqui é dois, duas pernas, aqui é um, aqui é duas 

pernas, né? 

INQ. – É. Como é o nome? É mais ou menos assim? 

INF. – , é. Capiçola

(Inq. 094/04 (Valença - BA) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Amarelinha é o elemento aglutinador de “amarelinha”, “amarelinho” 

“amarelim” e “marelinha”, duas últimas tratadas com variantes fônicas. Ocorreram 

apenas uma vez cada. “Amarelinho” ocorreu em Santo Amaro, na fala dos 

informantes da faixa etária 2, a lexia foi reunida ao agrupamento, dada a 

proximidade com a lexia “amarelinha”, não podendo ser caracterizada como variante 

em flexão de gênero. (cf. (227)). Os exemplos (220), (222), (223) e (228) 

demonstram o uso de amarelinha115. Em (228), pode-se também observar que a 

brincadeira era praticada por meninas, fato que foi verificado também na fala de 

outros informantes do sexo masculino. 

 
                                            
115 Houve presença do verbo “pular” em ocorrências de “amarelinha”. Com presença esporádica, as 
ocorrências de “pular” não foram contabilizadas e nem tratadas como se fez para “pular macaco”, por 
exemplo. A título de exemplificação, observe-se, a seguir, exemplo (236), variação maê/amarelinha. 

D 

Figura 44 – Diagrama do desenho de academia do pão doce. 
Fonte: MEIRELLES, 2007, p.36. 
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(227) INF. – . Amarelinho

INQ. – Sim, o senhor brincou de amarelinho? 

INF. – Não, as minha irmãs brincou muito ((rindo)), que Deus a tenha num bom lugá! 

INQ. – Depois eu vou lhe dizer que amarelinho no meu, no meu, na minha infância 

tinha outro nome. Bom, agora chama outra coisa... 

INF. – Uns chama amarelinho, otos chama , né? macaco

INQ. – É, eu brinquei de macaco, num brinquei de amarelinho não. 

INF. – Não, é porque eles botaro amarelinho é de cehte [certos] anos pra cá, porque 

minha mãe também dizia que era , macaco, macaquinho e eles botaro macaquinho

amarelinho. 

INQ. – Então a gente já tá vendo que amarelinho é mais novo, né? 

INF. – É mais novo. 
(Inq. 091/03 (Santo Amaro - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(228) INQ.- Ah, esse eu não brinquei não, esse é diferente do que eu tô perguntando aqui, 

quer ver? risca uma figura no chão, formada por quadrado e aí põe número em cada 

quadrado, aí a gente brinca com um pé só, pulando... 

INF.- Ah, eu sei, aí é... como é que chama, aqui brinca muito disso, mas isso é só pra 

menina mulher, homem aqui não brinca com isso não... é...  parece, não é amarelinha

isso ?  

INQ.- É, é isso. 

INF.- É, minhas irmãs brincavam disso. 

INQ.- É...é disso mesmo. Menino não? 

INF.- Não, homem aqui não. 

INQ.- É, lá tanto faz. 

INF.- No meu tempo não. No meu tempo era custoso porque é o tempo que homem 

tinha que brincar brinquedo de homem, se não ele virava frozinha. (risos) E no meu 

tempo mesmo a gente brincava muito pouco, porque mais tinha que trabalhar mesmo 

pra ajudar o véio. 
(Inq. 122/03 (Goiás - GO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Avião é o elemento aglutinador de “avião”, “aviãozinho”, “brincadeira do avião” 

e “brincar de avião”. O rótulo do agrupamento é avião, uma forma lexical indicada no 

dicionário de Cascudo (1954) como variante de academia. Para o agrupamento 

utilizaram-se os critérios inclusão de lexia derivada em grau (diminutivo) com lexias 

não derivadas e a simplificação de lexias complexas (que continham “brincar de” e 

“brincadeira de”) em lexias simples. Todas as ocorrências estão documentadas no 

estado de Alagoas. A fala dos informantes de Arapiraca e Santana do Ipanema 

revela o uso da lexia. Observem-se os exemplos (229) e (230): 
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(229) INF. – . Brincadera do avião

INQ. –... Como é que chama ela mesmo? 

INF. – , brincadera do avião. Avião

INQ. – Joga a pedra... 

INF. - É porque a pessoa desenha mais ou menos um avião no chão... 
(Inq. 076/01 (Arapiraca - AL) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(230) INF. – É... Tem dois nomes, a gente chama de  e . avião amarelinha

INQ. - É o mesmo brinquedo? 

INF. – É. 
(Inq. 075/02 (Santana do Ipanema - AL) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Registre-se, a título ilustrativo, que avião é descrito por José Maria Tenório 

Rocha, no artigo "O jogo de avião: um brinquedo que se perdeu na civilização de 

consumo”, como um atividade lúdica que aos poucos deixa de ser praticada nas 

cidades. Traz o depoimento de duas crianças de Maceió/AL, do bairro de Ponta 

Grossa, as quais forneceram, ao autor, 13 variantes de execução da brincadeira. 

Cristina e Valdirene brincavam de avião de forma natural e pura, que fomos 
impelidos a registrar o brinquedo, contamos para isso com a colaboração 
das meninas que desenharam todos os tipos de avião que conheciam e, 
inclusive, jogaram em todos eles, demonstrando na prática o funcionamento 
do jogo. [...] 
Treze foi o número de tipos de avião citados, desenhados pelas 
informantes, cada um deles com um nome próprio, desta maneira: 1. Avião 
simples; 2. De pesqueira; 3. Paulista; 4. De Maceió; 5. Carrossel ou Avião 
do Recife; 6. Do Japão; 7. De Brasília; 8. De Rio Largo; 9. De Peixe; 10. De 
Peixe (novo tipo); 11. Japonês; 12. Do Prado; 13. De Maceió (novo tipo). 
(ROCHA, 1976, p.1). 
 

Macaco é o elemento aglutinador de “macaco”; “macacão”; “macaquinho”; 

“maracacão”; “pular macaco”. O agrupamento foi rotulado de macaco, uma forma 

lexical indicada nos dicionário de Houaiss (2002) e Ferreira (1999) como variante de 

amarelinha. Para o agrupamento utilizaram-se os critérios: a) inclusão de lexia 

derivada em grau (diminutivo e aumentativo) com lexias não derivadas e b) 

simplificação de lexias complexas (que continham verbo de ação “pular”) em lexias 

simples. As lexias são utilizadas isoladamente ou em mesmo contexto, observem-se 

os exemplos (220), (231), (232), (233) e (234). Em (233) a descrição é 

particularmente interessante, pois revela uma figura de um “macaco”, com as partes 

do corpo descritas. Destaca-se em (234), além da presença das lexias, uma 
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referência ao uso no passado x o uso no presente, característica também observada 

em (227). 

(231) INF. – Chama  é..  macaco

INQ. – Macaco? 

INF. – É, pular macaco. 

INQ. – Com que é? Quantos quadros ela tem? 

INF. – Ela tem um dois, três e dois cinco, seis e três nove, dez, onze com um círculo 

no final. 

INQ. – E ai, pula com uma perna só? 

INF. – É, pula com uma perna só, quando chega esse quadro ele abre a perna e 

passa os dois, aí vai. 

INQ. – Isso é pular macaco? 

INF. – É, pular macaco. 
(Inq. 023/03 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(232) INF. – ... . Chama aqui de macaco. Amarelinha macaco

INQ. – É? 

INF. – É,  pulando. macaquinho

INQ. – Como que era macaquinho aqui? 

INF. – Era do mesmo jeito, mas só que era pulando, aí chama de macaquinho. É o 

mesmo nome. 
(Inq. 023/01 (Pedro Afonso - TO) / Inf.: homem, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(233) INF.- É o  que eles falam né? Aqui eles falam macacão. macacão

INQ.- Macacão? Aqui eles pulam macacão? 

INF.- Pula de um pé só, bate, pula. Risca na cabeça o sol, a lua e vai indo até lá. Aí 

eles fala macacão. 

INQ.- E quantos quadradinhos tem? 

INF.- Tem muito, porque começa lá com a lua, aí vem o meio, aí vem o quadril, aí 

vem as pernas, aí vem os pé, tipo um macacão mesmo.  

INQ.- Aí vai pulando? 

INF.- Aí vai pulando de um pé só.  

INQ.- A senhora conhece alguma outra brincadeira que pula com uma perna só? 

INF.- Não só o macacão mesmo. 
(Inq. 104/04 (São Félix do Araguaia - MT) / Inf.: mulher, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

(234) INF. – A gente chamava aqui... Oh! A gente chamava isso aqui de . macaco

INQ. - Era? 

INF. – É... . pulá macaco
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INQ. – Só chamava assim, né? 

INF. – Era... Hoje que o pessoal deu o nome de , num sei que... amarelinha

INQ. – É a mesma coisa, né? 

INF. – Na minha época, é, a mesma coisa, só tem que antigamente era pulá macaco  
 (Inq. 085/03 (Irecê - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Maê é o elemento aglutinador de “maê” e “maiê”, o critério para agrupamento 

das formas lexicais foi a variação fonética, há uma ocorrência de variação com 

ditongo e sem ditongo na fala de um mesmo informante. O rótulo do agrupamento é 

maê, estabelecido com base em número de ocorrências documentadas (9 “maê” e 3 

“maiê”). Todas as ocorrências estão documentadas no estado de Minas Gerais. 

Vejam-se os exemplos (235) e (236) com a fala de informantes jovens. É 

interessante notar que a informante de Pirapora (235) demora a revelar a forma que 

ela conheceu e utilizou na infância. Já a informante de Januária (236), por seu turno, 

traz as variantes e já afirma ser comum na localidade a lexia maê: 

(235) INF. – . Amarelinha

INQ. – Tem outros nomes? 

INF. – Só Amarelinha. 

INQ. – Você brincou?... Você se lembra como era? Você não lembra de chamar de 

outro nome por aqui não? 

INF. – Na minha época, usava , minhas meninas brinca de amarelinha. maê

(Inq. 132/02 (Pirapora - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

(236) INF. – . Maê

INQ. – Como? 

INF. – Aqui fala maê, que é o  que eles falam, né? Pulando amarelinha. amarelinha

Aqui usa maê. 
(Inq. 128/02 (Januária - MG) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

Maré é o elemento aglutinador de “maré” e “pular maré”. O rótulo do 

agrupamento é maré, uma forma lexical indicada nos dicionários pesquisados. Para 

o agrupamento utilizou-se o critério de simplificação de lexias complexas (que 

continham o verbo de ação “pular”) em lexias simples. Observe-se o exemplo (237), 

no qual a informante apresenta a atividade lúdica. Verifica-se que, mesmo após o 

inquiridor referir-se a “amarelinha”, a informante não se manifesta sobre a variante 

ser conhecida ou utilizada na localidade. Ressalte-se que a ocorrência de “baliza” 
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em “jogando baliza” não foi contabilizada como variante de amarelinha, embora 

exista o agrupamento baliza. Interpretou-se a ocorrência como “jogando um objeto”. 

Não há, em todo o corpus documentado, qualquer informante que utilize o verbo 

“jogar” para se referir aos movimentos realizados na brincadeira. 

(237) INF. - Aquilo ali chama . maré

INQ. - Maré? 

INF. - Uhum. 

INQ. - Como que é que faz aquela brincadeira? 

INF. - É... faz um ... risco bem grande no chão, aí faz aqueles quadradinhos: 

1,2,3,4,5, né... até chegar no 10 e a gente vai pulando...os quadradi... é...aí vai 

jogando a baliza. Aí não pode pisar no...no... num.. como é que fala? Na... na ... na 

listra lá, que se pisar aí sai, aí ganha quem não pisar. 

INQ. - E aquele lugar que eles ficam no final, como que chama? Que chega no fim? 

INF. - Ah... aí eu num tô... 

INQ. - Não tem... depois dos quadradinhos não tem uma... uma roda assim.. 

INF. - Tem, tem uma rodinha bem lá assim... aquele lá é o... uh... nossa tem tanto 

tempo. 

INQ. - Que a gente brincou de amarelinha né? 

INF. - É. 

INQ. - Mas tem um nomezinho, aquele lá não é o céu? 

INF. - Ah é... isso ... é o céu. 
(Inq. 122/02 (Goiás - GO) / Inf.: mulher, faixa etária 1, ensino fundamental incompleto) 

 

O agrupamento respostas únicas contém as demais respostas que totalizam 

sete ocorrências. (cf. Quadro 44). 

Agrupamento lexical 
(rótulo) Itens lexicais agrupados 

respostas únicas 
brincando maia; casinha; pinga-fogo; pula-sapo; pular carniça; 

quadrado; sete-pedras 

Quadro 44 — Agrupamento lexical - respostas únicas (amarelinha) 

Para agrupamento respostas únicas, com a fala da informante de Santa Cruz 

Cabrália (BA/101), demonstra-se a busca por esclarecimentos por parte do inquiridor 

e a necessidade inclusive de apresentar um desenho para confirmar a resposta. (cf. 

(238)). 

(238) INF. – Brincá de casinha, dava o nome de ... aqui casinha

INQ. – O senhor pode dizer mais ou menos se era assim? 
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((O inquiridor faz o desenho correspondente ao diagrama B – cf. Figura 41)) 

INF. – Isso aqui, eu conhecia como casinha.  
(Inq. 101/03 (Santa Cruz Cabrália - BA) / Inf.: homem, faixa etária 2, ensino fundamental incompleto) 

 

Antes de apresentar a análise estatística e a título ilustrativo, registra-se que, 

na amostra, não foram documentadas respostas que pudessem indicar que o 

traçado da brincadeira fosse realizado em formato de “caracol” (cf. Figura 45 – 

Diagrama E), uma das possibilidades de “desenho” da amarelinha. 

E 

Figura 45 – Diagrama representando traçado da brincadeira amarelinha de caracol. 
Fonte: Disponível em: <http://criandocriancas.blogspot.com/2008/05/brincadeiras-de-rua-
amarelinha-2.html>. Acesso em: 09 abr. 2011. 

 

A análise estatística das ocorrências permite visualizar que macaco é a 

resposta com maior frequência (39,9%), seguida de amarelinha (31,4%), maré 

(9,0%), maê e avião (5,9% cada), academia e capiçola (1,6% cada) e baliza (1,1%). 

As respostas únicas reunidas somam 3,7%. Os dados coletados constam da Tabela 

40 com todas as respostas organizadas por valor absoluto e percentual e do Gráfico 

37. 

Tabela 40 – Frequência das formas lexicais de amarelinha – todas as respostas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Total 
absoluto 

Total 
relativo 

macaco 75 39,9% 
amarelinha 59 31,4% 
maré 17 9,0% 
maê 11 5,9% 
avião 11 5,9% 
academia 3 1,6% 
capiçola 3 1,6% 
baliza 2 1,1% 
respostas únicas 7 3,7% 
Total 188 100,0% 
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Gráfico 37 – Percentual das formas lexicais de amarelinha – todas as respostas 
 

4.13.3 Cartografando os dados: distribuição diatópica  

Como dito na introdução do capítulo, amarelinha é a lexia com maior 

frequência em localidades (64,9%), embora não tendo sido registrada com maior 

frequência em número de ocorrências (31,4%), como se viu na Tabela 40. 

Amarelinha, na forma dos agrupamentos descritos, foi documentada em 54 das 57 

localidades da área pesquisada (94,7%). Demonstram-se os valores absolutos e os 

percentuais obtidos para cada agrupamento através da Tabela 41 e do Gráfico 38. 

Não estão indicadas as respostas únicas, as quais estão presentes em seis 

localidades. 

Tabela 41 – Presença das formas lexicais de amarelinha nas localidades 

pesquisadas 

Agrupamentos lexicais 
(rótulo) 

Presença em localidades 

Total absoluto Total relativo 

amarelinha 37 64,9% 
macaco 30 52,6% 
maré 11 19,3% 
maê 5 8,8% 
avião 3 5,3% 
academia 2 3,5% 
capiçola 1 1,8% 
baliza 1 1,8% 
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Gráfico 38 – Percentual de presença das formas lexicais de amarelinha nas localidades 
 

Através da leitura do Gráfico 38 e  da Tabela 41 depreende-se que as formas 

lexicais empregadas são: amarelinha, presente em 37 localidades (64,9%), seguida 

de macaco (52,6%), maré (19,3%), maê (8,8%), avião (5,3%), academia (3,5%) e 

capiçola e baliza (1,8%). Há coocorrência de mais de uma destas formas lexicais em 

38 localidades, como está demonstrado na Carta 30 – AMARELINHA – todas as 

respostas por localidade. 

As respostas para amarelinha na forma de seus agrupamentos lexicais 

estabelecidos permitiram a elaboração de duas cartas linguísticas baseadas no 

quadro “Todas as respostas por localidade”. (cf. APÊNDICE Q).  

Na Carta 30 – AMARELINHA – Todas as respostas por localidade – observam-se 

as localidades com respostas documentadas, que a seguir estão descritas. As 

respostas únicas estão no verso da Carta e o Quadro 45 reúne as sete ocorrências. 

Estado Nome da localidade Informante Respostas únicas 

AL Santana do Ipanema 075-4a pinga fogo 
BA Santo Amaro 091-2a sete pedras 
BA Santana 092-1a brincando maia 
BA Salvador 093-7a pula sapo 
BA Salvador 093-7c pular carniça 
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a casinha 
GO Goiânia 123-7b quadrado 

Quadro 45 - Respostas únicas por localidade e informante – amarelinha 
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A leitura da Carta 30 – AMARELINHA – Todas as respostas por localidade – 

revela que: 

(i)  Não ocorrem respostas em: Natividade (TO/024), Alto Parnaíba 

(MA/033) e Afrânio (PE/066). 

(ii) Amarelinha, presente em toda a área geográfica estudada, está na 

Área de Controle (AC) e na área do Falar Baiano (FB). 

(iii) Macaco está na área geográfica estudada, em pontos da Área de 

Controle (AC) e na da área de Falar Baiano (FB). Observa-se que não há registros 

em Goiás e Minas Gerais, a exceção de duas localidades do Falar Baiano, uma em 

cada estado: São Domingos (GO/119) e Januária (MG/127). 

(iv)  Maré, ao contrário de macaco, concentra-se 100% nos estados de 

Minas Gerais e Goiás. Em algumas localidades, coocorre com amarelinha e maê. 

Está no sudoeste da área geográfica estudada. 

(v) Maê está presente prioritariamente em Minas Gerais, em área 

concentrada nos pontos 128 (Janaúba), 131 (Montes Claros), 132 (Pirapora) e 134 

(Diamantina). A única exceção é o ponto 096 (Caetité/BA), localidade próxima à 

fronteira entre Bahia e Minas Gerais. 

(vi) Academia está exclusivamente no estado de Pernambuco, em Área de 

Controle (AC). 

(vii) Avião está exclusivamente no estado de Alagoas, em Área de Controle 

(AC). 

(viii) Capiçola (FB) e baliza (AC) ocorrem em uma única localidade. A 

primeira lexia, presente em Valença (BA/094), embora registrada em uma única 

localidade, está presente na fala de 75% dos informantes. A segunda, registrada em 

Teófilo Otoni (MG/133), está presente na fala de 50% dos informantes. 

A Carta 31 – MACACO (variantes) – todas as respostas por localidade – foi 

concebida a partir do desmembramento do agrupamento macaco. Observou-se que 

as lexias macaco, macacão e macaquinho apresentavam distribuição diatópica 

distinta. Para elaboração da Carta 31, estão considerados todos os pontos que já 

constaram da Carta 30. Além do exposto, quando da apresentação da Carta 30, a 

leitura da Carta 31 deixa transparecer os seguintes aspectos: 
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(i) Em 70,6% dos pontos da área do Falar Baiano (FB) (24 de 36), 

apresentam as lexias macaco, macacão e/ou macaquinho. 

(ii) Macaquinho ocorre apenas no Falar Baiano (FB). 

(iii) As lexias presentes na Área de Controle (AC), macaco e macacão, 

estão concentradas no noroeste (pontos 104, 023 e 038) e no norte (037, 073 e 

071), o que corresponde a 12,1% da Área de Controle (6 de 36). 

(iv) Macacão, além da presença em AC, está concentrada no nordeste do 

Falar Baiano (FB), exceção para o ponto 119 (São Domingos/GO). 

(v)  Macaco, além da presença em AC, está concentrado no estado da 

Bahia, exceção para o ponto 127 (Januária/MG). 

(vi) Não há ocorrência no sudoeste e no sul Área de Controle (AC). 
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4.14 BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS INFANTIS: CONSIDERAÇÕES 

GERAIS 

O léxico referente aos brinquedos e brincadeiras infantis é extremamente rico 

e diversificado. A origem das atividades lúdicas e dos artefatos utilizados para 

brincar tem registros diversos. Consta como uma herança europeia, atribuída ao 

colonizador português e aos outros povos imigrantes, mas também aos povos 

provenientes da África no período da escravatura e também ao nativo indígena. A 

difusão dos brinquedos e brincadeiras infantis pelo Brasil não é alvo da pesquisa, 

embora se constitua em instigante área de estudo. 

Neste item, apresenta-se a organização dos brinquedos e brincadeiras 

infantis em grupos de frequência e busca-se demonstrar uma visão do conjunto 

constituído a partir da descrição feita nos itens indicados (cf. 4.1 a 4.13). 

Os brinquedos e brincadeiras infantis destacados para análise têm boa 

penetração na área geográfica estudada. Considerando-se o léxico como o 

repositório sociocultural que se revela através da língua e representa uma 

comunidade de fala, o estudo da área semântica pôde revelar uma preferência de 

uso/seleção de formas que pode ser identificada como a norma linguística da região. 

Estudaram-se mais de quatro mil respostas, das quais 3775 foram 

cadastradas, identificadas e sistematicamente observadas. Do universo trabalhado, 

2986 respostas foram válidas (79,5%), isto é aquelas que não estão cadastradas 

como NS/NL/NO. A maioria das questões do QSL tiveram acima de 50% de 

aproveitamento das respostas nesta pesquisa. As perguntas 155, 156, 157, 158, 160 

e 166 alcançaram um percentual superior a 90%. Ocorrem com baixa produtividade 

as questões 163 e 164, respectivamente com 33,2% e 19,6% de índice de 

aproveitamento. Na Tabela 42 – Índice de aproveitamento de respostas às 

perguntas do QSL demonstra-se de modo resumido o que ficou exposto para cada 

item em cada um dos capítulos anteriores. 
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Tabela 42 – Índice de aproveitamento de respostas às perguntas do QSL 

Pergunta do QSL 

Total de respostas 

Cadastradas Não 
obtidas 

Válidas 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 
155 - cambalhota 285 10 275 96,5% 
156 - gude 319 5 314 98,4% 
157 - estilingue 377 2 375 99,5% 
158 - pipa 429 4 425 99,1% 
159 - pipa (sem varetas) 285 88 197 69,1% 
160 - esconde-esconde 260 24 236 90,8% 
161 - cobra-cega 255 45 210 82,4% 
162 - pega-pega 254 102 152 59,8% 
163 - pique (local combinado) 244 163 81 33,2% 
164 - chicotinho-queimado 245 197 48 19,6% 
165 - gangorra 262 50 212 80,9% 
166 - balanço 275 2 273 99,3% 
167 - amarelinha 265 77 188 70,9% 
Total 3755 769 2986 79,5% 

 

Cada um dos 13 brinquedos e brincadeiras infantis estudados revelou várias 

lexias utilizadas pela comunidade linguística em quase toda a área geográfica 

estudada, as quais foram organizadas em agrupamentos lexicais. A lexia com maior 

frequência por presença em localidade foi adotada como definidora das 

considerações feitas sobre o artefato ou atividade lúdica e apresentadas em cada 

capítulo. Na Tabela 43 – Itens lexicais de maior frequência em n.º de ocorrências e 

presença em localidades – estão indicadas as lexias com valor absoluto e relativo 

para cada lexia. 

 
Tabela 43 – Itens lexicais de maior frequência em n.º de ocorrências e presença em 

localidades 

QSL Item lexical 
(maior ocorrência na amostra por pergunta)  

Presença do item lexical em 
localidades Grupo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

158 pipa 57 100,0% 

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

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

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

G4 164 chicotinho-queimado 21 36,8% 
163 pique (local combinado) 19 33,3% 

Total de localidades 57 
 

 

As lexias destacadas e apresentadas na Tabela 43 parecem constituir norma 

na região dialetal considerada. Uma pesquisa mais ampla pode chegar a resultados 

convergentes ou divergentes, se consideradas outras áreas geográficas mais 

amplas. 

Os itens lexicais indicados na Tabela 43 foram organizados em quatro grupos, 

que vêm demonstrados e explicitados a seguir.  

Grupo 1 (G1) é composto por lexias documentadas em mais de 90% das 

localidades da região geográfica estudada, todas registradas nos dicionários 

pesquisados, constituindo norma na área dialetal (formas categóricas). 

QSL Item lexical 
(maior ocorrência na amostra por pergunta)  

Presença do item lexical em 
localidades Grupo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

158 pipa 57 100,0% 

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

 

Grupo 2 (G2) é composto por lexias documentadas em mais de 75% das 

localidades na região geográfica estudada, sendo três delas registradas nos 

dicionários pesquisados (exceção para cobra-cega), constituindo uma unidade com 

formas bastante difundidas, mas não necessariamente categóricas. 
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QSL Item lexical 
(maior ocorrência na amostra por pergunta)  

Presença do item lexical em 
localidades Grupo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

165 gangorra 50 87,7% 

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

 

Grupo 3 (G3) é composto por lexias documentadas em mais de 50% (54,4% a 

64,9%) das localidades na região geográfica estudada, todas registradas nos 

dicionários pesquisados, constituindo um conjunto com formas difundidas, mas não 

representativo em área dialetal estudada. 

QSL Item lexical 
(maior ocorrência na amostra por pergunta)  

Presença do item lexical em 
localidades Grupo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

167 amarelinha 37 64,9% 
G3 

159 pipa (pipa s/ varetas) 31 54,4% 
 

Grupo 4 (G4) é composto por lexias documentadas em menos de 50% (33,3% 

a 47,4%) das localidades da região geográfica estudada, sendo duas delas 

registradas nos dicionários pesquisados: pega-pega (brincadeira) e pique (local 

combinado). Exceção para chicotinho-queimado que ocorre como outra variante do 

brinquedo. 

QSL Item lexical 
(maior ocorrência na amostra por pergunta)  

Presença do item lexical em 
localidades Grupo 

Valor 
absoluto 

Valor 
relativo 

162 pega-pega 27 47,4% 
G4 164 chicotinho-queimado 21 36,8% 

163 pique (local combinado) 19 33,3% 
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4.15 VARIAÇÃO DIATÓPICA: DEFININDO ÁREAS DIALETAIS 

Ao ser examinado o léxico referente a brinquedos e brincadeiras infantis, na 

região dialetal do Falar Baiano e áreas circunvizinhas evidenciaram-se tanto o que 

se pode descrever como unidade linguística quanto o que se pode caracterizar como 

diversidade linguística. Dois pólos de um globo, dois lados de uma moeda, sem 

sombra de dúvida, noções/conceitos/concepções do mesmo e do diferente: é a 

língua, esse multifacetado objeto de análise, como se viu anunciado na epígrafe do 

capítulo. 

Ao ser observada uma dada língua, vislumbra-se a diversidade de usos 

presente nos vários níveis de análise aplicáveis — fonético-fonológico, semântico-

lexical, morfossintático ou pragmático discursivo — e nas diferentes perspectivas — 

variação diatópica, diastrática, diageracional e diagenérica. Quer seja através do 

inventário léxico ou das inter-relações semânticas estabelecidas entre as lexias, 

facilmente, se podem determinar as opções realizadas por cada falante ou grupo de 

falantes de uma língua, isto é a diversidade, a variação. Fatores culturais e sociais 

também contribuem, sobremaneira, para caracterização da diversidade linguística. 

Entretanto, além da diversidade, também é possível detectar a unidade linguística 

que as línguas guardam, intrinsecamente, registrada em sua estrutura como 

princípio geral de constituição, mas também de identidade cultural. A variação 

diatópica evidenciada com base no estudo do campo léxico dos jogos e diversões 

infantis não foge da máxima unidade na diversidade e diversidade na unidade. 

A diversidade (o diferente) apresenta-se nos subfalares que puderam ser 

identificados na área geográfica observada. A unidade (o mesmo), para além das 

diferenças espelhadas por cada subfalar delimitado, é definidora do que ainda se 

pode batizar de Falar Baiano. 

Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e, ainda num 
só local, apresenta um sem-número de diferenciações. [...] Mas essas 
variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada 
um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o 
gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a 
consciência que têm os que a falam diversamente de se servirem de um 
mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. 
(CUNHA, 1984, p.48). 

A variação diatópica registrada na área dialetal pesquisada, identificada a 

partir do corpus estudado, vem apresentada para os dois pólos: a unidade e a 
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diversidade. Com base nessa visão, estabeleceram-se áreas/subáreas dialetais 

fundamentadas no seguinte critério:  

(i) estarem as localidades constituintes da área dialetal em contínuo 

geográfico atestado pela coexistência de, no mínimo, quatro lexias distintas 

coocorrendo em tais localidades. 

Para aplicação do critério foram consideradas também lexias que 

apresentavam especificidades numa dada área. Cabra-cega e se esconder, por 

exemplo, embora estejam em uma área maior do que a circunscrita pela 

demarcação areal considerada, têm comportamento especial no que se refere à 

subárea delimitada, favorecendo o traçado das Subáreas A e B. 

4.15.1 Unidade na diversidade 

Sabendo-se que a Dialetologia descreve comparativamente os diferentes 

dialetos de uma língua, distribuídos no espaço, e lhes estabelece os limites, é 

através da Geolinguística, seu método por excelência, que se pode observar 

concretamente os limites esboçados. 

A região do Falar Baiano (Nascentes, 1953), enquanto unidade linguística, 

pode ser atestada por lexias como pipa, estilingue, gude, balanço e outras 

apresentadas como norma na área geográfica pesquisada, pois, apresentam alta 

frequência e distribuição regular. Tais lexias, entretanto, não são as mais 

apropriadas para identificar a área do Falar Baiano, em especial, pois foram, 

também, documentadas em Área de Controle. 

A visualização da área dialetal do Falar Baiano é fornecida pelo conjunto das 

24 cartas linguísticas apresentadas que trazem registradas as variantes 

documentadas para os brinquedos e brincadeiras infantis em estudo. O exame das 

cartas linguísticas permite as considerações que são apresentadas a seguir. 

As lexias documentadas na área geográfica pesquisada podem ser vistas em 

quatro conjuntos distintos, através dos quais se vai caracterizar o Falar Baiano. O 

primeiro conjunto engloba as lexias que estão exclusivamente documentadas na 

área do Falar Baiano; o segundo diz respeito àquelas com exclusividade atestada na 

Área de Controle; o terceiro compreende as lexias presentes nas duas áreas 

distintas, com tendência de concentração ou predominância em uma delas, mas 
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com registros esporádicos na outra área e o quarto conjunto contém registros de 

lexias indistintamente utilizadas em uma ou outra área. 

Caracterizam-se como lexias exclusivamente documentadas na área do Falar 

Baiano (primeiro conjunto): aú, cabriola e cangapé (cambalhota); china e marraio 

(gude); badoque e beca (estilingue); arara, cuíca, peixinho e suru (pipa), arara, 

bicudo, capota, morcego, periquito, suru (pipa: sem varetas); bacondê, bicho, 

esconder o olho, pega-pega e picula (esconde-esconde); bacondê, bira, João-

golô/Jôti/lôti, picula, triscou-pegou e tóda (pega-pega); picula e rol (pique: local 

combinado); zanza (gangorra e balanço) e macaquinho e capiçola (amarelinha). 

Compõe-se o segundo conjunto com as lexias não documentadas na amostra 

na área do Falar Baiano, são elas: combute, ginástica, tiúba e tumbica (cambalhota); 

boleba e bolita (gude); seta (estilingue); pião (pipa), chave (pega-pega); balança 

(gangorra); balanceio e balançador (balanço) e academia, avião e baliza 

(amarelinha). 

O terceiro grupo compreende as lexias que estão em uma ou outra área com 

exceção para um único ponto: (i) estão em um único ponto de AC e, portanto, são 

mais próximas do Falar Baiano: maria escambona (cambalhota); atiradeira 

(estilingue); esconderijo e cobra-cega (esconde-esconde) e balança (gangorra) e (ii) 

estão em um único ponto de FB e, portanto, são mais identificadas com a Área de 

Controle: bolinha, peteca e ximbra (gude); pique-pega (pega-pega) e ronda (pique: 

local combinado). 

Ao quarto conjunto agregam-se as lexias presentes na amostra e que não 

estão incluídas nos conjuntos anteriormente descritos, as quais podem ser 

exemplificadas, não exaustivamente, com: bunda canastra, pulo/salto mortal 

(cambalhota); bila e vidro (gude); baladeira e peteca (estilingue); arraia, papagaio e 

pipa (pipa), arraia, papagaio, pipa e ratinho (pipa: sem varetas); esconde-esconde e 

pique-esconde (esconde-esconde); cabra-cega e cobra-cega (cobra-cega), pega-

pega e pique-pega (pega-pega); manja e pique (pique: local combinado); balanço 

(gangorra); gangorra (balanço) e macaco e maê (amarelinha). 

Do exposto, vê-se que os limites são de certo modo flexíveis. A rigidez do 

traço de Nascentes (1953) não se pode reproduzir exatamente com isoléxicas 

(isoglossas lexicais), mas algumas contatações podem ser estabelecidas. 
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O conjunto de isoléxicas de que se dispõe propicia a constatação de que 

pode haver o Falar Baiano esboçado por Antenor Nascentes. Não aquele 

exatamente descrito em 1953 e com a rigidez opositiva ou intransponível de uma 

“única linha” demarcatória, mas aquele que se determina por uma mistura de linhas 

que se entrecruzam. Em resumo: 

(i) o Falar Baiano está representado através das lexias que só ocorreram 

na área delimitada; 

(ii) o Falar Baiano está caracterizado por todas as lexias que não 

ocorreram na área e, sobretudo, 

(iii)  o Falar baiano é uma área geográfica que ora se expande para os, 

nesta Tese denominados, pontos de controle dos estados de Alagoas e 

Pernambuco, ou que ora se elastece para todo o estado de Goiás (hoje subdividido 

em GO e TO), ou avança por pontos de controle de Minas Gerais, ampliando a visão 

de que é composto pelo “norte, noroeste e nordeste de Minas Gerais” e, 

excepcionalmente, ora se vê englobando os pontos de controle dos estados do 

Piauí, Maranhão ou Espírito Santo. 

Lexias como maria escambota (Carta 08) ou pique-esconde (Carta 21), por 

exemplo, demonstram tal flexibilidade, que no caso reflete um caminho que as 

palavras tomam para aproximar pontos de controle de Goiás e de Minas Gerais da 

linha demarcatória do Falar Baiano, ao passo que distanciam Sergipe e alguns 

pontos da Bahia da linha original. 

Outras lexias como se esconder (Carta 21) e macaco (Carta 30) atestam o 

inverso, a linha de Falar Baiano se flexibiliza para englobar pontos de controle do 

nordeste da área geográfica estudada, deixando de ocorrer em Minas Gerais, Goiás 

ou Tocantins. 

Chicotinho-queimado (Carta 27) é uma lexia bem caracterizadora do Falar 

Baiano, embora se possa documentar sua extensão para o Espírito Santo e mais um 

dos pontos de controle de Minas Gerais. No FB, Chicotinho-queimado está ausente 

apenas em Sergipe. 

4.15.2 Diversidade na unidade 
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O critério único adotado para constituição de regiões dialetais permitiu a 

identificação na área geográfica estudada de quatro subáreas dialetais, nomeadas 

alfabeticamente de A a D, da esquerda para a direita (oeste para leste), como são 

organizados os pontos pesquisados. 

SUBÁREA DIALETAL A 

Região localizada no nordeste da área geográfica pesquisada (estados da 

Bahia, Sergipe e Alagoas), circunscreve-se às localidades de Santana do Ipanema 

(AL/075), Arapiraca (AL/076), Propriá (SE/078) e Jeremoabo (BA/082) e é atestada 

pela presença simultânea de manja (pique: local combinado), peteca (estilingue), 

cabra-cega (cobra-cega) e se esconder (esconde-esconde). A Subárea Dialetal A 

está apresentada na Carta 32 e numa visão ampliada na Carta 33. 

As isoléxicas apresentadas nas Cartas 32 e 33 foram assim estabelecidas: 

(i) Manja (pique: local combinado) vem delineada com base nos dados 

extraídos da Carta 26. Corresponde a uma área que se expande, além dos pontos 

assinalados, para as cidades de Maceió (AL/077), Aracaju (SE/079) e Estância 

(SE/080), dando conta, dessa forma, da plenitude dos estados de AL e SE. Consta 

em uma localidade de MG. 

(ii) Peteca (estilingue) vem delineada com base nos dados extraídos das 

Cartas 13 e 15. Compreende a totalidade dos pontos do estado de Alagoas, a que 

se agregam Cabrobó (PE/067) e Floresta (PE/071) em Pernambuco e Juazeiro 

(BA/081) na Bahia. 

(iii) Cabra-cega (cobra-cega) vem delineada com base nos dados extraídos 

da Carta 22. Registraram-se, nas Cartas 32 e 33, as localidades da área geográfica 

pesquisada onde cabra-cega não coocorre com outra variante para o mesmo 

conteúdo semântico, visto que tal fato é que é relevante para a constituição da 

Subárea A. Uma rápida consulta à Carta 22, confirma o exposto. 

(iv) Se esconder (esconde-esconde) vem delineada com base nos dados 

extraídos da Carta 21. Engloba os estados de PI, PE, AL, SE e BA, para o último 

alcançando o Recôncavo e o litoral baiano. 
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A área geográfica em torno da Subárea A configura-se também importante, 

pois revela a densidade de lexias que podem ser observadas ora aproximando-se 

dos quatro pontos de confluência ora distanciando-se.  

O Quadro 46 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal A, revela que 

outras lexias presentes na área como, ximbra e marraio (Cartas 11), maria 

escambona (Carta 08) ou avião (Carta 30) poderiam compor naturalmente o 

desenho de outras isoléxicas. No exemplo, com as variantes de gude, por não 

serem comuns às quatro localidades, não constaram como definidoras de subáreas, 

mas atestam claramente o exposto sobre densidade das isoglossas 

(distanciamentos e aproximações). 
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155 

maria 
escambona               X X X X X X X   X                 

bunda 
canastra X X X X X X X X X                               

156 
marraio                 X X X                           

ximbra           X X X X                               

157 peteca = 
estilingue     X X   X X X X     X X                       

160 se esconder X X X X X X X   X X X X X   X X     X X         

161 cabra-cega     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

162 
bôto             X   X                               

manja               X X X                             

163 manja           X X X  X X X    X                     X 

167 
 

macacão X     X         X X X   X X             X   X   

avião           X X X                                 

academia     X X                                         

Quadro 46 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal A 
 
 

SUBÁREA DIALETAL B 

Região localizada na área do Falar Baiano, no estado da Bahia, contempla os 

pontos Alagoinhas (BA/088), Santo Amaro (BA/091), Salvador (BA/093) e Valença 

(BA/094) e é configurada pela presença simultânea de picula (pega-pega), badogue 

(estilingue), balança (gangorra) e periquito (pipa sem varetas). A Subárea Dialetal B 

está apresentada na Carta 34 e numa visão ampliada na Carta 35.   

As isoléxicas apresentadas nas Cartas 34 e 35 foram assim estruturadas: 
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(i) Picula (pega-pega) está traçada com base nos dados extraídos da 

Carta 23. Corresponde a uma área restrita, que além dos quatro pontos 

pertencentes à Subárea está presente em Jequié (BA/095) e Ilhéus (BA/099). 

(ii) Badogue (estilingue) está traçada com base nos dados extraídos das 

Cartas 13 e 14. Compreende uma considerável área da Bahia e estende-se para 

Pernambuco em três pontos: Afrânio (PE/066), Floresta (PE/071) e Petrolina 

(PE/073). 

(iii) Balança (gangorra) está traçada com base nos dados extraídos da 

Carta 28. A isoléxica contribui para demonstrar lexias bem próprias da Bahia e do 

Falar Baiano, vez que em Área de controle (AC), só ocorreu em Petrolina (PE/073). 

(iv) Periquito (pipa sem varetas) está traçada com base nos dados 

extraídos da Carta 18. Engloba o Recôncavo Baiano, parte da área central do 

estado e do litoral (sentido centro para leste). 

Toda a região próxima à Subárea B conflui para o litoral. Isoléxicas que se 

estendem para o sul do estado também podem ser observadas, mas não constituem 

áreas contínuas. Novamente aproximação e distanciamento podem ser destacados, 

certos pontos de pesquisa ora se agregam mais intensamente, como, por exemplo, 

a localidade Jequié (BA/095), ou ora se distanciam como Ilhéus (BA/099) e 

Itapetinga (BA/100), em direção ao sul do estado. 

O Quadro 47 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal B, de modo 

análogo ao visto para a Subárea A, permite visualizar outras lexias presentes na 

área que contribuem para atestar a Subárea B. Cabriola (Carta 09), gangorra 

(Cartas 29), se esconder (Carta 21) e macaquinho (Carta 31) são exemplos de 

outras isoléxicas presentes na área. Cabriola, lexia tipicamente característica da 

região geográfica onde se delineia a Subárea B, além de estar em Santo Amaro 

(BA/091) e Salvador (BA/093), acompanha as margens do Rio Paraguaçu até 

chegar a Itaberaba (BA/090) ou alcança Jequié (BA/095), tomando outro caminho. 
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155 cabriola             X X  X  X           

157 badogue X X X X X X X X X X  X X X  X X X     X      

159 periquito          X  X X X  X X X    X X      

162 picula            X  X  X X X    X       

165 balança   X  X  X     X  X X X X  X  X   X    X 

166 gangorra     X   X    X X X  X X X  X X X  X X X X X 

167 macaquinho       X  X    X X  X     X  X X     

Quadro 47 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal B 
 
 

SUBÁREA DIALETAL C 

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

quanto em Área de Controle (AC), engloba as localidades de Formosa (GO/121), 

Goiânia (GO/123) e Catalão (GO/125) e está configurada pela presença simultânea 

de (bango)-balango (balanço), maré (amarelinha), pique (local combinado) e pique-

pega (pega-pega). A Subárea Dialetal C está apresentada na Carta 36 e numa visão 

ampliada na Carta 37. 

As isoléxicas apresentadas nas Cartas 36 e 37 constituíram-se da seguinte 

forma: 

(i) (Bango)-balango (balanço) desenha-se com base nos dados extraídos 

da Carta 29, compreende toda a zona sul da área geográfica estudada, uma longa 

faixa, que além do três pontos pertencentes à subárea envolve outras localidades de 

Goiás às quais se somam localidades do estado de Minas Gerais, Bahia e Espírito 

Santos, nos dois últimos em apenas uma cidade. 

(ii) Maré (amarelinha) desenha-se com base nos dados extraídos da Carta 

30. Compreende apenas os estados de Minas Gerais e Goiás, no qual, deixa de 

ocorrer em São Domingos (GO/119). Há a isoléxica de maê que sombreia a isoléxica 

de maré e que está nas localidades à direita do Rio São Francisco. 

(iii) Pique (local combinado) desenha-se com base nos dados extraídos da 

Carta 26. Está em Falar Baiano (FB) e em Área de controle (AC). A isoléxica 

estende-se do noroeste ao sudoeste da área geográfica estudada, contribui para 
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atestar a unidade diatópica de Goiás, visto que a lexia ocorreu em todas as 

localidades do estado. 

(iv) Pique-pega (pega-pega) desenha-se com base nos dados extraídos da 

Carta 25. Engloba os pontos do estado de Goiás, à exceção de São Domingos 

(GO/119), como ocorreu com maré. É a isoléxica que deixa mais visível a unidade 

geográfica do estado de Goiás, visto que em comparação com as demais tem pouca 

ou quase nenhuma penetração nos outros estados vizinhos. Ocorre em São Félix do 

Araguaia (MT/104) e de modo descontinuo avança para Pirapora (MG/132), Teófilo 

Otoni (MG/133) e São Mateus (ES/189). 

A análise das Cartas 36 e 37, sobretudo da última, permite vislumbrar que os 

pontos Goiás (GO/122), Porangatu (GO/118) e Aruanã (GO/120) são coincidentes 

em três lexias, não necessariamente as mesmas, fomentando uma aproximação ao 

ponto central da Subárea C, a localidade de Formosa (121/GO). 

De posse do Quadro 48 – Distribuição de itens lexicais na subárea dialetal C, 

de modo análogo ao visto para as Subáreas A e B, notam-se outras lexias presentes 

na área que contribuem para atestar a área dialetal. Biloca (Carta 10) está em duas 

das três localidades que recobrem a Subárea C, mas chama atenção pela presença 

exclusiva no entorno da região. 
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156 biloca               X  X  X    X     X    
160 pique-

esconde   X X X X X X   X X X X  X X  X X   X X X X X X X X X 

162 pique- 
pega             X X  X X  X X     X X     X 

163 pique X X     X   X  X X X X X X X X X X    X  X X X X  
166 (bango) 

balango         X       X X X X X X X X X X X X   X  
167 maré              X   X X X X X X X    X X X   

Quadro 48 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal C 
 
 
 

SUBÁREA DIALETAL D 

Região localizada no estado do Espírito Santo e em Área de Controle (AC), 

contempla os pontos Barra de São Francisco (ES/188) e São Mateus (ES/189) e 

está configurada pela presença simultânea de ratinho (pipa sem varetas), seta 
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(estilingue), vidro e boleba (gude). A Subárea Dialetal D está apresentada na Carta 

38 e, numa visão ampliada na Carta 39. 

A Subárea Dialetal D, embora circunscrita a dois pontos de pesquisa, 

corresponde aos pontos selecionados na pesquisa para o estado do Espírito Santo, 

que se mostrou regularmente distintivo tanto da Bahia (sul), quanto de Minas Gerais 

(norte). As aproximações só se dão, na maioria dos casos, para lexias que 

constituem norma. Exemplos do exposto podem ser vistos em maria escambota 

(Carta 08), esconde-esconde ou esconder (Carta 21) e macaco (Cartas 30 e 31), 

lexias presentes nos pontos Santa Cruz Cabrália (BA/101) e Caravelas (BA/102), 

fronteiras com o estado, e que não ocorrem no Espírito Santo. Outros exemplos, de 

mesma natureza, podem ser coletados para atestar distanciamento com Minas 

Gerais, veja-se badogue (Carta 13) ou balango (Carta 28). 

As isoléxicas apresentadas nas Cartas 38 e 39 foram estabelecidas da 

seguinte forma: 

(i) Ratinho (pipa sem varetas) esboçou-se com base nos dados extraídos 

da Carta 19, compreende, além dos pontos de ES, a região fronteiriça entre Goiás 

(ponto 121) e Minas Gerais (pontos 130, 135 e 136) e uma localidade da Bahia 

(098).  

(ii) Seta (estilingue) e boleba (gude) esboçaram-se com base nos dados 

extraídos das Carta 13 - ESTILINGUE e 11 - GUDE, respectivamente. As lexias só foram 

documentadas na subárea dialetal. 

(iii) Vidro (gude) esboçou-se com base nos dados extraídos da Carta 11. 

Está em Falar Baiano (FB) e em Área de controle (AC). Vidro (gude), segunda lexia 

mais frequente em localidades, teve distribuição fragmentada por toda a área 

geográfica estudada, entretanto constitui um contínuo entre o Espírito Santo e Minas 

Gerais que convém assinalar. A isoléxica estende-se do sudoeste ao sudeste da 

área geográfica estudada (em FB e AC).  

No Quadro 49 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal D, 

diferentemente do que foi observado para as Subáreas A, B e C, notam-se raras 

lexias presentes na área e que se expandem pelas proximidades da região 

geográfica, ressalva feita para pião (Carta 17) e pique-pega (Carta 25) em Teófilo 

Otoni (MG/133), ponto fronteiriço. 
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156 vidro  X X    X  X X  X   X   X X 

156 birosca                 X X  
156 boleba                  X X 

157 seta                  X X 

158 pião               X    X 

159 ratinho X   X    X     X   X X X X 

162 pique-pega     X X X X  X X   X X    X 

Quadro 49 – Distribuição de itens lexicais na Subárea Dialetal D 
 

Elaborou-se a Carta 40 – Subáreas dialetais A, B, C e D (visão conjunta), 

objetivando mostrar as quatro áreas dialetais demarcadas para a área geográfica 

estudada. A Carta vem impressa em dois suportes, em papel comum e em 

transparência, proporcionando ao leitor a facilidade de sobrepor o resultado da 

cartografia de subáreas dialetais a qualquer carta linguística considerada 

isoladamente. 
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Cabe perguntar se aprendemos. Quer-nos parecer que 

sim, embora certamente nem tudo. Mas recolhemos, e 

procuramos pôr a serviço de outros, uma boa soma de 

ensinamentos – talvez principalmente negativos, mas 

nem por isso menos úteis nem menores – que 

dificilmente poderíamos alcançar por outro processo. 

Aprendemos sim. Pelo menos o bastante para, caso 

tenhamos a ventura de poder continuar, não reincidir 

em grande parte dos erros cometidos que por nós 

próprios descobrimos e dos que por outros venham a 

ser apontados (a autocrítica não dispensa a crítica). 

 
(Nelson Rossi, Atlas Prévio dos Falares Baianos, 1965, Introdução, p. x).  



448 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto de partida para o trabalho foi sem dúvida um momento distante no 

tempo em que as sementes plantadas pelas professoras, hoje colegas de trabalho, 

do Grupo de Dialetologia da Universidade Federal da Bahia, germinaram.  

A divisão dialetal brasileira, esboçada por Antenor Nascentes (1953), 

apresentada àquela época como um dos marcos da Dialetologia brasileira, soava 

como algo difícil de selecionar para estudo ou pesquisa. Para decidir que o tema 

para o estudo seria a região dialetal do Falar Baiano e que a base seria o léxico dos 

brinquedos e brincadeiras infantis, várias perguntas foram formuladas: Será 

possível, nessa sincronia, atestar áreas dialetais? Que área dialetal estudar? Partir 

em busca do Falar Baiano? Tomar como base o léxico, quando comumente se toma 

a fonética para propor áreas dialetais? Que campo léxico estudar? Escolher o léxico 

dos brinquedos e brincadeiras infantis? 

Parecia um desafio intransponível. No momento em que se escrevem as 

considerações finais, se faz um balanço, uma retomada e um fechamento, pois esta 

jornada já está finda, mas os caminhos se abriram para novas perspectivas. 

Retomando as perguntas que foram formuladas e que proporcionaram a 

definição dos objetivos da pesquisa, busca-se, a seguir, pontuar: o que foi proposto, 

o que foi realizado e o que há para pesquisar. 

As perguntas que motivaram este estudo foram as seguintes:  

• Através do léxico, se podem delinear ou estabelecer áreas dialetais? 

• Na perspectiva sincrônica e com base no léxico de brinquedos e 

brincadeiras infantis, se pode atestar a vitalidade da área dialetal do 

Falar Baiano? 

• Há subáreas dialetais na área geográfica delineada para a pesquisa? 

Como elas estão configuradas? 

O conjunto cartográfico apresentado demonstra ser possível ter a visão 

diatópica do espaço geográfico da área denominada por Nascentes (1953) como 

Falar Baiano, sua unidade e sua diversidade.  
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A unidade linguística que se demonstrou por meio da análise dos dados 

indica que há uma área homogênea que pode ser denominada Falar Baiano. Uma 

área estudada tão extensa, com uma sócio-história também diversa, e que engloba 

11 estados brasileiros (FB e AC), não poderia deixar de revelar especificidades, as 

quais ficaram explicitadas quando da descrição das Subáreas Dialetais A, B, C e D. 

Uma das constatações a que se chegou foi a de que o léxico se mostrou 

apropriado para traçar áreas dialetais. Para tanto, as isoléxicas estabelecidas 

demonstraram que os caminhos das palavras são muitos. O que possibilitou atestar 

áreas dialetais, a partir do estudo do léxico, foi o estabelecimento de agrupamentos 

de lexias distintas usadas para nomear conceitos distintos e que, quando reunidas, 

por sobreposição de isoléxicas (um feixe de isoglossas), puderam demonstrar a 

variação diatópica. 

Foi possível verificar também que certas lexias documentadas são 

consideradas norma (aquelas com frequência em localidades superior a 90%). A 

pesquisa dialetal empreendida pelo Projeto ALiB poderá atestar se lexias como pipa 

(QSL 158), gude (QSL 156), estilingue (QSL 157) e balanço (QSL 166) confirmam-

se como norma no Brasil. 

Em síntese, baseando-se nas perguntas propostas na introdução da Tese, 

norteadoras da pesquisa realizada, os dados analisados permitem algumas 

reflexões de caráter conclusivo. 

O produto cartográfico apresentado e a identificação do Falar Baiano e das 

subáreas demarcadas demonstram que o léxico pode revelar áreas dialetais. A 

proposta de Nascentes (1953) tem vitalidade na realidade presente, mas o limite 

traçado pelo autor, ainda não pode ser alargado ou reduzido sem que antes seja 

conhecida, com maior profundidade, a área circunvizinha ao Falar Baiano. As 

subáreas dialetais A, B, C e D apresentadas evidenciam a diversidade na unidade. 

Uma pergunta que não foi formulada, mas que esteve presente, durante a 

feitura do trabalho e que indica os caminhos de continuidade da pesquisa, deve ser 

apresentada. 

• Qual a importância da sócio-história da área geográfica estudada para 

a constituição do léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis? 
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A sócio-história dos munícipios que compõem a rede de pontos pesquisada, 

as linhas migratórias estabelecidas, os processos de mudança de rural para urbano 

no perfil das localidades, apesar de constituírem temas considerados quando se 

estudavam os pressupostos teóricos que serviriam de base para a pesquisa, 

mostraram-se de difícil abordagem dada a amplitude dos temas e a exiguidade de 

tempo para realização da tarefa. Num trabalho que objetivava traçar áreas dialetais 

e para o qual não se dispunha do corpus totalmente constituído, estudo de tal 

natureza interdisciplinar merecia uma atenção mais acurada, para que não se 

incorresse em superficialidades ou impropriedades. Optou-se por não enveredar por 

tal caminho, no entanto, deve-se ressaltar que em um estudo mais amplo os temas 

sejam pesquisados. 

Com o trabalho realizado inevitáveis novas perguntas são formuladas: 

1) A linha demarcadora do Falar Baiano pode se mover de modo mais 

flexível no espaço geográfico considerado, a depender do fato linguístico 

observado? 

2) Os registros das subáreas podem ser distintos se considerados, por 

exemplo, fatos fonéticos ou morfossintáticos? 

Dessa forma, é preciso investigar a área tanto no que se refere aos limites 

estabelecidos a partir desta análise empreendida por meio do léxico, como a que 

deve ser empreendida por meio da fonética ou da morfossintaxe, bem como dos 

fatores extralinguísticos que condicionam a variação. 

3) Que processos estão envolvidos na difusão das variantes de certos 

brinquedos ou brincadeiras infantis que tiveram alta presença por toda a 

área geográfica estudada? 

Sobre a vitalidade de certos brinquedos e brincadeiras infantis e de algumas 

lexias utilizadas para nomeá-los, alguns se mostraram bastante ativos no repertório 

linguístico dos informantes, estando presentes em quase todas as localidades 

pesquisadas, a exemplo de pipa, estilingue, gude e balanço. Veja-se, por exemplo, a 

lexia gude anotada como marraio em Sergipe, ximbra em Alagoas, biloca em Minas 

Gerais e Goiás, boleba no Espírito Santo e peteca em Mato Grosso, Tocantins, 

Maranhão e Piauí. Todas as variantes surgiram nos depoimentos associadas a 

gude, uma variante considerada padrão, vista no estudo como indicativa de norma já 

que ocorreu em 55 das 57 localidades pesquisadas. 
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4) Que processos estão condicionando a baixa produtividade de certas 

brincadeiras por toda a área geográfica estudada? Será que brincadeiras 

como chicotinho-queimado tem vitalidade em outros estados brasileiros? A 

urbanização favorece o desaparecimento ou o desuso de certas 

brincadeiras? 

Sobre o desuso ou o desconhecimento de certas brincadeiras e brinquedos 

infantis, observou-se que chicotinho-queimado, pique (local combinado) e pipa (sem 

varetas) compartilham entre si a particularidade de representarem atividades lúdicas 

pouco difundidas e/ou conhecidas na área geográfica estudada.  

(i) Chicotinho-queimado parece ser uma brincadeira que é pouco 

praticada na atualidade (desuso?), a que se associa a possibilidade de ser 

desconhecida na área geográfica estudada ou de ter sido conhecida e não mais ser 

praticada. 

(ii) Pique (local combinado) é caracterizado como uma das partes da 

atividade lúdica comumente denominada pega-pega e tem referente pouco distintivo, 

isto pode estar associado à junção das noções de todo (a brincadeira) e parte do 

todo (um local determinado para se salvar) não mais distinguíveis na atualidade. 

Não há, nesse caso, relação direta com desuso ou desparecimento da brincadeira, 

há, notadamente, o uso de uma lexia para nomear dois significados. 

(iii) Pipa (sem varetas) é caracterizado como um tipo diferente de 

brinquedo que ao ser empinado pode voar, tendo a particularidade de confecção 

sem o uso de varetas. Há três possibilidades de análise a serem consideradas para 

o brinquedo: a de ser desconhecido na área geográfica estudada; a de ter sido 

conhecido e não ser mais confeccionado e a de constituir-se em uma generalização 

(todo brinquedo que voa é pipa, independentemente de seus detalhes de 

confecção).  

5) Que estratégias devem ser formuladas de modo a promover a produção 

de vocabulários, glossários ou dicionários que contemplem a variação 

regional? 

No que se refere à pesquisa lexicográfica que objetivava conhecer as lexias 

documentadas sobre o campo léxico estudado, constatou-se que para cada 

pergunta do QSL há pelo menos uma lexia registrada em dicionários. Verificou-se a 
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anotação de algumas lexias como: brasileirismos, regionalismos (com indicações de 

estados ou regiões brasileiras onde se conhece o registro), mas a principal 

conclusão é a de que ainda é necessário incorporar às obras lexicográficas o imenso 

material de pesquisa já produzido e que vem se produzindo no Brasil sobre a 

temática da variação regional. 

A consciência de que é necessário dar um ponto final à tarefa, mesmo que 

este futuramente venha a ser considerado um ponto de continuidade, impõe o 

término do trabalho.  

O desafio de fazer a descrição da área do Falar Baiano delineada por Antenor 

Nascentes (1953) e de traçar áreas dialetais para uma área específica do Brasil foi 

alcançado. Por vezes, a meta pareceu inalcançável, impossível, tantos eram os 

fatores a considerar. Um estudo sobre a sócio-história da área geográfica e as linhas 

de migração e emigração nos 11 estados da Federação arrolados na pesquisa são 

certamente os itens que merecerão atenção quando da retomada do trabalho, ou 

quando se achar que ponto final é ponto de continuidade. A ampliação do estudo, 

englobando outras localidades, também é um caminho a ser percorrido.  

E, com base nas palavras de Nelson Rossi (1965), aqui trazidas da epígrafe 

do capítulo, “Cabe perguntar se aprendemos”, a resposta é “Aprendemos sim. Pelo 

menos o bastante para, caso tenhamos a ventura de poder continuar, não reincidir 

em grande parte dos erros cometidos que por nós próprios descobrimos”. É hora de 

encerrar essa fase, a primeira de outras que o léxico dos brinquedos e brincadeiras 

infantis pode proporcionar como estudo da variação dialetal. Certamente, não 

“trilharemos” os mesmos caminhos, não “seguiremos” o mesmo passo, pois 

“teremos” saído dessa fase com um grande aprendizado. O novo se anuncia: Como 

estarão as outras áreas dialetais delineadas por Nascentes? E o Falar Nordestino, 

que características apresenta? 

Parafraseando o autor, formulam-se três perguntas finais. 

“Cabe perguntar se encontramos o Falar Baiano?”, a resposta é sim. 

“Aprendemos” a ver por meio do léxico, o que o Nascentes (1953) viu através dos 

estudos fonéticos. Sabe-se mais sobre a área do Falar Baiano do que se sabia 

quando do início da pesquisa dialetal. Pelos caminhos percorridos, baseados nas 
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trilhas de Antenor Nascentes, “aprendemos”, confirma-se que a pesquisa dialetal 

não se encerra com a elaboração das cartas linguísticas, ela apenas se inicia.  

“Cabe perguntar o que aprendemos sobre o léxico dos jogos e diversões 

infantis?”. A resposta é: “Aprendemos” muito, mas não o suficiente. O estudo do 

léxico dos brinquedos e brincadeiras infantis é, indubitavelmente, parte de um 

trabalho maior que se quer realizar. Ele envolve um resgate da memória dos jogos 

tradicionais brasileiros, área de pesquisa interdisciplinar entre a Pedagogia, a 

Antropologia e a Dialetologia. Para esta, a certeza de poder compor o inventário 

léxico da área semântica, com oportunidade de elaboração de glossário regional. 

“Cabe perguntar se contribuímos para a ciência denominada Dialetologia?”. 

“Quer-nos parecer que sim”. Esta Tese de Doutorado anota duas contribuições 

importantes à Dialetologia brasileira e à Geolinguística Pluridimensional 

Contemporânea. 

Registra-se, como primeira delas, a delimitação da área dialetal do Falar 

Baiano, com a precisão possível de ser alcançada, empreendida por meio de 

procedimentos geográficos que consideraram a toponímia, os indicadores como 

latitude e longitude, as escalas e a associação entre os acidentes geográficos 

anotados por Nascentes (1953) e uma base cartográfica oficial brasileira (IBGE 

(bCIM). 

O esboço de traçado do Falar Baiano, que anteriormente se dispunha, ficava 

restrito a um desenho à mão livre registrado nas obras: O linguajar Carioca em 1922 

(apud NASCENTES, 1955), o Idioma Nacional (NASCENTES, 1929), Divisão 

dialectológica do território brasileiro (NASCENTES, 1955) e O Linguajar Carioca 

(NASCENTES, 1953). Todos os esboços trazem cartogramas sem referência às 

escalas utilizadas, pontos cardeais, mapas geográficos que serviram de base para a 

indicação de acidentes geográficos. Os traçados definidos pelo autor só se 

concretizavam a partir da leitura da descrição da área geográfica circunscrita. 

Independentemente das críticas que possam ser apontadas ao traçado 

definido nesta Tese, qualquer pesquisador que for estudar a área geográfica do 

Falar Baiano e sua região circunvizinha terá, a partir de agora, um ponto de partida 

distinto daquele que a autora teve ao começar seu trabalho. Dessa maneira, o limite 

aproximado aqui apresentado poderá ser utilizado em qualquer programa 
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computacional que utilize Sistemas de Informações Geográficas e redefinido por 

meio de outros critérios que não os aqui defendidos, o que não invalidará a 

proposta, notadamente, a aprimorará.  

A segunda contribuição diz respeito a ser esta a primeira experiência de que 

se tem registro de cartografação de área dialetal tão extensa, sem estar atrelada aos 

critérios de demarcação geopolítica do país (um estado, uma região). A Dialetologia 

brasileira já produziu atlas estaduais (APFB, EALMG, ALPB, ALS, ALPR, para citar 

as cinco primeiras obras), atlas regionais - de macrorregiões geográficas (ALERS) 

ou de microrregiões (áreas litorâneas de estados brasileiros, por exemplo), mas 

ainda não havia produzido documento descritivo de área dialetal como a proposta 

nessa Tese. 

O produto cartográfico apresentado na Tese é de caráter inovador, por se 

tratar de delimitação de área dialetal circunscrita a 57 localidades de 11 estados da 

Federação. Os pontos escolhidos recobrem a área do Falar Baiano e todas as áreas 

circunvizinhas a ele. Consideraram-se os estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Sergipe e 

Tocantins para composição da malha. 

Do mesmo modo que Rossi (1965), Silva Neto (1979) contribuiu para as 

considerações finais deste trabalho. O autor, na nota final do livro História da Língua 

Portuguesa, a propósito do ato de fazer e de escrever uma obra e de dá-la como 

entregue, mesmo que com erros ou deficiência, profere sábias palavras que aqui 

são retomadas antes de considerar que é hora de colocar o ponto final. 

As palavras revelam o sentimento de quem sabe que esta é uma obra de 

empenho, muito mais do que de engenho. 

[...] pois esta obra é de devoção: e nela mais se empregaram longa 
paciência e constante vontade que engenho ou saber: muitos a poderiam 
ter escrito; nós a demos à luz porque nos sobrou em esforço e dedicação o 
que nos faltava em competência e agudeza de espírito. (p. 635). 
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APRESENTAÇÃO 

O conjunto de cartas que constitui o Volume II desta Tese está centrado 

na área semântica Jogos e diversões infantis e apresenta os resultados que 

retratam a variação diatópica, foco primordial da geolinguística, a que se dá 

prioridade nesta análise, nada obstante reconhecer-se a importância do 

enfoque na perspectiva sociolinguística e da sua representação cartográfica.  

O planejamento cartográfico e a edição da base foram produzidos por 

Ana Regina Torres Ferreiras Teles, membro da Comissão de Informatização e 

Cartografia do Projeto ALiB, tendo como fonte a Base Cartográfica do IBGE 

(bCIM), versão 2.0, e a utilização do software ARCGIS (versão 10).  

A análise linguística e a composição da cartografia temática foram 

elaboradas pela autora. A edição gráfica das cartas, utilizando o aplicativo 

Adobe Photoshop CS5 (versão 12.1 x64), foi realizada por Lucas Soares Costa 

Ribeiro, sob supervisão e revisão da doutoranda.   

Este volume é formado por 40 cartas, 7 das quais são introdutórias, 23 

são semântico-lexicais, 1 é fonética e 9 são cartas-resumo que contêm o 

traçado de isoléxicas e a delimitação de subáreas dialetais. Como encarte ao 

volume, encontra-se a versão dos documentos em meio digital, o que facultará 

ao leitor a consulta ampliada de cada documento impresso. 

Complementarmente, as Cartas 04, 06 e 40 são disponibilizadas também em 

suporte transparente, para sobreposição a qualquer outra, o que proporcionará 

a visualização das informações lexicais associadas a outras de cunho 

geográfico ou de áreas dialetais. 

As cartas introdutórias trazem informações de natureza geral, tanto 

geográficas quanto propriamente aplicadas aos resultados da pesquisa, a 

exemplo da Carta 5 que reflete o estudo para constituição dos limites 

aproximados do Falar Baiano. A Carta 01 – Situação – traz a localização no 

Brasil da área geográfica estudada e a Carta 02 – Rede de pontos – apresenta 

a distribuição dos 57 pontos de pesquisa selecionados para o trabalho e a 

indicação dos 11 estados da Federação aos quais pertencem as localidades.  

Outros informes de natureza geográfica estão apresentados nas Cartas 

03 e 04, com dados compilados e organizados por Ana Regina Torres Ferreira 
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Teles. A Carta 03 – Hidrografia – traz uma seleção dos rios mais importantes 

presentes na área geográfica estudada. Uma especial atenção foi dada aos 

rios assinalados por Nascentes (1953) como referência para a delimitação da 

região dialetal do Falar Baiano, a exemplo do Rio Mucuri e do Rio São Marcos, 

que, embora pouco referidos nas obras de geografia como importantes para 

integração das regiões nordeste e sudeste, são de extrema relevância para o 

estudo realizado. 

A Carta 04 – Mesorregiões geográficas – apresenta a composição das 

Mesorregiões Geográficas dos 11 estados que estão associados à área 

pesquisada e foi elaborada, por compilação, com base nos dados fornecidos 

pelo IBGE para as Microrregiões. 

A Carta 05 – Região do Falar Baiano e adjacências (limite aproximado) – 

apresenta o resultado do estudo das obras de Antenor Nascentes (1953) e 

(1958), respectivamente, O Linguajar carioca (para o traçado aproximado do 

limite) e Bases para elaboração do Atlas Linguístico do Brasil (para 

identificação das 35 localidades que são pontos Nascentes (1958) comuns à 

Rede do ALiB e a associação à rede de pontos definida para a pesquisa 

dialetal). Na Carta estão demonstradas a Região do Falar Baiano e áreas 

circunvizinhas, denominada neste estudo como Área de Controle.  

Carta 06 – Limite do Falar Baiano e adjacências – é a carta-base de 

trabalho para o estudo da variação diatópica, representada através do léxico 

dos brinquedos e brincadeiras infantis. Na carta-base constam: (i) os rios 

existentes na área geográfica estudada que passam a figurar sem a indicação 

de nomes; (ii) a rede de pontos, e (iii) o limite aproximado do Falar Baiano. 

A Carta 07 – Inquiridores – traz a relação de Inquiridores do Projeto ALiB 

que participaram da recolha de dados na área geográfica estudada e a 

indicação das localidades visitadas por cada um deles. 

O conjunto de Cartas Linguísticas vem organizado por ordem de 

apresentação dos brinquedos e brincadeiras infantis no Questionário 

Semântico Lexical do Projeto ALiB e segue, assim, a ordem das questões - de 

155 a 167 - do QSL. Pertencem ao conjunto 23 cartas de conteúdo semântico-

lexical (22 onomasiológicas e uma carta semasiológica), numeradas de 08 a 13 
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e de 15 a 31. A Carta 14 é uma verticalização do conteúdo da Carta 13, no que 

se refere à lexia badogue, e contém dados fonéticos.   

O conjunto composto das cartas 32 a 40 contém o resultado da análise 

linguística e da distribuição diatópica que estão apresentados em nove cartas-

resumo, as quais contêm isoléxicas definidoras de áreas dialetais, demarcadas 

e identificadas como Subáreas dialetais A, B, C e D.  

O índice deste volume contém o número das cartas e seus respectivos 

nomes e a indicação das questões do QSL a que se reportam.  

ÍNDICE DAS CARTAS 

N.º DA 
CARTA TÍTULO PERGUNTA 

1 Situação --- 
2 Rede de pontos --- 
3 Hidrografia --- 
4 Mesorregiões geográficas --- 
 Mesorregiões geográficas (transparência) --- 
5 Região do Falar Baiano e adjacências 

(limite aproximado) 
--- 

6 Limite do Falar Baiano e adjacências --- 
 Limite do Falar Baiano e adjacências (transparência)    --- 
7 Inquiridores 

Inquiridores por localidade 
--- 

8 Cambalhota 
Todas as respostas por localidade (superiores a 8%) 

155 

9 Cambalhota 
Todas as respostas por localidade (inferiores a 8%) 

155 

10 Gude 
Todas as respostas por localidade (superiores a 8%) 

156 

11 Gude 
Todas as respostas por localidade (inferiores a 8%) 

156 

12 Gude (variantes) 
Todas as respostas por localidade 

156 

13 Estilingue 
Todas as respostas por localidade 

157 

14 Badogue (variantes fonéticas) 
Todas as respostas por localidade 

157 
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N.º DA 
CARTA TÍTULO PERGUNTA 

15 Peteca (semasiologia de) 
Todas as respostas por localidade 156/157 

16 Pipa 
Todas as respostas por localidade (superiores a 50%) 158 

17 Pipa 
Todas as respostas por localidade (inferiores a 50%) 158 

18 Pipa (sem varetas) 
Todas as respostas por localidade (superiores a 15%) 159 

19 Pipa (sem varetas) 
Todas as respostas por localidade (inferiores a 15%) 159 

20 Esconde-esconde 
Todas as respostas por localidade 160 

21 Esconde-esconde (variantes de sema “esconder”) 
Todas as respostas por localidade 160 

22 Cobra-cega 
Todas as respostas por localidade 161 

23 Pega-pega 
Todas as respostas por localidade (superiores a 8%) 162 

24 Pega-pega 
Todas as respostas por localidade (inferiores a 8%) 162 

25 Pega-pega (variantes de sema “pegar”) 
Todas as respostas por localidade 162 

26 Pique (local combinado) 
Todas as respostas por localidade 163 

27 Chicotinho-queimado 
Todas as respostas por localidade 164 

28 Gangorra 
Todas as respostas por localidade 165 

29 Balanço 
Todas as respostas por localidade 166 

30 Amarelinha 
Todas as respostas por localidade 167 

31 Macaco 
Todas as respostas por localidade 167 

32 Subárea dialetal A 
Isoléxicas de manja, peteca, cabra-cega e se esconder 

157/160/ 
161/163 

33 Subárea dialetal A (visão ampliada) 
Isoléxicas de manja, peteca, cabra-cega e se esconder 

157/160/ 
161/163 
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N.º DA 
CARTA TÍTULO PERGUNTA 

34 Subárea dialetal B 
Isoléxicas de picula, badogue, balança e periquito 

157/159/ 
162/165 

35 Subárea dialetal B (visão ampliada) 
Isoléxicas de picula, badogue, balança e periquito 

157/159/ 
162/165 

36 Subárea dialetal C 
Isoléxicas de (bango)balango, maré, pique e pique-
pega 

162/163/ 
166/167 

37 Subárea dialetal C (visão ampliada) 
Isoléxicas de (bango)balango, maré, pique e pique-
pega 

162/163/ 
166/167 

38 Subárea dialetal D 
Isoléxicas de ratinho, seta, boleba e vidro 156/157/159 

39 Subárea dialetal D (visão ampliada) 
Isoléxicas de ratinho, seta, boleba e vidro 156/157/159 

40 Subáreas dialetais A, B, C e D 
(visão conjunta) --- 

 Subáreas dialetais A, B, C e D 
(visão conjunta) (transparência) --- 
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APRESENTAÇÃO 

O Volume III desta Tese é constituído de Apêndices e Anexos. Dos Apêndices 

constam: (i) os quadros gerais referentes às localidades, aos inquéritos e aos 

informantes e às suas profissões; (ii) os quadros gerais de ocorrências por 

agrupamentos e (iii) os quadros-resumo da pesquisa em dicionários. Nos Anexos, 

encontram-se documentos que apoiaram o trabalho de pesquisa, como aqueles 

integrantes do Questionário do Projeto ALiB. 

Os Apêndices A, B, C e D são referentes às características gerais das 

localidades, dos inquéritos, dos informantes e da classificação proposta para as 

profissões dos informantes, respectivamente. 

Os Apêndices E a Q são referentes aos quadros gerais de ocorrências e 

contêm todas as formas documentadas, com indicação de localidade e informante. 

Trata-se da compilação de quatro das planilhas de trabalho (1) a (4) que a seguir 

são descritas. A apresentação é por agrupamentos lexicais, organizados em ordem 

alfabética por cada lexia da amostra. (Exemplo: Apêndice E, traz todos os 

agrupamentos de QSL 155 – cambalhota – e a ordem de classificação das 

ocorrências é determinada pela última coluna do quadro (agrupamentos em ordem 

alfabética)). 

Os dados coletados e sistematicamente levantados foram registrados em 

planilhas utilizando software Microsoft Excell 2010, integrante do pacote Microsoft 

Office Professional Plus (versão 14.0... x64). O cadastro é constituído de diversas 

planilhas, nomeadas por assunto, e que representam fases da organização dos 

dados e de seu tratamento. Totalizam-se 210 planilhas. 

Há planilhas cadastradas para cada brinquedo ou brincadeira infantil, tendo 

com base o número da questão no QSL: 

(1) n.º na pergunta QSL – original 

(2) n.º na pergunta QSL – grafemática 

(3) n.º na pergunta QSL – agrupamentos 

(4) n.º na pergunta QSL – divisão de agrupamentos 

(5) n.º na pergunta QSL – todas as respostas por localidade 

(6) n.º na pergunta QSL – 1as respostas por localidade 

(7) n.º na pergunta QSL – outras respostas por localidade 
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(8) n.º na pergunta QSL – MAPA – todas as respostas por localidade 

(9) n.º na pergunta QSL – MAPA – 1as respostas por localidade 

(10) n.º na pergunta QSL – MAPA – maior ocorrência por localidade 

(11) n.º na pergunta QSL – notas  

(12) n.º na pergunta QSL – tabelas 

(13) n.º na pergunta QSL – quadros 

(14) n.º na pergunta QSL – gráficos – n.º ocorrência 

(15) n.º na pergunta QSL – gráficos – presença em localidades 

(16) n.º na pergunta QSL – apêndice – compilação de (1) a (4) 

Para finalizar o conjunto de Apêndices, constam os Apêndices U a AB que 

correspondem aos Quadros-resumo da pesquisa em dicionários de língua 

portuguesa e trazem o detalhamento da consulta às obras. 

A seguir estão os Anexos, em números de sete que correspondem a: (i) Rede 

de pontos do Projeto ALiB com estágio atual da pesquisa; (ii) a (iv) cópia de partes 

do Questionário ALiB (folha de rosto, ficha da Localidade, ficha do Informante do 

Projeto ALiB e p. 34 - 35) e das gravuras utilizada em QSL 157, 158, 165 e 166; (v) 

modelos de confecção de pipas - Mapa do Brincar – confecção de pipa (com e sem 

varetas); (vi) Ficha catalográfica do LABRIMP/USP – n.º 305 e (vii) Cópia digitalizada 

da Carta “O BALOIÇO” de Manuel Paiva Boléo. 

ÍNDICE GERAL 

APÊNDICE TÍTULO  
A Quadro geral - características das localidades  
B Quadro geral - características dos inquéritos: pesquisa de 

campo e inquiridores  

C Quadro geral - características dos informantes  
D Distribuição de profissões por ramos de atuação  
E Quadro geral de ocorrências de Cambalhota - 

agrupamentos  

F Quadro geral de ocorrências de Gude - agrupamentos  
G Quadro geral de ocorrências de Estilingue - agrupamentos  
H Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos  
I Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - 

agrupamentos 
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APÊNDICE TÍTULO  
J Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - 

agrupamentos 
 

K Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos  
L Quadro geral de ocorrências de Pega-pega - agrupamentos  
M Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - 

agrupamentos 
 

N Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - 
agrupamentos 

 

O Quadro geral de ocorrências de Gangorra - agrupamentos  
P Quadro geral de ocorrências de Balanço - agrupamentos  
Q Quadro geral de ocorrências de Amarelinha - agrupamentos  
R Quadro resumo – Cambalhota – pesquisa em dicionários de 

língua portuguesa  

S Quadro resumo – Gude – pesquisa em dicionários de língua 
portuguesa 

 

T Quadro resumo – Estilingue – pesquisa em dicionários de 
língua portuguesa 

 

U Quadro resumo – Pipa (com varetas) e Pipa (sem varetas)  
– pesquisa em dicionários de língua portuguesa 

 

V Quadro resumo – Esconde-esconde – pesquisa em 
dicionários de língua portuguesa 

 

W Quadro resumo – Cobra-cega – pesquisa em dicionários de 
língua portuguesa 

 

X Quadro resumo – Pega-pega – pesquisa em dicionários de 
língua portuguesa 

 

Y Quadro resumo – Pique (local combinado) – pesquisa em 
dicionários de língua portuguesa 

 

Z Quadro resumo – Chicotinho-queimado – pesquisa em 
dicionários de língua portuguesa 

 

AA Quadro resumo – Gangorra e Balanço – pesquisa em 
dicionários de língua portuguesa 

 

AB Quadro resumo – Amarelinha – pesquisa em dicionários de 
língua portuguesa 

 

 

ANEXOS TÍTULO  
01 Rede de pontos do Projeto ALiB com estágio atual da 

pesquisa  

02 Cópia do Questionário ALiB (folha de rosto, p. 34 e 35) e 
das gravuras utilizada em QSL 157, 158, 165 e 166  

03 Ficha da Localidade do Projeto ALiB  
04 Ficha do Informante do Projeto ALiB  
05 Mapa do Brincar – confecção de pipa (com e sem varetas)   
06 Ficha 305 (LABRIMP/USP)  
07 Cópia digitalizada da Carta “O BALOIÇO” de Manuela de 

Paiva Boléo  
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Estado Localidade Código 
ALiB

População 
(hab) Área (km²) Densidade demográfica 

(hab/km²) Bioma

TO Pedro Afonso 023 9.028                  2.010,89                       4,49                                       Cerrado
TO Natividade 024 8.877                  3.215,90                       2,76                                       Cerrado
MA Alto Parnaíba 033 10.177                11.132,14                     0,91                                       Cerrado
PI Canto do Buriti 037 18.363                4.409,80                       4,16                                       Cerrado / Caatinga
PI Corrente 038 23.232                3.051,16                       7,61                                       Cerrado
PE Afrânio 066 15.007                1.490,62                       10,07                                     Caatinga
PE Cabrobó 067 26.733                1.658,08                       16,12                                     Caatinga
PE Floresta 071 24.724                3.643,97                       6,78                                       Caatinga
PE Petrolina 073 218.336              4.558,54                       47,90                                     Caatinga
AL Santana do Ipanema 075 41.399                437,85                          94,55                                     Caatinga
AL Arapiraca 076 186.150              351,48                          529,63                                   Caatinga / Mata Atlântica
AL Maceió 077 796.842              510,66                          1.560,43                                Mata Atlântica
SE Propriá 078 27.292                95,04                            287,16                                   Mata Atlântica
SE Aracaju 079 460.898              174,05                          2.648,03                                Mata Atlântica
SE Estância 080 58.836                642,31                          91,60                                     Mata Atlântica
BA Juazeiro 081 174.101              6.389,62                       27,25                                     Caatinga
BA Jeremoabo 082 34.904                4.761,11                       7,33                                       Caatinga
BA Euclides da Cunha 083 53.855                2.324,97                       23,16                                     Caatinga
BA Barra 084 43.615                11.412,79                     3,82                                       Cerrado / Caatinga
BA Irecê 085 57.360                313,70                          182,85                                   Caatinga
BA Jacobina 086 76.429                2.319,83                       32,95                                     Caatinga
BA Barreiras 087 131.335              7.859,13                       16,71                                     Cerrado
BA Alagoinhas 088 129.617              733,97                          176,60                                   Caatinga / Mata Atlântica
BA Seabra 089 39.423                2.825,02                       13,95                                     Caatinga
BA Itaberaba 090 58.873                2.357,19                       24,98                                     Caatinga
BA Santo Amaro 091 58.394                518,26                          112,67                                   Caatinga / Mata Atlântica
BA Santana 092 24.137                1.999,41                       12,07                                     Cerrado
BA Salvador 093 2.440.886           706,80                          3.453,44                                Mata Atlântica
BA Valença 094 77.453                1.190,38                       65,07                                     Mata Atlântica
BA Jequié 095 147.115              3.035,42                       48,47                                     Caatinga / Mata Atlântica
BA Caetité 096 45.241                2.306,38                       19,62                                     Caatinga
BA Carinhanha 097 27.134                2.751,86                       9,86                                       Cerrado
BA Vitória da Conquista 098 262.585              3.204,26                       81,95                                     Caatinga / Mata Atlântica
BA Ilhéus 099 221.883              1.840,99                       120,52                                   Mata Atlântica
BA Itapetinga 100 57.800                1.609,52                       35,91                                     Mata Atlântica
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Estado Localidade Código 
ALiB

População 
(hab) Área (km²) Densidade demográfica 

(hab/km²) Bioma

BA Santa Cruz Cabrália 101 23.880                1.550,79                       15,40                                     Mata Atlântica
BA Caravelas 102 20.096                2.361,28                       8,51                                       Mata Atlântica
MT São Félix do Araguaia 104 10.662                6.500,17                       1,64                                       Cerrado / Amazônia
GO Porangatu 118 39.560                4.820,49                       8,21                                       Cerrado
GO São Domingos 119 9.605                  3.295,56                       2,91                                       Cerrado
GO Aruanã 120 5.010                  797,26                          6,28                                       Cerrado
GO Formosa 121 78.647                5.806,89                       13,54                                     Cerrado
GO Goiás 122 27.092                3.108,01                       8,72                                       Cerrado
GO Goiânia 123 1.090.581           739,49                          1.474,77                                Cerrado
GO Catalão 125 64.290                3.777,65                       17,02                                     Cerrado / Mata Atlântica
MG Januária 127 63.458                363,20                          174,72                                   Cerrado / Caatinga
MG Janaúba 128 61.379                148,79                          412,52                                   Cerrado / Caatinga
MG Pedra Azul 129 23.568                132,18                          178,30                                   Mata Atlântica
MG Unaí 130 69.996                208,82                          335,20                                   Cerrado
MG Montes Claros 131 306.258              317,99                          963,10                                   Cerrado
MG Pirapora 132 50.269                497,44                          101,06                                   Cerrado
MG Teófilo Otoni 133 129.076              975,06                          132,38                                   Mata Atlântica
MG Diamantina 134 43.305                357,58                          121,11                                   Cerrado / Mata Atlântica
MG Uberlândia 135 500.095              432,74                          1.155,65                                Cerrado / Mata Atlântica
MG Patos de Minas 136 123.708              684,21                          180,80                                   Cerrado
ES Barra de São Francisco 188 37.560                965,90                          38,89                                     Mata Atlântica
ES São Mateus 189 90.342                239,95                          376,50                                   Mata Atlântica
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Esta-
do Localidade Infor-

mante Data Inquiridor principal Inquiridor auxiliar

TO Pedro Afonso 023/01 13/03/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
TO Pedro Afonso 023/02 12/03/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
TO Pedro Afonso 023/03 12/03/2011 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
TO Pedro Afonso 023/04 13/03/2011 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
TO Natividade 024/01 27/05/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
TO Natividade 024/02 27/05/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
TO Natividade 024/03 14/03/2011 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
TO Natividade 024/04 15/03/2011 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
MA Alto Parnaíba 033/01 08/04/2007 Conceição de Ma de Araújo Ramos José Mendes/Carolina Silva
MA Alto Parnaíba 033/02 09/04/2007 Conceição de Ma de Araújo Ramos José Mendes/Carolina Silva
MA Alto Parnaíba 033/03 08/04/2007 Conceição de Ma de Araújo Ramos José Mendes/Carolina Silva
MA Alto Parnaíba 033/04 09/04/2007 Conceição de Ma de Araújo Ramos José Mendes/Carolina Silva
PI Canto do Buriti 036/01 01/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Canto do Buriti 036/02 02/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Canto do Buriti 036/03 02/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Canto do Buriti 036/04 01/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Corrente 038/01 30/08/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Corrente 038/02 30/08/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Corrente 038/03 29/08/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PI Corrente 038/04 31/08/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PE Afrânio 066/01 05/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PE Afrânio 066/02 06/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PE Afrânio 066/03 06/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PE Afrânio 066/04 05/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Leandro de Almeida Santos
PE Cabrobó 067/01 08/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Cabrobó 067/02 09/09/2011 Viviane de Deus Deiró Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Cabrobó 067/03 08/09/2011 Viviane de Deus Deiró Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Cabrobó 067/04 09/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Floresta 071/01 11/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Floresta 071/02 10/09/2011 Viviane de Deus Deiró Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
PE Floresta 071/03 12/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
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PE Floresta 071/04 13/09/2011 Silvana Soares Costa Ribeiro Viviane de Deus Deiró
PE Petrolina 073/01 30/07/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Milena Souza/Viviane Ferreira
PE Petrolina 073/02 29/07/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Milena Souza/Viviane Ferreira
PE Petrolina 073/03 30/07/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Milena Souza/Viviane Ferreira
PE Petrolina 073/04 29/07/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Milena Souza/Viviane Ferreira
AL Santana do Ipanema 075/01 11/09/2004 Jacyra Andrade Mota Viviane de Deus Deiró
AL Santana do Ipanema 075/02 11/09/2004 Suzana Alice Marcelino Cardoso Mariana Cunha
AL Santana do Ipanema 075/03 11/09/2004 Jacyra Andrade Mota Viviane de Deus Deiró
AL Santana do Ipanema 075/04 12/09/2004 Suzana Alice Marcelino Cardoso Mariana Cunha
AL Arapiraca 076/01 29/06/2004 Suzana Alice Marcelino Cardoso Nara Maria Pereira Carvalho
AL Arapiraca 076/02 29/06/2004 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha
AL Arapiraca 076/03 29/06/2004 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha
AL Arapiraca 076/04 29/06/2004 Suzana Alice Marcelino Cardoso Nara Maria Pereira Carvalho
AL Maceió 077/01 15/01/2004 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Ana Paula Rocha
AL Maceió 077/02 15/01/2004 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
AL Maceió 077/03 05/11/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
AL Maceió 077/04 02/07/2004 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha
AL Maceió 077/05 14/01/2004 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Ana Paula Rocha
AL Maceió 077/06 15/01/2004 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
AL Maceió 077/07 16/01/2004 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
AL Maceió 077/08 14/01/2004 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
SE Propriá 078/01 04/11/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Mariana Cunha
SE Propriá 078/02 02/11/2005 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha
SE Propriá 078/03 03/11/2005 Jacyra Andrade Mota Mariana Cunha
SE Propriá 078/04 02/11/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
SE Aracaju 079/01 18/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
SE Aracaju 079/02 27/11/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
SE Aracaju 079/03 28/11/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
SE Aracaju 079/04 16/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
SE Aracaju 079/05 17/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
SE Aracaju 079/06 16/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
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SE Aracaju 079/07 17/09/2004 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
SE Aracaju 079/08 19/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
SE Estância 080/01 19/09/2003 Jacyra Andrade Mota Lorena Nascimento de Souza
SE Estância 080/02 20/09/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
SE Estância 080/03 21/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
SE Estância 080/04 20/09/2003 Jacyra Andrade Mota Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Juazeiro 081/01 04/12/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
BA Juazeiro 081/02 28/07/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Milena Souza/Viviane Ferreira
BA Juazeiro 081/03 03/12/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
BA Juazeiro 081/04 03/12/2003 Mércia Silva Abreu Lorena Nascimento de Souza
BA Jeremoabo 082/01 08/09/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Milena Souza
BA Jeremoabo 082/02 07/09/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Milena Souza
BA Jeremoabo 082/03 08/09/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Milena Souza
BA Jeremoabo 082/04 07/09/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia Santos de Jesus
BA Euclides da Cunha 083/01 15/05/2010 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Michel Guimarães
BA Euclides da Cunha 083/02 16/05/2010 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Michel Guimarães
BA Euclides da Cunha 083/03 14/05/2010 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Michel Guimarães
BA Euclides da Cunha 083/04 15/05/2010 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Michel Guimarães
BA Barra 084/01 24/07/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia Santos de Jesus
BA Barra 084/02 24/07/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia Santos de Jesus
BA Barra 084/03 23/07/2007 Viviane de Deus Deiró Cláudia Santos de Jesus
BA Barra 084/04 23/072007 Viviane de Deus Deiró Cláudia Santos de Jesus
BA Irecê 085/01 10/06/2007 Viviane de Deus Deiró Nara Maria Pereira Carvalho
BA Irecê 085/02 10/06/2007 Viviane de Deus Deiró Nara Maria Pereira Carvalho
BA Irecê 085/03 09/06/2007 Viviane de Deus Deiró Nara Carvalho/Kássya Correia
BA Irecê 085/04 07/06/2007 Viviane de Deus Deiró Nara Carvalho/Kássya Correia
BA Jacobina 086/01 28/08/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Jacobina 086/02 28/08/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Jacobina 086/03 28/07/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Jacobina 086/04 27/08/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Barreiras 087/01 15/02/2006 Jacyra Andrade Mota Milena Pereira de Souza
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BA Barreiras 087/02 15/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Milena Souza
BA Barreiras 087/03 14/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Barreiras 087/04 14/02/2006 Viviane de Deus Deiró Milena Pereira de Souza
BA Alagoinhas 088/01 04/10/2003 Mércia Silva Abreu Lucinda Conceição da Hora
BA Alagoinhas 088/02 13/10/2003 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Lucinda Conceição
BA Alagoinhas 088/03 05/10/2003 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Rerisson Cavalcante
BA Alagoinhas 088/04 04/10/2003 Mércia Silva Abreu Lucinda Conceição da Hora
BA Seabra 089/01 12/02/2006 Viviane de Deus Deiró Nara Maria Pereira Carvalho
BA Seabra 089/02 10/02/2006 Viviane de Deus Deiró Nara Carvalho/Milena Souza
BA Seabra 089/03 12/02/2006 Viviane de Deus Deiró Nara Carvalho/Milena Souza
BA Seabra 089/04 12/02/2006 Jacyra Andrade Mota Milena Pereira de Souza
BA Itaberaba 090/01 02/10/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Ana Paula Rocha
BA Itaberaba 090/02 02/10/2003 Jacyra Andrade Mota Lucinda Conceição da Hora
BA Itaberaba 090/03 02/10/2003 Suzana Alice Marcelino Cardoso Ana Paula Rocha
BA Itaberaba 090/04 02/10/2003 Jacyra Andrade Mota Lucinda Conceição da Hora
BA Santo Amaro 091/01 17/06/2006 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Milena Souza/Andréa Mafra
BA Santo Amaro 091/02 17/06/2006 Viviane de Deus Deiró Cláudia de Jesus/Milena Souza/Andréa Mafra
BA Santo Amaro 091/03 26/11/2005 Suzana Alice Marcelino Cardoso Andréa Mafra
BA Santo Amaro 091/04 26/11/2005 Mércia Silva Abreu Lucinda Conceição da Hora
BA Santana 092/01 20/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Milena Souza
BA Santana 092/02 18/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Milena Souza
BA Santana 092/03 18/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Milena Souza
BA Santana 092/04 17/02/2006 Jacyra Andrade Mota Nara Carvalho/Milena Souza
BA Salvador 093/01 22/08/2003 Mércia Silva Abreu Lucinda Conceição da Hora
BA Salvador 093/02 14/01/2004 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
BA Salvador 093/03 10/04/2004 Mércia Silva Abreu Ana Paula Rocha
BA Salvador 093/04 16/02/2004 Suzana Alice Marcelino Cardoso Nara Maria Pereira Carvalho
BA Salvador 093/05 13/08/2003 Mércia Silva Abreu Rerisson de Araújo Cavalcante
BA Salvador 093/06 20/11/2003 Jacyra Andrade Mota Lucinda Conceição da Hora
BA Salvador 093/07 27/12/2007 Suzana Alice Marcelino Cardoso Cláudia Santos de Jesus
BA Salvador 093/08 06/09/2003 Mércia Silva Abreu Lucinda Conceição da Hora
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BA Valença 094/01 04/04/2004 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
BA Valença 094/02 29/04/2006 Viviane de Deus Deiró Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
BA Valença 094/03 30/04/2006 Viviane de Deus Deiró Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
BA Valença 094/04 03/04/2004 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Sandra Cerqueira Pereira Prudêncio
BA Jequié 095/01 18/10/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Jequié 095/02 21/10/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Jequié 095/03 22/10/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Jequié 095/04 21/10/2005 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Caetité 096/01 13/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caetité 096/02 13/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caetité 096/03 14/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caetité 096/04 14/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Carinhanha 097/01 17/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Carinhanha 097/02 15/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Carinhanha 097/03 16/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Carinhanha 097/04 16/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Vitória da Conquista 098/01 16/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Vitória da Conquista 098/02 06/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Vitória da Conquista 098/03 16/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Vitória da Conquista 098/04 15/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Ilhéus 099/01 16/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
BA Ilhéus 099/02 15/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
BA Ilhéus 099/03 14/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
BA Ilhéus 099/04 05/01/2007 Sílvia Santos da Silva Gonçalves Uilton Santos Gonçalves
BA Itapetinga 100/01 02/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Itapetinga 100/02 19/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Itapetinga 100/03 05/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Itapetinga 100/04 06/03/2004 Jacyra Andrade Mota Nara Maria Pereira Carvalho
BA Santa Cruz Cabrália 101/01 12/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
BA Santa Cruz Cabrália 101/02 31/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
BA Santa Cruz Cabrália 101/03 13/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
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BA Santa Cruz Cabrália 101/04 12/06/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Viviane Ferreira
BA Caravelas 102/01 28/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caravelas 102/02 28/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caravelas 102/03 28/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
BA Caravelas 102/04 28/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MT São Félix do Araguaia 104/01 10/03/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
MT São Félix do Araguaia 104/02 10/08/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
MT São Félix do Araguaia 104/03 11/03/2011 Greize Silva Poreli sem auxiliar
MT São Félix do Araguaia 104/04 10/03/2011 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Porangatu 118/01 08/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Porangatu 118/02 08/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo Luciene Gomes Freitas
GO Porangatu 118/03 07/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Porangatu 118/04 07/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo Luciene Gomes Freitas
GO São Domingos 119/01 10/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO São Domingos 119/02 10/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo Luciene Gomes Freitas
GO São Domingos 119/03 09/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO São Domingos 119/04 09/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo Luciene Gomes Freitas
GO Aruanã 120/01 05/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo Luciene Gomes Freitas
GO Aruanã 120/02 06/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo Luciene Gomes Freitas
GO Aruanã 120/03 05 e 06/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo Luciene Gomes Freitas
GO Aruanã 120/04 03 e 04/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo Luciene Gomes Freitas
GO Formosa 121/01 11/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Formosa 121/02 11/04/2009 Aparecida Negri Isquerdo Luciene Gomes Freitas
GO Formosa 121/03 01/06/2009 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Formosa 121/04 11/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Goiás 122/01 05/07/2008 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Goiás 122/02 06/07/2008 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Goiás 122/03 06/07/2008 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
GO Goiás 122/04 05/07/2008 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
GO Goiânia 123/01 10/10/2003 Auri Claudionei Matos Frubel sem auxiliar
GO Goiânia 123/02 09/10/2003 Fabiane Cristina Altino sem auxiliar
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GO Goiânia 123/03 20/02/2005 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Goiânia 123/04 03/04/2009 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Goiânia 123/05 10/10/2003 Aparecida Negri Isquerdo sem auxiliar
GO Goiânia 123/06 10/10/2003 Fabiane Cristina Altino sem auxiliar
GO Goiânia 123/07 09/10/2003 Auri Claudionei Matos Frubel Aparecida Negri Isquerdo
GO Goiânia 123/08 09/10/2003 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
GO Catalão 125/01 11/08/2007 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Catalão 125/02 12/08/2007 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Catalão 125/03 10/08/2007 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
GO Catalão 125/04 10/08/2007 Carla Regina de Souza Figueiredo sem auxiliar
MG Januária 127/01 19/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Januária 127/02 20/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Januária 127/03 19/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Januária 127/04 20/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Janaúba 128/01 23/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Janaúba 128/02 23/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Janaúba 128/03 23/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Janaúba 128/04 22/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Pedra Azul 129/01 27/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Pedra Azul 129/02 26/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Pedra Azul 129/03 25/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Pedra Azul 129/04 26/01/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia de Jesus/Isamar S. Neiva
MG Unaí 130/01 10/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Unaí 130/02 10/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Unaí 130/03 11/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Unaí 130/04 11/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Montes Claros 131/01 20/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Montes Claros 131/02 20/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Montes Claros 131/03 20/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Montes Claros 131/04 19/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Pirapora 132/01 17/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
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MG Pirapora 132/02 16/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Pirapora 132/03 16/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Pirapora 132/04 17/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Teófilo Otoni 133/01 22/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Teófilo Otoni 133/02 23/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Teófilo Otoni 133/03 23/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Teófilo Otoni 133/04 22 e 23/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Diamantina 134/01 12/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Diamantina 134/02 13/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Diamantina 134/03 14/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Diamantina 134/04 13/10/009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
MG Uberlândia 135/01 08/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Uberlândia 135/02 08/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Uberlândia 135/03 08/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Uberlândia 135/04 07/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Patos de Minas 136/01 23/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Patos de Minas 136/02 12/01/2009 Vanderci de Andrade Aguilera sem auxiliar
MG Patos de Minas 136/03 23/01/2009 Greize Silva Poreli sem auxiliar
MG Patos de Minas 136/04 23/01/2009 Greize Silva Poreli sem auxiliar
ES Barra de São Francisco 188/01 28/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES Barra de São Francisco 188/02 27/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES Barra de São Francisco 188/03 27/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES Barra de São Francisco 188/04 27/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES São Mateus 189/01 30/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES São Mateus 189/02 30/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES São Mateus 189/03 26/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
ES São Mateus 189/04 29/10/2009 Silvana Soares Costa Ribeiro Cláudia Santos de Jesus
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023/01 RMR M 23 FE 1 GE 1 Pedreiro solteiro
023/02 ORS F 32 FE 1 GE 1 Empregado doméstico outro
023/03 CLG M 48 FE 2 GE 1 Motorista casado
023/04 NTQ F 59 FE 2 GE 1 Empregado doméstico casado
024/01 APC M 23 FE 1 GE 1 Serviços Gerais solteiro
024/02 CRC F 17 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
024/03 BRF M 59 FE 2 GE 1 Pedreiro casado
024/04 CCS F 59 FE 2 GE 1 Não obtido viúvo
033/01 AR M 28 FE 1 GE 1 Operador de máquinas casado
033/02 EST F 23 FE 1 GE 1 Lavrador outro
033/03 SSL M 56 FE 2 GE 1 Lavrador casado
033/04 CSO F 57 FE 2 GE 1 Empregado doméstico viúvo
037/01 PSS M 28 FE 1 GE 1 Padeiro solteiro
037/02 MNN F 30 FE 1 GE 1 Zelador casado
037/03 FAA M 54 FE 2 GE 1 Lavrador casado
037/04 RMFC F 54 FE 2 GE 1 Serviços Gerais viúvo
038/01 JPR M 20 FE 1 GE 1 Lavrador solteiro
038/02 MRS F 23 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
038/03 DNB M 62 FE 2 GE 1 Lavrador casado
038/04 CRSL F 53 FE 2 GE 1 Lavrador casado
066/01 NMS M 27 FE 1 GE 1 Lavrador casado
066/02 JSM F 28 FE 1 GE 1 Lavrador casado
066/03 TJL M 64 FE 2 GE 1 Lavrador casado
066/04 MMS F 58 FE 2 GE 1 Funcionário Público casado
067/01 RGS M 27 FE 1 GE 1 Motorista casado
067/02 AMGS F 25 FE 1 GE 1 Lavrador viúvo
067/03 ALG M 62 FE 2 GE 1 Lavrador casado
067/04 MIS F 63 FE 2 GE 1 Costureira solteiro
071/01 JRSN M 18 FE 1 GE 1 Serviços Gerais solteiro
071/02 MAFV F 27 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
071/03 AMSS M 51 FE 2 GE 1 Cabeleireiro outro
071/04 MÊS F 58 FE 2 GE 1 Merendeira casado

Nº/nome do 
informante

TO

Pedro Afonso/023

Natividade/024

MA Alto Parnaíba/033

PI

Canto do Buriti/037

Corrente/038

Afrânio/066

Cabrobó/067

Floresta/071

PE
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civil
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073/01 EGS M 21 FE 1 GE 1 Carregador solteiro
073/02 KDS F 20 FE 1 GE 1 Manicure/Pedicure outro
073/03 EJL M 57 FE 2 GE 1 Pedreiro casado
073/04 MALL F 50 FE 2 GE 1 Empregado doméstico casado
075/01 FS M 20 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
075/02 APV F 24 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
075/03 JFS M 59 FE 2 GE 1 Padeiro casado
075/04 MLS F 65 FE 2 GE 1 Lavrador outro
076/01 JCFS M 26 FE 1 GE 1 Mototaxista solteiro
076/02 SMS F 20 FE 1 GE 1 Não obtido casado
076/03 JBS M 65 FE 2 GE 1 Lavrador casado
076/04 MFS F 52 FE 2 GE 1 Empresário outro
077/01 JUS M 22 FE 1 GE 1 Instrutor solteiro
077/02 RL F 19 FE 1 GE 1 Estudante casado
077/03 MMS M 53 FE 2 GE 1 Auxiliar nos serviços de alimentação casado
077/04 MLPMF F 54 FE 2 GE 1 Funcionário público estadual casado
077/05 DNSJ M 23 FE 1 GE 2 Instrutor solteiro
077/06 LMM F 22 FE 1 GE 2 Estudante solteiro
077/07 MCM M 53 FE 2 GE 2 Não obtido casado
077/08 JPMC F 50 FE 2 GE 2 Auxiliar em estabelecimento educaciona casado
078/01 JAO M 26 FE 1 GE 1 Motobói solteiro
078/02 MRFF F 30 FE 1 GE 1 Vendedor casado
078/03 JMS M 61 FE 2 GE 1 Serviços Gerais solteiro
078/04 MHSS F 55 FE 2 GE 1 Carregador viúvo
079/01 MS M 19 FE 1 GE 1 Jardineiro outro
079/02 RCAS F 24 FE 1 GE 1 Não obtido casado
079/03 JMS M 56 FE 2 GE 1 Funcionário Público casado
079/04 MLN F 62 FE 2 GE 1 Não obtido casado
079/05 MAAB M 26 FE 1 GE 2 Médico solteiro
079/06 VAS F 28 FE 1 GE 2 Vendedor solteiro
079/07 JLLB M 50 FE 2 GE 2 Não obtido casado
079/08 TMCO F 62 FE 2 GE 2 Não obtido outro

Aracaju/079

SE

Petrolina/073PE

AL

Santana do Ipanema/075

Arapiraca/076

Maceió/077

Propriá/078
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civil
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080/01 JSS M 28 FE 1 GE 1 Fotógrafo casado
080/02 ANS F 21 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
080/03 JDS M 64 FE 2 GE 1 Não obtido casado
080/04 MSS F 57 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
081/01 JCGS M 29 FE 1 GE 1 Padeiro casado
081/02 RFS F 25 FE 1 GE 1 Empregado doméstico outro
081/03 EGF M 56 FE 2 GE 1 Operador de máquinas casado
081/04 MHBS F 58 FE 2 GE 1 Serviços Gerais casado
082/01 AMS M 18 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
082/02 MRSAB F 26 FE 1 GE 1 Manicure/Pedicure casado
082/03 IGS M 60 FE 2 GE 1 Açougueiro casado
082/04 AGP F 61 FE 2 GE 1 Não obtido solteiro
083/01 JWAF M 21 FE 1 GE 1 Mototaxista solteiro
083/02 VRS F 28 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
083/03 BGS M 65 FE 2 GE 1 Mecânico de manutenção industrial viúvo
083/04 MLJ F 60 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
084/01 MLS M 23 FE 1 GE 1 Repositor solteiro
084/02 ISA F 27 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
084/03 VDS M 54 FE 2 GE 1 Comerciante casado
084/04 PPS F 59 FE 2 GE 1 Lavrador casado
085/01 GCO M 20 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
085/02 JCL F 21 FE 1 GE 1 Lavrador solteiro
085/03 AEAD M 50 FE 2 GE 1 Artista casado
085/04 IADS F 62 FE 2 GE 1 Costureira casado
086/01 AVBO M 25 FE 1 GE 1 Lavrador casado
086/02 ESS F 27 FE 1 GE 1 Cozinheira solteiro
086/03 JBL M 52 FE 2 GE 1 Não obtido casado
086/04 ENB F 51 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
087/01 UNS M 25 FE 1 GE 1 Padeiro casado
087/02 LMS F 22 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
087/03 AGC M 63 FE 2 GE 1 Pedreiro casado
087/04 ZMNS F 52 FE 2 GE 1 Serviços Gerais casado

Estância/080SE

Juazeiro/081

Jeremoabo/082

Euclides da Cunha/083

Barra/084

Irecê/085

Jacobina/086

Barreiras/087

BA
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088/01 ACS M 23 FE 1 GE 1 Balconista solteiro
088/02 SAS F 24 FE 1 GE 1 Estudante solteiro
088/03 HBS M 59 FE 2 GE 1 Comerciante casado
088/04 VRP F 62 FE 2 GE 1 Costureira viúvo
089/01 JPM M 23 FE 1 GE 1 Açougueiro solteiro
089/02 SMBN F 30 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
089/03 MJS M 63 FE 2 GE 1 Lavrador casado
089/04 SRSA F 60 FE 2 GE 1 Dona-de-casa outro
090/01 MSS M 26 FE 1 GE 1 Pescador solteiro
090/02 SSOSF F 31 FE 1 GE 1 Zelador casado
090/03 LTG M 61 FE 2 GE 1 Não obtido casado
090/04 MIS F 58 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
091/01 AAS M 21 FE 1 GE 1 Cobrador solteiro
091/02 IVSC F 21 FE 1 GE 1 Não obtido casado
091/03 WSN M 65 FE 2 GE 1 Vigilante casado
091/04 DSS F 65 FE 2 GE 1 Dona-de-casa viúvo
092/01 MANS M 25 FE 1 GE 1 Motobói casado
092/02 AAA F 25 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
092/03 JFC M 63 FE 2 GE 1* Lavrador casado
092/04 LFS F 52 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
093/01 AJS M 26 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
093/02 VLS F 31 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
093/03 CMA M 49 FE 2 GE 1 Motorista solteiro
093/04 IMA F 61 FE 2 GE 1 Não obtido outro
093/05 AACT M 29 FE 1 GE 2 Médico Veterinário solteiro
093/06 VLS F 24 FE 1 GE 2 Funcionário público municipal solteiro
093/07 MBM M 58 FE 2 GE 2 Engenheiro outro
093/08 NGSB F 54 FE 2 GE 2 Funcionário Público solteiro
094/01 JMS M 25 FE 1 GE 1 Ambulante solteiro
094/02 JRS F 29 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
094/03 CLC M 56 FE 2 GE 1 Jardineiro casado
094/04 JSB F 65 FE 2 GE 1 Funcionário Público solteiro

BA

Alagoinhas/088

Seabra/089

Itaberaba/090

Santo Amaro/091

Santana/092

Salvador/093

Valença/094
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095/01 GOS M 22 FE 1 GE 1 Não obtido casado
095/02 DMC F 27 FE 1 GE 1 Merendeira casado
095/03 JFR M 59 FE 2 GE 1 Funcionário público estadual outro
095/04 MAS F 64 FE 2 GE 1 Não obtido casado
096/01 RSS M 19 FE 1 GE 1 Jardineiro solteiro
096/02 EGP F 28 FE 1 GE 1 Serviços Gerais outro
096/03 FAA M 65 FE 2 GE 1 Lavrador casado
096/04 CJB F 58 FE 2 GE 1 Lavrador casado
097/01 JJS M 26 FE 1 GE 1 Lavrador solteiro
097/02 JCM F 26 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
097/03 JLMS M 68 FE 2 GE 1 Pescador outro
097/04 DBC F 57 FE 2 GE 1 Empregado doméstico outro
098/01 VCS M 29 FE 1 GE 1 Não obtido casado
098/02 NCS F 30 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
098/03 EPS M 64 FE 2 GE 1 Lavrador casado
098/04 NIPR F 54 FE 2 GE 1 Empregado doméstico casado
099/01 LFS M 25 FE 1 GE 1 Vendedor solteiro
099/02 ALCS F 18 FE 1 GE 1 Estudante solteiro
099/03 AEGA M 52 FE 2 GE 1 Motorista casado
099/04 MGLS F 57 FE 2 GE 1 Lavadeira outro
100/01 WSV M 22 FE 1 GE 1 Artesão solteiro
100/02 MFSF F 21 FE 1 GE 1 Não obtido casado
100/03 JPS M 53 FE 2 GE 1 Carpinteiro casado
100/04 ESSA F 56 FE 2 GE 1 Funcionário público municipal outro
101/01 JBAS M 26 FE 1 GE 1 Serviços Gerais casado
101/02 JMB F 26 FE 1 GE 1 Repositor solteiro
101/03 MSMF M 54 FE 2 GE 1 Eletricista de montagem industrial casado
101/04 SBS F 55 FE 2 GE 1 Marisqueiro casado
102/01 LPSC M 21 FE 1 GE 1 Pescador solteiro
102/02 ESF F 25 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
102/03 OCL M 62 FE 2 GE 1 Vigilante casado
102/04 ABM F 64 FE 2 GE 1 Lavrador viúvo

Jequié/095

Ilhéus/099

Itapetinga/100

Santa Cruz Cabrália/101

Caravelas/102

BA

Caetité/096

Carinhanha/097

Vitória da Conquista/098
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104/01 CRFO M 19 FE 1 GE 1 Não obtido outro
104/02 PCR F 29 FE 1 GE 1 Não obtido casado
104/03 LAS M 57 FE 2 GE 1 Pedreiro outro
104/04 LPA F 49 FE 2 GE 1 Comerciante casado
118/01 WCS M 25 FE 1 GE 1 Vigilante solteiro
118/02 MAC F 25 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
118/03 SFF M 57 FE 2 GE 1 Eletricista outro
118/04 MASS F 56 FE 2 GE 1 Serviços Gerais casado
119/01 WMP M 23 FE 1 GE 1 Marceneiro casado
119/02 LSC F 23 FE 1 GE 1 Empregado doméstico outro
119/03 JBS M 63 FE 2 GE 1 Motorista casado
119/04 MFR F 52 FE 2 GE 1 Serviços Gerais viúvo
120/01 LSMR M 29 FE 1 GE 1 Pescador casado
120/02 COR F 21 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
120/03 ARS M 48 FE 2 GE 1 Vendedor casado
120/04 ESC F 65 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
121/01 ZJP M 25 FE 1 GE 1 Garçon outro
121/02 VTS F 18 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
121/03 SAP M 60 FE 2 GE 1 Eletricista casado
121/04 MLT F 65 FE 2 GE 1 Empregado doméstico viúvo
122/01 LJV M 30 FE 1 GE 1 Jardineiro solteiro
122/02 RMRM F 29 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
122/03 MARL M 62 FE 2 GE 1 Caminhoneiro casado
122/04 IRV F 54 FE 2 GE 1 Serviços Gerais solteiro
123/01 FJR M 22 FE 1 GE 1 Serralheiro outro
123/02 AXCS F 26 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
123/03 VGM M 51 FE 2 GE 1 Comerciante casado
123/04 MABC F 63 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
123/05 JSAN M 27 FE 1 GE 2 Instrutor solteiro
123/06 LBB F 23 FE 1 GE 2 Estudante solteiro
123/07 MVJ M 62 FE 2 GE 2 Funcionário público estadual casado
123/08 MHRP F 63 FE 2 GE 2 Instrutor viúvo

MT São Félix do Araguaia/104

Porangatu/118

São Domingos/119

Aruanã/120

Goiás/122

Goiânia/123

GO Formosa/121
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125/01 EJR M 19 FE 1 GE 1 Armador de móveis solteiro
125/02 MRM F 30 FE 1 GE 1 Vendedor casado
125/03 JBD M 52 FE 2 GE 1 Comerciante casado
125/04 RGF F 54 FE 2 GE 1 Costureira casado
127/01 MMLB M 26 FE 1 GE 1 Ajudante de construção civil solteiro
127/02 VTO F 18 FE 1 GE 1 Babá solteiro
127/03 WPS M 59 FE 2 GE 1 Lavrador casado
127/04 AMS F 51 FE 2 GE 1 Embalador casado
128/01 CPS M 28 FE 1 GE 1 Trabalhador agropecuário em geral solteiro
128/02 MRD F 29 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
128/03 JAS M 50 FE 2 GE 1 Lavrador casado
128/04 AFL F 60 FE 2 GE 1 Merendeira casado
129/01 RBG M 21 FE 1 GE 1 Lavrador solteiro
129/02 MJS F 25 FE 1 GE 1 Babá casado
129/03 MASC M 52 FE 2 GE 1 Pedreiro outro
129/04 JRS F 52 FE 2 GE 1 Auxiliar nos serviços de alimentação casado
130/01 VAMA M 26 FE 1 GE 1 Serviços Gerais outro
130/02 JLC F 23 FE 1 GE 1 Dona-de-casa solteiro
130/03 VPS M 65 FE 2 GE 1 Funcionário Público casado
130/04 NLT F 67 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
131/01 TAO M 23 FE 1 GE 1 Auxiliar nos serviços de alimentação solteiro
131/02 GGD F 23 FE 1 GE 1 Vendedor casado
131/03 JSMF M 52 FE 2 GE 1 Funcionário público municipal casado
131/04 LPSC F 65 FE 2 GE 1 Serviços Gerais outro
132/01 JFFM M 27 FE 1 GE 1 Mecânico casado
132/02 MRPL F 24 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
132/03 CGSF M 59 FE 2 GE 1 Funcionário público municipal (fiscal) casado
132/04 APS F 54 FE 2 GE 1 Funcionário Público solteiro
133/01 WLRS M 19 FE 1 GE 1 Mecânico casado
133/02 SRB F 24 FE 1 GE 1 Babá solteiro
133/03 PFS M 60 FE 2 GE 1 Motorista outro
133/04 MPMC F 51 FE 2 GE 1 Empregado doméstico viúvo

MG

Catalão/125

Januária/127

Janaúba/128

Pedra Azul/129

Unaí/130

Montes Claros/131

GO

Pirapora/132

Teófilo Otoni/133
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134/01 LHO M 21 FE 1 GE 1 Pintor casado
134/02 MJS F 21 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
134/03 SFP M 55 FE 2 GE 1 Motorista casado
134/04 ASA F 57 FE 2 GE 1 Costureira viúvo
135/01 ASF M 23 FE 1 GE 1 Ajudante de metalúrgica casado
135/02 LES F 27 FE 1 GE 1 Dona-de-casa casado
135/03 JS M 49 FE 2 GE 1 Não obtido outro
135/04 CMSF F 57 FE 2 GE 1 Empregado doméstico solteiro
136/01 JM M 24 FE 1 GE 1 Não obtido solteiro
136/02 HCSM F 27 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
136/03 AR M 51 FE 2 GE 1 Mototaxista casado
136/04 MAFS F 51 FE 2 GE 1 Auxiliar nos serviços de alimentação casado
188/01 JFOJ M 18 FE 1 GE 1 Funcionário Público solteiro
188/02 VLFP F 29 FE 1 GE 1 Empregado doméstico casado
188/03 AJG M 65 FE 2 GE 1 Vigilante solteiro
188/04 EPC F 55 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado
189/01 A.N M 18 FE 1 GE 1 Padeiro solteiro
189/02 TTJ F 21 FE 1 GE 1 Empregado doméstico solteiro
189/03 HBD M 52 FE 2 GE 1 Funcionário Público casado
189/04 TLP F 61 FE 2 GE 1 Dona-de-casa casado

FE 1
FE 2

GE 2

MG

Diamantina/134

Uberlândia/135

Patos de Minas/136

GE 1 Grau de escolaridade 1 - Ensino Fundamental Incompleto
Grau de escolaridade 1* - Ensino Fundamental Completo
Grau de escolaridade 2 - Ensino Universitário Completo

ES

Barra de São Francisco/188

São Mateus/189

Legenda:
Faixa etária 1 - 18 a 35 anos
Faixa etária 2 - 50 a 65 anos
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Área de atuação Profissões/ocupações
Lavrador
Marisqueiro
Pescador
Trabalhador agropecuário em geral
Açougueiro
Auxiliar nos serviços de alimentação
Cozinheira
Garçon
Merendeira
Padeiro
Artesão
Artista
Fotógrafo
Ambulante
Armador de móveis
Balconista
Cabeleireiro
Carregador
Comerciante
Costureira
Embalador
Manicure/Pedicure
Repositor
Vendedor
Ajudante de construção civil
Carpinteiro
Eletricista
Marceneiro
Pedreiro
Pintor
Serralheiro
Auxiliar em estabelecimento de educação
Estudante
Instrutor

Agropecuária e pesca

Alimentação

Artes

Comércio e serviços

Construção civil

Educação
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Área de atuação Profissões/ocupações
Babá
Dona-de-casa
Empregado doméstico
Jardineiro
Lavadeira
Fiscal da prefeitura
Funcionário Público
Ajudante de metalúrgica
Eletricista de montagem industrial
Mecânico
Mecânico de manutenção industrial
Operador de máquinas

Não obtido Não obtido
Empresário
Engenheiro
Médico
Médico Veterinário
Vigilante
Zelador

Serviços gerais Serviços Gerais
Caminhoneiro
Cobrador
Motobói
Motorista
Mototaxista

Transportes

Atividade domiciliar

Serviço público

Indústria

Outros

Segurança
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

BA Santo Amaro 091-3a * (23) A.U. aú * (23) aú
BA Salvador 093-4a virá au virar aú aú
AL Santana do Ipanema 075-4a Bananeira bananeira bananeira
GO Formosa 121-4b (11) bananeira bananeira (11) bananeira
TO Natividade 024-1a bunda canastra bunda canastra bunda canastra
TO Natividade 024-4a bunda canastra bunda canastra bunda canastra
PI Canto do Buriti 037-1a bunda canastra (1) bunda canastra (1) bunda canastra
PI Canto do Buriti 037-2a bunda canastra bunda canastra bunda canastra
PI Canto do Buriti 037-3a bunda canastra bunda canastra bunda canastra
PI Canto do Buriti 037-4a bunda canasta bunda canasta bunda canastra
PE Afrânio 066-1a Bunda de canastra bunda de canastra bunda canastra
PE Afrânio 066-2a Bunda-de-caná bunda de caná bunda canastra
PE Afrânio 066-3a bunda-canasca bunda canasca bunda canastra
PE Afrânio 066-4a Bunda-canasta bunda canasta bunda canastra
PE Cabrobó 067-1a bunda de canastra bunda de canastra bunda canastra
PE Cabrobó 067-2a bunda de canastra bunda de canastra bunda canastra
PE Cabrobó 067-3a bunda de canastra bunda de canastra bunda canastra
PE Cabrobó 067-4a bunda de canastra bunda de canastra bunda canastra
PE Floresta 071-2a bunda canastra bunda canastra bunda canastra
PE Floresta 071-3a bunda canasca bunda canasca bunda canastra
PE Petrolina 073-1a Bunda Canaça bunda canassa bunda canastra
PE Petrolina 073-3a Bunda Canástica/virá canástica bunda canástica/virar canástica bunda canastra
PE Petrolina 073-4a Bunda Canástica bunda canástica bunda canastra
AL Santana do Ipanema 075-2a Bunda canasca bunda canasca bunda canastra
AL Arapiraca 076-1a Buna carnaça buna carnassa bunda canastra
AL Arapiraca 076-2a Buneca canasca boneca canasca bunda canastra
AL Maceió 077-4a bina canastra bina canastra bunda canastra
SE Propriá 078-4a Canasta canasta bunda canastra
BA Barra 084-2b Bunda Canaça bunda canassa bunda canastra
BA Barra 084-3a Bunda Canaça bunda canassa bunda canastra
BA Barreiras 087-1b Bunda canasta bunda canasta bunda canastra
BA Barreiras 087-3a Bunda canassa bunda canassa bunda canastra
BA Itaberaba 090-2a Cabriola cabriola cabriola
BA Itaberaba 090-3a Cabriola cabriola cabriola
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Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

BA Santo Amaro 091-1a Cabriola cabriola cabriola
BA Salvador 093-2a cabriola cabriola cabriola
BA Salvador 093-3a cabriola cabriola cabriola
BA Jequié 095-1a Cabriola cabriola cabriola
BA Jequié 095-3a Cabriola cabriola cabriola
BA Jequié 095-4a Cabriola cabriola cabriola
TO Pedro Afonso 023-2a cambalhota cambalhota cambalhota
TO Pedro Afonso 023-4a cambalhota cambalhota cambalhota
TO Natividade 024-2a cambalhota cambalhota cambalhota
TO Natividade 024-3a cambalhota cambalhota cambalhota
MA Alto Parnaíba 033-4a cambalota cambalota cambalhota
PI Canto do Buriti 037-4b cambalhota cambalhota cambalhota
PI Corrente 038-1a cambalhota cambalhota cambalhota
PE Floresta 071-1a cambalhota cambalhota cambalhota
PE Floresta 071-2b cambalhota cambalhota cambalhota
PE Petrolina 073-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
AL Santana do Ipanema 075-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
AL Santana do Ipanema 075-3a Cambaiota cambaiota cambalhota
AL Santana do Ipanema 075-4c Cambalhota cambalhota cambalhota
AL Arapiraca 076-3a Cambalhota cambalhota cambalhota
AL Maceió 077-2a cambalhota cambalhota cambalhota
AL Maceió 077-3a cambalhota cambalhota cambalhota
AL Maceió 077-5a cambalhota cambalhota cambalhota
AL Maceió 077-6a cambalhota cambalhota cambalhota
AL Maceió 077-8a cambalhota cambalhota cambalhota
SE Propriá 078-3a Cambalhota cambalhota cambalhota
SE Aracaju 079-5a cambalhota cambalhota cambalhota
SE Aracaju 079-6a cambalhota cambalhota cambalhota
SE Aracaju 079-8a cambalhota cambalhota cambalhota
SE Estância 080-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
SE Estância 080-2a Cambaiota cambaiota cambalhota
BA Juazeiro 081-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Euclides da Cunha 083-1a cambalota cambalota cambalhota
BA Euclides da Cunha 083-2a cambalhota cambalhota cambalhota
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BA Barra 084-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Barreiras 087-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Barreiras 087-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Seabra 089-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Seabra 089-4a Cambaiota/cambalhota cambaiota/cambalhota cambalhota
BA Santo Amaro 091-2a Cambaiota cambaiota cambalhota
BA Santo Amaro 091-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Santana 092-2b Cambaiota cambaiota cambalhota
BA Salvador 093-1a cambalhota cambalhota cambalhota
BA Salvador 093-4b cambalhota cambalhota cambalhota
BA Salvador 093-5a cambalhota cambalhota cambalhota
BA Salvador 093-6a cambalhota cambalhota cambalhota
BA Salvador 093-7a cambalhota cambalhota cambalhota
BA Salvador 093-8a cambalhota cambalhota cambalhota
BA Valença 094-2a Cangalhota cangalhota cambalhota
BA Jequié 095-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Caetité 096-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Vitória da Conquista 098-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Vitória da Conquista 098-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Ilhéus 099-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Ilhéus 099-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Itapetinga 100-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Itapetinga 100-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Santa Cruz Cabrália 101-3b Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Caravelas 102-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Caravelas 102-3a Cambolota cambolota cambalhota
MT São Félix do Araguaia 104-1a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Porangatu 118-1b (4) cambalhota cambalhota (4) cambalhota
GO Porangatu 118-2a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Aruanã 120-2a virar de cambalhota virar de cambalhota cambalhota
GO Formosa 121-4a cambaiota cambaiota cambalhota
GO Goiás 122-1a cambaiota cambaiota cambalhota
GO Goiás 122-2a cambaiota cambaiota cambalhota
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

GO Goiás 122-3a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiás 122-4a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiania 123-2a cambaiota cambaiota cambalhota
GO Goiania 123-3a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiania 123-4a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiania 123-5a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiania 123-6a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Goiania 123-8a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Catalão 125-1a cambalhota cambalhota cambalhota
GO Catalão 125-2a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Janaúba 128-1a Cambaióta cambaiota cambalhota
MG Pedra Azul 129-1a Combaióta combaiota cambalhota
MG Pedra Azul 129-2a Vira de Cambaióta virar de cambaiota cambalhota
MG Pedra Azul 129-3a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Pedra Azul 129-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Unaí 130-1a cambaiota cambaiota cambalhota
MG Unaí 130-2a camboiata camboiata cambalhota
MG Unaí 130-4a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Montes Claros 131-1a (12) Iscambalhota/ cambalhota escambalhota/cambalhota (12) cambalhota
MG Montes Claros 131-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Montes Claros 131-4a Iscambalhota/cambalhota escambalhota/cambalhota cambalhota
MG Pirapora 132-1b Cambaióta/camabaiota cambaiota/camabaiota cambalhota
MG Teófilo Otoni 133-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Teófilo Otoni 133-2a Cambaióta cambaiota cambalhota
MG Teófilo Otoni 133-3a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Teófilo Otoni 133-4a Cambaióta cambaiota cambalhota
MG Diamantina 134-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Diamantina 134-2a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Diamantina 134-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
MG Uberlândia 135-1a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Uberlândia 135-2a cambaiota cambaiota cambalhota
MG Uberlândia 135-3a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Patos de Minas 136-1a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Patos de Minas 136-2a cambalhota cambalhota cambalhota
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

MG Patos de Minas 136-3a cambalhota cambalhota cambalhota
MG Patos de Minas 136-4a cambalhota cambalhota cambalhota
ES Barra de São Francisco 188-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
ES Barra de São Francisco 188-2a Cambaióta cambaiota cambalhota
ES Barra de São Francisco 188-3a Cambaióta cambaiota cambalhota
ES Barra de São Francisco 188-4a Cambaióta cambaiota cambalhota
ES São Mateus 189-1a Cambalhota cambalhota cambalhota
ES São Mateus 189-2a Calhambota calhambota cambalhota
ES São Mateus 189-3a Combolota combolota cambalhota
ES São Mateus 189-4a Cambalhota cambalhota cambalhota
BA Valença 094-3a Cangapé cangapé cangapé
BA Valença 094-4a Cangapé cangapé cangapé
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Canga pé cangapé cangapé 
MA Alto Parnaíba 033-1a virar de combuti virar de combute combute
MA Alto Parnaíba 033-2a cambuti cambute combute
MA Alto Parnaíba 033-3a virar de combuti virar de combute combute
AL Santana do Ipanema 075-4b Ginástica ginástica ginástica
AL Arapiraca 076-4a Bunda ginástica bunda ginástica ginástica 
AL Maceió 077-1a combona combona maria escambona
AL Maceió 077-7a combona combona maria escambona
SE Propriá 078-1a Maria Cambona  maria cambona maria escambona
SE Propriá 078-2a Maria Cambona maria cambona maria escambona
SE Propriá 078-4b Maria cambona maria cambona maria escambona
SE Aracaju 079-2a maria escambona maria escambona maria escambona
SE Aracaju 079-3a maria escambona maria escambona maria escambona
SE Aracaju 079-4a maria escambona maria escambona maria escambona
SE Aracaju 079-5b maria escambona maria escambona maria escambona
SE Aracaju 079-6b maria escombona maria escombona maria escambona
SE Aracaju 079-7a maria escombona maria escombona maria escambona
SE Aracaju 079-8b maria escombona maria escombona maria escambona
SE Estância 080-1b Maria escambona maria escambona maria escambona
SE Estância 080-3a Maria iscombando maria escombona maria escambona
SE Estância 080-4a Maria escombona maria escombona maria escambona
BA Juazeiro 081-3a Maria Iscombona maria escombona maria escambona



APÊNDICE E - Quadro geral de ocorrências de Cambalhota - agrupamentos 540

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

BA Jeremoabo 082-3a Maria iscombona maria escombona maria escambona
BA Jeremoabo 082-4a Maria iscombona maria escombona maria escambona
BA Euclides da Cunha 083-3a maria escambona maria escambona maria escambona
BA Euclides da Cunha 083-4a maria cambona maria cambona maria escambona
BA Alagoinhas 088-2a Maria escombona maria escombona maria escambona
BA Alagoinhas 088-3a (18) Maria escombona maria escombona (18) maria escambona
BA Alagoinhas 088-4a Maria-escambona maria escambona maria escambona
BA Ilhéus 099-4a Maria Iscumbuna maria escumbuna maria escambona
BA Juazeiro 081-1a Maria iscombota/iscambota maria escombota/escambota maria escambota
BA Juazeiro 081-4a Maria Cambota maria cambota maria escambota
BA Barra 084-1a *(13) Perna Cambota perna cambota *(13) maria escambota
BA Irecê 085-2a Maria escambota maria escambota maria escambota
BA Irecê 085-3a Maria Cambota maria cambota maria escambota
BA Irecê 085-4a Maria Cambota maria cambota maria escambota
BA Jacobina 086-1a Maria escambota maria escambota maria escambota
BA Jacobina 086-2a Mariscambota mariscambota maria escambota
BA Jacobina 086-3a Maria cambota maria cambota maria escambota
BA Jacobina 086-4a mariscambota mariscambota maria escambota
BA Santana 092-2a Maria cambota maria cambota maria escambota
BA Santana 092-4a Maria cambota maria cambota maria escambota
BA Caetité 096-3a Jogá Cambota jogar cambota maria escambota
BA Caetité 096-4a Virá de iscambota virar de escambota maria escambota
BA Carinhanha 097-1a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
BA Carinhanha 097-2a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
BA Carinhanha 097-3a Maria Iscambota/mariscambota maria escambota/mariscambota maria escambota
BA Carinhanha 097-4a Maria Iscamboti maria escambote maria escambota
BA Vitória da Conquista 098-3a Cambotinha cambotinha maria escambota
BA Itapetinga 100-2a Maria escambola maria escambota maria escambota
BA Itapetinga 100-3a Escambota/mariscambota escambota/mariscambota maria escambota
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
BA Santa Cruz Cabrália 101-4b Maria Iscambota maria escambota maria escambota
BA Caravelas 102-4a Cambota/Virando de Cambota cambota/virando de cambota maria escambota
MT São Félix do Araguaia 104-4a cambota cambota maria escambota
GO Porangatu 118-1a cambota cambota maria escambota
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

GO Porangatu 118-3a virar cambota virar cambota maria escambota
GO Porangatu 118-4a cambota cambota maria escambota
GO São Domingos 119-1a (7) maria cambota maria cambota (7) maria escambota
GO São Domingos 119-2a mariscambota mariscambota maria escambota
GO São Domingos 119-3a marias cambota maria cambota maria escambota
GO São Domingos 119-4a maria iscambota maria escambota maria escambota
GO Aruanã 120-4a virar cambota virar cambota maria escambota
GO Formosa 121-1a maria cambota maria cambota maria escambota
GO Formosa 121-2a maria cambota maria cambota maria escambota
GO Formosa 121-3a maria cambota maria cambota maria escambota
GO Goiania 123-7a cambota cambota maria escambota
GO Catalão 125-3a cambota cambota maria escambota
GO Catalão 125-4a cambota cambota maria escambota
MG Januária 127-1a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Januária 127-2a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Januária 127-3b Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Januária 127-4a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Janaúba 128-3a Iscambota escambota maria escambota
MG Janaúba 128-4a Virá Iscombota virar escombota maria escambota
MG Montes Claros 131-3a Maria Iscambota/virá iscambota maria escambota/virar escambota maria escambota
MG Pirapora 132-1a (19) Maria Iscambota/iscambota maria escambota/escambota (19) maria escambota
MG Pirapora 132-2a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Pirapora 132-3a Maria Iscambota maria escambota maria escambota
MG Diamantina 134-3a Cambota cambota maria escambota
MG Uberlândia 135-4a cambota cambota maria escambota
MG Patos de Minas 136-2b *(22) cambota cambota *(22) maria escambota
MG Patos de Minas 136-3b cambota cambota maria escambota
BA Salvador 093-5b pirueta pirueta pirueta
MT São Félix do Araguaia 104-1b pirueta pirueta pirueta
MT São Félix do Araguaia 104-2a pirueta pirueta pirueta
MG Uberlândia 135-3b *(16) piroleta piroleta *(16) pirueta
MG Patos de Minas 136-1b piruleta piruleta pirueta
AL Santana do Ipanema 075-3b Salto Mortal salto mortal pulo/salto mortal
SE Propriá 078-3b Sarto mortal sarto mortal pulo/salto mortal
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

BA Barra 084-3b pulo mortal pulo mortal pulo/salto mortal
BA Barreiras 087-1a mortal/pulo mortal mortal/pulo mortal pulo/salto mortal
BA Barreiras 087-3b salto mortal salto mortal pulo/salto mortal
BA Alagoinhas 088-3b Salto mortal salto mortal pulo/salto mortal
BA Seabra 089-1a Mortal mortal pulo/salto mortal
BA Seabra 089-3a Pulo mortal pulo mortal pulo/salto mortal
BA Santana 092-1a Mortal/Pulo mortal mortal/pulo mortal pulo/salto mortal
BA Valença 094-1a pulo mortal pulo mortal pulo/salto mortal
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Salto mortal salto mortal pulo/salto mortal
GO Aruanã 120-1a salto mortal salto mortal pulo/salto mortal
GO Aruanã 120-3a salto mortal salto mortal pulo/salto mortal
MG Januária 127-3a Mortal mortal pulo/salto mortal
MG Unaí 130-3a *(3) salto mortal salto mortal *(3) pulo/salto mortal
MG Uberlândia 135-1b *(11) virá mortal virar mortal *(11) pulo/salto mortal
BA Jeremoabo 082-1a Brincar de rolar brincar de rolar respostas únicas: brincar de rolar 
BA Carinhanha 097-3c Cangolê cangolê respostas únicas: cangolê 
BA Itaberaba 090-4b Carambola carambola respostas únicas: carambola 
BA Carinhanha 097-3b dar o canga dar o canga respostas únicas: dar o canga
PE Floresta 071-4a ginasca/ginacalasca ginasca/ginacalasca respostas únicas: ginasca/ginacalasca
BA Vitória da Conquista 098-4a Mágica mágica respostas únicas: mágica
BA Itaberaba 090-1a Maria cadera maria cadera respostas únicas: maria cadera
MG Janaúba 128-2a Maria Iscambirota maria escambirota respostas únicas: maria escambirota 

BA Ilhéus 099-3a
Maria Iscumbunda/Virá Maria 
Iscumbunda 

maria escumbunda/virar maria 
escumbunda 

respostas únicas: maria 
escumbunda/virar maria escumbunda 

BA Alagoinhas 088-1a Mariscombonda mariscombonda respostas únicas: mariscombonda
BA Santana 092-1b Masga/virá masga masga/virar masga respostas únicas: masga/virar masga
BA Barra 084-1b perna canássio *(13) perna canássio *(13) respostas únicas: perna canássio *(13)
BA Itaberaba 090-4a Ponta cabeça ponta cabeça respostas únicas: ponta cabeça 
BA Jequié 095-4b Pula pula respostas únicas: pula
PE Floresta 071-1b rivirão revirão respostas únicas: revirão
BA Alagoinhas 088-3c Salto de costa salto de costa respostas únicas: salto de costa 
BA Vitória da Conquista 098-2b Virá conga virar conga respostas únicas: virar conga
BA Ilhéus 099-3b Virá de perna pro ar virar de perna pro ar respostas únicas: virar de perna pro ar
BA Jeremoabo 082-2a Virar Isculombona virar esculombona respostas únicas: virar esculombona
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante 155 - cambalhota  - original 155 - cambalhota - grafemática 155 - cambalhota  - agrupamento

TO Pedro Afonso 023-1a tiúba (5) tiúba (5) tiúba
TO Pedro Afonso 023-3a tira-tiúba tirar tiúba tiúba
PI Corrente 038-3a tumbica tumbica tumbica
PI Corrente 038-4a tumbica tumbica tumbica
PI Corrente 038-2a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO
BA Barra 084-4a nl nl NS/NL/NO
BA Irecê 085-1a no no NS/NL/NO
BA Santana 092-3a ns ns NS/NL/NO
BA Caetité 096-2a ns ns NS/NL/NO
BA Caravelas 102-2a ns ns NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-3a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-1a ns ns NS/NL/NO
MG Pirapora 132-4a nl nl NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
PI Canto do Buriti 037-4c bila bila bila bila
PE Cabrobó 067-1b bila (14) bila (14) bila bila
PE Cabrobó 067-2a bila bila bila bila
PE Cabrobó 067-3a bila bila bila bila
PE Cabrobó 067-4a bila bila bila bila
PE Floresta 071-1a bila bila bila bila
PE Floresta 071-2a bila bila bila bila
PE Floresta 071-3a bila bila bila bila
PE Floresta 071-4a bila bila bila bila
BA Juazeiro 081-1b Bila bila bila bila
BA Barreiras 087-1a Bira (11) bira (11) bila bila
BA Barreiras 087-2a Bila bila bila bila
BA Barreiras 087-4a Bila bila (14) bila bila
GO São Domingos 119-2a biloca biloca biloca biloca
GO São Domingos 119-3a biloca biloca biloca biloca
GO São Domingos 119-4a biloca biloca biloca biloca
GO Formosa 121-1a biloca biloca biloca biloca
GO Formosa 121-2a biloca biloca biloca biloca
GO Formosa 121-3a biloca biloca biloca biloca
GO Formosa 121-4a biloca biloca biloca biloca
GO Goiania 123-2a biloca biloca biloca biloca
GO Goiania 123-7a biloca biloca biloca biloca
MG Unaí 130-2a biloca biloca biloca biloca
MG Unaí 130-3b *(4) biloca biloca *(4) biloca biloca
MG Unaí 130-4a biloca biloca biloca biloca
MG Uberlândia 135-1a biloca biloca biloca biloca
MG Uberlândia 135-2a biloca biloca biloca biloca
MG Uberlândia 135-4a biloca biloca biloca biloca
MG Patos de Minas 136-4b birosca birosca birosca birosca
ES Barra de São Francisco 188-2b Birosca birosca birosca birosca
ES Barra de São Francisco 188-3c Birosca birosca birosca birosca
ES Barra de São Francisco 188-1a Boleba (1) boleba (1) boleba boleba
ES Barra de São Francisco 188-2a Boleba boleba boleba boleba
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
ES Barra de São Francisco 188-3b Boleba (5) boleba (5) boleba boleba
ES Barra de São Francisco 188-4a Boleba boleba (8) boleba boleba
ES São Mateus 189-1a Boleba de Gude boleba de gude (10)  boleba boleba
ES São Mateus 189-1c Boleba boleba (10) boleba boleba
PE Cabrobó 067-3b bolinhas bolinha bolinha bolinha
BA Itapetinga 100-4b Bolinha bolinha bolinha bolinha
GO Porangatu 118-4a bolinha bolinha bolinha bolinha
MG Pirapora 132-1a Bolinha bolinha bolinha bolinha
MG Teófilo Otoni 133-2a Bolinha bolinha bolinha bolinha
MG Teófilo Otoni 133-4a Bolinha (31) bolinha (31) bolinha bolinha
ES São Mateus 189-2b Bolinha bolinha bolinha bolinha
MT São Félix do Araguaia 104-1a bulita (4) bulita (4) bolita bolita
MT São Félix do Araguaia 104-2a bulita bulita (2) bolita bolita
MT São Félix do Araguaia 104-4a bolita bolita bolita bolita
MG Pedra Azul 129-1a China china china china
MG Pedra Azul 129-2a China china (7) china china
MG Pedra Azul 129-3a China china china china
MG Pedra Azul 129-4a China china china china
TO Pedro Afonso 023-4b bola de gude bola de gude bola de gude gude
MA Alto Parnaíba 033-3b bola de gudi bola de gude bola de gude gude
PI Canto do Buriti 037-4b bola de gude bola de gude bola de gude gude
PI Corrente 038-1a bola de gude bola de gude bola de gude gude
PI Corrente 038-2a bola de gude bola de gude bola de gude gude
PI Corrente 038-3a bola de gude bola de gude bola de gude gude
PE Afrânio 066-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
PE Afrânio 066-2a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
PE Afrânio 066-3a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
PE Afrânio 066-4a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
PE Floresta 071-1b bola de gude bola de gude bola de gude gude
PE Petrolina 073-3a Bola de Gudi bola de gude bola de gude gude
PE Petrolina 073-4a Bola de Gudi bola de gude bola de gude gude
AL Santana do Ipanema 075-1b Bola de gudi bola de gude bola de gude gude
AL Arapiraca 076-1a Bola de gudi bola de gude bola de gude gude
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
AL Maceió 077-2b bola de gude bola de gude bola de gude gude
AL Maceió 077-6b bola de gude bola de gude bola de gude gude
AL Maceió 077-8b bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Propriá 078-2b Bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Propriá 078-3b Bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Propriá 078-4b Bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Aracaju 079-2b bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Aracaju 079-4a bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Aracaju 079-5a bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Aracaju 079-7a bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Aracaju 079-8a bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Estância 080-1a Bolas de gude bola de gude bola de gude gude
SE Estância 080-2a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Estância 080-3b Bola de gude bola de gude bola de gude gude
SE Estância 080-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Juazeiro 081-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Juazeiro 081-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Jeremoabo 082-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Jeremoabo 082-2a Bola de grude bola de gude bola de gude gude
BA Jeremoabo 082-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Jeremoabo 082-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Barra 084-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Barra 084-2a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Barra 084-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Irecê 085-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Irecê 085-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Barreiras 087-1b Bola de gude (11) bola de gude (11) bola de gude gude
BA Barreiras 087-2b Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Barreiras 087-4b Bola de gude (14) bola de gude (14) bola de gude gude
BA Alagoinhas 088-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Alagoinhas 088-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Seabra 089-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Seabra 089-2a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
BA Seabra 089-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Itaberaba 090-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Itaberaba 090-4a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Santo Amaro 091-3a Bolas de gude/bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Santana 092-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Santana 092-2a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Santana 092-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Santana 092-4b Bola de gude bola de gude *(55) bola de gude gude
BA Salvador 093-3a bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Salvador 093-4a bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Valença 094-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Caetité 096-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Carinhanha 097-1a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
BA Carinhanha 097-3a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
BA Caravelas 102-3a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
GO Goiás 122-3b bola de gude bola de gude (25) bola de gude gude
GO Goiania 123-7b bola de gude bola de gude bola de gude gude
GO Catalão 125-3a bola de gude bola de gude bola de gude gude
MG Janaúba 128-4a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
MG Pirapora 132-3a Bola de gude bola de gude bola de gude gude
MG Diamantina 134-4a Bola de gudre bola de gude bola de gude gude
ES Barra de São Francisco 188-4b Bola de gude (8) bola de gude (8) bola de gude gude
ES São Mateus 189-3a Bola de Gude bola de gude bola de gude gude
AL Maceió 077-5b bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
BA Barreiras 087-3a bolinha de gude/ bola de gude bolinha de gude/ bola de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
BA Caetité 096-4a bola de gude/bolinhas de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
MG Montes Claros 131-3a bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
TO Pedro Afonso 023-1b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
TO Pedro Afonso 023-3b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
TO Natividade 024-3a bolinha de gude bolinha de gude (8) bolinha de gude gude
MA Alto Parnaíba 033-4a bolinha de gudi bolinha de gude bolinha de gude gude
PI Canto do Buriti 037-3b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
PI Corrente 038-4a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
PE Cabrobó 067-2b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
PE Floresta 071-2b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
AL Santana do Ipanema 075-2a Bolinha de gudi bolinha de gude bolinha de gude gude
AL Arapiraca 076-4b Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
AL Maceió 077-1b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
AL Maceió 077-3b bolazinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
AL Maceió 077-4b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Barra 084-3a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Itaberaba 090-1a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Salvador 093-7a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Jequié 095-2a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Carinhanha 097-4a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Vitória da Conquista 098-1a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Caravelas 102-1a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Caravelas 102-2a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
BA Caravelas 102-4a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MT São Félix do Araguaia 104-3a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Porangatu 118-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Porangatu 118-3a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Porangatu 118-4b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Aruanã 120-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Aruanã 120-3a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Aruanã 120-4a bolinha de gude bolinha de gude (24) bolinha de gude gude
GO Goiás 122-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiás 122-2a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiás 122-4b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-2b bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-4a bolinhas de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-5a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-6a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Goiania 123-8a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Catalão 125-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
GO Catalão 125-2a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
GO Catalão 125-4a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Januária 127-1a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Januária 127-2a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Januária 127-3a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Januária 127-4b Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Janaúba 128-3a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Pedra Azul 129-2b Bolinha de Gude (7) bolinha de gude (7) bolinha de gude gude
MG Pedra Azul 129-4b Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Unaí 130-3a bolinha de gude bolinha de gude (4) bolinha de gude gude
MG Montes Claros 131-1a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Montes Claros 131-2a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Montes Claros 131-4a Bolinha de Gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Pirapora 132-1b Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Pirapora 132-2a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Pirapora 132-4a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Teófilo Otoni 133-1a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Teófilo Otoni 133-2b Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Teófilo Otoni 133-3b Bolinha de gude bolinha de gude (28) bolinha de gude gude
MG Diamantina 134-1a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Diamantina 134-2a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Diamantina 134-3a Bolinha de grude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Uberlândia 135-3a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Patos de Minas 136-1a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Patos de Minas 136-2a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Patos de Minas 136-3a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
MG Patos de Minas 136-4a bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
ES Barra de São Francisco 188-1b Bolinha de gude bolinha de gude (1) bolinha de gude gude
ES São Mateus 189-2a Bolinha de gude bolinha de gude bolinha de gude gude
PE Cabrobó 067-1a gude gude (14) gude gude
PE Petrolina 073-1a Gudi gude gude gude
PE Petrolina 073-2a Gudi gude gude gude
SE Aracaju 079-3b brincar de gude gude gude gude
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
BA Juazeiro 081-1a Gude gude gude gude
BA Juazeiro 081-2a gude gude gude gude
BA Euclides da Cunha 083-1a gude gude gude gude
BA Euclides da Cunha 083-2a gudi gude gude gude
BA Euclides da Cunha 083-4a gude gude gude gude
BA Jacobina 086-1a Gude gude gude gude
BA Jacobina 086-2a Gude gude gude gude
BA Jacobina 086-3a Gude gude gude gude
BA Jacobina 086-4a gude gude gude gude
BA Alagoinhas 088-1a Gude gude gude gude
BA Alagoinhas 088-2a Gude gude gude gude
BA Itaberaba 090-2a Gude gude gude gude
BA Santo Amaro 091-1a Gude gude gude gude
BA Santo Amaro 091-2a Gude gude gude gude
BA Salvador 093-1a gude gude gude gude
BA Salvador 093-2a gude gude gude gude
BA Salvador 093-5a gude gude gude gude
BA Salvador 093-6a gude gude gude gude
BA Valença 094-1a Gude gude gude gude
BA Valença 094-2a Gudes gude gude gude
BA Valença 094-4a Gude gude gude gude
BA Jequié 095-1a Gude gude gude gude
BA Jequié 095-4a Gude gude gude gude
BA Caetité 096-2a Gude gude gude gude
BA Carinhanha 097-2a Gude gude gude gude
BA Vitória da Conquista 098-2a Gude gude gude gude
BA Vitória da Conquista 098-4a Gude gude gude gude
BA Ilhéus 099-1a Gude gude gude gude
BA Ilhéus 099-2a Gude gude gude gude
BA Ilhéus 099-3a Gude gude gude gude
BA Ilhéus 099-4a Gude gude gude gude
BA Itapetinga 100-1a gude gude gude gude
BA Itapetinga 100-2a Gude gude gude gude



APÊNDICE F - Quadro geral de ocorrências de Gude  - agrupamentos 551

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
BA Itapetinga 100-3a Gude gude gude gude
BA Itapetinga 100-4a Gude gude gude gude
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Gude gude gude gude
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Gude gude gude gude
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Gude gude gude gude
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Gude gude gude gude
GO Porangatu 118-2a (1) de gude gude (1) gude gude
MG Janaúba 128-1a Gude gude gude gude
AL Maceió 077-7b gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
SE Aracaju 079-6a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Irecê 085-1a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Vitória da Conquista 098-3a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Seabra 089-4a bola de gude/gude bola de gude/gude gude/bola de gude gude
BA Santo Amaro 091-4a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Euclides da Cunha 083-3a bolinha de gude/ gude*(52) bolinha de gude/ gude*(52) gude/bolinha de gude gude
BA Salvador 093-8a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
BA Jequié 095-3a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
BA Caetité 096-1a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
GO Aruanã 120-2a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
GO Goiania 123-3a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
MG Janaúba 128-2a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
MG Teófilo Otoni 133-4c Bolinha de Gude/gude bolinha de gude/gude (31) gude/bolinha de gude gude
MG Uberlândia 135-4b bolinha de gude/jogo de gude bolinha de gude/jogo de gude gude/bolinha de gude gude
ES São Mateus 189-1b bolinha de gude/gude (10) bolinha de gude/gude (10) gude/bolinha de gude gude
ES São Mateus 189-4b gude/bolinha de gude (15) gude/bolinha de gude (15) gude/bolinha de gude gude
SE Propriá 078-1a Bola de marradi  bola de marradi  marraio marraio
SE Propriá 078-2a Bola de marradio bola de marradio marraio marraio
SE Propriá 078-3a Bola de marraia bola de marraia marraio marraio
SE Propriá 078-4a Bola de Marrate bola de marrate marraio marraio
SE Aracaju 079-2a manraia manraia marraio marraio
SE Aracaju 079-3a marralha marralha/bola de marraida marraio marraio
SE Aracaju 079-5b bola de marraio bola de marraio marraio marraio
SE Aracaju 079-7b marraio marraio marraio marraio
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
SE Aracaju 079-8b bola da marraite bola da marraite marraio marraio
SE Estância 080-1b Marraia marraia marraio marraio
SE Estância 080-2b Bola de Marraia bola de marraia marraio marraio
SE Estância 080-3a Bola de marraia/marraio bola de marraia/marraio marraio marraio
SE Estância 080-4b Bola de marraio bola de marraio marraio marraio
TO Pedro Afonso 023-1a peteca peteca peteca peteca
TO Pedro Afonso 023-2a peteca peteca peteca peteca
TO Pedro Afonso 023-3a peteca peteca peteca peteca
TO Pedro Afonso 023-4a peteca peteca peteca peteca
TO Natividade 024-2a peteca peteca peteca peteca
TO Natividade 024-3b peteca (8) peteca (8) peteca peteca
TO Natividade 024-4a peteca peteca peteca peteca
MA Alto Parnaíba 033-1a peteca peteca peteca peteca
MA Alto Parnaíba 033-2a peteca peteca peteca peteca
MA Alto Parnaíba 033-3a peteca peteca peteca peteca
PI Canto do Buriti 037-1a peteca peteca (2) peteca peteca
PI Canto do Buriti 037-2a peteca peteca peteca peteca
PI Canto do Buriti 037-3a peteca peteca peteca peteca
PI Canto do Buriti 037-4a peteca peteca peteca peteca
MT São Félix do Araguaia 104-1b peteca peteca (4) peteca peteca
MT São Félix do Araguaia 104-2b peteca peteca (2) peteca peteca
MG Patos de Minas 136-4c biroquê biroquê resposta única: biroquê resposta única: biroquê
BA Santana 092-4a *(55) Bola de vidro bola de vidro *(55) vidro vidro
BA Valença 094-2b Vidros vidro vidro vidro
GO Aruanã 120-4b (24) bolinha de vidro bolinha de vidro (24) vidro vidro
GO Goiás 122-3a (25) bola de vidro bola de vidro (25) vidro vidro
GO Goiás 122-4a bolinha de vidro bolinha de vidro vidro vidro
GO Goiania 123-7c bola de vidro bola de vidro vidro vidro
MG Januária 127-4a Bolinha de vidro bolinha de vidro vidro vidro
MG Teófilo Otoni 133-3a Bolinha de vidro (28) bolinha de vidro (28) vidro vidro

MG Teófilo Otoni 133-4b
Bola de vidro/ bolinha de vidro 
(31)

bola de vidro/ bolinha de vidro 
(31) vidro vidro

ES Barra de São Francisco 188-3a Bola de vido bola de vidro (5) vidro vidro
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
ES São Mateus 189-4a Bolinha de vidru bolinha de vidro (15) vidro vidro
AL Santana do Ipanema 075-1a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Santana do Ipanema 075-2b ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Santana do Ipanema 075-3a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Santana do Ipanema 075-4a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Arapiraca 076-1b ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Arapiraca 076-2a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Arapiraca 076-3a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Arapiraca 076-4a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-1a ximbre ximbre ximbra ximbra
AL Maceió 077-2a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-3a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-4a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-5a xindra xindra ximbra ximbra
AL Maceió 077-6a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-7a ximbra ximbra ximbra ximbra
AL Maceió 077-8a ximbra ximbra ximbra ximbra
SE Propriá 078-1b Ximbra ximbra ximbra ximbra
TO Natividade 024-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Irecê 085-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
Na página seguinte, apresentam-se observações complementares para o agrupamento GUDE, no que se refere às 21 ocorrências destacadas do 
quadro geral.
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 156 - gude  - original 156 - gude  - grafemática
156 - gude -     

agrupamento 1 - grupos 
distintos

156 - gude  - 
agrupamento 2 - 

grupo único
AL Maceió 077-5b bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
BA Barreiras 087-3a bolinha de gude/ bola de gude bolinha de gude/ bola de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
BA Caetité 096-4a bola de gude/bolinhas de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
MG Montes Claros 131-3a bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude bola de gude/ bolinha de gude gude
AL Maceió 077-7b gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
SE Aracaju 079-6a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Irecê 085-1a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Vitória da Conquista 098-3a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Seabra 089-4a bola de gude/gude bola de gude/gude gude/bola de gude gude
BA Santo Amaro 091-4a gude/bola de gude gude/bola de gude gude/bola de gude gude
BA Euclides da Cunha 083-3a bolinha de gude/ gude*(52) bolinha de gude/ gude*(52) gude/bolinha de gude gude
BA Salvador 093-8a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
BA Jequié 095-3a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
BA Caetité 096-1a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
GO Aruanã 120-2a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
GO Goiania 123-3a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
MG Janaúba 128-2a gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude/bolinha de gude gude
MG Teófilo Otoni 133-4c Bolinha de Gude/gude bolinha de gude/gude (31) gude/bolinha de gude gude
MG Uberlândia 135-4b bolinha de gude/jogo de gude bolinha de gude/jogo de gude gude/bolinha de gude gude
ES São Mateus 189-1b bolinha de gude/gude (10) bolinha de gude/gude (10) gude/bolinha de gude gude
ES São Mateus 189-4b gude/bolinha de gude (15) gude/bolinha de gude (15) gude/bolinha de gude gude

Em referência ao agrupamento GUDE, registre-se que existem dois agrupamentos:
1) o agrupamento 1, no qual "gude", "bola de gude" e bolinha de gude" estão organizados em separado.
2) o agrupamento 2, no qual "gude", "bola de gude" e bolinha de gude" estão organizados em um único conjunto.
3) quando, na fala de um mesmo informante, ocorreu mais de uma forma de rótulo GUDE (casos mistos), organizaram-se as respostas como segue:
3.1) gude/bola de gude nesta ordem caso ocorram as 2
3.2) gude/bolinha de gude nesta ordem caso ocorram as 2
3.3) bola de gude/bolinha de gude nesta ordem caso ocorram as 2
3.4) a única ocorrência "jogo de gude" (135/04) foi agrupada como "gude".
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
SE Aracaju 079-8a atiradeira atiradeira atiradeira atiradeira
BA Salvador 093-5c atiradeira atiradeira atiradeira atiradeira
BA Salvador 093-7b atiradeira atiradeira atiradeira atiradeira
BA Salvador 093-8a atiradeira atiradeira atiradeira atiradeira
GO Catalão 125-4b atiradeira atiradeira atiradeira atiradeira
MG Januária 127-3a Tiradêra tiradêra atiradeira atiradeira
MG Januária 127-4b Tiradêra tiradêra atiradeira atiradeira
MG Montes Claros 131-3b Tiarêra tiarêra atiradeira atiradeira
MG Patos de Minas 136-3b atiradera atiradera atiradera atiradeira
PE Afrânio 066-1b badogue badogue badogue /g/ badogue
PE Floresta 071-4a badogue badogue badogue /g/ badogue
PE Petrolina 073-3b Badogue badogue badogue /g/ badogue
SE Estância 080-1a Badogue badogue badogue /g/ badogue
SE Estância 080-2a Badogue badogue badogue /g/ badogue
SE Estância 080-3b Badogue badogue badogue /g/ badogue
SE Estância 080-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Juazeiro 081-4b Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Jeremoabo 082-2a Badougue/badogue badougue/badogue badogue /g/ badogue
BA Jeremoabo 082-3b *(8)Badogue badogue *(8) badogue /g/ badogue
BA Jeremoabo 082-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Euclides da Cunha 083-1a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Euclides da Cunha 083-2a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Euclides da Cunha 083-3a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Euclides da Cunha 083-4a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Barra 084-3c Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Irecê 085-3a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Irecê 085-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Jacobina 086-1a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Jacobina 086-2a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Jacobina 086-3a Badoca/Badogue badoca/Badogue badogue /g/ badogue
BA Jacobina 086-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Alagoinhas 088-1a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Alagoinhas 088-2b Badogue badogue badogue /g/ badogue



APÊNDICE G - Quadro geral de ocorrências de Estilingue  - agrupamentos 556

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
BA Alagoinhas 088-3b Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Alagoinhas 088-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Itaberaba 090-1a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Itaberaba 090-2a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Itaberaba 090-3b Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Itaberaba 090-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Santo Amaro 091-1a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Santo Amaro 091-2a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Santo Amaro 091-3a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Santo Amaro 091-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-1a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-2a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-3a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-4a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-5b badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-6a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-7a badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Salvador 093-8b badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Valença 094-4a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Jequié 095-3a Badogue (38) badogue (38) badogue /g/ badogue
BA Itapetinga 100-2a Badogue badogue badogue /g/ badogue
BA Itapetinga 100-4b Badogue badogue badogue /g/ badogue
SE Aracaju 079-3b badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Irecê 085-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Irecê 085-2a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Seabra 089-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Valença 094-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Valença 094-2a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Valença 094-3a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Jequié 095-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Jequié 095-2b Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Jequié 095-4a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Caetité 096-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
BA Caetité 096-2a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Caetité 096-3a Badoque (41) badoque (41) badoque /k/ badogue
BA Caetité 096-4b *(33) Badoque badoque *(33) badoque /k/ badogue
BA Vitória da Conquista 098-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Vitória da Conquista 098-2a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Ilhéus 099-1a *(45)Badoque badoque *(45) badoque /k/ badogue
BA Ilhéus 099-3b Badoque (47) badoque (47) badoque /k/ badogue
BA Ilhéus 099-4b Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Itapetinga 100-1a Badoque/badogue badoque/badogue badoque /k/ badogue
MG Janaúba 128-2b Badoque (4) badoque (4) badoque /k/ badogue
MG Pedra Azul 129-1a Badoque badoque badoque /k/ badogue
BA Carinhanha 097-3b Bedoque bedoque bedoque (outras) badogue
BA Vitória da Conquista 098-3a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Vitória da Conquista 098-4a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Itapetinga 100-3b Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Santa Cruz Cabrália 101-1b Bodoque (52) bodoque (52) bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Santa Cruz Cabrália 101-3b Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Caravelas 102-1a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Caravelas 102-2a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Caravelas 102-3a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
BA Caravelas 102-4a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
GO Goiás 122-3b (26) bodoque bodoque (26) bodoque /ó/ - /k/ badogue
GO Goiás 122-4b (14) bodoque bodoque (14) bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Pedra Azul 129-2b Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Pedra Azul 129-3a Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Teófilo Otoni 133-3b Bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Teófilo Otoni 133-4a Bodoque (32) bodoque (32) bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Patos de Minas 136-1b bodoque bodoque bodoque /ó/ - /k/ badogue
MG Teófilo Otoni 133-1b Budogue budogue budogue (outras) badogue

GO Goiania 123-4b budogue/ budoqui/ buldoqui budogue/ budoqui/ buldoqui
budogue/ budoqui/ buldoqui 
(outras) badogue

TO Pedro Afonso 023-1b baladera (6) baladera (6) baladeira baladeira
TO Pedro Afonso 023-2a baladera baladera baladeira baladeira
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
TO Pedro Afonso 023-3a baladera baladera baladeira baladeira
TO Pedro Afonso 023-4a baladera baladera baladeira baladeira
TO Natividade 024-1a baladera baladera baladeira baladeira
TO Natividade 024-2a baladera baladera baladeira baladeira
TO Natividade 024-3a baladera baladera baladeira baladeira
TO Natividade 024-4a baladera baladera baladeira baladeira
MA Alto Parnaíba 033-1a baladera (3) baladera (3) baladeira baladeira
MA Alto Parnaíba 033-2a baladera baladera baladeira baladeira
MA Alto Parnaíba 033-3a baladera baladera baladeira baladeira
MA Alto Parnaíba 033-4b baladera baladera baladeira baladeira
PI Canto do Buriti 037-1a baladera baladera baladeira baladeira
PI Canto do Buriti 037-2b baladera baladera baladeira baladeira
PI Canto do Buriti 037-3b baladera (4) baladera (4) baladeira baladeira
PI Canto do Buriti 037-4b baladera (5) baladera (5) baladeira baladeira
PI Corrente 038-1b baladeira baladeira baladeira baladeira
PI Corrente 038-2a baladera baladera baladeira baladeira
PI Corrente 038-3a baladera baladera baladeira baladeira
PI Corrente 038-4a baladera baladera baladeira baladeira
PE Afrânio 066-1a Baladera baladera baladeira baladeira
PE Afrânio 066-2a Baladera baladera baladeira baladeira
PE Afrânio 066-3a baliadera baliadera baladeira baladeira
PE Afrânio 066-4a Baladera baladera baladeira baladeira
PE Cabrobó 067-1a baladera baladera baladeira baladeira
PE Cabrobó 067-2a baladera baladera baladeira baladeira
PE Cabrobó 067-3a baladera baladera baladeira baladeira
PE Petrolina 073-1a Baladera baladera baladeira baladeira
PE Petrolina 073-3a Baladêra (10) baladera (10) baladeira baladeira
PE Petrolina 073-4a Baladêra baladera baladeira baladeira
SE Propriá 078-2b Baliadera baliadera baladeira baladeira
SE Propriá 078-3b Baliadêra baliadera baladeira baladeira
SE Aracaju 079-2b baleadera baleadera baladeira baladeira
SE Aracaju 079-3a baleadera baleadera baladeira baladeira
SE Aracaju 079-4a baleadera baleadera baladeira baladeira
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
SE Aracaju 079-5b baleadera baleadera baladeira baladeira
SE Aracaju 079-7b baleadera baleadera baladeira baladeira
SE Estância 080-1b Baleadera baleadera baladeira baladeira
BA Juazeiro 081-1a Baladera baladera baladeira baladeira
BA Juazeiro 081-2a Baladera baladera baladeira baladeira
BA Juazeiro 081-3b Baladera baladera baladeira baladeira
BA Juazeiro 081-4a Baladera baladera baladeira baladeira
BA Jeremoabo 082-3a Baliadêra baliadera baladeira baladeira
BA Barra 084-1a Baliadera baliadera baladeira baladeira
BA Barra 084-2a Baliadera baliadera baladeira baladeira
BA Barra 084-3b Baliadera baliadera baladeira baladeira
BA Barra 084-4b Baliadera baliadera baladeira baladeira
BA Barreiras 087-1a Baladêra baladera baladeira baladeira
BA Barreiras 087-2a Baladera baladera baladeira baladeira
BA Barreiras 087-3a Baladera baladera baladeira baladeira
BA Barreiras 087-4b Baladera baladera baladeira baladeira
BA Carinhanha 097-4b Baladêra (45) baladera (45) baladeira baladeira
MT São Félix do Araguaia 104-1a baladera (5) baladera (5) baladeira baladeira
MT São Félix do Araguaia 104-2b baladeira baladeira baladeira baladeira
MT São Félix do Araguaia 104-3a baladera baladera baladeira baladeira
GO Aruanã 120-3b baladera baladera baladeira baladeira
BA Seabra 089-1b Beca beca beca beca
BA Seabra 089-2a Beca beca beca beca
BA Seabra 089-3a Beca beca beca beca
BA Seabra 089-4b Beca beca beca beca
TO Pedro Afonso 023-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
TO Pedro Afonso 023-2b estilingue estilingue estilingue estilingue
TO Natividade 024-1b estilingue estilingue estilingue estilingue
TO Natividade 024-3b estilingue estilingue estilingue estilingue
MA Alto Parnaíba 033-4a istilingue estilingue estilingue estilingue
PI Canto do Buriti 037-1b estilingue (3) estilingue (3) estilingue estilingue
PI Canto do Buriti 037-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
PI Canto do Buriti 037-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
PI Canto do Buriti 037-4a estilingo estilingo estilingue estilingue
PI Corrente 038-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
PI Corrente 038-3b estilingue (6) estilingue (6) estilingue estilingue
PE Afrânio 066-1c Estilingue estilingue estilingue estilingue
PE Afrânio 066-4b Estilingue estilingue estilingue estilingue
PE Cabrobó 067-1b estilingue (15) estilingue (15) estilingue estilingue
PE Cabrobó 067-2b estilingue estilingue estilingue estilingue
PE Floresta 071-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
PE Floresta 071-2b estilingue estilingue estilingue estilingue
PE Petrolina 073-2a Istilinga estilinga estilingue estilingue
AL Santana do Ipanema 075-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
AL Santana do Ipanema 075-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
AL Santana do Ipanema 075-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
AL Arapiraca 076-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
AL Arapiraca 076-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
AL Maceió 077-1b estilingue estilingue estilingue estilingue
AL Maceió 077-2b estilingue estilingue estilingue estilingue
AL Maceió 077-3b estilingue estilingue estilingue estilingue
AL Maceió 077-5b estilingue estilingue estilingue estilingue
AL Maceió 077-8b estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Aracaju 079-2c estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Aracaju 079-4b estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Aracaju 079-5a estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Aracaju 079-6a estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Aracaju 079-7a estilingue estilingue estilingue estilingue
SE Estância 080-3a Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Juazeiro 081-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Juazeiro 081-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jeremoabo 082-4b Istilingue/ichilingue estilingue estilingue estilingue
BA Euclides da Cunha 083-3b estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Euclides da Cunha 083-4b estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barra 084-1b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barra 084-2b Istilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
BA Barra 084-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barra 084-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Irecê 085-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Irecê 085-2b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Irecê 085-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jacobina 086-1b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jacobina 086-2b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jacobina 086-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jacobina 086-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barreiras 087-1b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barreiras 087-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Barreiras 087-4a Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Alagoinhas 088-1b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Alagoinhas 088-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Alagoinhas 088-3a Istilingui estilingue estilingue estilingue
BA Alagoinhas 088-4b istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Seabra 089-3b istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Seabra 089-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Itaberaba 090-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Itaberaba 090-2b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Itaberaba 090-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santo Amaro 091-1b istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santo Amaro 091-3b istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santo Amaro 091-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santana 092-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santana 092-2a Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santana 092-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santana 092-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Salvador 093-1b estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Salvador 093-5a estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Valença 094-3b istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jequié 095-1b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Jequié 095-2a Estilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
BA Jequié 095-3b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caetité 096-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caetité 096-2b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caetité 096-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caetité 096-4a estinligo estinligo estilingue estilingue
BA Carinhanha 097-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Carinhanha 097-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Carinhanha 097-3a Istilinga estilinga estilingue estilingue
BA Carinhanha 097-4a Istilinga estilinga estilingue estilingue
BA Vitória da Conquista 098-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Vitória da Conquista 098-3b Estilingue estilingue estilingue estilingue
BA Vitória da Conquista 098-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Ilhéus 099-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Ilhéus 099-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Ilhéus 099-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Ilhéus 099-4a Istilingue (49) estilingue (49) estilingue estilingue
BA Itapetinga 100-2b Istiligue estilingue estilingue estilingue
BA Itapetinga 100-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Itapetinga 100-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caravelas 102-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
BA Caravelas 102-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
MT São Félix do Araguaia 104-1b estilingue estilingue estilingue estilingue
MT São Félix do Araguaia 104-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
MT São Félix do Araguaia 104-4a estilinga estilinga estilingue estilingue
GO Porangatu 118-1a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Porangatu 118-2a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Porangatu 118-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Porangatu 118-4a tilingo/estilingo tilingo/estilingo estilingue estilingue
GO São Domingos 119-1a istilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
GO São Domingos 119-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO São Domingos 119-3a istilinga estilinga estilingue estilingue
GO São Domingos 119-4a istilinga estilinga estilingue estilingue
GO Aruanã 120-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Aruanã 120-2a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Aruanã 120-3a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Aruanã 120-4a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Formosa 121-1a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Formosa 121-2a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Formosa 121-3a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Formosa 121-4a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiás 122-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiás 122-2a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiás 122-3a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiás 122-4a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-1a istilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-4a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-5a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-6a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-7a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Goiania 123-8a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Catalão 125-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Catalão 125-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Catalão 125-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
GO Catalão 125-4a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Januária 127-1a Istilinga estilinga estilingue estilingue
MG Januária 127-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Januária 127-3b Istilinga estilinga estilingue estilingue
MG Januária 127-4a Istilinga estilinga estilingue estilingue
MG Janaúba 128-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Janaúba 128-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
MG Janaúba 128-3a Istilingo estilingo estilingue estilingue
MG Janaúba 128-4a Istilinga estilinga estilingue estilingue
MG Pedra Azul 129-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pedra Azul 129-2a Istilingue (8) estilingue (8) estilingue estilingue
MG Pedra Azul 129-3b Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pedra Azul 129-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Unaí 130-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Unaí 130-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Unaí 130-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Unaí 130-4a istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Montes Claros 131-1a Istilinga estilinga estilingue estilingue
MG Montes Claros 131-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Montes Claros 131-3a Istilingue (14) estilingue (14) estilingue estilingue
MG Montes Claros 131-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pirapora 132-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pirapora 132-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pirapora 132-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Pirapora 132-4a Estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Teófilo Otoni 133-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Teófilo Otoni 133-2a Istilingo estilingo estilingue estilingue
MG Teófilo Otoni 133-3a Estilingo (29) estilingo (29) estilingue estilingue
MG Teófilo Otoni 133-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Diamantina 134-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Diamantina 134-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Diamantina 134-3a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Diamantina 134-4a Istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Uberlândia 135-1a istilingue estilingue estilingue estilingue
MG Uberlândia 135-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Uberlândia 135-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Uberlândia 135-4a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Patos de Minas 136-1a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Patos de Minas 136-2a estilingue estilingue estilingue estilingue
MG Patos de Minas 136-3a estilingue estilingue estilingue estilingue
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
MG Patos de Minas 136-4a estilingue estilingue estilingue estilingue
ES Barra de São Francisco 188-1b Istilingue estilingue estilingue estilingue
ES Barra de São Francisco 188-3a Istilingue (6) estilingue (6) estilingue estilingue
ES Barra de São Francisco 188-4a Istilingue (9) estilingue (9) estilingue estilingue
ES São Mateus 189-1a Istilingue estilingue estilingue estilingue
ES São Mateus 189-2a Istilingue estilingue estilingue estilingue
ES São Mateus 189-4b Istilingue estilingue estilingue estilingue
PE Cabrobó 067-3b peteca peteca peteca peteca
PE Cabrobó 067-4a peteca peteca peteca peteca
PE Floresta 071-1b peteca peteca peteca peteca
PE Floresta 071-2a peteca peteca peteca peteca
PE Floresta 071-3a peteca peteca peteca peteca
PE Floresta 071-4b peteca peteca peteca peteca
AL Santana do Ipanema 075-1a Peteca peteca peteca peteca
AL Santana do Ipanema 075-2a Peteca peteca peteca peteca
AL Santana do Ipanema 075-3a Peteca peteca peteca peteca
AL Santana do Ipanema 075-4a Peteca peteca peteca peteca
AL Arapiraca 076-1a Peteca peteca peteca peteca
AL Arapiraca 076-2a Peteca peteca peteca peteca
AL Arapiraca 076-3a Peteca peteca peteca peteca
AL Arapiraca 076-4a Peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-1a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-2a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-3a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-4a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-5a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-6a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-7a peteca peteca peteca peteca
AL Maceió 077-8a peteca peteca peteca peteca
SE Propriá 078-1a Peteca peteca peteca peteca
SE Propriá 078-2a Peteca peteca peteca peteca
SE Propriá 078-3a Peteca peteca peteca peteca
SE Propriá 078-4a Peteca peteca peteca peteca
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
157 - estilingue  - 

original
157 - estilingue  - 

grafemática

157 - estilingue  - 
agrupamento 1 - grupos 

distintos

157 - estilingue  - 
agrupamento 2 - grupo 

único
BA Juazeiro 081-1c Petenga petenga peteca peteca
BA Jeremoabo 082-3c Peteca peteca peteca peteca
BA Itapetinga 100-1b Gancho gancho respostas únicas: gancho respostas únicas: gancho
MG Januária 127-2b Pilota (1) pilota (1) respostas únicas: pilota respostas únicas: pilota
SE Aracaju 079-2a valuapê valuapê respostas únicas: valuapê respostas únicas: valuapê
ES Barra de São Francisco 188-1a Seta (2) seta (2) seta seta
ES Barra de São Francisco 188-2a Seta seta seta seta
ES Barra de São Francisco 188-3b Seta seta seta seta
ES Barra de São Francisco 188-4b Seta seta seta seta
ES São Mateus 189-1b Seta (11) seta (11) seta seta
ES São Mateus 189-2b Seta (13) seta (13) seta seta
ES São Mateus 189-3a Seta seta seta seta
ES São Mateus 189-4a Seta (16) seta (16) seta seta
SE Aracaju 079-1a no no NO NO
BA Jeremoabo 082-1a no no NO NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

BA Valença 094-3a Arara arara arara arara
BA Valença 094-4b Arara arara arara arara
BA Santa Cruz Cabrália 101-3b Arara arara arara arara
MG Montes Claros 131-3a Arara arara arara arara
TO Natividade 024-3a arraia arraia arraia arraia
TO Natividade 024-4a arraias arraia arraia arraia
PI Canto do Buriti 037-2a arraia arraia arraia arraia
PI Canto do Buriti 037-3b arraia arraia arraia arraia
PI Canto do Buriti 037-4b arraia arraia arraia arraia
PE Petrolina 073-1b Arraia arraia arraia arraia
PE Petrolina 073-3a Arraia (11) arraia (11) arraia arraia
AL Maceió 077-4a arraia arraia arraia arraia
AL Maceió 077-7a arraia arraia arraia arraia
SE Propriá 078-3a Arraia arraia arraia arraia
SE Propriá 078-4b Arraia arraia arraia arraia
SE Aracaju 079-3a arraia arraia arraia arraia
SE Aracaju 079-4b arraia arraia arraia arraia
SE Aracaju 079-8a arraia arraia arraia arraia
BA Juazeiro 081-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Juazeiro 081-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Jeremoabo 082-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Barra 084-3b Arraia arraia arraia arraia
BA Barreiras 087-1b Arraia arraia arraia arraia
BA Barreiras 087-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Barreiras 087-4c Arraia arraia arraia arraia
BA Alagoinhas 088-1b Arraias arraia arraia arraia
BA Alagoinhas 088-2b Arraia (17) arraia (17) arraia arraia
BA Alagoinhas 088-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Seabra 089-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Itaberaba 090-2b Arraia arraia arraia arraia
BA Itaberaba 090-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Itaberaba 090-4b Arraia arraia arraia arraia
BA Santo Amaro 091-1a Arraia arraia arraia arraia
BA Santo Amaro 091-3a Arraia arraia arraia arraia
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

BA Santo Amaro 091-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Santana 092-3a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-1a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-2a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-3a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-4a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-5a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-6b arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-7a arraia arraia arraia arraia
BA Salvador 093-8b arraia arraia arraia arraia
BA Valença 094-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Jequié 095-4a Arraia/raia arraia/raia arraia arraia
BA Carinhanha 097-1b Arraia arraia arraia arraia
BA Carinhanha 097-3a Arraia arraia arraia arraia
BA Ilhéus 099-1d Arraia arraia arraia arraia
BA Ilhéus 099-3b Arraia (48) arraia (48) arraia arraia
BA Ilhéus 099-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Itapetinga 100-2b Arraia arraia arraia arraia
BA Itapetinga 100-4b Arraia arraia arraia arraia
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Arraia arraia arraia arraia
BA Caravelas 102-1c Arraia arraia arraia arraia
MT São Félix do Araguaia 104-1b arraia arraia arraia arraia
GO Porangatu 118-1a (9)arraia arraia (9) arraia arraia
GO São Domingos 119-3a arraia arraia arraia arraia
GO São Domingos 119-4a (21) arraia arraia (21) arraia arraia
GO Aruanã 120-1a arraia arraia arraia arraia
GO Aruanã 120-2b arraia arraia arraia arraia
GO Aruanã 120-3a arraia arraia arraia arraia
GO Formosa 121-2b (9) arraia arraia (9) arraia arraia
GO Formosa 121-3a arraia arraia arraia arraia
GO Formosa 121-4a arraia arraia arraia arraia
GO Goiás 122-1a arraia arraia arraia arraia
GO Goiás 122-2a arraia arraia arraia arraia
GO Goiás 122-3a arraia arraia arraia arraia
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

GO Goiás 122-4a (15) arraia arraia (15) arraia arraia
GO Goiania 123-1b arraia arraia arraia arraia
GO Goiania 123-8b (7) arraia arraia (7) arraia arraia
MG Janaúba 128-4a Arraia/raia arraia/raia arraia arraia
MG Pedra Azul 129-3a Arraia arraia arraia arraia
AL Arapiraca 076-3a Raia raia raia arraia
AL Arapiraca 076-4a Raia raia raia arraia
AL Maceió 077-1a raia raia raia arraia
AL Maceió 077-8b raia raia raia arraia
SE Propriá 078-2b Raia raia raia arraia
BA Juazeiro 081-1b Raia raia raia arraia
BA Juazeiro 081-2a Raia (2) raia (2) raia arraia
BA Jeremoabo 082-4a Raia (3) raia (3) raia arraia
BA Euclides da Cunha 083-1b raia raia raia arraia
BA Irecê 085-1b * (15) Raia raia * (15) raia arraia
BA Irecê 085-3b Raia raia raia arraia
BA Jacobina 086-3a Raia raia raia arraia
BA Jacobina 086-4a Raia raia raia arraia
BA Alagoinhas 088-3a raia raia raia arraia
BA Seabra 089-4a Raia raia raia arraia
BA Santana 092-1b Raia raia raia arraia
BA Santana 092-2b Raia raia raia arraia
BA Santana 092-4b Raia raia raia arraia
BA Jequié 095-3a Raia raia raia arraia
BA Carinhanha 097-2a Raia raia raia arraia
BA Vitória da Conquista 098-2c Raia raia raia arraia
BA Vitória da Conquista 098-3b Raia raia raia arraia
BA Vitória da Conquista 098-4b Raia raia raia arraia
BA Itapetinga 100-3b Raia raia raia arraia
GO Goiania 123-2b (1) raia raia (1) raia arraia
GO Goiania 123-3a (3) raia raia (3) raia arraia
GO Goiania 123-4a raia raia raia arraia
GO Goiania 123-5a raia raia raia arraia
GO Goiania 123-6b (6) raia raia (6) raia arraia
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

GO Goiania 123-7b raia raia raia arraia
MG Januária 127-3b Raia raia raia arraia
MG Janaúba 128-1b Raia raia raia arraia
MG Janaúba 128-2b Raia raia raia arraia
MG Pedra Azul 129-1a Raia raia raia arraia
MG Pedra Azul 129-2b Raia (9) raia (9) raia arraia
MG Pedra Azul 129-4b Raia raia raia arraia
MG Pirapora 132-1b Raia raia raia arraia
MG Pirapora 132-3b Raia raia raia arraia
MG Pirapora 132-4a Raia raia raia arraia
MG Teófilo Otoni 133-1c Raia raia raia arraia
MG Teófilo Otoni 133-3c Raia raia raia arraia
ES Barra de São Francisco 188-2b Raia (4) raia (4) raia arraia
BA Itaberaba 090-1b Raia/arraia (27) raia/arraia (27) raia/arraia (27) arraia
BA Santo Amaro 091-3d Avião avião avião avião
GO Goiás 122-1c avião/aviãozinho avião/aviãozinho avião avião
PI Corrente 038-3a balão balão balão balão
BA Caetité 096-3a Balão balão balão balão
ES São Mateus 189-3c Balão (14) balão (14) balão balão
AL Maceió 077-3c carambola carambola carambola carambola
BA Santo Amaro 091-3c carambola carambola carambola carambola
SE Estância 080-1b Cuíca (1) cuíca (1) cuíca cuíca
SE Estância 080-2b Cuíca cuíca cuíca cuíca
SE Estância 080-3a Curica curica cuíca cuíca
SE Estância 080-4a Cuíca cuíca cuíca cuíca
TO Pedro Afonso 023-1b papagaio papagaio papagaio papagaio
TO Pedro Afonso 023-2a papagaio papagaio papagaio papagaio
TO Pedro Afonso 023-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
TO Pedro Afonso 023-4b papagaio papagaio papagaio papagaio
MA Alto Parnaíba 033-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
MA Alto Parnaíba 033-4b papagaio papagaio papagaio papagaio
PI Canto do Buriti 037-4a papagaio papagaio papagaio papagaio
PE Afrânio 066-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
PE Cabrobó 067-2b papagaio papagaio papagaio papagaio



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 571

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

PE Floresta 071-1a papagaio papagaio papagaio papagaio
PE Floresta 071-2b papagaio papagaio papagaio papagaio
AL Maceió 077-5b papagaio papagaio papagaio papagaio
AL Maceió 077-8c papagaio papagaio papagaio papagaio
SE Aracaju 079-6b papagaio papagaio papagaio papagaio
SE Aracaju 079-7a papagaio papagaio papagaio papagaio
SE Aracaju 079-8b papagaio papagaio papagaio papagaio
SE Estância 080-4c Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Juazeiro 081-3b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Juazeiro 081-4b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Euclides da Cunha 083-3b papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Seabra 089-2b papagai papagaio papagaio papagaio
BA Seabra 089-3b Papagaio (22) papagaio (22) papagaio papagaio
BA Seabra 089-4b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Santo Amaro 091-4b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Santana 092-3b papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Santana 092-4c Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Caetité 096-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Vitória da Conquista 098-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-1b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-3b Papagaio papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-4a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MT São Félix do Araguaia 104-2b papagaio papagaio papagaio papagaio
MT São Félix do Araguaia 104-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
MT São Félix do Araguaia 104-4b papagaio (9) papagaio (9) papagaio papagaio
GO Porangatu 118-2b papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Porangatu 118-3b papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Aruanã 120-4a papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Goiás 122-1d papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Goiás 122-4b papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Goiania 123-7a papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Goiania 123-8a papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Catalão 125-1b papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Catalão 125-2b papagaio papagaio papagaio papagaio



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 572

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

GO Catalão 125-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
GO Catalão 125-4b papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Januária 127-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Januária 127-3a Papagaio (11) papagaio (11) papagaio papagaio
MG Januária 127-4b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Janaúba 128-4b Papagaio (6) papagaio (6) papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-1c Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-2a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-3b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-4a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Unaí 130-1b *(1)papagaio papagaio *(1) papagaio papagaio
MG Unaí 130-2b papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Unaí 130-3a papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Montes Claros 131-1a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Montes Claros 131-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Montes Claros 131-3b Papagai (15) papagai (15) papagaio papagaio
MG Pirapora 132-2b Papagaio (21) papagaio (21) papagaio papagaio
MG Pirapora 132-3a Papagaio (22) papagaio (22) papagaio papagaio
MG Teófilo Otoni 133-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Teófilo Otoni 133-3a Papagaio (30) papagaio (30) papagaio papagaio
MG Teófilo Otoni 133-4a Papagaio (33) papagaio (33) papagaio papagaio
MG Diamantina 134-1b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Diamantina 134-2b Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Diamantina 134-3a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Diamantina 134-4a Papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Uberlândia 135-1b papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Uberlândia 135-2a *(14) papagaio papagaio *(14) papagaio papagaio
MG Uberlândia 135-3a *(17)papagaio papagaio *(17) papagaio papagaio
MG Uberlândia 135-4a papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Patos de Minas 136-1b *(20) papagaio papagaio *(20) papagaio papagaio
MG Patos de Minas 136-2b papagaio papagaio papagaio papagaio
MG Patos de Minas 136-3b *(26) papagaio papagaio *(26) papagaio papagaio
MG Patos de Minas 136-4b papagaio papagaio papagaio papagaio
ES Barra de São Francisco 188-1b Papagaio papagaio papagaio papagaio



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 573

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

ES Barra de São Francisco 188-3b Papagaio papagaio papagaio papagaio
ES Barra de São Francisco 188-4a Papagaio papagaio papagaio papagaio
ES São Mateus 189-1b Papagaio papagaio papagaio papagaio
ES São Mateus 189-3b Papagaio papagaio papagaio papagaio
ES São Mateus 189-4a Papagaio (17) papagaio (17) papagaio papagaio
BA Jequié 095-2b Peixinho peixinho peixinho peixinho 
BA Ilhéus 099-1a Peixinho  (46) peixinho  (46) peixinho peixinho 
MG Teófilo Otoni 133-1b Pião pião pião pião
ES São Mateus 189-1c Pião pião pião pião
TO Pedro Afonso 023-1a pipa pipa pipa pipa
TO Pedro Afonso 023-2b pipa pipa pipa pipa
TO Pedro Afonso 023-4a pipa pipa pipa pipa
TO Natividade 024-1a pipa pipa pipa pipa
TO Natividade 024-3b pipa pipa pipa pipa
MA Alto Parnaíba 033-1a pipa pipa pipa pipa
MA Alto Parnaíba 033-4a pipa pipa pipa pipa
PI Canto do Buriti 037-1a pipa pipa pipa pipa
PI Canto do Buriti 037-3a pipa pipa pipa pipa
PI Canto do Buriti 037-4c pipa pipa pipa pipa
PI Corrente 038-1a pipa pipa pipa pipa
PI Corrente 038-2a pipa pipa pipa pipa
PI Corrente 038-4a pipa pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-1a pipa pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-2a Pipa pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-3b pipa pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-4a pipa pipa pipa pipa
PE Cabrobó 067-1a pipa pipa pipa pipa
PE Cabrobó 067-2a pipa pipa pipa pipa
PE Floresta 071-2a pipa pipa pipa pipa
PE Floresta 071-3a pipa pipa pipa pipa
PE Floresta 071-4a pipa pipa pipa pipa
PE Petrolina 073-1a Pipa (6) pipa (6) pipa pipa
PE Petrolina 073-2a Pipa pipa pipa pipa
PE Petrolina 073-3c Pipa pipa pipa pipa



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 574

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

PE Petrolina 073-4a Pipa pipa pipa pipa
AL Santana do Ipanema 075-1a Pipa pipa pipa pipa
AL Santana do Ipanema 075-2a Pipa pipa pipa pipa
AL Santana do Ipanema 075-3a Pipa pipa pipa pipa
AL Santana do Ipanema 075-4a Pipa pipa pipa pipa
AL Arapiraca 076-1a Pipa pipa pipa pipa
AL Arapiraca 076-2a Pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-1b pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-2a pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-3b pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-4b pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-5a pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-6a pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-7b pipa pipa pipa pipa
AL Maceió 077-8a pipa pipa pipa pipa
SE Propriá 078-1a Pipa pipa pipa pipa
SE Propriá 078-2a Pipa pipa pipa pipa
SE Propriá 078-4a Pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-2a pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-3b pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-4a pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-5a pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-6a pipa pipa pipa pipa
SE Aracaju 079-7b pipa pipa pipa pipa
SE Estância 080-1a Pipa pipa pipa pipa
SE Estância 080-2a pipa pipa pipa pipa
SE Estância 080-3b Pipa pipa pipa pipa
SE Estância 080-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Juazeiro 081-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Juazeiro 081-2b Pipa(2) pipa (2) pipa pipa
BA Jeremoabo 082-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Jeremoabo 082-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Euclides da Cunha 083-1a pipa pipa pipa pipa
BA Euclides da Cunha 083-2a pipa pipa pipa pipa



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 575

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

BA Euclides da Cunha 083-3a pipa pipa pipa pipa
BA Euclides da Cunha 083-4a pipa pipa pipa pipa
BA Barra 084-1b Pipa pipa pipa pipa
BA Barra 084-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Barra 084-3c Pipa pipa pipa pipa
BA Barra 084-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Irecê 085-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Irecê 085-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Irecê 085-3a Pipa (9) pipa (9) pipa pipa
BA Irecê 085-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Jacobina 086-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Jacobina 086-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Barreiras 087-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Barreiras 087-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Barreiras 087-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Alagoinhas 088-1a Pipas pipa pipa pipa
BA Alagoinhas 088-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Alagoinhas 088-3b Pipa pipa pipa pipa
BA Alagoinhas 088-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Seabra 089-1a Pipa (20) pipa (20) pipa pipa
BA Seabra 089-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Itaberaba 090-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Itaberaba 090-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Itaberaba 090-3c Pipa (28) pipa (28) pipa pipa
BA Santo Amaro 091-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Santo Amaro 091-3b * (24)Pipa pipa * (24) pipa pipa
BA Santo Amaro 091-4c Pipa pipa pipa pipa
BA Santana 092-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Santana 092-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Santana 092-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Salvador 093-1b pipa pipa pipa pipa
BA Salvador 093-3b pipa pipa pipa pipa
BA Salvador 093-4b pipa pipa pipa pipa
BA Salvador 093-6a pipa pipa pipa pipa



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 576

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

BA Salvador 093-8a pipa pipa pipa pipa
BA Valença 094-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Valença 094-2a Pipas pipa pipa pipa
BA Jequié 095-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Jequié 095-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Jequié 095-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Caetité 096-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Caetité 096-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Caetité 096-3b Pipa pipa pipa pipa
BA Caetité 096-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Carinhanha 097-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Carinhanha 097-3b *(35) Pipa pipa *(35) pipa pipa
BA Carinhanha 097-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-3a Pipa pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Ilhéus 099-1c Pipa pipa pipa pipa
BA Ilhéus 099-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Ilhéus 099-3a Pipa pipa pipa pipa
BA Ilhéus 099-4b Pipa pipa pipa pipa
BA Itapetinga 100-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Itapetinga 100-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Itapetinga 100-3a Pipa pipa pipa pipa
BA Itapetinga 100-4a Pipa pipa pipa pipa
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Pipa pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-1a Pipa pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-2a Pipa pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-3a Pipa pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-4b Pipa pipa pipa pipa
MT São Félix do Araguaia 104-1a pipa (6) pipa (6) pipa pipa
MT São Félix do Araguaia 104-2a pipa pipa pipa pipa



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 577

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

MT São Félix do Araguaia 104-4a pipa pipa pipa pipa
GO Porangatu 118-1b pipa pipa pipa pipa
GO Porangatu 118-2a pipa pipa pipa pipa
GO Porangatu 118-3a pipa pipa pipa pipa
GO Porangatu 118-4a pipa pipa pipa pipa
GO São Domingos 119-1a pipa pipa pipa pipa
GO São Domingos 119-2a pipa pipa pipa pipa
GO Aruanã 120-1b pipa pipa pipa pipa
GO Aruanã 120-2a pipa pipa pipa pipa
GO Aruanã 120-3b pipa pipa pipa pipa
GO Aruanã 120-4b pipa pipa pipa pipa
GO Formosa 121-1a pipa pipa pipa pipa
GO Formosa 121-2a pipa pipa pipa pipa
GO Goiás 122-1b pipa pipa pipa pipa
GO Goiás 122-3b (27) pipa pipa (27) pipa pipa
GO Goiania 123-1a pipa pipa pipa pipa
GO Goiania 123-2a pipa pipa pipa pipa
GO Goiania 123-3b pipa pipa pipa pipa
GO Goiania 123-4b pipa pipa pipa pipa
GO Goiania 123-5b (5) pipa pipa (5) pipa pipa
GO Goiania 123-6a pipa pipa pipa pipa
GO Goiania 123-7c pipa pipa pipa pipa
GO Catalão 125-1a pipa pipa pipa pipa
GO Catalão 125-2a pipa pipa pipa pipa
GO Catalão 125-4a pipa pipa pipa pipa
MG Januária 127-1a Pipa pipa pipa pipa
MG Januária 127-2a Pipa (2) pipa (2) pipa pipa
MG Januária 127-4a Pipa pipa pipa pipa
MG Janaúba 128-1a Pipa pipa pipa pipa
MG Janaúba 128-2a Pipa pipa pipa pipa
MG Janaúba 128-3a Pipa pipa pipa pipa
MG Pedra Azul 129-1b Pipa pipa pipa pipa
MG Unaí 130-1a pipa pipa pipa pipa
MG Unaí 130-2a *(2)pipa pipa *(2) pipa pipa



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 578

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

MG Unaí 130-3b *( 6) pipa pipa *(6) pipa pipa
MG Unaí 130-4a pipa pipa pipa pipa
MG Montes Claros 131-1b Pipa pipa pipa pipa
MG Montes Claros 131-2a Pipa (13) pipa (13) pipa pipa
MG Montes Claros 131-3c Pipa pipa pipa pipa
MG Montes Claros 131-4a Pipa pipa pipa pipa
MG Pirapora 132-1a Pipa (20) pipa (20) pipa pipa
MG Pirapora 132-2a Pipa pipa pipa pipa
MG Pirapora 132-4b Pipa pipa pipa pipa
MG Teófilo Otoni 133-1a Pipa pipa pipa pipa
MG Teófilo Otoni 133-2a Pipa pipa pipa pipa
MG Teófilo Otoni 133-3b Pipa pipa pipa pipa
MG Teófilo Otoni 133-4b Pipa pipa pipa pipa
MG Diamantina 134-1a Pipa (34) pipa (34) pipa pipa
MG Diamantina 134-2a Pipa pipa pipa pipa
MG Diamantina 134-3b Pipa pipa pipa pipa
MG Diamantina 134-4b Pipa pipa pipa pipa
MG Uberlândia 135-1a *(12)pipa pipa *(12) pipa pipa
MG Uberlândia 135-2b pipa pipa pipa pipa
MG Uberlândia 135-3b pipa pipa pipa pipa
MG Uberlândia 135-4b *(18)pipa pipa *(18) pipa pipa
MG Patos de Minas 136-1a pipa pipa pipa pipa
MG Patos de Minas 136-2a *(23) pipa pipa *(23) pipa pipa
MG Patos de Minas 136-3a pipa pipa pipa pipa
MG Patos de Minas 136-4a pipa pipa pipa pipa
ES Barra de São Francisco 188-1a Pipa (3) pipa (3) pipa pipa
ES Barra de São Francisco 188-2a Pipa pipa pipa pipa
ES Barra de São Francisco 188-3a Pipa (7) pipa (7) pipa pipa
ES Barra de São Francisco 188-4b Pipa pipa pipa pipa
ES São Mateus 189-1a Pipa (12) pipa (12) pipa pipa
ES São Mateus 189-2a Pipa pipa pipa pipa
ES São Mateus 189-3a Pipa pipa pipa pipa
ES São Mateus 189-4b Pipa pipa pipa pipa
MG Diamantina 134-3c Bandeja bandeja respostas únicas: bandeja respostas únicas: bandeja



APÊNDICE H - Quadro geral de ocorrências de Pipa - agrupamentos 579

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
158 - pipa  - 

original
158 - pipa - 
grafemática

158 - pipa  - agrupamento 1 - 
grupos distintos

158 - pipa  - agrupamento 2 - 
grupo único

PE Afrânio 066-4b Banderinha banderinha respostas únicas: banderinha respostas únicas: banderinha 
PE Afrânio 066-4c banderola banderola respostas únicas: banderola respostas únicas: banderola
PE Petrolina 073-1c Biquito biquito respostas únicas: biquito respostas únicas: biquito
MG Uberlândia 135-3c cartola cartola respostas únicas: cartola respostas únicas: cartola
BA Ilhéus 099-1b Caxote caxote respostas únicas: caxote respostas únicas: caxote
AL Maceió 077-3a índio índio respostas únicas: índio respostas únicas: índio
PE Cabrobó 067-4a lôro loro respostas únicas: loro respostas únicas: loro
PE Petrolina 073-3b Mucêgo mucêgo respostas únicas: mucêgo respostas únicas: mucêgo
BA Jeremoabo 082-3b Piriquito periquito respostas únicas: periquito respostas únicas: periquito
BA Barra 084-3a Surú suru sura/suru/surucu suru
BA Barra 084-4a Surú suru sura/suru/surucu suru
BA Itaberaba 090-4a Suru suru sura/suru/surucu suru
BA Barreiras 087-1c Suru/ suru balão(12) Suru/ suru balão(12) sura/suru/surucu (12) suru
BA Barreiras 087-4a Suru (15) suru (15) sura/suru/surucu (15) suru
BA Itaberaba 090-3b Sura/suru (28) sura/suru (28) sura/suru/surucu (28) suru
BA Barra 084-1a Surú (4) suru (4) sura/suru/surucu (4) suru
BA Caetité 096-1b *(32)Surucu surucu *(32) sura/suru/surucu *(32) suru
TO Natividade 024-2a ns ns NS/NO NS/NO
MA Alto Parnaíba 033-2a no no NS/NO NS/NO
PE Cabrobó 067-3a no no NS/NO NS/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NO NS/NO



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 580

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
MG Montes Claros 131-1a Arara arara arara 
MG Montes Claros 131-4a Arara (18) arara (18) arara 
PI Canto do Buriti 037-2a arraia arraia arraia
AL Maceió 077-8b raia raia arraia
BA Jeremoabo 082-4a Raia raia arraia
BA Euclides da Cunha 083-3a arraia arraia arraia
BA Irecê 085-1a Raia (7) raia (7) arraia
BA Irecê 085-3a Raia raia arraia
BA Irecê 085-4a Arraia/raia arraia/raia arraia
BA Jacobina 086-1a Arraia arraia arraia
BA Barreiras 087-1a Arraia (12) arraia (12) arraia
BA Seabra 089-1a Arraia/raia arraia/raia arraia
BA Seabra 089-4a raia raia arraia
BA Itaberaba 090-2b Arraia arraia arraia
BA Santo Amaro 091-2a Arraia arraia arraia
BA Santana 092-1a Arraia arraia arraia
BA Santana 092-3a Arraia arraia arraia
BA Santana 092-4b Raia raia arraia
BA Jequié 095-4b Arraia arraia arraia
BA Caetité 096-2a Arraia arraia arraia
BA Vitória da Conquista 098-4b Raia raia arraia
BA Itapetinga 100-1a Raia raia arraia
BA Itapetinga 100-1b Arraia arraia arraia
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Arraia arraia arraia
GO São Domingos 119-4a (21) arraia arraia (21) arraia
GO Goiás 122-3a arraia arraia arraia
GO Goiás 122-4a arraia arraia arraia
GO Catalão 125-2a raia raia arraia
GO Catalão 125-2b raio raio arraia
MG Januária 127-3b Raia raia arraia
MG Pedra Azul 129-2a Raia raia arraia



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 581

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
MG Pirapora 132-3a Raia raia arraia
MG Uberlândia 135-3a rainha rainha arraia
MA Alto Parnaíba 033-2a aviãozinho de papel (1) aviãozinho de papel (1) avião
AL Santana do Ipanema 075-3a Avião avião avião
AL Maceió 077-2a avião avião avião
AL Maceió 077-4a avião/aviãozinho avião/aviãozinho avião
SE Propriá 078-4a Avião avião avião
SE Estância 080-1a Aviãozinho aviãozinho avião
BA Barra 084-1a Aviãozinho aviãozinho avião
BA Salvador 093-8c aviãozinho aviãozinho avião
BA Caetité 096-2b Aviãozinho aviãozinho avião
MA Alto Parnaíba 033-3a balão balão balão
BA Seabra 089-1b *(20) balão balão *(20) balão
BA Seabra 089-3a Balão (23) balão (23) balão
BA Santo Amaro 091-1a Bicudo bicudo bicudo
BA Santo Amaro 091-4b Bicudo bicudo bicudo
BA Itaberaba 090-3b Capota capota capota
BA Itaberaba 090-1b Capota capota capota 
BA Juazeiro 081-1a mucêgo morcego morcego
BA Juazeiro 081-3a *(3) mucêgo morcego *(3) morcego
BA Juazeiro 081-4a (10) mucêgo morcego (10) morcego
MA Alto Parnaíba 033-1a papagaio papagaio papagaio
PE Afrânio 066-3a papagaio papagaio papagaio
PE Cabrobó 067-1a papagaio (16) papagaio (16) papagaio
PE Floresta 071-2b papagaio papagaio papagaio
AL Maceió 077-4b papagaio papagaio papagaio
AL Maceió 077-8c papagaio papagaio papagaio
SE Propriá 078-3a Papagaio papagaio papagaio
SE Aracaju 079-3a papagaio papagaio papagaio
SE Aracaju 079-5a papagaio papagaio papagaio



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 582

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
SE Estância 080-4a Papagaio papagaio papagaio
BA Alagoinhas 088-4b Papagaio papagaio papagaio
BA Seabra 089-2b Papagaio papagaio papagaio
BA Seabra 089-3b Papagaio (22) papagaio (22) papagaio
BA Santana 092-2a Papagaio papagaio papagaio
BA Santana 092-3b Papagaio papagaio papagaio
BA Santana 092-4c Papagaio papagaio papagaio
BA Salvador 093-8b papagaio papagaio papagaio
BA Jequié 095-3a Papagaio papagaio papagaio
BA Ilhéus 099-3a Papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-1a Papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-3b Papagaio papagaio papagaio
BA Caravelas 102-4a Papagaio papagaio papagaio
MT São Félix do Araguaia 104-2b mesma coisa papagaio papagaio
GO Porangatu 118-2a (2) papagalho papagalho (2) papagaio
GO Porangatu 118-3a papagaio papagaio papagaio
MG Januária 127-3a Papagaio papagaio papagaio
MG Januária 127-4b Papagaio papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-3a Papagaio papagaio papagaio
MG Pedra Azul 129-4a Papagaio papagaio papagaio
MG Unaí 130-1a papagaio papagaio papagaio
MG Unaí 130-3a mesma coisa papagaio papagaio
MG Unaí 130-3c papagaio papagaio papagaio
MG Uberlândia 135-2a papagaia papagaia papagaio
MG Uberlândia 135-4a papagainho papagainho papagaio
MG Patos de Minas 136-2b papagainho papagainho papagaio
ES Barra de São Francisco 188-3a Papagaio papagaio papagaio
ES Barra de São Francisco 188-4a Papagaio papagaio papagaio
ES São Mateus 189-4a Papagaio papagaio papagaio
BA Jacobina 086-3a Priquito priquito periquito
BA Jacobina 086-4a Priquito priquito periquito



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 583

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
BA Alagoinhas 088-1a * (19) Piriquito piriquito *(19) periquito
BA Alagoinhas 088-2a Piriquito piriquito periquito
BA Alagoinhas 088-3a Piriquito piriquito periquito
BA Alagoinhas 088-4a Periquito periquito periquito
BA Itaberaba 090-1a Piriquitinho piriquitinho periquito
BA Itaberaba 090-3a Priquito priquito periquito
BA Itaberaba 090-4a Piriquito piriquito periquito
BA Santo Amaro 091-1b Piriquito piriquito periquito
BA Santo Amaro 091-4a Piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-1a piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-2a piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-3a piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-4a piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-7a piriquito piriquito periquito
BA Salvador 093-8a piriquito piriquito periquito
BA Valença 094-2a Piriquito piriquito periquito
BA Valença 094-3a Periquito periquito periquito
BA Valença 094-4a Piriquito piriquito periquito
BA Jequié 095-1a Piriquito piriquito periquito
BA Ilhéus 099-1a Piriquito piriquito periquito
BA Ilhéus 099-3b Piriquito piriquito periquito
BA Itapetinga 100-4a Piriquito piriquito periquito
TO Pedro Afonso 023-1a pipa pipa pipa
TO Pedro Afonso 023-3a pipinha/pipa pipinha/pipa pipa
TO Natividade 024-4a pipa pipa pipa
MA Alto Parnaíba 033-3b pipa pipa pipa
PI Canto do Buriti 037-1a pipa pipa pipa
PI Canto do Buriti 037-4a pipa pipa pipa
PI Corrente 038-1a pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-1a pipa pipa pipa
PE Afrânio 066-2a Pipa pipa pipa



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 584

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
PE Afrânio 066-3b pipa pipa pipa
PE Floresta 071-1a pipa pipa pipa
PE Floresta 071-2a pipa pipa pipa
PE Floresta 071-3a pipa pipa pipa
AL Maceió 077-3a pipa/pipazinha pipa/pipazinha pipa
AL Maceió 077-5a pipa pipa pipa
AL Maceió 077-6a pipa pipa pipa
AL Maceió 077-8a pipa pipa pipa
SE Propriá 078-1a Pipa pipa pipa
SE Propriá 078-2a Pipa pipa pipa
BA Euclides da Cunha 083-2a pipa pipa pipa
BA Irecê 085-3b Pipa (9) pipa (9) pipa
BA Jacobina 086-2a pipa pipa pipa
BA Seabra 089-2a * (21)Pipa pipa *(21) pipa
BA Itaberaba 090-2a Pipa pipa pipa
BA Santana 092-4a Pipa (34) pipa (34) pipa
BA Salvador 093-5a pipa pipa pipa
BA Salvador 093-6a pipa pipa pipa
BA Valença 094-1a pipa pipa pipa
BA Jequié 095-2a Pipa pipa pipa
BA Jequié 095-4a Pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-2a Pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-3a Pipa pipa pipa
BA Vitória da Conquista 098-4a * (43) Pipa pipa *(43) pipa
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-2a Pipa pipa pipa
BA Caravelas 102-3a Pipa pipa pipa
MT São Félix do Araguaia 104-2a mesma coisa pipa pipa
MT São Félix do Araguaia 104-4a pipa (10) pipa (10) pipa
GO Porangatu 118-3b pipa pipa pipa
GO Catalão 125-3a pipa pipa pipa



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 585

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
MG Januária 127-1a Pipa pipa pipa
MG Januária 127-2a Pipa de papel pipa de papel pipa
MG Januária 127-4a Pipa pipa pipa
MG Pedra Azul 129-1a Pipa pipa pipa
MG Unaí 130-3b pipa pipa pipa
MG Unaí 130-3b mesma coisa pipa pipa
MG Montes Claros 131-2a Pipa/Pipa de papel pipa/pipa de papel pipa
MG Montes Claros 131-4b Pipa pipa pipa
MG Pirapora 132-4a Pipa pipa pipa
MG Uberlândia 135-4b pipazinha pipazinha pipa
MG Patos de Minas 136-2a pipinha pipinha pipa
MG Patos de Minas 136-3a o mesmo pipa pipa
AL Maceió 077-1a ratinho ratinho ratinho
BA Vitória da Conquista 098-1a Ratim ratim ratinho
GO Formosa 121-1a ratinho ratinho ratinho
MG Unaí 130-1b *(1)ratinha ratinha *(1) ratinho
MG Unaí 130-2a ratinha ratinha ratinho
MG Uberlândia 135-1a ratinha ratinha ratinho
MG Patos de Minas 136-1a ratinha ratinha ratinho
ES Barra de São Francisco 188-1a Ratim ratim ratinho
ES Barra de São Francisco 188-2a Ratinho ratinho ratinho
ES São Mateus 189-1a Ratinho ratinho ratinho
ES São Mateus 189-2a Ratinho ratinho ratinho
ES São Mateus 189-3a Ratinho ratinho ratinho
BA Barra 084-2a Surú suru suru
BA Barreiras 087-2a Suru suru suru
BA Barreiras 087-3a Suru suru suru
BA Caetité 096-4a Surucu surucu suru
BA Vitória da Conquista 098-1b Sureca sureca suru
BA Itapetinga 100-3a sureco sureco suru



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 586

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
MT São Félix do Araguaia 104-1a bandera (7) bandera (7) respostas únicas: bandera (7)
BA Euclides da Cunha 083-4a * (54) barco barco *(54) respostas únicas: barco *(54) 
BA Caetité 096-1a Bico-de-papagaio bico-de-papagaio respostas únicas: bico-de-papagaio 
AL Maceió 077-7a caxa caxa respostas únicas: caixa
AL Arapiraca 076-4a Camaleão/Camaliãozinho camaleão/camaliãozinho respostas únicas: camaleão/camaliãozinho
GO Goiás 122-1a cochim cochim respostas únicas: cochim
TO Pedro Afonso 023-4a curiquinha curiquinha respostas únicas: curiquinha
BA Carinhanha 097-3a Gaivota gaivota respostas únicas: gaivota
BA Barra 084-4a jereca/jerequinha jereca/jerequinha respostas únicas: jereca/jerequinha
MG Diamantina 134-1a Mutuca mutuca respostas únicas: mutuca
ES Barra de São Francisco 188-4b Papavento papavento respostas únicas: papavento
BA Carinhanha 097-1a Rapinha rapinha respostas únicas: rapinha
GO Goiania 123-2a teleco teleco respostas únicas: teleco
TO Pedro Afonso 023-2a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-1a ns ns NS/NL/NO
TO Natividade 024-2a ns ns NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-4a no no NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-3a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-4a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-2a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-3a no no NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-4a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-4a nl nl NS/NL/NO
PE Petrolina 073-1a no no NS/NL/NO
PE Petrolina 073-2a no no NS/NL/NO
PE Petrolina 073-3a no no NS/NL/NO



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 587

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
PE Petrolina 073-4a no no NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-1a no no NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-2a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-4a no no NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-1a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-2a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO
SE Aracaju 079-2a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-4a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-6a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-7a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-8a ns ns NS/NL/NO
SE Estância 080-2a no no NS/NL/NO
SE Estância 080-3a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-2a no no NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-1a *(5) ns ns *(5) NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-2a ns ns NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-3a ns ns NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-1a ns ns NS/NL/NO
BA Barra 084-3a no no NS/NL/NO
BA Irecê 085-2a ns ns NS/NL/NO
BA Barreiras 087-4a ns ns NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-3a no no NS/NL/NO
BA Caetité 096-3a nl nl NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a ns ns NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-4a nl nl NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-2a ns ns NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-4a no no NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-2a no no NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 588

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a ns ns NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-3a no no NS/NL/NO
GO Porangatu 118-1a ns ns NS/NL/NO
GO Porangatu 118-4a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-1a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-2a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-1a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-2a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-3a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-4a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-2a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-3a ns ns NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a no no NS/NL/NO
GO Goiás 122-2a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-1a no no NS/NL/NO
GO Goiania 123-3a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-4a no no NS/NL/NO
GO Goiania 123-5a no no NS/NL/NO
GO Goiania 123-6a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-7a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-8a ns ns NS/NL/NO
GO Catalão 125-1a no no NS/NL/NO
GO Catalão 125-4a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-1a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-2a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-4a ns ns NS/NL/NO
MG Unaí 130-4a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-3a nl nl NS/NL/NO
MG Pirapora 132-1a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE I - Quadro geral de ocorrências de Pipa (sem varetas) - agrupamentos 589

Esta- 
do Localidade Infor-

mante
159 - pipa  (sem varetas) - 

original
159 - pipa (sem varetas) - 

grafemática
159 - pipa  (sem varetas) - 

agrupamento 1
MG Pirapora 132-2a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-1a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-2a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-3a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-4a ns ns NS/NL/NO
MG Diamantina 134-2a ns ns NS/NL/NO
MG Diamantina 134-3a ns ns NS/NL/NO
MG Diamantina 134-4a ns ns NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-4a *(30) nl nl *(30) NS/NL/NO



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 590

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3
BA Barreiras 087-3a Bacondê bacondê bacondê bacondê bacondê
BA Carinhanha 097-3a Bacondê bacondê bacondê bacondê bacondê
GO São Domingos 119-4a bacondê bacondê bacondê bacondê bacondê
MG Janaúba 128-2a Maria Bacondê bacondê bacondê bacondê bacondê
TO Natividade 024-4b brincar de bicho brincar de bicho bicho bicho bicho
BA Itaberaba 090-2a Bicho bicho bicho bicho bicho
BA Itaberaba 090-3a Bicho bicho bicho bicho bicho
PE Petrolina 073-2a Cobra-cega (9) cobra-cega (9) cobra-cega (9) cobra-cega (9) cobra-cega
BA Juazeiro 081-1a *(1) cobra-cega cobra-cega *(1) cobra-cega *(1) cobra-cega *(1) cobra-cega
BA Irecê 085-1a cobrinha-cega (8) cobrinha-cega (8) cobra-cega (8) cobra-cega (8) cobra-cega
BA Irecê 085-4a Cobra-cega (10) cobra-cega (10) cobra-cega (10) cobra-cega (10) cobra-cega
BA Alagoinhas 088-3a Cabra-cega (19) cabra-cega (19) cobra-cega (19) cobra-cega (19) cobra-cega
BA Salvador 093-6a pega-pega pega-pega pega-pega pega-pega pega-pega

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-3b Pega-pega pega-pega pega-pega pega-pega pega-pega

BA Salvador 093-4a picula picula picula picula picula
BA Valença 094-3a Picula (37) picula (37) picula (37) picula (37) picula
GO Goiania 123-4a pique pique pique pique pique
GO Goiania 123-7b pique pique pique pique pique
MG Unaí 130-4b pique pique pique pique pique
MG Januária 127-4b Pique-pique (3) pique-pique (3) pique-pique (3) pique(3) pique 
ES São Mateus 189-4a Pique pique pique pique pique 

MG Janaúba 128-1a Brincá de gato brincar de gato 
respostas únicas: 
brincar de gato 

respostas únicas: brincar 
de gato 

respostas únicas: brincar 
de gato 

SE Aracaju 079-3a brincar de manja brincar de manja
respostas únicas: 
brincar de manja

respostas únicas: brincar 
de manja

respostas únicas: brincar 
de manja

BA Itapetinga 100-4a Brincá de tonga brincar de tonga 
respostas únicas: 
brincar de tonga 

respostas únicas: brincar 
de tonga 

respostas únicas: brincar 
de tonga 

BA Santana 092-4a Gingolô/ joongolô gingolô/ jongolô (35)
respostas únicas: 
gingolô/ jongolô (35)

respostas únicas: 
gingolô/ jongolô (35)

respostas únicas: gingolô/ 
jongolô

BA Santo Amaro 091-3a Nego fugido nego fugido 
respostas únicas: nego 
fugido 

respostas únicas: nego 
fugido 

respostas únicas: nego 
fugido 



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 591

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

AL
Santana do 
Ipanema 075-4a O rabo da gata o rabo da gata

respostas únicas: o 
rabo da gata

respostas únicas: o rabo 
da gata

respostas únicas: o rabo 
da gata

TO Pedro Afonso 023-3a pau-doce(4) pau-doce (4)
respostas únicas: pau-
doce (4)

respostas únicas: pau-
doce (4)

respostas únicas: pau-
doce

ES São Mateus 189-4b Picolê picolê respostas únicas: picolê respostas únicas: picolê respostas únicas: picolê

TO Pedro Afonso 023-4a pinta-escura pinta-escura
respostas únicas: pinta-
escura

respostas únicas: pinta-
escura

respostas únicas: pinta-
escura

BA Barra 084-3a Role role respostas únicas: role respostas únicas: role respostas únicas: role 

BA Seabra 089-1a tao-tao tao-tao 
respostas únicas: tao-
tao respostas únicas: tao-tao respostas únicas: tao-tao 

PI Canto do Buriti 037-4b trisca trisca respostas únicas: trisca respostas únicas: trisca respostas únicas: trisca

TO Pedro Afonso 023-2a esconda esconda esconda esconda (indicar em nota) sema "esconder"

TO Natividade 024-1a de escondi de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

TO Natividade 024-2a de esconde-esconde de esconde-esconde
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

TO Natividade 024-3a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

TO Natividade 024-4a

brincar de 
esconder/esconde-
esconde

brincar de 
esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

MA Alto Parnaíba 033-1a brincá de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MA Alto Parnaíba 033-2a escondê esconder esconder esconder sema "esconder"

MA Alto Parnaíba 033-3a
brincar de esconder 
(2) brincar de esconder (2)

(brincar de/brincadeira 
de) esconder (2) esconder (2) sema "esconder"

PI Canto do Buriti 037-1a siscondê se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 592

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

PI Canto do Buriti 037-2a brincá de siscondê brincar de se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PI Canto do Buriti 037-3a brincá de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

PI Canto do Buriti 037-4a brinca de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

PI Corrente 038-1a esconderijo esconderijo esconderijo esconderijo sema "esconder"

PI Corrente 038-2a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PI Corrente 038-4a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Afrânio 066-1a Brincá de siscondê brincar de se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PE Afrânio 066-2a Siscondê se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PE Afrânio 066-3a isconde-isconde esconde-esconde
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Afrânio 066-4a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Cabrobó 067-1a
brincá de se 
esconder brincar de se esconder

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PE Cabrobó 067-2a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Cabrobó 067-3a se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PE Cabrobó 067-4a
brincá de esconde-
esconde

brincar de esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Floresta 071-1a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

PE Floresta 071-2a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

PE Floresta 071-3a brincá de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 593

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

PE Floresta 071-4a brincá de se escondê brincar de se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

PE Petrolina 073-1a
S’iscondê/ Brincá de 
S’iscondê 

se esconder/ brincar de se 
esconder

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

AL
Santana do 
Ipanema 075-1a S’iscondê se esconder 

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

AL
Santana do 
Ipanema 075-2a Isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL
Santana do 
Ipanema 075-3a Isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL Arapiraca 076-1a Siscondê se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

AL Arapiraca 076-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL Arapiraca 076-4a
brincá de se escondê 
(3) brincar de se esconder (3)

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

AL Maceió 077-1a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL Maceió 077-2a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

AL Maceió 077-4a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL Maceió 077-5a escondê esconder esconder esconder sema "esconder"

AL Maceió 077-6a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

AL Maceió 077-7a
esconder/esconde-
esconde

esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

SE Propriá 078-1a Se esconder se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

SE Propriá 078-2a Se esconder se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 594

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

SE Propriá 078-3a S’iscondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

SE Aracaju 079-2a de esconder de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

SE Aracaju 079-4a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

SE Aracaju 079-5a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

SE Aracaju 079-6a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

SE Aracaju 079-7a se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

SE Aracaju 079-8a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

SE Estância 080-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

SE Estância 080-2a Se esconder se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

SE Estância 080-3a Iscondê esconder esconder esconder sema "esconder"

SE Estância 080-4a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Juazeiro 081-1b *(1)Se escondê se esconder *(1)
(brincar de) se 
esconder *(1) SE esconder *(1) sema "esconder"

BA Juazeiro 081-2a
Brincar de se 
escondê brincar de se esconder

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Juazeiro 081-3a Siscondê se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Jeremoabo 082-1a Se esconder se esconder 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Jeremoabo 082-2a
Brincano de 
S’iscondê /S’iscondê

brincando de se esconder 
/ se esconder

(brincar de/brincadeira 
de) se esconder SE esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 595

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Jeremoabo 082-3a Brincar de esconder brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Jeremoabo 082-4a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Euclides da 
Cunha 083-1a isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Euclides da 
Cunha 083-3a

esconde-
esconde/brincá de 
escondê

esconde-esconde/brincar 
de esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-
esconde/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconder

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA
Euclides da 
Cunha 083-4a

brincadeira de 
esconde-esconde

brincadeira de esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Barra 084-1a Isconde – Iscondi esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Barra 084-2a

Isconde-
isconde/Pique - 
Isconde

esconde-esconde /pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
/pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

BA Barra 084-3b Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Irecê 085-3a Brincá de S’iscondê brincar de se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Irecê 085-4b Iscondi – iscondi (10) esconde-esconde (10)

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
(10) esconde-esconde (10) sema "esconder"

BA Jacobina 086-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Jacobina 086-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Jacobina 086-3a
Brinquedo de 
escondê brinquedo de esconder 

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Barreiras 087-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 596

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Barreiras 087-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Barreiras 087-4a Escondê esconder esconder esconder sema "esconder"

BA Alagoinhas 088-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Alagoinhas 088-2a Se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Alagoinhas 088-4a Picula de se escondê picula de se escondê 
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Seabra 089-1b Sobe-escondê sobe-esconder sobe-esconder
sobe-esconder (indicar 
em nota) sema "esconder"

BA Seabra 089-2a
Esconde-esconde 
/Pique esconde 

esconde-esconde /pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
/pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

BA Seabra 089-4a

Esconde-esconde/ 
brincar de esconde-
esconde

esconde-esconde / brincar 
de esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Itaberaba 090-1a Esconde-esconde  esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Itaberaba 090-3b
Brincadeira de 
esconder brincadeira de esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Itaberaba 090-4a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Santo Amaro 091-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Santo Amaro 091-4a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Santana 092-1a
Iscondê/Pique 
isconde esconder/pique-esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"

BA Santana 092-2a Isconde- Isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 597

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Santana 092-3a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Salvador 093-1a se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Salvador 093-2a se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Salvador 093-3a se escondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Salvador 093-5a

esconde-
esconde/pique-
esconde

esconde-esconde/ pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde/ 
pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

BA Salvador 093-6b esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Salvador 093-7a
escondê/esconde-
esconde

esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA Salvador 093-8a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Valença 094-1a
Esconde-esconde 
(36) esconde-esconde (36)

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
(36) esconde-esconde (36) sema "esconder"

BA Valença 094-2a
Brincá de se 
escondê brincar de se esconder

(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Valença 094-4a Iscondirijo esconderijo esconderijo esconderijo sema "esconder"

BA Jequié 095-1a Esconde- Esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Jequié 095-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Jequié 095-3a Isconder esconder esconder esconder sema "esconder"

BA Jequié 095-4a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 598

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Caetité 096-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Caetité 096-2a Isconde-isconde esconde-esconde
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Caetité 096-3a

Brincadêra de 
Iscondê/Brincá de 
Iscondê/Iscondi- 
iscondi 

brincadeira de 
esconder/brincar de 
esconder/esconde-
esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA Caetité 096-4a Iscondi- iscondi esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Carinhanha 097-1a
Brincá de iscondi-
iscondi 

brincar de esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Carinhanha 097-2a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Carinhanha 097-3b Iscondirijo esconderijo esconderijo esconderijo sema "esconder"
BA Carinhanha 097-4a Iscondê esconder esconder esconder sema "esconder"

BA
Vitória da 
Conquista 098-1a Esconde - esconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Vitória da 
Conquista 098-2a Esconde- esconde  esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Vitória da 
Conquista 098-3a Esconde- esconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Vitória da 
Conquista 098-4a Iscondê esconder esconder esconder sema "esconder"

BA Ilhéus 099-1a

S’iscondê/ Brincá de 
S’iscondê/ Iscondi-
iscondi 

se esconder/ brincar de se 
esconder / esconde-
esconde 

(brincar de) se 
esconder/ (brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde/ SE 
esconder sema "esconder"

BA Ilhéus 099-2a Pique-isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

BA Ilhéus 099-3a
Se Isconde / Isconde-
Isconde 

se esconder /esconde-
esconde

(brincar de) se 
esconder / (brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde/ SE 
esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 599

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Ilhéus 099-4a S’iscondê se esconder
(brincar de) se 
esconder SE esconder sema "esconder"

BA Itapetinga 100-1a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Itapetinga 100-2a Esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Itapetinga 100-3a Brinca de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Itapetinga 100-4b Brincá de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-1a

Brincadêra de 
iscondê / Isconde-
isconde 

brincadeira de esconder 
/esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-2a Isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-3a Isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-4a Isconde-isconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

BA Caravelas 102-1a Pique - Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

BA Caravelas 102-2a Brincá de Iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Caravelas 102-3a
Iscondê/brincá de 
iscondê

esconder/brincar de 
esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

BA Caravelas 102-4a
Brincá de Iscondi-
Iscondi  

brincar de esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MT
São Félix do 
Araguaia 104-1a

pique-
esconde/esconda pique-esconde/esconda pique-esconde/esconda

pique-esconde / esconda 
(indicar em nota) sema "esconder"

MT
São Félix do 
Araguaia 104-2a esconde-esconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 600

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

MT
São Félix do 
Araguaia 104-3a esconde-esconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MT
São Félix do 
Araguaia 104-4a esconde-esconde esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO Porangatu 118-1a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Porangatu 118-2a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Porangatu 118-3a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

GO São Domingos 119-1a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO São Domingos 119-2a de escondê de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO São Domingos 119-3a
brincadeira de 
esconder brincadeira de esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO Aruanã 120-1a

brincá de 
escondê/pique-
escondi

brincar de esconder/pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"

GO Aruanã 120-2a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO Aruanã 120-3a brincá de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO Aruanã 120-4a esconder esconder esconder esconder sema "esconder"
GO Formosa 121-1a pique-iscondi pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Formosa 121-2a pique-iscondi pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Formosa 121-3a pique de esconder pique de esconder (pique de) esconder pique-esconde sema "esconder"

GO Goiás 122-1a
escondê/brincá de 
escondê

esconder/brincar de 
esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO Goiás 122-2a brincar de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO Goiás 122-3a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO Goiás 122-4a brincar de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 601

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

GO Goiania 123-1a pique/pique-esconde pique/pique-esconde pique/pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Goiania 123-2a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Goiania 123-5a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Goiania 123-6a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

GO Goiania 123-7a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO Goiania 123-8a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
GO Catalão 125-1a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

GO Catalão 125-2a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

GO Catalão 125-3a brinca de escondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

GO Catalão 125-4a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Januária 127-1a Iscondê esconder esconder esconder sema "esconder"
MG Januária 127-2a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Januária 127-3a
Iscondê/ Brincá de 
Iscondê

esconder/brincar de 
esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MG Januária 127-4a Brincá de Iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MG Janaúba 128-2b Iscondi – Iscondi esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Janaúba 128-4a Brincá de Iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MG Pedra Azul 129-1a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Pedra Azul 129-2a Isconde o olho esconder o olho esconder o olho esconder o olho sema "esconder"
MG Pedra Azul 129-4a Iscondê o olho esconder o olho esconder o olho esconder o olho sema "esconder"
MG Unaí 130-1a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Unaí 130-2a pique- esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Unaí 130-3a
*(7) pique de 
esconde esconde

pique de esconde-
esconde *(7)

(pique de) esconde-
esconde *(7) pique-esconde sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 602

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

MG Unaí 130-4a esconde-esconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Montes Claros 131-1a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Montes Claros 131-2a Pique-isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Montes Claros 131-3a
Vai Iscondê /Brincá 
de Iscondê

vai esconder /brincar de 
esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MG Montes Claros 131-4a
Isconde/Brincá de 
Iscondê 

esconde/brincar de 
esconder

esconde/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconder

esconder/ esconde 
(indicar em nota) sema "esconder"

MG Pirapora 132-1a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Pirapora 132-2a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Pirapora 132-3a Iscondi-iscondi esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Pirapora 132-4a Pique-iscondê pique-esconder pique-esconder pique-esconde sema "esconder"
MG Teófilo Otoni 133-1a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Teófilo Otoni 133-2a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Teófilo Otoni 133-4a Pique de Iscondê pique de esconder (pique de) esconder pique-esconde sema "esconder"
MG Diamantina 134-1a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Diamantina 134-2a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Diamantina 134-3a Iscondi-iscondi esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Diamantina 134-4a Isconde-isconde esconde-esconde 
(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde esconde-esconde sema "esconder"

MG Uberlândia 135-1a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Uberlândia 135-2a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Uberlândia 135-3a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
MG Uberlândia 135-4a pique-esconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

MG Patos de Minas 136-1a

brincá de 
iscondê/iscondê/piqu
e - esconde

brincar de 
esconder/esconder/pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 603

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

MG Patos de Minas 136-2a
esconde-esconde/ 
*(24) pique - esconde

esconde-esconde / pique-
esconde *(24)

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde / 
pique-esconde *(24)

esconde-esconde / pique-
esconde *(24) sema "esconder"

MG Patos de Minas 136-3a brincá de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

MG Patos de Minas 136-4a brincá de iscondê brincar de esconder
(brincar de/brincadeira 
de) esconder esconder sema "esconder"

ES
Barra de São 
Francisco 188-1a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

ES
Barra de São 
Francisco 188-2a Pique-Iscondê pique-esconder pique-esconder pique-esconde sema "esconder"

ES
Barra de São 
Francisco 188-4a Pique-isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"

ES São Mateus 189-1a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
ES São Mateus 189-2a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
ES São Mateus 189-3a Pique-Isconde pique-esconde pique-esconde pique-esconde sema "esconder"
TO Pedro Afonso 023-1a no no no no NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-4a nl nl nl nl NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-3a ns ns ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-4a no no no no NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a nl nl nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-3a ns ns ns ns NS/NL/NO
AL Maceió 077-8a no no no no NS/NL/NO
SE Propriá 078-4a pp no no no NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a pp no no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-4a nl nl nl nl NS/NL/NO

BA
Euclides da 
Cunha 083-2a ns ns ns ns NS/NL/NO

BA Barra 084-4a nl nl nl nl NS/NL/NO
BA Irecê 085-2a nl nl nl nl NS/NL/NO
BA Jacobina 086-4a nl nl nl nl NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a Chicotim (24) no (24) no (24) no (24) NS/NL/NO



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 604

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3
BA Santo Amaro 091-1a ns ns ns ns NS/NL/NO
GO Porangatu 118-4a nl nl nl nl NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a ns ns ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-3a ns ns ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-3a nl nl nl nl NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-3a ns ns ns ns NS/NL/NO

ES
Barra de São 
Francisco 188-3a nl nl nl nl NS/NL/NO

Nas páginas seguintes, apresentam-se observações complementares para o agrupamentos do sema "esconder", no que se refere às 19 ocorrências 
destacadas do quadro geral.



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 605

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

TO Pedro Afonso 023-2a esconda esconda esconda esconda (indicar em nota) sema "esconder"

TO Natividade 024-4a

brincar de 
esconder/esconde-
esconde

brincar de 
esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

AL Maceió 077-7a
esconder/esconde-
esconde

esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA
Euclides da 
Cunha 083-3a

esconde-
esconde/brincá de 
escondê

esconde-esconde/brincar 
de esconder

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-
esconde/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconder

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA Salvador 093-7a
escondê/esconde-
esconde

esconder/esconde-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA Caetité 096-3a

Brincadêra de 
Iscondê/Brincá de 
Iscondê/Iscondi- 
iscondi 

brincadeira de 
esconder/brincar de 
esconder/esconde-
esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"

BA
Santa Cruz 
Cabrália 101-1a

Brincadêra de 
iscondê / Isconde-
isconde 

brincadeira de esconder 
/esconde-esconde 

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde / 
esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 606

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

BA Barra 084-2a

Isconde-
isconde/Pique - 
Isconde

esconde-esconde /pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
/pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

BA Seabra 089-2a
Esconde-esconde 
/Pique esconde 

esconde-esconde /pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde 
/pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

BA Salvador 093-5a

esconde-
esconde/pique-
esconde

esconde-esconde/ pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde/ 
pique-esconde

esconde-esconde / pique-
esconde sema "esconder"

MG Patos de Minas 136-2a
esconde-esconde/ 
*(24) pique - esconde

esconde-esconde / pique-
esconde *(24)

(brincar de/brincadeira 
de) esconde-esconde / 
pique-esconde *(24)

esconde-esconde / pique-
esconde *(24) sema "esconder"

BA Ilhéus 099-1a

S’iscondê/ Brincá de 
S’iscondê/ Iscondi-
iscondi 

se esconder/ brincar de se 
esconder / esconde-
esconde 

(brincar de) se 
esconder/ (brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde 

esconde-esconde/ SE 
esconder sema "esconder"

BA Ilhéus 099-3a
Se Isconde / Isconde-
Isconde 

se esconder /esconde-
esconde

(brincar de) se 
esconder / (brincar 
de/brincadeira de) 
esconde-esconde

esconde-esconde/ SE 
esconder sema "esconder"

MG Montes Claros 131-4a
Isconde/Brincá de 
Iscondê 

esconde/brincar de 
esconder

esconde/(brincar 
de/brincadeira de) 
esconder

esconder/ esconde 
(indicar em nota) sema "esconder"

MT
São Félix do 
Araguaia 104-1a

pique-
esconde/esconda pique-esconde/esconda pique-esconde/esconda

pique-esconde / esconda 
(indicar em nota) sema "esconder"

BA Santana 092-1a
Iscondê/Pique 
isconde esconder/pique-esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"

GO Aruanã 120-1a

brincá de 
escondê/pique-
escondi

brincar de esconder/pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"



APÊNDICE J - Quadro geral de ocorrências de Esconde-esconde - agrupamentos 607

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta- 
do Localidade Infor-

mante

160- esconde-
esconde - 

original

160 - esconde-
esconde  - grafemática

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 1

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 2

160 - esconde-
esconde  - 

agrupamento 3

MG Patos de Minas 136-1a

brincá de 
iscondê/iscondê/piqu
e - esconde

brincar de 
esconder/esconder/pique-
esconde

(brincar de/brincadeira 
de) esconder/pique-
esconde pique-esconde / esconder sema "esconder"

BA Seabra 089-1b Sobe-escondê sobe-esconder sobe-esconder
sobe-esconder (indicar 
em nota) sema "esconder"

Em referência aos agrupamentos de ESCONDE-ESCONDE, registre-se que existem três agrupamentos:
1) agrupamento 1:  no qual estão organizadas as ocorrências de variantes de sema "esconder", pemitindo a 1a uniformização: 
Exemplo: "esconder", "brincar de esconder" e "brincadeira de esconder" recebem mesmo rótulo - (brincar de/brincaderia de) esconder. 
Permanecem mantidas a ordem de emissão das respostas dadas pelos informantes.
2) agrupamento 2: no qual cada conjunto está organizado pelo rótulo definitivo e está reorganizada a ordem de emissão das respostas.
3) quando, na fala de um mesmo informante, ocorreu mais de uma forma (casos mistos), organizaram-se as respostas como segue:
3.1) esconde-esconde / pique-esconde, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
3.2) esconde-esconde / esconder, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
3.3) esconde-esconde / SE esconder, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
3.4) pique-esconde / esconder, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
4) agrupamento 3: no qual uniformizam-se os casos de sema "esconder", demonstrando as 203 ocorrências.
5) há 4 (quatro) registros que foram específicos e constam em nota.



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 608

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

PE Afrânio 066-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Afrânio 066-4b cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Cabrobó 067-2a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Cabrobó 067-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Floresta 071-2a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Floresta 071-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
PE Petrolina 073-3a Caba-cega/cabra-cega caba-cega/cabra-cega cabra-cega
AL Arapiraca 076-1a Caba-cega caba-cega cabra-cega
AL Maceió 077-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
AL Maceió 077-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
AL Maceió 077-5a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
AL Maceió 077-6a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
AL Maceió 077-7a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
AL Maceió 077-8a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Propriá 078-1a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Propriá 078-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-2a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-5a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-6a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-7a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Aracaju 079-8a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Estância 080-1a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Estância 080-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
SE Estância 080-3a Cabra- cega cabra-cega cabra-cega
SE Estância 080-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Juazeiro 081-3a Cabra - cega cabra-cega cabra-cega
BA Juazeiro 081-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Jeremoabo 082-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Jeremoabo 082-4a Caba-cega caba-cega cabra-cega
BA Euclides da Cunha 083-1a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Euclides da Cunha 083-2a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Euclides da Cunha 083-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 609

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

BA Euclides da Cunha 083-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Barra 084-4a Cabra - cega cabra-cega cabra-cega
BA Irecê 085-3b Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Santo Amaro 091-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-5a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-6a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-7a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Salvador 093-8a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Valença 094-4a Caba-cega caba-cega cabra-cega
BA Vitória da Conquista 098-2a Cabra- cega cabra-cega cabra-cega
BA Vitória da Conquista 098-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Caba-cego caba-cego cabra-cega
GO Porangatu 118-1a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Formosa 121-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiás 122-3a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiás 122-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiania 123-4a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiania 123-5a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiania 123-6a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiania 123-7a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
GO Goiania 123-8a cabra-cega cabra-cega cabra-cega
ES Barra de São Francisco 188-3a Cabra – cega cabra-cega cabra-cega
AL Santana do Ipanema 075-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
AL Santana do Ipanema 075-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
AL Santana do Ipanema 075-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
AL Arapiraca 076-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
AL Arapiraca 076-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
AL Arapiraca 076-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Juazeiro 081-1a *(2)Cabra-cega cabra-cega *(2) cabra-cega 
BA Barra 084-2a Cabra - cega cabra-cega cabra-cega 
BA Alagoinhas 088-1a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Alagoinhas 088-2a Cabra- cega cabra-cega cabra-cega 



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 610

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

BA Alagoinhas 088-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Alagoinhas 088-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Santo Amaro 091-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Santana 092-4a Cabra-cego cabra-cego cabra-cega 
BA Valença 094-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Jequié 095-2a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Jequié 095-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Caetité 096-1a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Caetité 096-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Caetité 096-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Ilhéus 099-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
BA Caravelas 102-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
MG Januária 127-3a Cabra-Cega cabra-cega cabra-cega 
MG Januária 127-4a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
MG Pirapora 132-3a Cabra-cega cabra-cega cabra-cega 
MG Teófilo Otoni 133-1c Cabra–cega cabra-cega cabra-cega 
TO Pedro Afonso 023-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
TO Pedro Afonso 023-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
TO Pedro Afonso 023-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
TO Pedro Afonso 023-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
TO Natividade 024-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MA Alto Parnaíba 033-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MA Alto Parnaíba 033-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PI Canto do Buriti 037-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PI Canto do Buriti 037-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PI Corrente 038-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PI Corrente 038-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PI Corrente 038-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PE Cabrobó 067-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PE Cabrobó 067-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
PE Floresta 071-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Barra 084-3a Cobra - cega cobra-cega cobra-cega
BA Jacobina 086-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Salvador 093-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 611

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

BA Salvador 093-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Jequié 095-1a Cobra – Cega cobra-cega cobra-cega
BA Jequié 095-3a Cobra- cega cobra-cega cobra-cega
BA Caetité 096-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Carinhanha 097-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Carinhanha 097-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
BA Vitória da Conquista 098-3a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MT São Félix do Araguaia 104-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MT São Félix do Araguaia 104-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MT São Félix do Araguaia 104-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MT São Félix do Araguaia 104-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Porangatu 118-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Porangatu 118-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Porangatu 118-4b cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO São Domingos 119-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO São Domingos 119-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Aruanã 120-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Aruanã 120-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Aruanã 120-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Formosa 121-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiás 122-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiania 123-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiania 123-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiania 123-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiania 123-5b cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Goiania 123-6b cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Catalão 125-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Catalão 125-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Catalão 125-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
GO Catalão 125-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Januária 127-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Januária 127-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Pedra Azul 129-1a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Pedra Azul 129-2a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 612

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

MG Pedra Azul 129-3a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Pedra Azul 129-4a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Unaí 130-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Unaí 130-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Montes Claros 131-2a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Pirapora 132-1a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Pirapora 132-2a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
MG Uberlândia 135-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Uberlândia 135-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Uberlândia 135-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Uberlândia 135-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Patos de Minas 136-1a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Patos de Minas 136-2a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
MG Patos de Minas 136-3a cobra-cega cobra-cega cobra-cega
ES Barra de São Francisco 188-1a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES Barra de São Francisco 188-2a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES Barra de São Francisco 188-3b Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES Barra de São Francisco 188-4a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES São Mateus 189-1a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES São Mateus 189-2a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
ES São Mateus 189-3a Cobra – cega cobra-cega cobra-cega
PE Afrânio 066-4a cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Juazeiro 081-2a cobra – cega cobra-cega cobra-cega 
BA Barra 084-1a Cobra - cega cobra-cega cobra-cega 
BA Irecê 085-1a Cobrinha-cega (8) cobrinha-cega cobra-cega 
BA Irecê 085-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Irecê 085-3a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Jacobina 086-4a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Barreiras 087-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Barreiras 087-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Barreiras 087-3a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Barreiras 087-4a Cobrinha – cega cobrinha-cega cobra-cega 
BA Seabra 089-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Seabra 089-4a Cobra-cega (25) cobra-cega (25) cobra-cega 



APÊNDICE K - Quadro geral de ocorrências de Cobra-cega - agrupamentos 613

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

BA Itaberaba 090-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Santana 092-4b Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Carinhanha 097-4a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Ilhéus 099-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Ilhéus 099-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Itapetinga 100-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Itapetinga 100-3a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Itapetinga 100-4a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
BA Caravelas 102-1a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
GO Formosa 121-1a cobrinha-cega cobrinha-cega cobra-cega 
MG Montes Claros 131-4a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
MG Pirapora 132-4a Cobra-cega cobra-cega cobra-cega 
MG Teófilo Otoni 133-1a Cobra–cega (26) cobra-cega (26) cobra-cega 
MG Janaúba 128-2a Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Janaúba 128-4a Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Unaí 130-2a gata-cega gata-cega gata-cega
MG Montes Claros 131-1a Gata – cega gata-cega gata-cega
MG Montes Claros 131-3a Gata – cega gata-cega gata-cega
MG Teófilo Otoni 133-1b Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Teófilo Otoni 133-2a Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Teófilo Otoni 133-3b Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Teófilo Otoni 133-4a Gata-cega gata-cega gata-cega
MG Diamantina 134-1a Gata – cega gata-cega gata-cega
MG Diamantina 134-2a Gata – cega gata-cega gata-cega
MG Diamantina 134-4a Gata – cega gata-cega gata-cega
BA Santo Amaro 091-2a Adivinha (30) adivinha (30) respostas únicas: adivinha
PE Petrolina 073-1b Brincadêra do Iscurinho (7) brincadeira do esconderijo (7) respostas únicas: brincadeira do esconderijo
AL Santana do Ipanema 075-1a Cara-preta cara preta respostas únicas: cara preta 
PE Floresta 071-4a cobra *(1) cobra *(1) respostas únicas: cobra
BA Caravelas 102-4a Combatê (56) combater (56) respostas únicas: combater
GO Aruanã 120-1a múmia múmia respostas únicas: múmia
AL Maceió 077-1a pega pega respostas únicas: pega
BA Valença 094-1a Percula (36) percula (36) respostas únicas: percula
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

PI Canto do Buriti 037-3a brincadera do cego brincadeira do cego sema "cego/cega": brincadeira do cego
MG Patos de Minas 136-4a brincá de nó cego brincar de nó cego sema "cego/cega": brincar de nó cego
PE Petrolina 073-1a Brincá do ceguinho (7) brincar do ceguinho (7) sema "cego/cega": brincar do ceguinho
GO Porangatu 118-4a pata-cega pata-cega sema "cego/cega": pata-cega
BA Ilhéus 099-3a Quebra-cega quebra-cega sema "cego/cega": quebra-cega 
MG Teófilo Otoni 133-3a Vaca-cega vaca-cega sema "cego/cega": vaca-cega 
TO Natividade 024-1a ns ns NS/NL/NO
TO Natividade 024-2a ns ns NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-2a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-3a no (2) no (2) NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-2a nl nl NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a nl nl NS/NL/NO
PE Afrânio 066-1a no no NS/NL/NO
PE Afrânio 066-3a ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-2a pp no NS/NL/NO
PE Petrolina 073-4a ns no NS/NL/NO
AL Maceió 077-2a ns ns NS/NL/NO
SE Propriá 078-3a no no NS/NL/NO
SE Propriá 078-4a pp no NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a pp no NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-1a no no NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-2a nl nl NS/NL/NO
BA Irecê 085-4a Cobra-cega no (10) NS/NL/NO
BA Jacobina 086-2a nl nl NS/NL/NO
BA Jacobina 086-3a ns ns NS/NL/NO
BA Seabra 089-1a nl nl NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a Cobra-cega (24) no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-1a nl nl NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-3a no no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-4a nl nl NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-1a *(22) Cabra-cega no *(22) NS/NL/NO
BA Santana 092-1a nl nl NS/NL/NO
BA Santana 092-2a nl nl NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante 161- cobra-cega  - original 161- cobra-cega  - 
grafemática 161- cobra-cega  - agrupamento 

BA Santana 092-3a ns ns NS/NL/NO
BA Valença 094-3a no no NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-3a *(36) Quebra-pote e Cabra-cega no (*36) NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-1a no no NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-1a no no NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a ns ns NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a ns ns NS/NL/NO
BA Caravelas 102-2a (49) no no (49) NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a ns ns NS/NL/NO
GO São Domingos 119-4a nl nl NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a ns ns NS/NL/NO
GO Goiás 122-1a no no NS/NL/NO
MG Janaúba 128-1a nl nl NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns NS/NL/NO
MG Unaí 130-1a NO no NS/NL/NO
MG Diamantina 134-3a ns ns NS/NL/NO
ES São Mateus 189-4a nl nl NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

BA Seabra 089-1a Bacondê bacondê bacondê bacondê

BA Carinhanha 097-3c
*(37) Brincadêra de 
Bacondê

brincadeira de bacondê 
*(37) bacondê bacondê

BA Irecê 085-1a Bira bira bira bira
BA Irecê 085-2a Bira bira bira bira
AL Arapiraca 076-2a Boto boto boto boto
AL Arapiraca 076-3a Bôtu boto boto boto
SE Propriá 078-1a De boto de boto boto boto
SE Propriá 078-2a Boto boto boto boto
PE Petrolina 073-3a Brincá de chave brincar de chave chave chave 
PE Petrolina 073-4a Chave chave chave chave 

BA Santo Amaro 091-2a
Gorô/Brincadera do 
gorô gorô/brincadera do gorô gorô/João golô gorô/João golô

BA Santana 092-3a *(27) João Golô joão golô *(27) gorô/João golô gorô/João golô
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Lôti lôti jôti/ lôti jôti/ lôti
BA Caravelas 102-3a Brincá de Jôti/ Jôti brincar de jôti / jôti jôti/ lôti jôti/ lôti
AL Maceió 077-3a manja manja manja manja
AL Maceió 077-8a brincar de manja brincar de manja manja manja
SE Aracaju 079-3a brincadera de manja brincadera de manja manja manja
SE Aracaju 079-7a manja manja manja manja
SE Estância 080-2a Pega – pega de manja pega-pega de manja manja manja
SE Estância 080-3a Manja (2) manja (2) manja manja
BA Alagoinhas 088-1a Picula picula picula picula
BA Alagoinhas 088-2a Picula picula picula picula
BA Alagoinhas 088-4a Picula picula picula picula
BA Santo Amaro 091-3a Picula picula picula picula
BA Salvador 093-1b picula picula picula picula
BA Salvador 093-2a picula picula picula picula
BA Salvador 093-3a picula picula picula picula
BA Salvador 093-5a picula picula picula picula
BA Salvador 093-7a picula picula picula picula
BA Salvador 093-8a picula picula picula picula
BA Valença 094-2a Percula percula picula picula
BA Valença 094-4a Percula percula picula picula
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

BA Jequié 095-2b Picula picula picula picula
BA Jequié 095-3a Picula picula picula picula
BA Ilhéus 099-4a Pecula pecula picula picula
BA Barra 084-1a Piques pique pique pique
BA Barreiras 087-1a Pique-alto pique-alto pique pique
BA Santana 092-1a Pique salvo pique-salvo pique pique
GO Porangatu 118-3a (19) pique pique (19) pique pique
GO Porangatu 118-4a pique-esconde pique-esconde pique pique
GO Aruanã 120-3a brincadeira de pique brincadeira de pique pique pique
GO Formosa 121-3a pique pique pique pique
GO Goiás 122-1a (13) pique-esconde pique-esconde (13) pique pique
GO Goiás 122-2a pique-esconde pique-esconde pique pique
GO Goiania 123-3a pique pique pique pique
GO Goiania 123-4a pique pique pique pique
GO Goiania 123-5a pique pique pique pique
GO Goiania 123-8a pique pique pique pique
GO Catalão 125-4b pique-esconde pique-esconde pique pique
MG Pirapora 132-3a Pique-salve pique-salve pique pique
MG Teófilo Otoni 133-2a Pique pique pique pique
MG Teófilo Otoni 133-3a Pique pique pique pique
ES Barra de São Francisco 188-2a Cola/Pique-cola cola/pique-cola *(1) pique pique
ES Barra de São Francisco 188-4a Pique pique pique pique
BA Carinhanha 097-3d *(37) baculelê baculelê *(37) respostas únicas: baculelê respostas únicas: baculelê
BA Jacobina 086-1a Barra-bate barra-bate respostas únicas: barra-bate respostas únicas: barra-bate

PE Afrânio 066-1a bicheira/Bicheiro bicheira/bicheiro
respostas únicas: 
bicheira/bicheiro

respostas únicas: 
bicheira/bicheiro

PE Floresta 071-3a brincá de futura brincar de futura
respostas únicas: brincar de 
futura

respostas únicas: brincar de 
futura

BA Carinhanha 097-3a *(37) Corrê Cuchia correr cuxia *(37) respostas únicas: correr cuxia respostas únicas: correr cuxia
BA Carinhanha 097-1b Dormi dormir respostas únicas: dormir respostas únicas: dormir

ES Barra de São Francisco 188-3a Liga / Brincá de Liga liga /brincá de liga
respostas únicas: liga /brincá de 
liga

respostas únicas: liga /brincá de 
liga

MG Pedra Azul 129-1a Maria/Brincá de Maria maria/brincá de maria
respostas únicas: maria/brincá de 
maria

respostas únicas: maria/brincá de 
maria
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

MA Alto Parnaíba 033-1a posta posta respostas únicas: posta respostas únicas: posta
PE Petrolina 073-1a Prismaribusca (8) prismaribusca (8) respostas únicas: prismaribusca respostas únicas: prismaribusca
BA Barreiras 087-3a Rol rol respostas únicas: rol respostas únicas: rol
GO Porangatu 118-1a (6) salva-latinha salva-latinha (6) respostas únicas: salva-latinha respostas únicas: salva-latinha
SE Propriá 078-3a Tembarra tem barra respostas únicas: tem barra respostas únicas: tem barra
BA Itapetinga 100-3a Tonga tonga respostas únicas: tonga respostas únicas: tonga
TO Pedro Afonso 023-1a pega pega pega sema "pegar"
TO Pedro Afonso 023-2a pega pega pega sema "pegar"
PE Floresta 071-1a pega pega pega sema "pegar"
AL Santana do Ipanema 075-1a Pega pega pega sema "pegar"

AL Santana do Ipanema 075-4a
Pega/brincadeira do 
pega pega pega sema "pegar"

AL Maceió 077-1a pega pega pega sema "pegar"
AL Maceió 077-5a pega pega pega sema "pegar"
BA Carinhanha 097-4a Pega/Brincá de pega pega/brincar de pega pega sema "pegar"
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Brincadêra de pegá brincadeira de pegar pega sema "pegar"
GO São Domingos 119-1a pega pega pega sema "pegar"
GO São Domingos 119-2a pega pega pega sema "pegar"
GO Goiás 122-4a pega pega pega sema "pegar"
MG Patos de Minas 136-4a brincá de pega brincar de pega pega sema "pegar"
PI Corrente 038-1a pegador pegador pegador sema "pegar"
BA Jeremoabo 082-1a Pegador pegador pegador sema "pegar"
BA Jeremoabo 082-2a Pegadô pegador pegador sema "pegar"
GO Catalão 125-2a pegador pegador pegador sema "pegar"
GO Catalão 125-3a brinca de pegador brincar de pegador pegador sema "pegar"
MG Diamantina 134-1a Pegadô pegador pegador sema "pegar"
MG Diamantina 134-3a Pegadô pegador pegador sema "pegar"

MG Diamantina 134-4a
Brincá de Pegadô 
/Pegadô

brincar de pegador 
/pegador pegador sema "pegar"

TO Natividade 024-2a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
PE Afrânio 066-3a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
PE Petrolina 073-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
AL Santana do Ipanema 075-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
AL Santana do Ipanema 075-3a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

AL Maceió 077-4a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
SE Aracaju 079-2a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
SE Aracaju 079-5a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
SE Aracaju 079-6a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
SE Estância 080-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Euclides da Cunha 083-1a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Barra 084-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Barra 084-3a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Jacobina 086-2a Pega -pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Barreiras 087-1b Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Barreiras 087-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Salvador 093-6a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Jequié 095-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Caetité 096-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Carinhanha 097-3b *(37) Pega-Pega pega-pega *(37) pega-pega sema "pegar"
BA Vitória da Conquista 098-2a Pega- pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Ilhéus 099-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Ilhéus 099-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Ilhéus 099-3a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Itapetinga 100-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Itapetinga 100-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
BA Caravelas 102-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MT São Félix do Araguaia 104-2a pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MG Januária 127-1a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MG Pedra Azul 129-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MG Teófilo Otoni 133-2b Pega-Pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MG Diamantina 134-2a Pega-pega pega-pega pega-pega sema "pegar"
MG Patos de Minas 136-2a pega - pega pega-pega pega-pega sema "pegar"

AL Maceió 077-6a
pega-pega/brincar de 
pega

pega-pega/brincar de 
pega pega-pega/pega sema "pegar"

GO Goiás 122-3a
brincar de pegar/pega-
pega

brincar de pegar/pega-
pega pega-pega/pega sema "pegar"

BA Jeremoabo 082-3a
(brincar de) 
pegador/pega-pega

(brincar de) 
pegador/pega-pega pega-pega/pegador sema "pegar"
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

MT São Félix do Araguaia 104-1a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Porangatu 118-2a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Aruanã 120-1a pique-pegui pique-pegue pique-pega sema "pegar"
GO Aruanã 120-2a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Formosa 121-1a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Formosa 121-2a piqui-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Goiania 123-1a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Goiania 123-2a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Goiania 123-6a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Catalão 125-1a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
GO Catalão 125-4a pique-pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
MG Pirapora 132-1a Pique-Pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
MG Pirapora 132-2a Pique-Pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
MG Teófilo Otoni 133-1a Pique-Pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
MG Teófilo Otoni 133-4a Pique-Pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
ES São Mateus 189-1a Pique-Pega pique-pega pique-pega sema "pegar"
BA Alagoinhas 088-3a Triscô  pegô triscou-pegou triscou-pegou sema "pegar"
BA Salvador 093-1a triscou pegou triscou-pegou triscou-pegou sema "pegar"
BA Santana 092-2a Tóda tóda tóda tóda
BA Santana 092-4a Toda tóda tóda tóda
BA Carinhanha 097-1a Tóda tóda tóda tóda
TO Natividade 024-1a trisca trisca trisca trisca
PI Canto do Buriti 037-2a trisca trisca trisca trisca
PI Canto do Buriti 037-3a brincá do trisca brincar do trisca trisca trisca
PE Cabrobó 067-3a trisca trisca trisca trisca
BA Juazeiro 081-2a Trisca trisca trisca trisca
GO Porangatu 118-3b trisca trisca trisca trisca
TO Pedro Afonso 023-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Pedro Afonso 023-4a peguei (1) no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

PI Canto do Buriti 037-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Corrente 038-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Afrânio 066-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Floresta 071-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Floresta 071-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-1a Trisca (1) (inint) ns NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Maceió 077-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Maceió 077-7a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Propriá 078-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-8a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Estância 080-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-4a *(11) ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Barra 084-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Irecê 085-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Irecê 085-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Jacobina 086-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Jacobina 086-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Barreiras 087-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO



APÊNDICE L - Quadro geral de ocorrências de Pega-pega  - agrupamentos 622

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

BA Seabra 089-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Seabra 089-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Salvador 093-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Valença 094-1a Esconde-esconde (36) no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Valença 094-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Jequié 095-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Jequié 095-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caetité 096-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caetité 096-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caetité 096-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-4a *(44) pega-pega (inint) no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caravelas 102-2a Pique-alto no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caravelas 102-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-4a nl (11) nl (11) NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Aruanã 120-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Goiania 123-7a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Januária 127-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO



APÊNDICE L - Quadro geral de ocorrências de Pega-pega  - agrupamentos 623

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

MG Januária 127-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Januária 127-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Janaúba 128-1a Mancha no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Janaúba 128-2a Gata de colá no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO

MG Janaúba 128-4a
Mancha/Brincá de 
Mancha no NS/NL/NO NS/NL/NO

MG Pedra Azul 129-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Pirapora 132-4a Cola (23) no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-1a *(13) no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-1a *(21) no no *(21) NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
ES Barra de São Francisco 188-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
ES São Mateus 189-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
ES São Mateus 189-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
ES São Mateus 189-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO

Na página seguinte, apresentam-se observações complementares para os agrupamentos do sema "pegar", no que se refere às 3 ocorrências 
destacadas do quadro geral.



APÊNDICE L - Quadro geral de ocorrências de Pega-pega  - agrupamentos 624

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
162 - pega-pega  - 

original
162 - pega-pega  - 

grafemática
162 - pega-pega  - 

agrupamento 1
162 - pega-pega - 
agrupamento 2

AL Maceió 077-6a
pega-pega/brincar de 
pega

pega-pega/brincar de 
pega pega-pega/pega sema "pegar"

GO Goiás 122-3a
brincar de pegar/pega-
pega

brincar de pegar/pega-
pega pega-pega/pega sema "pegar"

BA Jeremoabo 082-3a
(brincar de) 
pegador/pega-pega

(brincar de) 
pegador/pega-pega pega-pega/pegador sema "pegar"

Em referência aos agrupamentos de pega-pega , registre-se que existem dois agrupamentos:
1) agrupamento 1:  no qual estão organizadas as ocorrências de variantes de sema "pegar", pemitindo a 1a uniformização: 
Exemplo: "pega", "brincar de pegar" e "brincar de pegador" recebem mesmo rótulo.
Altera-se a ordem de emissão das respostas dadas pelos informantes.
Aplica-se a regra de agrupamento para as outras lexias.
Quando, na fala de um mesmo informante, ocorreu mais de uma forma (casos mistos), organizaram-se as respostas como segue:
a) pega-pega / pega, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
b) pega-pega / pegador, nesta ordem caso ocorram as 2 (duas).
2) agrupamento 2: no qual cada conjunto está organizado pelo rótulo definitivo. Indica-se o rótulo sema "pegar".



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 625

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
AL Santana do Ipanema 075-2a Mancha mancha manja
AL Arapiraca 076-2a Mancha mancha manja
BA Jeremoabo 082-3a Mancha mancha manja
MG Janaúba 128-1a Mancha mancha manja
SE Propriá 078-1a mancha mancha manja
SE Propriá 078-2a mancha mancha manja
AL Santana do Ipanema 075-4a mancha  mancha  manja
AL Maceió 077-3a manja manja manja
AL Maceió 077-8a manja manja manja
SE Aracaju 079-2a manja manja manja
SE Aracaju 079-5a manja manja manja
SE Estância 080-1a Manja manja manja
SE Estância 080-3a Manja manja manja
SE Estância 080-2a manja manja manja
AL Maceió 077-5a manja/mancha manja/mancha manja
BA Caetité 096-1a Piculinha piculinha picula
BA Salvador 093-3a ponto de picula ponto de picula picula
GO Goiás 122-3a pico pico pique
TO Pedro Afonso 023-1a pique pique pique
TO Natividade 024-1a pique pique pique
TO Natividade 024-2a pique pique pique
BA Santana 092-1a Pique pique pique
BA Carinhanha 097-1a Pique pique pique
MT São Félix do Araguaia 104-2a pique pique pique
GO Porangatu 118-2a pique pique pique
GO Porangatu 118-3a pique pique pique
GO São Domingos 119-2a pique pique pique
GO Aruanã 120-2a pique pique pique
GO Aruanã 120-3a pique pique pique
GO Formosa 121-1a pique pique pique
GO Formosa 121-2a pique pique pique
GO Formosa 121-3a pique pique pique
GO Goiás 122-1a (13) pique pique pique
GO Goiás 122-2a pique pique pique
GO Goiás 122-4a pique pique pique



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 626

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
GO Goiania 123-1a pique pique pique
GO Goiania 123-2a pique/pique no ar (2) pique pique
GO Goiania 123-3a pique pique pique
GO Goiania 123-4a pique pique pique
GO Goiania 123-6a pique pique pique
GO Goiania 123-7a pique pique pique
GO Goiania 123-8a pique pique pique
GO Catalão 125-1a pique pique pique
GO Catalão 125-2a pique pique pique
GO Catalão 125-4a pique pique pique
MG Janaúba 128-2a Pique pique pique
MG Pirapora 132-1a Pique pique pique
MG Uberlândia 135-1a pique pique pique
MG Patos de Minas 136-1a pique pique pique
MG Patos de Minas 136-2a pique pique pique
ES Barra de São Francisco 188-1a Pique pique pique
ES Barra de São Francisco 188-3a Pique pique pique
ES Barra de São Francisco 188-4a Pique pique pique
BA Caravelas 102-3a pique pique pique 
BA Caravelas 102-4a Pique pique pique 
MG Diamantina 134-1a Pique pique pique 
MG Diamantina 134-2a Pique pique pique 
PE Cabrobó 067-1a ponto ponto ponto final
GO São Domingos 119-4a (22) ponto final ponto final ponto final
PI Canto do Buriti 037-3a cadeia cadeia respostas únicas: cadeia
BA Irecê 085-1a Congelado congelado respostas únicas: congelado
BA Irecê 085-2a Duro duro respostas únicas: duro
BA Carinhanha 097-3a Mãe (43) mãe respostas únicas: mãe
BA Carinhanha 097-4a mona/Monia mona/monia respostas únicas: mona/monia
TO Pedro Afonso 023-2a pinha pinha respostas únicas: pinha
TO Pedro Afonso 023-4a pinta-escura pinta-escura respostas únicas: pinta-escura
BA Ilhéus 099-3a Quartel quartel respostas únicas: quartel 
BA Valença 094-2a Salva salva respostas únicas: salva
GO Porangatu 118-1a (6) salva-latinha salva-latinha respostas únicas: salva-latinha
BA Caravelas 102-1a Siguro seguro respostas únicas: seguro



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 627

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
BA Vitória da Conquista 098-2a Tonga tonga respostas únicas: tonga
BA Barreiras 087-3a * (18) Rol rol * (18) rol
BA Barreiras 087-2a rol/ral (13) rol/ral (13) rol
BA Barra 084-1a rol rol rol 
PI Canto do Buriti 037-2a roda roda ronda
PE Petrolina 073-4a Roda roda ronda
PI Corrente 038-1a ronda ronda ronda
PE Afrânio 066-1a ronda ronda ronda
BA Jacobina 086-2a Ronda ronda ronda
PE Petrolina 073-2a Ronda ronda ronda
PE Petrolina 073-3a Ronda ronda ronda
MA Alto Parnaíba 033-1a nl nl NS/NL/NO
PE Afrânio 066-2a nl nl NS/NL/NO
PE Afrânio 066-3a nl nl NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-2a nl nl NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-4a nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-1a nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-6a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-4a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-7a nl nl NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-1a nl nl NS/NL/NO
BA Jacobina 086-4a nl nl NS/NL/NO
BA Barreiras 087-1a nl nl NS/NL/NO
BA Seabra 089-4a nl nl NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-4a nl nl NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-4a nl nl NS/NL/NO
BA Santana 092-2a nl nl NS/NL/NO
BA Salvador 093-8a nl nl NS/NL/NO
BA Caetité 096-3a nl nl NS/NL/NO
BA Caetité 096-4a nl nl NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-1a nl nl NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-2a nl nl NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a nl nl NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a nl nl NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a nl nl NS/NL/NO



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 628

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
MT São Félix do Araguaia 104-3a nl nl NS/NL/NO
MG Januária 127-3a nl nl NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-4a nl nl NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-1a nl nl NS/NL/NO
MG Pirapora 132-2a nl nl NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-3a nl nl NS/NL/NO
MG Diamantina 134-4a nl nl NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-4a nl nl NS/NL/NO
ES São Mateus 189-4a nl nl NS/NL/NO
TO Pedro Afonso 023-3a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-4a no no NS/NL/NO
PE Floresta 071-1a no no NS/NL/NO
PE Floresta 071-3a no no NS/NL/NO
PE Floresta 071-4a no no NS/NL/NO
PE Petrolina 073-1a no no NS/NL/NO
AL Maceió 077-2a no no NS/NL/NO
AL Maceió 077-4a no no NS/NL/NO
SE Propriá 078-3a no no NS/NL/NO
SE Propriá 078-4a no no NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO
SE Estância 080-4a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-1a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-3a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-4a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-2a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-3a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-4a no no NS/NL/NO
BA Barra 084-2a no no NS/NL/NO
BA Barra 084-4a no no NS/NL/NO
BA Jacobina 086-3a no no NS/NL/NO
BA Seabra 089-1a Estátua (21) no NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a no no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-1a no no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-2a no no NS/NL/NO



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 629

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
BA Itaberaba 090-3a no no NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-1a no no NS/NL/NO
BA Salvador 093-7a no no NS/NL/NO
BA Valença 094-3a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-1a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-2a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-3a no no NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-1a no no NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-4a no no NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-1a no no NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-2a no no NS/NL/NO
BA Caravelas 102-2a Pique-alto no NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-1a no no NS/NL/NO
GO Porangatu 118-4a NO no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-1a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-4a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a no no NS/NL/NO
GO Catalão 125-3a no no NS/NL/NO
MG Janaúba 128-4a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-1a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-2a pique-esconde no NS/NL/NO
MG Unaí 130-3a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-4a no no NS/NL/NO
MG Pirapora 132-4a Tá colado (23) no NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-1a no no NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-2a no no NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-3a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-4a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-2a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-3a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-4a ns ns NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-1a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 630

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
PI Corrente 038-4a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-3a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-4a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-2a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-1a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-3a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-1a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a ns ns NS/NL/NO
AL Maceió 077-7a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-3a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-6a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-8a ns ns NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-2a ns ns NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-1a *(6) posto ns NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-4a ns ns NS/NL/NO
BA Barra 084-3a * (14) Role ns NS/NL/NO
BA Irecê 085-3a * (16) ns ns NS/NL/NO
BA Irecê 085-4a ns ns NS/NL/NO
BA Jacobina 086-1a ns ns NS/NL/NO
BA Barreiras 087-4a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-1a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-2a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-3a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-4a ns ns NS/NL/NO
BA Seabra 089-2a ns ns NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-2a ns ns NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-3a ns ns NS/NL/NO
BA Santana 092-3a ns ns NS/NL/NO
BA Santana 092-4a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-1a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-2a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-4a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-5a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-6a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE M - Quadro geral de ocorrências de Pique (local combinado) - agrupamentos 631

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 163 - pique  - original 163 - pique  - grafemática 163 - pique - agrupamento
BA Valença 094-1a ns ns NS/NL/NO
BA Valença 094-4a ns ns NS/NL/NO
BA Jequié 095-4a Não gravada (39) ns NS/NL/NO
BA Caetité 096-2a ns ns NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a ns ns NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-3a ns ns NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-4a *(46) Iscondirijo ns NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-3a ns ns NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-4a ns ns NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a ns ns NS/NL/NO
GO Aruanã 120-1a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-5a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-1a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-2a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-4a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-1a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-2a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-3a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-2a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-3a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-4a ns ns NS/NL/NO
MG Pirapora 132-3a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-2a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-4a ns ns NS/NL/NO
MG Diamantina 134-3a ns ns NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-3a ns ns NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-4a ns ns NS/NL/NO
ES Barra de São Francisco 188-2a ns ns NS/NL/NO
ES São Mateus 189-1a ns ns NS/NL/NO
ES São Mateus 189-2a ns ns NS/NL/NO
ES São Mateus 189-3a ns ns NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-4a ns (11) ns (11) NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-2a *(7) NS ou NO ns *(7) NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 632

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

BA Jacobina 086-1a Chicotinho queimou chicotinho queimou chicotinho-queimado
BA Jacobina 086-2a Chicotinho-Queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Jacobina 086-4a chicotinho-queimou chicotinho queimou chicotinho-queimado
BA Barreiras 087-3a Chicotim chicotim chicotinho-queimado
BA Barreiras 087-4a Chicotinho - queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Alagoinhas 088-4a Chicotinho queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Seabra 089-1a Chicotinho queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Itaberaba 090-1a Chicotinho queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Santo Amaro 091-4a Chicotinho quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
BA Santana 092-4a Chicotinho - queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Salvador 093-6a chicotinho-queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Valença 094-2a Chicotinho chicotinho chicotinho-queimado
BA Caetité 096-1a Chicotim quemado chicotim quemado chicotinho-queimado
BA Caetité 096-2a chicotim queimado chicotim queimado chicotinho-queimado
BA Vitória da Conquista 098-2a Chicotinho- quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
BA Ilhéus 099-3a Chicotinho-Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
BA Itapetinga 100-4a Chicotinho-queimado chicotinho-queimado chicotinho-queimado
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
BA Caravelas 102-2a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
MG Januária 127-2a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
MG Janaúba 128-2a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
MG Pirapora 132-2a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
MG Pirapora 132-4a Chicotinho tá quemado chicotinho tá quemado chicotinho-queimado
ES Barra de São Francisco 188-4a Chicotinho Quemado chicotinho quemado chicotinho-queimado
ES São Mateus 189-4a Chicotim Quemado chicotim quemado chicotinho-queimado
BA Jeremoabo 082-4a *(12)Chicotinho – quemado chicotinho-quemado *(12) chicotinho-queimado
GO Goiania 123-7a ciranda ciranda ciranda/ciranda-cirandinha
MT São Félix do Araguaia 104-2a ciranda-cirandinha(3) ciranda-cirandinha (3) ciranda/ciranda-cirandinha
BA Carinhanha 097-3a ciranda/ciranda cirandinha *(38) ciranda/ciranda-cirandinha *(38) ciranda/ciranda-cirandinha



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 633

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

SE Aracaju 079-5a lacuxia/corre-corre lacuxia lacuxia/corre-corre lacuxia corre-cutia/la coxia
MT São Félix do Araguaia 104-1a corre-corre la cutia corre-corre la cutia corre-cutia/la coxia
MG Diamantina 134-2a Corre Cutia corre-cutia corre-cutia/la coxia
MG Patos de Minas 136-2a corre cotia corre-cutia corre-cutia/la coxia
MG Uberlândia 135-2a *(15) corre-cutia corre-cutia *(15) corre-cutia/la coxia
TO Pedro Afonso 023-4a berlinda berlinda respostas únicas: berlinda
SE Estância 080-3a Brincadeira do grilo brincadeira do grilo respostas únicas: brincadeira do grilo 
GO Goiania 123-8a brincadeira do lenço brincadeira do lenço respostas únicas: brincadeira do lenço
BA Santo Amaro 091-3a Camaleão camaleão respostas únicas: camaleão
MG Januária 127-3a Fogo-Quemô fogo quemô respostas únicas: fogo quemô 
BA Caravelas 102-1a Galho seco galho seco respostas únicas: galho seco
AL Maceió 077-7a garrafão garrafão respostas únicas: garrafão
GO Catalão 125-1a ovo choco ovo choco respostas únicas: ovo choco
SE Estância 080-4a Queimado queimado respostas únicas: queimado
BA Irecê 085-4a Sapatinho atrás sapatinho atrás respostas únicas: sapatinho atrás 
MA Alto Parnaíba 033-2a brincá de roda brincar de roda roda
GO Formosa 121-3a brincadeira de roda brincadeira de roda roda
GO Goiania 123-7b roda roda roda
BA Caetité 096-3a Cantano roda (42) cantando roda (42) roda
PE Afrânio 066-2a nl nl NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-2a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-2a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-4a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-7a nl nl NS/NL/NO
GO Aruanã 120-1a nl nl NS/NL/NO
BA Barra 084-4a nl nl NS/NL/NO
BA Caravelas 102-4a nl nl NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-4a nl nl NS/NL/NO
MG Diamantina 134-1a nl nl NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 634

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

BA Euclides da Cunha 083-3a nl nl NS/NL/NO
GO Goiania 123-5a nl nl NS/NL/NO
GO Goiania 123-6a nl nl NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-2a nl nl NS/NL/NO
BA Irecê 085-3a nl nl NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-2a nl nl NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-3a nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-1a nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-3a nl nl NS/NL/NO
AL Maceió 077-5a nl nl NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-4a nl nl NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-3a nl nl NS/NL/NO
BA Salvador 093-4a nl nl NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-4a nl nl NS/NL/NO
ES São Mateus 189-1a nl nl NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-1a nl nl NS/NL/NO
BA Valença 094-3a nl nl NS/NL/NO
BA Valença 094-4a nl nl NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-3a nl (8) nl (8) NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-2a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-3a no no NS/NL/NO
GO Aruanã 120-4a no no NS/NL/NO
BA Barra 084-1a no no NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-3a no no NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-3a no no NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-4a no no NS/NL/NO
GO Catalão 125-3a no no NS/NL/NO
GO Catalão 125-4a no no NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 635

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

SE Estância 080-1a no no NS/NL/NO
SE Estância 080-2a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-1a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-2a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-4a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a no no NS/NL/NO
GO Goiás 122-1a no no NS/NL/NO
GO Goiás 122-3a no no NS/NL/NO
GO Goiás 122-4a no no NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-4a no no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-2a no no NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-3a no no NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-3a no no NS/NL/NO
MG Janaúba 128-1a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-1a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-2a no no NS/NL/NO
BA Jequié 095-3a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-1a no no NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-2a no no NS/NL/NO
AL Maceió 077-4a no no NS/NL/NO
AL Maceió 077-8a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-2a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO
TO Natividade 024-4a no no NS/NL/NO
TO Pedro Afonso 023-1a no no NS/NL/NO
TO Pedro Afonso 023-2a no no NS/NL/NO
TO Pedro Afonso 023-3a no no NS/NL/NO
PE Petrolina 073-1a no no NS/NL/NO
GO Porangatu 118-3a no no NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 636

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

GO Porangatu 118-4a NO no NS/NL/NO
SE Propriá 078-3a no no NS/NL/NO
SE Propriá 078-4a no no NS/NL/NO
BA Salvador 093-7a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-1a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-2a no no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a no no NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-1a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-2a no no NS/NL/NO
MG Unaí 130-3a no no NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-1a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-2a (10) pega-varinha no (10) NS/NL/NO
BA Seabra 089-4a Chicotinho tá queimando (26) no (26) NS/NL/NO
GO Porangatu 118-2a (3) corre la cutia no (3) NS/NL/NO
BA Barra 084-2a Chicotinho queimado (5) no (5) NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-2a Não gravada (51) no (51) NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Brincá de Roda (53) no (53) NS/NL/NO
BA Santana 092-3a * (28) Feijão queimado no * (28) NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-4a *(4) no no *(4) NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-3a *(9) Chicotinho queimado no *(9) NS/NL/NO
MG Unaí 130-4a *(9) no no *(9) NS/NL/NO
PE Afrânio 066-1a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-3a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-1a ns ns NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-3a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-1a ns ns NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-3a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 637

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

MA Alto Parnaíba 033-4a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-3a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-6a ns ns NS/NL/NO
SE Aracaju 079-8a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-1a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-2a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a ns ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-4a ns ns NS/NL/NO
BA Barra 084-3a ns ns NS/NL/NO
ES Barra de São Francisco 188-1a ns ns NS/NL/NO
ES Barra de São Francisco 188-2a ns ns NS/NL/NO
ES Barra de São Francisco 188-3a ns ns NS/NL/NO
BA Barreiras 087-1a ns ns NS/NL/NO
BA Barreiras 087-2a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-1a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-2a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-4a ns ns NS/NL/NO
BA Caetité 096-4a ns ns NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-1a ns ns NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-2a ns ns NS/NL/NO
BA Caravelas 102-3a ns ns NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-1a ns ns NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a ns ns NS/NL/NO
GO Catalão 125-2a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-1a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-4a ns ns NS/NL/NO
MG Diamantina 134-3a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 638

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

MG Diamantina 134-4a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-1a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-2a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-3a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-4a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-1a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-2a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-3a ns ns NS/NL/NO
GO Goiania 123-4a ns ns NS/NL/NO
GO Goiás 122-2a ns ns NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-1a ns ns NS/NL/NO
BA Irecê 085-1a ns ns NS/NL/NO
BA Irecê 085-2a ns ns NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-4a ns ns NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-1a Nota (50) ns ns NS/NL/NO
BA Jacobina 086-3a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-4a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-1a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-4a ns ns NS/NL/NO
BA Jequié 095-4a ns ns NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-1a ns ns NS/NL/NO
AL Maceió 077-2a ns ns NS/NL/NO
AL Maceió 077-6a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-1a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-2a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-3a ns ns NS/NL/NO
MG Montes Claros 131-4a ns ns NS/NL/NO
TO Natividade 024-1a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 639

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

MG Patos de Minas 136-1a ns ns NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-3a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-1a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-2a ns ns NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-4a ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-2a ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-3a ns ns NS/NL/NO
PE Petrolina 073-4a ns ns NS/NL/NO
MG Pirapora 132-1a ns ns NS/NL/NO
MG Pirapora 132-3a ns ns NS/NL/NO
GO Porangatu 118-1a no ns NS/NL/NO
SE Propriá 078-1a ns ns NS/NL/NO
SE Propriá 078-2a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-1a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-2a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-3a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-5a ns ns NS/NL/NO
BA Salvador 093-8a ns ns NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a ns ns NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a ns ns NS/NL/NO
BA Santana 092-1a ns ns NS/NL/NO
BA Santana 092-2a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-1a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-2a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-3a ns ns NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-1a ns ns NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-2a ns ns NS/NL/NO
GO São Domingos 119-4a ns ns NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-4a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE N - Quadro geral de ocorrências de Chicotinho-queimado - agrupamentos 640

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 164 - chicotinho-queimado 
original

164 - chicotinho-queimado  - 
grafemática

164 - chicotinho-queimado  - 
agrupamentos

ES São Mateus 189-2a ns ns NS/NL/NO
ES São Mateus 189-3a ns ns NS/NL/NO
BA Seabra 089-2a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-1a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-2a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-3a ns ns NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-4a ns ns NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-3a ns ns NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-4a ns ns NS/NL/NO
BA Valença 094-1a ns ns NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-3a ns ns NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-4a ns ns NS/NL/NO
GO Formosa 121-1a ns ns (29) NS/NL/NO



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 641

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
PE Petrolina 073-1a Balança balança balança
BA Juazeiro 081-2a Balança balança balança
BA Euclides da Cunha 083-2a balança balança balança
BA Alagoinhas 088-1a Balança balança balança
BA Santo Amaro 091-3a Balança balança balança
BA Santo Amaro 091-4b Balança balança balança
BA Santana 092-1a *(26) Balança balança balança
BA Santana 092-2a Balança balança balança
BA Santana 092-3a Balança balança balança
BA Salvador 093-1a balança balança balança
BA Valença 094-3a Balança balança balança
BA Caetité 096-3a Balança balança balança
BA Vitória da Conquista 098-1a Balança balança balança
BA Vitória da Conquista 098-3a balança/balança mais não cai balança/balança mais não cai balança
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Balança balança balança
BA Santa Cruz Cabrália 101-4b Balança balança balança
MG Patos de Minas 136-3a balança balança balança
PE Cabrobó 067-3a balanceio balanceio balanceio
BA Itaberaba 090-1a Balanceio balanceio balanceio
MA Alto Parnaíba 033-2a balanço balanço balanço
MA Alto Parnaíba 033-3b balanço balanço balanço
PE Cabrobó 067-3b balancinho balancinho balanço
PE Petrolina 073-1b Balanço balanço balanço
PE Petrolina 073-3a Balanço balanço balanço
AL Maceió 077-1a balanço balanço balanço
SE Propriá 078-1a Balanço balanço balanço
SE Propriá 078-3a Balanço balanço balanço
SE Propriá 078-4a Balanço balanço balanço
SE Estância 080-1b Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-1a Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-3a Balanço balanço balanço
BA Barra 084-1a Balanço balanço balanço
BA Barra 084-2a Balanço balanço balanço
BA Irecê 085-2a Balanço balanço balanço
BA Jacobina 086-1a Balanço balanço balanço



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 642

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
BA Barreiras 087-3a Balanço balanço balanço
BA Alagoinhas 088-2a balanço de pau balanço de pau balanço
BA Seabra 089-1a Balanço balanço balanço
BA Seabra 089-4a Balanço balanço balanço
BA Itaberaba 090-1b Balanço balanço balanço
BA Itaberaba 090-2a Balanço balanço balanço
BA Itaberaba 090-3b Balanço balanço balanço
BA Itaberaba 090-4a Balanço balanço balanço
BA Santo Amaro 091-1a Balanço balanço balanço
BA Santo Amaro 091-2a Balanço balanço balanço
BA Salvador 093-2a balanço balanço balanço
BA Valença 094-2a Balanço balanço balanço
BA Valença 094-4a *(30) Balanço balanço *(30) balanço
BA Jequié 095-2a Balanço balanço balanço
BA Jequié 095-3a Balanço balanço balanço
BA Carinhanha 097-1a Balanço balanço balanço
BA Carinhanha 097-3b Balanço (44) balanço (44) balanço
BA Carinhanha 097-4a Balanço balanço balanço
BA Vitória da Conquista 098-4a Balanço balanço balanço
BA Ilhéus 099-1a Balanço balanço balanço
BA Ilhéus 099-3a Balanço balanço balanço
BA Itapetinga 100-2a Balanço balanço balanço
BA Itapetinga 100-4b Balanço balanço balanço
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Balanço balanço balanço
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Balanço balanço balanço
BA Caravelas 102-2a Balanço balanço balanço
BA Caravelas 102-3a Balanço balanço balanço
GO Formosa 121-1a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-7a balanço balanço balanço
GO Catalão 125-2a balanço balanço balanço
GO Catalão 125-3a balanço balanço balanço
MG Januária 127-4b Balanço balanço balanço
MG Janaúba 128-1a Balanço balanço balanço
MG Teófilo Otoni 133-3a Balanço balanço balanço
MG Diamantina 134-3a Balanço balanço balanço



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 643

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
MG Uberlândia 135-1a balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-2a balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-3a balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-4a balanço balanço balanço
MG Patos de Minas 136-1a balanço balanço balanço
ES Barra de São Francisco 188-3a Balanço balanço balanço
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Balango balango balango
MG Janaúba 128-1b Balango balango balango
MG Janaúba 128-3a Balango balango balango
MG Janaúba 128-4a Balango balango balango
MG Pedra Azul 129-2b Balango balango balango
MG Unaí 130-1a balango balango balango
MG Pirapora 132-3a Balango balango balango
MG Teófilo Otoni 133-1a Balango balango balango
MG Uberlândia 135-4b balango balango balango
TO Pedro Afonso 023-1a gangorra gangorra gangorra
TO Pedro Afonso 023-2a gangorra gangorra gangorra
TO Pedro Afonso 023-3a gangorra gangorra gangorra
TO Pedro Afonso 023-4a gangorra gangorra gangorra
TO Natividade 024-1a gangorra gangorra gangorra
TO Natividade 024-3a gangorra gangorra gangorra
TO Natividade 024-4a gangorra gangorra gangorra
MA Alto Parnaíba 033-3a gangorra gangorra gangorra
MA Alto Parnaíba 033-4a gangorra gangorra gangorra
PI Canto do Buriti 037-3a gangorra gangorra gangorra
PI Canto do Buriti 037-4a gangorra gangorra gangorra
PI Corrente 038-1a gangorra gangorra gangorra
PE Afrânio 066-2a Gangorra gangorra gangorra
PE Floresta 071-2a gangorra gangorra gangorra
PE Petrolina 073-2a Gangorra gangorra gangorra
PE Petrolina 073-3b Gangorra gangorra gangorra
PE Petrolina 073-4a Gangorra (13) gangorra (13) gangorra
AL Santana do Ipanema 075-1a Gangorra gangorra gangorra
AL Santana do Ipanema 075-3a Gangorra gangorra gangorra
AL Santana do Ipanema 075-4a Gangorra gangorra gangorra



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 644

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
AL Arapiraca 076-1a Gangorra gangorra gangorra
AL Arapiraca 076-4a Gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-3a gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-4a gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-5a gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-6a gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-7a gangorra gangorra gangorra
AL Maceió 077-8a gangorra gangorra gangorra
SE Propriá 078-2a Gangorra gangorra gangorra
SE Propriá 078-4b Gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-2a gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-4a gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-5a gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-6a gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-7a gangorra gangorra gangorra
SE Aracaju 079-8a gangorra gangorra gangorra
SE Estância 080-1a Gangorra gangorra gangorra
SE Estância 080-2a Gangorra gangorra gangorra
SE Estância 080-3a Gangorra gangorra gangorra
SE Estância 080-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Juazeiro 081-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Juazeiro 081-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Juazeiro 081-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Jeremoabo 082-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Euclides da Cunha 083-4a gangorra gangorra gangorra
BA Barra 084-3a Gongorra gongorra gangorra
BA Irecê 085-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Irecê 085-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Jacobina 086-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Jacobina 086-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Jacobina 086-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Barreiras 087-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Alagoinhas 088-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Alagoinhas 088-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Seabra 089-2a Gangorra gangorra gangorra



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 645

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
BA Itaberaba 090-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Santo Amaro 091-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Santana 092-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-3a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-6a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-7a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-8a gangorra gangorra gangorra
BA Jequié 095-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Caetité 096-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Caetité 096-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Carinhanha 097-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Vitória da Conquista 098-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Itapetinga 100-4a Gangorra gangorra gangorra
MT São Félix do Araguaia 104-1a gangorra gangorra gangorra
MT São Félix do Araguaia 104-2a gangorra gangorra gangorra
MT São Félix do Araguaia 104-3a gangorra gangorra gangorra
GO Porangatu 118-1a gangorra gangorra gangorra
GO Porangatu 118-2a gangorra gangorra gangorra
GO Porangatu 118-3a gangorra gangorra gangorra
GO Porangatu 118-4a gangorra gangorra gangorra
GO São Domingos 119-4a gangorra gangorra gangorra
GO Aruanã 120-1a gangorra gangorra gangorra
GO Aruanã 120-2a gangorra gangorra gangorra
GO Aruanã 120-3a gangorra gangorra gangorra
GO Aruanã 120-4a gangorra gangorra gangorra
GO Formosa 121-3a gangorra gangorra gangorra
GO Goiás 122-1a gangorra gangorra gangorra
GO Goiás 122-2a cancorra cancorra gangorra
GO Goiás 122-3a gangorra gangorra gangorra
GO Goiás 122-4a gangorra gangorra gangorra
GO Goiania 123-1a gangoa gangoa gangorra
GO Goiania 123-2a gangorra gangorra gangorra
GO Goiania 123-4a gangorra gangorra gangorra
GO Goiania 123-5a gangorra gangorra gangorra
GO Goiania 123-6a gangorra gangorra gangorra



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 646

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
GO Goiania 123-8a gangorra gangorra gangorra
GO Catalão 125-1a gangorra gangorra gangorra
GO Catalão 125-2b (17) gangorra gangorra (17) gangorra
GO Catalão 125-4a gangorra gangorra gangorra
MG Januária 127-2a Gangorra gangorra gangorra
MG Januária 127-3a Gangorra gangorra gangorra
MG Januária 127-4a Gangorra gangorra gangorra
MG Pedra Azul 129-3a Gangorra gangorra gangorra
MG Unaí 130-3a gangorra gangorra gangorra
MG Unaí 130-4a gangorra gangorra gangorra
MG Montes Claros 131-1a Gangorra gangorra gangorra
MG Montes Claros 131-2a Gangorra gangorra gangorra
MG Montes Claros 131-4a Gangorra gangorra gangorra
MG Pirapora 132-1a Gangorra gangorra gangorra
MG Teófilo Otoni 133-2a Gangorra gangorra gangorra
MG Teófilo Otoni 133-4a Gangorra gangorra gangorra
MG Diamantina 134-1a Gangorra gangorra gangorra
MG Diamantina 134-2a Gangorra gangorra gangorra
MG Diamantina 134-4a Gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-2a gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-3b gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-4a gangorra gangorra gangorra
ES Barra de São Francisco 188-1a Gangorra gangorra gangorra
ES Barra de São Francisco 188-2a Gangorra gangorra gangorra
ES Barra de São Francisco 188-4a Gangorra gangorra gangorra
ES São Mateus 189-1a Gangorra gangorra gangorra
ES São Mateus 189-2a Gangorra gangorra gangorra
ES São Mateus 189-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Itapetinga 100-1a zanza zanza zanza
BA Itapetinga 100-3a Zanza zanza zanza
SE Aracaju 079-3a banguê banguê respostas únicas: banguê
MG Pedra Azul 129-2a Barca barca respostas únicas: barca
AL Maceió 077-2a barquinho barquinho respostas únicas: barquinho
PE Floresta 071-4a carrossel carrossel respostas únicas: carrossel
MG Montes Claros 131-3a Pinhê (16) pinhê (16) respostas únicas: pinhê



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 647

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
GO São Domingos 119-1a pula-pula *(1) pula-pula *(1) respostas únicas: pula-pula
MG Pedra Azul 129-1a Sobe-desci sobe-desce respostas únicas: sobe-desce 
TO Natividade 024-2a no no NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-1a ns ns NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-1a ns ns NS/NL/NO
PI Canto do Buriti 037-2a no no NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO
PI Corrente 038-4a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-1a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-3a ns ns NS/NL/NO
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-1a ns ns NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-2a nl nl NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-4a no no NS/NL/NO
PE Floresta 071-1a ns ns NS/NL/NO
PE Floresta 071-3a ns ns NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-2a nl nl NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-2a Barco (2) ns NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a nl nl NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO
BA Jeremoabo 082-2a no no NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-1a nl nl NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-3a *(53) balança ns NS/NL/NO
BA Barra 084-4a ns (6) ns NS/NL/NO
BA Irecê 085-1a nl nl NS/NL/NO
BA Barreiras 087-1a nl nl NS/NL/NO
BA Barreiras 087-4a ns ns NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a no no NS/NL/NO
BA Salvador 093-4a balança no NS/NL/NO
BA Salvador 093-5a nl nl NS/NL/NO
BA Valença 094-1a ns ns NS/NL/NO
BA Jequié 095-4a ns ns NS/NL/NO
BA Caetité 096-2a nl nl NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a nl nl NS/NL/NO



APÊNDICE O - Quadro geral de ocorrências de Gangorra  - agrupamentos 648

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 165 - gangorr a - original 165 - gangorra  -  grafemática 165 - gangorra  - agrupamento
BA Ilhéus 099-2a nl nl NS/NL/NO
BA Ilhéus 099-4a *(47) Balança ns NS/NL/NO
BA Caravelas 102-1a (48) ns ns NS/NL/NO
BA Caravelas 102-4a nl nl NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-4a ns ns NS/NL/NO
GO São Domingos 119-2a no (8) no NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a (23) no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-2a no no NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a nl nl NS/NL/NO
GO Goiania 123-3a ns ns NS/NL/NO
MG Januária 127-1a ns ns NS/NL/NO
MG Janaúba 128-2a nl nl NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-4a nl nl NS/NL/NO
MG Unaí 130-2a no no NS/NL/NO
MG Pirapora 132-2a ns ns NS/NL/NO
MG Pirapora 132-4a nl nl NS/NL/NO
ES São Mateus 189-3a ns ns NS/NL/NO



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 649

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

MG Janaúba 128-1b Balango balango (bango) balango
MG Janaúba 128-2a Balango balango (bango) balango
MG Janaúba 128-3a Balango balango (bango) balango
MG Janaúba 128-4a Balango balango (bango) balango
MG Pedra Azul 129-1a Babalango babalango (bango) balango
MG Pedra Azul 129-2a Bambalango bambalango (bango) balango
MG Pedra Azul 129-3a Bangobalango bangobalango (bango) balango
MG Pedra Azul 129-4a Bangobalango bangobalango (bango) balango
MG Unaí 130-1a balango balango (bango) balango
MG Unaí 130-2a balango balango (bango) balango
MG Unaí 130-4b balango *(10) balango *(10) (bango) balango
MG Montes Claros 131-4b Balango balango (bango) balango
MG Pirapora 132-2a Balango balango (bango) balango
MG Teófilo Otoni 133-1a Balango balango (bango) balango
MG Teófilo Otoni 133-3a Balango balango (bango) balango
MG Teófilo Otoni 133-4a Balango balango (bango) balango
MG Diamantina 134-1a Banguebalangue banguebalangue (bango) balango
MG Diamantina 134-2a Bangobalango bangobalango (bango) balango
MG Diamantina 134-3a Bangobalango bangobalango (bango) balango
MG Diamantina 134-4a Bangobalangue bangobalangue (bango) balango
TO Natividade 024-1a balança balança balança
PI Canto do Buriti 037-1a balança balança balança
PI Canto do Buriti 037-2a balança balança balança
PI Corrente 038-2a balança balança balança
PE Afrânio 066-4a Balancinha/balança balancinha/balança balança
BA Euclides da Cunha 083-2a balança balança balança
BA Euclides da Cunha 083-4a balança balança balança
BA Barra 084-4a Balança balança balança
BA Seabra 089-3b Balança balança balança
BA Santana 092-1a Balança *(26) balança *(26) balança
BA Salvador 093-3a balança balança balança
BA Caetité 096-3a Balança balança balança
BA Carinhanha 097-2a Balança balança balança
BA Carinhanha 097-3a Balança balança balança



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 650

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

BA Ilhéus 099-4a balança *(47) balança *(47) balança
GO São Domingos 119-4a balança balança balança
MG Montes Claros 131-4a Balança balança balança
PI Canto do Buriti 037-3a balançador balançador balançador
PE Cabrobó 067-4a balançador balançador balançador
PE Cabrobó 067-3b balanceio balanceio balanceio
PE Floresta 071-1a balanceio balanceio balanceio
PE Floresta 071-2a balanceio balanceio balanceio
PE Floresta 071-3a balanceio balanceio balanceio
PE Floresta 071-4a balanceio balanceio balanceio
TO Pedro Afonso 023-1a balanço balanço balanço
TO Pedro Afonso 023-2a balanço balanço balanço
TO Pedro Afonso 023-3a balanço balanço balanço
TO Pedro Afonso 023-4a balanço balanço balanço
TO Natividade 024-2a balanço balanço balanço
TO Natividade 024-3a balanço balanço balanço
TO Natividade 024-4a balanço balanço balanço
MA Alto Parnaíba 033-1a balanço balanço balanço
MA Alto Parnaíba 033-2a balanço balanço balanço
MA Alto Parnaíba 033-3a balanço balanço balanço
MA Alto Parnaíba 033-4a balanço balanço balanço
PI Canto do Buriti 037-4a balanço balanço balanço
PI Canto do Buriti 037-4b balancinho balancinho balanço
PI Corrente 038-1a balanço balanço balanço
PI Corrente 038-3a balanço balanço balanço
PI Corrente 038-4a balanço balanço balanço
PE Afrânio 066-1a Balanço balanço balanço
PE Afrânio 066-2a Balanço balanço balanço

PE Afrânio 066-3a
balancinho/balanço/cadeira de 
balanço

balancinho/balanço/cadeira de 
balanço balanço

PE Cabrobó 067-1a balanço balanço balanço
PE Cabrobó 067-2a balanço balanço balanço
PE Cabrobó 067-3a balancinho balancinho balanço
PE Petrolina 073-1a Balanço balanço balanço



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 651

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

PE Petrolina 073-2a Balanço balanço balanço
PE Petrolina 073-3a Balanço balanço balanço
PE Petrolina 073-4a Balanço balanço balanço
AL Santana do Ipanema 075-1a Balanço balanço balanço
AL Santana do Ipanema 075-2a Balanço balanço balanço
AL Santana do Ipanema 075-3a Balanço balanço balanço
AL Santana do Ipanema 075-4a Balanço balanço balanço
AL Arapiraca 076-1a Balanço balanço balanço
AL Arapiraca 076-2a Balanço balanço balanço
AL Arapiraca 076-3a Balanço balanço balanço
AL Arapiraca 076-4a Balanço balanço balanço
AL Maceió 077-1a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-2a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-3a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-4a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-5a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-6a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-7a balanço balanço balanço
AL Maceió 077-8a balanço balanço balanço
SE Propriá 078-1a Balanço balanço balanço
SE Propriá 078-2a Balanço balanço balanço
SE Propriá 078-3a Balanço balanço balanço
SE Propriá 078-4a Balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-2a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-3a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-4a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-5a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-6a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-7a balanço balanço balanço
SE Aracaju 079-8a balanço balanço balanço
SE Estância 080-1a Balanço balanço balanço
SE Estância 080-2a Balanço balanço balanço
SE Estância 080-3a Balanço balanço balanço
SE Estância 080-4a Balanço balanço balanço



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 652

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

BA Juazeiro 081-1a Balanço balanço balanço
BA Juazeiro 081-3a Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-1a Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-2a Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-3a Balanço balanço balanço
BA Jeremoabo 082-4a Balanço balanço balanço
BA Euclides da Cunha 083-1a balanço balanço balanço
BA Euclides da Cunha 083-3a balanço balanço balanço
BA Barra 084-1a Balanço balanço balanço
BA Barra 084-3a Balanço balanço balanço
BA Irecê 085-1b Balanço balanço balanço
BA Irecê 085-3a Balanço balanço balanço
BA Irecê 085-4a Balanço balanço balanço
BA Jacobina 086-1a Balanço balanço balanço
BA Jacobina 086-2a Balanço balanço balanço
BA Jacobina 086-3a Balanço balanço balanço
BA Jacobina 086-4a Balanço balanço balanço
BA Barreiras 087-1a Balanço balanço balanço
BA Barreiras 087-2a Balanço balanço balanço
BA Barreiras 087-3a Balanço balanço balanço
BA Barreiras 087-4a Balanço balanço balanço
BA Alagoinhas 088-1a Balanço balanço balanço
BA Alagoinhas 088-3a Balanço balanço balanço
BA Alagoinhas 088-4a Balanço balanço balanço
BA Seabra 089-1a Balanço balanço balanço
BA Seabra 089-3a Balancinho balancinho balanço
BA Seabra 089-4a Balanço balanço balanço
BA Itaberaba 090-3b Balanço balanço balanço
BA Santo Amaro 091-2a Balanço balanço balanço
BA Santo Amaro 091-4a Balanço balanço balanço
BA Santana 092-2a Balanço balanço balanço
BA Santana 092-3a Balanço balanço balanço
BA Santana 092-4a Balanço balanço balanço
BA Salvador 093-1b balanço balanço balanço



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 653

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

BA Salvador 093-5a balanço balanço balanço
BA Salvador 093-7b balanço balanço balanço
BA Jequié 095-1a Balanço balanço balanço
BA Jequié 095-2a Balanço balanço balanço
BA Jequié 095-3a Balanço balanço balanço
BA Caetité 096-1b balanço balanço balanço
BA Carinhanha 097-1a Balanço balanço balanço
BA Carinhanha 097-3c Balanço (44) balanço (44) balanço
BA Carinhanha 097-4a Balanço balanço balanço
BA Vitória da Conquista 098-2a Balanço balanço balanço
BA Ilhéus 099-1a Balanço balanço balanço
BA Ilhéus 099-2b Balanço balanço balanço
BA Itapetinga 100-2b Balanço balanço balanço
BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Balanço balanço balanço
BA Caravelas 102-1b Balanço balanço balanço
BA Caravelas 102-2a Balanço balanço balanço
MT São Félix do Araguaia 104-1a balanço balanço balanço
MT São Félix do Araguaia 104-2a balanço balanço balanço
MT São Félix do Araguaia 104-3a balanço balanço balanço
MT São Félix do Araguaia 104-4a balanço balanço balanço
GO Porangatu 118-1a balanço balanço balanço
GO Porangatu 118-2a balanço balanço balanço
GO Porangatu 118-3a balanço balanço balanço
GO Porangatu 118-4a balanço balanço balanço
GO São Domingos 119-1a balanço balanço balanço
GO São Domingos 119-2a balanço balanço balanço
GO São Domingos 119-3a balanço balanço balanço
GO Aruanã 120-1a balanço balanço balanço
GO Aruanã 120-2a balanço balanço balanço
GO Aruanã 120-4a balanço balanço balanço
GO Formosa 121-1a balanço balanço balanço
GO Formosa 121-2a balanço balanço balanço
GO Formosa 121-3a balanço/balanço de corda balanço/balanço de corda balanço
GO Goiás 122-1a balanço balanço balanço



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 654

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

GO Goiás 122-3a balanço balanço balanço
GO Goiás 122-4a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-1a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-2a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-3a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-4a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-5a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-6a balanço balanço balanço
GO Goiania 123-8a balanço balanço balanço
GO Catalão 125-1a balanço balanço balanço
GO Catalão 125-2a balanço balanço balanço
GO Catalão 125-4a balanço balanço balanço
MG Januária 127-1a Balanço balanço balanço
MG Januária 127-2a Balanço balanço balanço
MG Januária 127-3b Balanço balanço balanço
MG Januária 127-4a Balanço balanço balanço
MG Janaúba 128-1a Balanço balanço balanço
MG Unaí 130-3a balanço balanço balanço
MG Unaí 130-4a balanço balanço balanço
MG Montes Claros 131-1a Balanço balanço balanço
MG Montes Claros 131-2a Balanço balanço balanço
MG Montes Claros 131-3a Balanço (17) balanço (17) balanço
MG Pirapora 132-1a Balanço balanço balanço
MG Pirapora 132-2b Balanço balanço balanço
MG Pirapora 132-3a Balanço balanço balanço
MG Pirapora 132-4a Balanço balanço balanço
MG Teófilo Otoni 133-2a Balanço balanço balanço
MG Diamantina 134-1b Balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-1a balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-2a balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-3b balanço balanço balanço
MG Uberlândia 135-4a balanço *(19) balanço *(19) balanço
MG Patos de Minas 136-1b balanço balanço balanço
MG Patos de Minas 136-4b balanço balanço balanço



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 655

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

ES Barra de São Francisco 188-1a Balanço balanço balanço
ES Barra de São Francisco 188-2a Balanço balanço balanço
ES Barra de São Francisco 188-4a Balanço balanço balanço
ES São Mateus 189-1a Balanço balanço balanço
ES São Mateus 189-2a Balanço balanço balanço
ES São Mateus 189-3a Balanço balanço balanço
ES São Mateus 189-4a Balanço balanço balanço
BA Caetité 096-1a Balango balango balango/bango-balango
BA Caetité 096-2a Balango balango balango/bango-balango
BA Caetité 096-4a Balango balango balango/bango-balango
GO Aruanã 120-3a balango balango balango/bango-balango
GO Formosa 121-4a bango-balango bango-balango balango/bango-balango
GO Goiás 122-2a balango balango balango/bango-balango
GO Goiania 123-7a balango balango balango/bango-balango
GO Catalão 125-3a balango balango balango/bango-balango
ES Barra de São Francisco 188-2b balango balango balango/bango-balango
ES Barra de São Francisco 188-3a Balango balango balango/bango-balango
BA Juazeiro 081-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Juazeiro 081-4a gangorra gangorra gangorra
BA Barra 084-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Alagoinhas 088-1b Gangorra gangorra gangorra
BA Alagoinhas 088-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Itaberaba 090-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Itaberaba 090-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Itaberaba 090-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Itaberaba 090-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Santo Amaro 091-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Santo Amaro 091-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-1a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-2a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-4a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-7a gangorra gangorra gangorra
BA Salvador 093-8a gangorra gangorra gangorra
BA Valença 094-1a Gangorra gangorra gangorra



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 656

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

BA Valença 094-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Valença 094-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Valença 094-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Jequié 095-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Carinhanha 097-3b Gangorra gangorra gangorra
BA Vitória da Conquista 098-4b Gangorra gangorra gangorra
BA Ilhéus 099-2a Gangorra gangorra gangorra
BA Ilhéus 099-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Ilhéus 099-4b Gangorra gangorra gangorra
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Gangorra gangorra gangorra
BA Caravelas 102-1a Gangorra gangorra gangorra
BA Caravelas 102-3a Gangorra gangorra gangorra
BA Caravelas 102-4a Gangorra gangorra gangorra
GO Goiania 123-8b gangorra gangorra gangorra
MG Uberlândia 135-2b gangorra gangorra gangorra
MG Uberlândia 135-3a gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-1a gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-2a gangorra gangorra gangorra
MG Patos de Minas 136-3a gangorra de corda *(27) gangorra de corda *(27) gangorra
MG Patos de Minas 136-4a gangorra de corda gangorra de corda gangorra
BA Irecê 085-1a Zanza zanza zanza
BA Irecê 085-2a Zanza zanza zanza
BA Seabra 089-2a Zanza zanza zanza
BA Vitória da Conquista 098-1a Zanza zanza zanza
BA Vitória da Conquista 098-3a Zanza zanza zanza
BA Vitória da Conquista 098-4a Zanza zanza zanza
BA Itapetinga 100-1a zanza zanza zanza
BA Itapetinga 100-2a Zanza zanza zanza
BA Itapetinga 100-3a Zanza zanza zanza
BA Itapetinga 100-4a Zanza zanza zanza
BA Barreiras 087-3b Balancete balancete respostas únicas: balancete
MG Montes Claros 131-3b Balongué Balongué respostas únicas: balongué



APÊNDICE P - Quadro geral de ocorrências de Balanço  - agrupamentos 657

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Estado Localidade Informante 166 - balanço  - original 166 - balanço  -  grafemática 166 - balanço  - 
agrupamento

BA Caravelas 102-2b Rede (55) rede (55) respostas únicas: rede
BA Januária 127-3a Trapesso trapesso respostas únicas: trapesso
SE Aracaju 079-1a no no NS/NO
BA Salvador 093-6a ns ns NS/NO



APÊNDICE Q - Quadro geral de ocorrências de Amarelinha  - agrupamentos 658

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
PE Cabrobó 067-1a academia academia academia academia
PE Cabrobó 067-4a academia academia academia academia
PE Floresta 071-4a academia academia academia academia
TO Pedro Afonso 023-1a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
TO Pedro Afonso 023-4a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
PI Canto do Buriti 037-4a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
PI Corrente 038-1a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
PE Cabrobó 067-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
PE Petrolina 073-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
AL Arapiraca 076-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
AL Maceió 077-6a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
AL Maceió 077-8b amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
SE Aracaju 079-5a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
SE Estância 080-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Irecê 085-1a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Irecê 085-3c Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Jacobina 086-2b Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Barreiras 087-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Seabra 089-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Santo Amaro 091-3a Amarelinho amarelinho amarelinha amarelinha
BA Santo Amaro 091-4a Amarelinho amarelinho amarelinha amarelinha
BA Santana 092-2a Amarelin amarelin amarelinha amarelinha
BA Salvador 093-5a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Salvador 093-6b amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Salvador 093-7b amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Salvador 093-8a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Jequié 095-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Caetité 096-1a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Vitória da Conquista 098-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Ilhéus 099-1a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Ilhéus 099-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Ilhéus 099-3a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Caravelas 102-1a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Caravelas 102-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha



APÊNDICE Q - Quadro geral de ocorrências de Amarelinha  - agrupamentos 659

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
MT São Félix do Araguaia 104-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Porangatu 118-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Aruanã 120-1a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Aruanã 120-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Formosa 121-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Goiás 122-3a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Goiania 123-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Goiania 123-5b amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Goiania 123-6a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Goiania 123-7a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Catalão 125-1a marelinha marelinha amarelinha amarelinha
GO Catalão 125-2b amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
GO Catalão 125-4a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
MG Janaúba 128-2b Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
MG Unaí 130-2a marelinha marelinha amarelinha amarelinha
MG Uberlândia 135-2a amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
MG Patos de Minas 136-1a marelinha marelinha amarelinha amarelinha
MG Patos de Minas 136-2a marelinha marelinha amarelinha amarelinha
ES Barra de São Francisco 188-1a Marelinha marelinha amarelinha amarelinha
ES Barra de São Francisco 188-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
ES Barra de São Francisco 188-3a Marelinha marelinha amarelinha amarelinha
ES Barra de São Francisco 188-4a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
ES São Mateus 189-1a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
ES São Mateus 189-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha
BA Santa Cruz Cabrália 101-2b Marelinha/amarelinha marelinha/amarelinha amarelinha amarelinha 
AL Santana do Ipanema 075-2b Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha 
GO Goiania 123-8b (8) amarelinha amarelinha (8) amarelinha amarelinha 
MG Pirapora 132-2a Amarelinha amarelinha amarelinha amarelinha 
AL Santana do Ipanema 075-2a Avião avião avião avião

AL Arapiraca 076-1a
Brincadera do 
Avião/avião

brincadeira do 
avião/avião avião avião

AL Arapiraca 076-2b Avião avião avião avião
AL Arapiraca 076-4a Brincá de avião brincar de avião avião avião
AL Maceió 077-1a avião avião avião avião



APÊNDICE Q - Quadro geral de ocorrências de Amarelinha  - agrupamentos 660

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
AL Maceió 077-3a avião avião avião avião
AL Maceió 077-4a avião avião avião avião
AL Maceió 077-5a avião avião avião avião
AL Maceió 077-6b aviãozinho aviãozinho avião avião
AL Maceió 077-7a avião avião avião avião
AL Maceió 077-8a avião avião avião avião
MG Teófilo Otoni 133-3a baliza baliza baliza baliza 
MG Teófilo Otoni 133-4a baliza baliza baliza baliza 
BA Valença 094-2a Capiçola capiçola capiçola capiçola
BA Valença 094-4a Capiçola capiçola capiçola capiçola
BA Valença 094-3a Capiçola capiçola capiçola capiçola 
PI Canto do Buriti 037-1a macacão macacão macacão macaco
PI Canto do Buriti 037-2a macacão macacão macacão macaco
PE Floresta 071-1a macacão macacão macacão macaco
PE Floresta 071-2a maracacão (17) maracacão (17) macacão macaco
SE Propriá 078-1a Macacão macacão macacão macaco
SE Propriá 078-2a Macacão macacão macacão macaco
SE Propriá 078-4a Macacão macacão macacão macaco
SE Aracaju 079-2a macacão macacão macacão macaco
SE Aracaju 079-4a macacão macacão macacão macaco
SE Aracaju 079-5b macacão macacão macacão macaco
SE Aracaju 079-6a macacão macacão macacão macaco
SE Aracaju 079-8a macacão macacão macacão macaco
SE Estância 080-1a Macacão macacão macacão macaco
SE Estância 080-3a Macacão macacão macacão macaco
SE Estância 080-4a Macacão macacão macacão macaco
BA Jeremoabo 082-1a Macacão macacão macacão macaco
BA Jeremoabo 082-2a Macacão macacão macacão macaco
BA Jeremoabo 082-3a Macacão macacão macacão macaco
BA Jeremoabo 082-4a Macacão macacão macacão macaco
BA Euclides da Cunha 083-3a macacão macacão macacão macaco
MT São Félix do Araguaia 104-4a macacão macacão macacão macaco
GO São Domingos 119-2a macacão macacão macacão macaco
TO Pedro Afonso 023-1b macaco (7) macaco (7) macaco macaco



APÊNDICE Q - Quadro geral de ocorrências de Amarelinha  - agrupamentos 661

Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
TO Pedro Afonso 023-3a macaco macaco macaco macaco
TO Pedro Afonso 023-4b macaco (2) macaco (2) macaco macaco
PI Canto do Buriti 037-3a macaco macaco macaco macaco
PI Corrente 038-4a pular macaco pular macaco macaco macaco
PE Petrolina 073-1a Macaco macaco macaco macaco
PE Petrolina 073-3a Macaco macaco macaco macaco
PE Petrolina 073-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Juazeiro 081-2a Macaco macaco macaco macaco
BA Juazeiro 081-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Juazeiro 081-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Barra 084-1a Macaco macaco macaco macaco
BA Barra 084-2a Macaco macaco macaco macaco
BA Barra 084-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Irecê 085-2a Macaco macaco macaco macaco
BA Irecê 085-3a Macaco/pular macaco macaco/pular macaco macaco macaco
BA Irecê 085-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Jacobina 086-1a Macaco macaco macaco macaco
BA Jacobina 086-2a * (17) Macaco macaco * (17) macaco macaco
BA Jacobina 086-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Jacobina 086-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Barreiras 087-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Barreiras 087-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Alagoinhas 088-2a Macaco macaco macaco macaco
BA Alagoinhas 088-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Santana 092-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Santana 092-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Salvador 093-3a macaco macaco macaco macaco
BA Salvador 093-4a pula macaco pular macaco macaco macaco
BA Jequié 095-1a Macaco macaco macaco macaco
BA Jequié 095-2b Macaco macaco macaco macaco
BA Jequié 095-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Jequié 095-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Carinhanha 097-3a Macaco macaco macaco macaco
BA Carinhanha 097-4a Macaco macaco macaco macaco
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
BA Ilhéus 099-4a Macaco macaco macaco macaco
BA Santa Cruz Cabrália 101-4a Macaco macaco macaco macaco
MG Januária 127-2a Macaco macaco macaco macaco
MG Januária 127-3a Macaco/ pulá macaco macaco/ pular macaco macaco macaco
MG Januária 127-4a Macaco/ pulá macaco macaco/ pular macaco macaco macaco
BA Caravelas 102-3a Pulá Macaco pular macaco macaco macaco
BA Itaberaba 090-4a Macaquinho/macao macaquinho/macaco macaco/macaquinho macaco

BA Santo Amaro 091-3b
Macaco/macaquinho 
(33)

macaco/macaquinho 
(33) macaco/macaquinho macaco

BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Macaco/macaquinho macaco/macaquinho macaco/macaquinho macaco
BA Euclides da Cunha 083-1a macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Irecê 085-1b Macaquinhos macaquinho macaquinho macaco
BA Itaberaba 090-1a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Itaberaba 090-2a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Salvador 093-6a macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Vitória da Conquista 098-4a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Itapetinga 100-2a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Itapetinga 100-3a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Itapetinga 100-4a Macaquinho macaquinho macaquinho macaco
BA Caetité 096-2a Maê maê maê maê
MG Janaúba 128-2a Maê maê maê maê
MG Montes Claros 131-1a Maê maê maê maê
MG Montes Claros 131-2a Maê maê maê maê
MG Montes Claros 131-3a Maê maê maê maê
MG Montes Claros 131-4a Maiê/maê maiê/maê maê maê
MG Pirapora 132-3a Maiê maiê maê maê
MG Pirapora 132-4a Maiê maiê maê maê
MG Diamantina 134-1a Maê maê maê maê
MG Diamantina 134-2a Maê maê maê maê
MG Diamantina 134-3a Maê maê maê maê
GO Porangatu 118-3a maré maré maré maré
GO Formosa 121-3a maré maré maré maré
GO Goiás 122-2a maré maré maré maré
GO Goiás 122-4a maré maré maré maré
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
GO Goiania 123-5a maré maré maré maré
GO Goiania 123-8a maré maré maré maré
GO Catalão 125-2a maré maré maré maré
MG Pedra Azul 129-2a Maré maré maré maré
MG Pedra Azul 129-3a Maré maré maré maré
MG Pedra Azul 129-4a Maré maré maré maré
MG Unaí 130-1a maré maré maré maré
MG Unaí 130-4a maré maré maré maré
MG Diamantina 134-4a Maré maré maré maré
MG Uberlândia 135-3a maré maré maré maré
MG Patos de Minas 136-4a maré maré maré maré
GO Goiania 123-4a (4) maré maré (4) maré maré 
MG Janaúba 128-4a Pulá maré/maré pular maré/maré maré maré 
BA Santana 092-1a Brincano maia brincando maia respostas únicas: brincando maia respostas únicas: brincando maia
BA Santa Cruz Cabrália 101-3a Casinha casinha respostas únicas: casinha respostas únicas: casinha
AL Santana do Ipanema 075-4a Pinga fogo pinga fogo respostas únicas: pinga fogo respostas únicas: pinga fogo
BA Salvador 093-7a pula sapo pula sapo respostas únicas: pula sapo respostas únicas: pula sapo
BA Salvador 093-7c pula carniça pular carniça respostas únicas: pular carniça respostas únicas: pular carniça
GO Goiania 123-7b quadrado quadrado respostas únicas: quadrado respostas únicas: quadrado
BA Santo Amaro 091-2a Sete pedras (31) sete pedras (31) respostas únicas: sete pedras respostas únicas: sete pedras
TO Pedro Afonso 023-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
TO Natividade 024-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MA Alto Parnaíba 033-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Corrente 038-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PI Corrente 038-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Afrânio 066-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Afrânio 066-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Afrânio 066-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
PE Afrânio 066-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Cabrobó 067-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
PE Floresta 071-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Santana do Ipanema 075-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Arapiraca 076-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
AL Maceió 077-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Propriá 078-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
SE Aracaju 079-7a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Juazeiro 081-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Euclides da Cunha 083-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Barra 084-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Barreiras 087-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Alagoinhas 088-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Seabra 089-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Seabra 089-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Seabra 089-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itaberaba 090-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santo Amaro 091-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Salvador 093-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Salvador 093-2a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Valença 094-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caetité 096-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Caetité 096-4a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Carinhanha 097-2a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Vitória da Conquista 098-3a *(42) ns ns *(42) NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Itapetinga 100-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
BA Santa Cruz Cabrália 101-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
BA Caravelas 102-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MT São Félix do Araguaia 104-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Porangatu 118-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Porangatu 118-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO São Domingos 119-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Aruanã 120-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Aruanã 120-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Formosa 121-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Formosa 121-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Goiás 122-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Goiania 123-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Goiania 123-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
GO Catalão 125-3a (18) nl nl (18) NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Januária 127-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Janaúba 128-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Janaúba 128-3a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Pedra Azul 129-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Unaí 130-3a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Pirapora 132-1a ns ns NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-1a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Teófilo Otoni 133-2a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-1a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Uberlândia 135-4a nl nl NS/NL/NO NS/NL/NO
MG Patos de Minas 136-3a *(28)ns ns *(28) NS/NL/NO NS/NL/NO
ES São Mateus 189-3a no no NS/NL/NO NS/NL/NO
ES São Mateus 189-4a no no NS/NL/NO NS/NL/NO

Na página seguinte, apresentam-se observações complementares para os agrupamentos de macaco, no que se refere às 3 ocorrências destacadas do 
quadro geral.
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Composição do número do informante: xxx= localidade // xxx -1, -2, -3 ... = número do informante // 
a = primeira resposta // b = segunda resposta // c = terceira resposta // d = quarta resposta

Esta-
do Localidade Infor-

mante
167 - amarelinha  - 

original
 167 - amarelinha  - 

grafemática
167 - amarelinha  - 

agrupamento 1
167 - amarelinha  - 

agrupamento 2
BA Itaberaba 090-4a Macaquinho/macao macaquinho/macaco macaco/macaquinho macaco

BA Santo Amaro 091-3b
Macaco/macaquinho 
(33)

macaco/macaquinho 
(33) macaco/macaquinho macaco

BA Santa Cruz Cabrália 101-2a Macaco/macaquinho macaco/macaquinho macaco/macaquinho macaco

Em referência aos agrupamentos de amarelinha , registre-se que existem dois agrupamentos:
1) agrupamento 1:  no qual estão organizadas as ocorrências de variantes de "macaco", pemitindo a 1a uniformização: 
Exemplo: "macaco", "macaquinho" e "macacão"  ficam indicados e recebem mesmo rótulo - (pular macaco = macaco). 
Altera-se a ordem de emissão das respostas dadas pelos informantes.
Aplica-se a regra de agrupamento para as outras lexias.
Quando, na fala de um mesmo informante, ocorreu mais de uma forma (casos mistos), organizaram-se as respostas
na ordem macaco/macaquinho
2) agrupamento 2: no qual uniformizam-se  as variantes de "macaco" para o agrupamento de mesmo nome.
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

aú 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete associado à 
capoeira e não à ludologia, 
regionalismo do Brasil: “golpe em 
que o capoeirista, com as mãos 
apoiadas no chão, joga o corpo no 
ar e gira-o lateralmente, formando 
um semicírculo com as duas 
pernas [É recurso de que o 
jogador lança mão quando 
atacado por várias pessoas.].” 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- não é um verbete 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outra acepção 
(interjeição = adeus) 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete associado à 
capoeira e não à ludologia, 
brasileirismo: “ 1. Floreio (5) em 
que o capoeirista, apoiando as 
duas mãos no chão, forma uma 
figura semelhante à letra "A" e, 
posteriormente, erguendo as 
pernas, forma uma figura 
semelhante à letra "U" para, em 
seguida, retornar ao chão, num 
movimento semelhante ao da 
estrela (14).” E complementa: “ Aú 
com rolê.  Bras. Cap. 1. Aú 
seguido de rolê (3).”. 

bananeira 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções, das quais se destaca: 
“Plantar bananeira - 1  Ficar 
(pessoa) com as pernas para o ar 
apoiando-se no chão com as 
mãos.”    

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções. Não há referência a 
“plantar bananeira”. 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete associado à 
capoeira e não à ludologia, 
brasileirismo:   “ 2. Bras. Cap. 
Floreio (5) em que o capoeirista 
apóia as mãos no chão e fica 
parado, verticalmente, de cabeça 
para baixo.” 
- também faz referências  a 
plantar bananeira: “1.  Ficar de 
cabeça para baixo, com o corpo 
apoiado nas mãos e as pernas 
para cima (...)”. 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

(bunda) 
canastra 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
bunda canastra 
- não é um verbete 
canastra 
- é um verbete com outras 
acepções das quais se destaca: 
“3 Regionalismo: Brasil. Parte 
posterior do tronco humano, 
acima da cintura e abaixo dos 
ombros; costas”. 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
bunda canastra 
- não é um verbete 
canastra 
- é um verbete com outras 
acepções das quais se destaca: “ 
3  Bras.  Fig. Pop.  A parte do 
tronco correspondente às costas, 
esp. a que suporta cargas e 
objetos pesados”. 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
bunda canastra 
- não é um verbete 
canastra 
- é um verbete com outras 
acepções das quais se destaca: 
“As costas, as espáduas”. 

- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
bunda canastra 
- não é um verbete 
canastra 
- é um verbete com outras 
acepções das quais se destaca: 
“3. Bras. As costas; cacunda.”. 

cabriola 

- indicada no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “3 salto ágil ou 
acrobático em que o corpo se 
dobra ou vira no ar. (...) 3.1 m.q. 
cambalhota”. 

- indicada no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “ 1  Cambalhota 
(1).” 

- indicada no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “ Cambalhota” 

- indicada no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “1. Salto de cabra.  
2. P. ext.  Salto, pulo. 3. V. 
cambalhota (1). “ 

cambalhota 

- é o verbete com a definição da 
atividade acrobática. 
- registram-se as variantes: 
bagaço, cabriola, cambota 
- definição: “1 movimento ou 
exercício em que se faz o corpo 
girar para frente ou para trás, com 
ou sem apoio em qualquer 
superfície, realizando uma 
revolução em que os pés passam 
por cima da cabeça e voltam a 
tocar o chão; bagaço, cabriola, 
cambota. 2 Derivação: por 
extensão de sentido. qualquer 

- é o verbete com a definição da 
atividade acrobática. 
- registram-se as variantes: 
cabriola e cambota. 
- definição:  “1 Movimento em que 
se gira o corpo sobre a própria 
cabeça, apoiando ou não as mãos 
no chão ou em qualquer 
superfície sólida; CAMBOTA; 
CABRIOLA. 2  Acrobacia no ar  
  3  Giro ou rodopio sobre si 
mesmo (na direção vertical, de 
baixo para cima ou vice-versa) 
sem apoio; REVIRAVOLTA.” 

- é o verbete com a definição da 
atividade acrobática. 
- registram-se as variantes: 
reviravolta; trambolhão (a última 
para os outros autores, refere-se 
a queda brusca) 
- definição: 
“s. f. || volta que se dá virando o 
corpo por sobre a cabeça; 
reviravolta; trambolhão.”. 

- é o verbete com a definição da 
atividade acrobática. 
- registram-se as variantes: 
cabriola, catrâmbias e cambota. 
- definição: 
“ 1. Movimento que se faz girando 
o corpo sobre a cabeça e voltando 
à posição normal; cabriola, 
catrâmbias.  
 2. P. ext.  Salto acrobático.  
 3. Reviravolta, viravolta: (...)”. 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

salto acrobático 
3 Derivação: por extensão de 
sentido. qualquer movimento em 
que algo gira ou rodopia sobre si 
mesmo; reviravolta.” 

cangapé - é um verbete com outras 
acepções (ponta pé) 

- é um verbete com outras 
acepções (ponta pé) 

- é um verbete com outras 
acepções (ponta pé) 

- é um verbete com outras 
acepções (ponta pé) 

combute # # # # 

ginástica - é um verbete com outras 
acepções (atividade física) 

- é um verbete com outras 
acepções (atividade física) 

- é um verbete com outras 
acepções (atividade física) 

- é um verbete com outras 
acepções (atividade física) 

maria 
escambona 

maria escambona ou 
escambona 
- não são verbetes 
cambona 
- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções 

maria escambona ou 
escambona 
- não são verbetes 
cambona 
- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções 

maria escambona ou 
escambona 
- não são verbetes 
cambona 
- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções 

maria escambona ou 
escambona 
- não são verbetes 
cambona  
- não é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
 - é um verbete. Único autor a 
remeter para CAMBALHOTA, 
embora não tenha indicado a lexia 
como variante no verbete 
CAMBALHOTA.  
- refere-se à mudança de direção 
das velas de uma embarcação e 
por extensão de sentido: “(...)  2. 
P. ext.  Vira-volta, reviravolta, 
cambalhota.” 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

maria 
escambota 

maria escambota ou escambota 
- não são verbetes 
cambota 
- indicada no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
(cambota) 
- definição: “(...) Regionalismo: 
Brasil. Uso: informal. m.q. 
cambalhota ('movimento ou 
exercício', 'reviravolta')” 

maria escambota ou escambota 
- não são verbetes 
 cambota 
- é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções, não havendo remissão 
a CAMBALHOTA. 
- registre-se que havia a indicação 
de sinonímia no verbete original, 
que no atualizado deixou de 
constar. 

maria escambota ou escambota 
- não são verbetes 
cambota 
- é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “(Bras.) (fam.) 
Cambalhota.” 

maria escambota ou escambota 
- não são verbetes 
cambota 
- é referido no verbete 
CAMBALHOTA como variante. 
- é um verbete: “(...) cambota 2 . 
S. f. Bras. Fam. 1. V. 
cambalhota.”.  

pirueta 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
- é um verbete: “3 salto, cabriola”. 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
- é um verbete: “4  Salto em que 
se dá uma volta no ar, apoiando 
as mãos no chão, ou não, e 
caindo sobre os pés; 
CABRIOLA.”. 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
- é um verbete: “|| Salto, cabriola; 
rodopio sobre um pé.” 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
 - é um verbete: “3. Pulo, salto, 
cabriola.” 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

pulo 
salto 
mortal 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
pulo 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se; “ação de 
pular”. 
salto 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se: “ação ou 
efeito de saltar; pulo”. 
mortal 
- é um verbete com outras 
acepções (relativo à morte) 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
pulo 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se; “ação de 
pular” e “salto” 
salto 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se: “ação ou 
efeito de saltar; pulo” 
mortal 
- é um verbete com outras 
acepções (relativo à morte) 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
pulo 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se; “ação de 
pular” e “salto” 
“salto: Tem este escritor 
predileção por aquelas figuras 
acrobáticas dos pulos e danças 
infernais, cambalhotas eternas no 
fogo, às escuras. (Camilo. Maria 
da Fonte, p. 142, ed. 1885.)” 
salto 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se: “ação ou 
efeito de saltar; pulo” e a 
indicação para Salto mortal 
Salto mortal 1.|| volta completa do 
corpo, no ar, para diante, ou para 
trás, ou para o lado, sem que as 
mãos toquem no chão. 
mortal 
- é um verbete com outras 
acepções (relativo à morte). 
Remete ao verbete salto: “Salto 
mortal. V. salto1. 

- NÃO indicada nos verbetes 
CAMBALHOTA ou CABRIOLA 
como variante. 
pulo 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se; “1 . Ação 
de pular; salto, pincho.” 
salto 
- é um verbete com outras 
acepções, destaca-se: “ação ou 
efeito de saltar; pulo”. 
mortal 
- é um verbete com outras 
acepções (relativo à morte). 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

salto-mortal 
pulo-mortal 
 

salto-mortal 
- é um verbete: “(...) 1 volta 
completa do corpo no ar, sem 
tocar as mãos no chão, praticado 
ger. por atletas ou acrobatas (...) 2 
Rubrica: capoeira. Regionalismo: 
Brasil. 
golpe em que o capoeirista, com 
apoio nas duas ou em uma das 
mãos, ou sem nenhum apoio, gira 
o corpo no ar, tentando atingir o 
adversário com um ou os dois 
pés.”. 
pulo-mortal 
- não é um verbete 

salto-mortal 
é verbete NOVO: “ (...) 1  Salto 
acrobático que consiste em fazer 
o corpo girar uma volta completa 
sem que as mãos toquem no 
chão.”. e  “2  Cap.  Golpe de 
capoeira que consiste em atingir o 
adversário com os pés ao finalizar 
esse tipo de salto 
pulo-mortal 
- não é um verbete 

salto-mortal 
- não é verbete na versão original, 
mas é referido no verbete salto. 
pulo-mortal 
- não é um verbete 

salto-mortal 
- é um verbete relacionado à 
capoeira e à ginásticas: “ 1. 
Ginást.  Acrobacia em que o atleta 
dá uma volta completa no ar, para 
diante, para trás ou para um lado, 
sem as mãos tocarem o chão: 
(...)”. e “ 2.  Bras.  Cap.  Golpe 
traumatizante em que o 
capoeirista, girando o corpo no ar, 
com apoio nas duas ou em uma 
das mãos, ou livremente, sem 
nenhum apoio, procura atingir o 
adversário com um ou dois pés.” 
pulo-mortal 
- não é um verbete 

tiúba - é um verbete com outras 
acepções (cachaça) - não existe atualizado - é um verbete com outras 

acepções (cachaça) 
- é um verbete com outras 
acepções (cachaça) 

tumbica # # # # 
Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete cambalhota como variante. 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 
Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bila # # - verbete com outra 
acepção. 

- não indicada no verbete 
gude. 
- é um verbete (ver 
gude/bras/CE). 

# 

biloca 
- indicada no verbete gude como 
variante. 
- gude jogado com cinco buracos.
- cada um desses buracos. 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não consta verbete 
BILOCA nem na versão 
atualizada e nem na 
versão original. 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
-  não consta verbete 
BILOCA. nem na versão 
atualizada e nem na 
versão original. 

- não indicada no verbete 
gude. 
- verbete com outra 
acepção. 

# 

biroquê # # # # # 

birosca 
- indicada no verbete gude como 
variante. 
- é um verbete (Reg. MG. m.q. 
gude, também outras acepções). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (MG. m.q. 
gude, também outras 
acepções). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. MG. 
V. bilosca e gude, também 
outras acepções). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. MG 
V. gude) 

# 

boleba # # # # # 

bolinha 
- não indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (m.q. bola de 
gude) 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (“1  Bola 
pequena (bolinha de 
sabão; bolinha de gude.”  

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção = diminutivo e 
medicamento). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (“Jogo com 
bola de gude”)  

# 

bolita 
- indicada no verbete gude como 
variante. 
- é um verbete (Reg. RS. m.q. 
gude) 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada. 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. RS. 
Ver gude “Cp. cast. Bolita”)

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. RS. 
Ver. gude. “Do esp. plat. 
bolita”). 

# 

china 
- não indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (outra acepção ) 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção ) 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção ) 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção ) 

# 
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Obras
 
Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

gude 

- jogo infantil com bolinhas de 
vidro  
- bolinha usada no jogo. 
- qualquer jogo em que se use 
bolinhas de vidro.  
 - informa sinônimos/variantes: 
belindre, berlinde, biloca, bilosca, 
birosca, bolita, búraca, búrica, 
bute, peteca, pirosca, ximbra. 

- jogo infantil com bolinhas 
de vidro  
- bolinha usada no jogo. 
- qualquer jogo em que se 
use bolinhas de vidro. 
  - informa 
sinônimos/variantes: 
baleba, belindre, (Lus.) 
berlinde, biloca, bilosca, 
birosca, bolita, búraca, 
búrica, (Lus.) bute, 
cabiçulinha, firo, peteca, 
pirosca, ximbra. 

- jogo infantil com bolinhas 
de vidro. 
- bolinha usada no jogo. 
- informa 
sinônimos/variantes: 
 (Bras.) e berlinde (Port.). 
bilosca ou birosca (Minas 
Gerais), bolita (Rio Grande 
do Sul); búraca ou búlica 
(Rio de Janeiro) e ximbra 
(Alagoas).  

- jogo infantil com bolinhas 
de vidro. 
- bolinha usada no jogo. 
- informa 
sinônimos/variantes: 
baleba, bilosca, birosca, 
bolita, búraca, búrica, 
cabiçulinha, firo, peteca, 
pirosca, ximbra e (lus.) 
berlinde e bute. 

- jogo infantil com 
bolinhas de vidro  
Anotações de Silvana 
sobre a leitura do 
verbete: 
- não registra 
sinônimos/variantes. 
 

marraio (bola de)

- não indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (outra acepção). 
(“1 -no gude e noutros jogos, 
palavra que dá, a quem primeiro 
a grita, o direito de ser o último a 
jogar (...)// 2- o parceiro que 
nesses jogos é o último a jogar”). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção). 
(“1  Na bola de gude e em 
outros jogos, palavra que 
dá ao primeiro que a grita 
o direito de jogar por 
último. (...) // 2  O parceiro 
que obteve esse direito). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
-  não consta verbete 
marraio na versão original. 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
 - é um verbete (outra 
acepção). 
(“1.Palavra que, em certos 
jogos (como o jogo de 
gude), dá ao primeiro 
parceiro que a grita o 
direito de ser o último a 
jogar. (...).// 2. O parceiro 
que primeiro gritou essa 
palavra).  

# 

peteca 

- indicada no verbete gude como 
variante. 
- no verbete ocorre com outra 
acepção. (cf. Quadro 
ESTILINGUE)  
- refere-se a gude (reg PA, m.q. 
gude) e a atiradeira (m.q. 
atiradeira). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- no verbete ocorre com 
outra acepção. (cf. Quadro 
ESTILINGUE)  
- não há referência a gude 
e nem a atiradeira.  

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- no verbete ocorre com 
outra acepção. (cf. Quadro 
ESTILINGUE)  
- refere-se a atiradeira 
(m.q. estilingue). 
- não há referência a gude.

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- no verbete ocorre com 
outra acepção. (cf. Quadro 
ESTILINGUE)  
- refere-se a gude (reg PA, 
Ver gude) e a atiradeira 
(NE. Ver atiradeira).  

- é um verbete (outra 
acepção) (cf. Quadro 
ESTILINGUE)  
- não há referência 
nem a atiradeira e 
nem a gude. 
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Obras
 
Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

vidro (bola de) 
- não indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (outra acepção = 
a substância). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção = a substância). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (acepção = 
a substância e (...) “Em 
geral, qualquer objeto ou 
artefato feito com essa 
substância...”). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (outra 
acepção = a substância e 
(...) “Qualquer artefato de 
tal substância...”). 

# 

ximbra 
- indicada no verbete gude como 
variante. 
- é um verbete (m.q. gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
 - não é verbete na versão 
atualizada. 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
 - é um verbete 
(Bras/AL/m.q. gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete 
(Bras/AL/Ver gude).  

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete gude como variante 
 
Parte 2 – Formas lexicais presentes nos dicionários e que não ocorreram na amostra 
 

Obras 

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

baleba # 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- não é um verbete na 
versão original 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras.Ver 
gude) 

# 

belindre 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. 
Portugal “bolinha de vidro 
(...) bola de gude (...) jogo 
praticado com essas 
bolinhas; gude”). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete na versão 
original (s. m. || berlinde). 

- não indicada no verbete 
gude como variante de 
gude e nem de berlinde. 

# 
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Obras 

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

berlinde 
- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. 
Portugal m.q. belindre). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (“s. m. 
|| bola de vidro, de pedra 
ou de metal com que 
jogam os rapazes; bolinha 
de gude (Bras.). V. 
também gude”). 

indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (“Lus. bola 
de gude. Ver gude”). 

# 

bilosca 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. MG 
e GO m.q. gude/bola de 
gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. MG. 
bola de gude. V. gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. MG. 
Ver. gude). 

# 

bola 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- - é um verbete (acepção 
geral – sem destaque 
para gude ou bolinhas de 
vidro) 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (acepção 
geral –  e com referências 
a gude. 
“Artefato esférico sólido 
us. em diferentes jogos 
(boliche, bilhar, gude etc. 
(...) 
também: “(...)Bola de 
gude   1  Esfera pequena 
de vidro us. no jogo de 
gude). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (acepção 
geral –  e com referências 
a gude. 
“Artefato esférico sólido 
us. em diferentes jogos 
(boliche, bilhar, gude etc. 
(...) 
também:  “(...)Bola de 
gude   1  Esfera pequena 
de vidro us. no jogo de 
gude). 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- - é um verbete (acepção 
geral – sem destaque 
para gude ou bolinhas de 
vidro) 

- não indicada 
no verbete gude 
como variante. 
- - é um verbete 
(acepção geral – 
sem refer. a 
gude, ao final 
registra “ bola 
de vidro, pila 
vítrea”). 

búlica # # 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete na versão 
original (Bras. RJ. 
Ver.gude) 

# # 
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Obras 

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

búraca 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. RJ 
cova que se abre na terra 
par jogar gude// o jogo de 
gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. RJ. 
V. gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras. RJ. 
Ver. gude//cf. buraca). 

# 

búrica 
- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. RJ 
m.q. búraca). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- não é um verbete na 
versão original 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. RJ. 
Ver gude). 

# 

bute 
- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (Reg. 
Portugal m.q. gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete na versão 
original (outra acepção- 
calçado). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Lus. Ver 
gude). 

# 

cabiçulinha # 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (Bras. CE - 
nome dado a certo 
brinquedo infantil). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras.CE. 
gude) 

# 

firo 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- presente em Aulete 
(2006) e Ferreira (1999) e 
por isto procurado em 
Houaiss (2002). 
- é um verbete (m.q. 
gude). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

-não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete na versão 
original (Bras. BA. 
m.q.gude) 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Bras..BA. 
gude) 

- não indicada 
no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete 
(outra acepção 
– jogo de 18 
pedras/cantinho) 
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Obras 

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pirosca 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. MG 
m.q. gude). 
 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- não indicada no verbete 
gude como variante. 
- é um verbete (MG - 
espécie de jogo infantil). 

- indicada no verbete gude 
como variante. 
- é um verbete (Reg. MG 
Ver. gude). 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete gude como variante 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

atiradeira 

- é um verbete registrado 
como regionalismo do 
Brasil, definido como 
uma “(...) arma ou 
brinquedo infantil para 
arrojar pedras ou objetos 
afins, de dimensões 
reduzidas, que consiste 
numa funda de material 
elástico, ger. borracha, 
presa às extremidades 
da bifurcação de uma 
pequena forquilha de 
madeira, plástico ou 
metal.” 
- registra as variantes: 
badogue, badoque, 
baladeira, baleeira, beca, 
bodoque, elástico (STP), 
estilingue, fisga (P), 
funda, peteca, seta, 
setra. 
- Abreviaturas: STP – 
São Tomé e Príncipe e P 
– Portugal, lusismo, 
lusitanismo,  

- é um verbete com 
indicação de brasileirismo. 
Trata-se na acepção 1 de 
“(...) Forquilha de madeira 
(ou de metal, plástico etc.) 
em forma de Y, em cujas 
pontas duplas se amarra 
um elástico à maneira de 
funda, us. para atirar 
pequenas pedras; 
BADOQUE; BALADEIRA; 
BODOQUE; ESTILINGUE; 
PETECA.” 
 - registra as variantes no 
corpo do texto da 
definição. 

- é um verbete com 
indicação de brasileirismo. 
“(...) o mesmo que 
estilingue.” 
- não registra variantes. 

- é um verbete com 
indicação de brasileirismo; 
“1.  Forquilha de 
madeira ou de metal, 
munida de elástico, com 
que se atiram pequenas 
pedras.” 
- registra variantes: “[Sin. 
(em vários pontos do 
Brasil): baladeira, baleeira, 
beca, bodoque, badoque 
ou badogue, estilingue, 
funda, peteca, seta, 
setra.].” 

- é um verbete com a 
seguinte definição: “O 
mesmo que tiradeira, 
estilingue, funda, setra, 
baladeira (...)” - indica 
variantes em outras 
línguas e faz referência a 
obra de folclore que indica 
que em Santa Catarina as 
crianças usam a variante 
alemã. Remete para 
baladeira.  
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

badogue 
 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
regionalismo da Bahia: 
“(...) m.q. bodoque 
('atiradeira').” 
- registra: “variantes: 
badoque; ver tb. 
sinonímia de atiradeira” 

# # 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo de Alagoas. 
Remete para atiradeira. 
Sem indicação de 
variantes. 

# 

badoque 
 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete: “m.q. 
bodoque” 
- registra: “variantes: 
badogue; ver tb. 
sinonímia de atiradeira.” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- não é verbete na versão 
atualizada. 
- ocorre no verbete 
estilingue como remissivo 
para badoque 
- ocorre no verbete 
bodoque como remissivo 
para badoque 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que remete 
a bodoque. “s. m. (ant.) || o 
mesmo que bodoque.” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo de Alagoas. 
Remete para atiradeira.  
- indicação de variante de 
bodoque. 

# 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

baladeira 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
regionalismo do Acre a 
Pernambuco; “m.q. 
atiradeira” 
- não registra variantes 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete remissivo a 
atiradeira e estilingue. 
Indica-se regionalismo do 
Acre e Pernambuco. 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que remete 
a estilingue. “s. f. (Bras., 
Norte e Nordeste) || o 
mesmo que estilingue.” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo do Acre e de 
Pernambuco. Remete para 
atiradeira.  
- sem indicação de 
variante 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete como a 
seguinte definição: 
“Pequena arma infantil, de 
madeira e borracha, usada 
por tôda criança do 
Nordeste, para matar 
passarinhos ou outras 
aves. Tem forma de Y e é 
feita com um gancho de 
madeira resistente. Nas 
suas extremidades 
superiores amarram-se 
dois pedaços de borracha 
(da espessura de um 
dedo). As outras pontas 
ficam seguras num pedaço 
de couro ou pano, 
formando a funda, onde se 
colocam pequenas 
pedrinhas ou seixos que 
serão atirados no alvo com 
o impulso da borracha 
distendida.” 
- refere-se à variante setra 
em Santa Catarina. 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

beca 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
regionalismo da Bahia; 
“m.q. atiradeira” 
- não registra variantes 

 - não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete na acepção 
4: “(...) 4  BA  Atiradeira, 
bodoque.” 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete remissivo a 
estilingue, um brasileirismo 
da Bahia. “beca2s. f. 
(Bras., Bahia) || o mesmo 
que estilingue.” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo da Bahia. 
Remete para atiradeira. 
(acepção 2) 
- sem indicação de 
variante. 

# 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bodoque 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
regionalismo do Brasil; 
“m.q. atiradeira” 
- registra variantes; 
“badogue (acep. 3), 
badoque; ver tb. 
sinonímia de atiradeira.” 
- não há referência 
explícita ao objeto em 
forma de arco. Embora 
faça referência a uma 
besta para arremesso da 
bola de barro e no 
verbete besta se refira a 
uma arma portátil de 
madeira, em forma de 
arco, montado em uma 
coronha. 
- na 2ª acepção faz 
referência a bola de barro 
cozido. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com 
acepção tanto do 
brinquedo com forquilha, 
quanto do brinquedo em 
arco. Há também 
referência à bola de barro 
utilizada para atirar. 
Vejam-se as definições: 
“(...) 1  Artefato feito de 
forquilha e elástico, us. 
para atirar pedrinhas; 
ATIRADEIRA; BADOQUE; 
BODOGUE; ESTILINGUE  
  2  Ant.  Bola de barro 
endurecida que se atirava 
com a besta [é], ou com 
arco.  
  3  Ant.  Arco para atirar 
essas bolas de barro.” 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete remissivo a 
estilingue, também há 
referência ao brinquedo 
em arco: “s. m. (ant.) 
|| bala de barro que se 
atirava com a besta.  
|| Arco para arremessar 
bolas de barro endurecidas 
ao fogo.  || O mesmo que 
estilingue.(...)” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo. Remete para 
atiradeira. (acepção 4). 
- nas outras acepções está 
relacionado ao arco para 
atirar bolas de barro e às 
bolas. 
- sem indicação de 
variante. 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com a 
seguinte definição: “Arco 
com duas cordas de linho, 
paralelas, com uma 
pequenina rêde entre elas, 
defronte da empunhadura. 
No velho Portugal se 
chamava bodoque às 
balas de barro, que eram 
atiradas com a besta do 
bodoque. Usavam-no (...) 
no Brasil como instrumento 
de caça aos pássaros (...). 
Está quase desaparecido 
no litoral, mas ainda é 
encontrado no interior, 
arma privativa das 
crianças que a fabricam. 
(...) Todos, em quatro 
Estados do nordeste, eram 
resultado de trabalho 
pessoal de meninos e por 
eles vendidos ou 
permutados. Fazem as 
balas de bodoque com 
barro seco, mas dando 
muito cansaço, 
substituem-nas pelas 
pedrinhas ou sementes 
rijas.” 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

estilingue 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
regionalismo do Brasil; 
“arma de arremesso 
constituída de uma 
forquilha provida de um 
par de elásticos presos a 
uma lingüeta de couro, 
com que se lançam 
pedras para matar 
pássaros (...)”. 
- registra variantes: 
atiradeira, bodoque. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com a 
seguinte acepção: “1  Bras.  
Instrumento composto por 
uma forquilha (de madeira) 
na qual se amarra uma tira 
elástica, us. para 
arremessar objetos (ger. 
pequenas pedras) à 
distância; ATIRADEIRA.” 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que traz a 
lexia com a seguinte 
acepção: “s. m. (Bras., Sul 
e Goiás) || forquilha de 
madeira ou metal, provida 
de um par de elásticos 
presos a uma lingueta de 
couro, com que se 
arremessam pequenas 
pedras; forquilha (Port.).  
[É arma geralmente usada 
por meninos para matar 
passarinhos.]  Também a 
chamam, segundo as 
regiões, atiradeira (Rio de 
Janeiro), baladeira 
(Amazonas a 
Pernambuco), beca 
(Bahia), bodoque (Sul), 
funda (Rio Grande do Sul), 
peteca (Nordeste) e seta.   
F. cp. ingl. Sling (funda).” 
- as variante estão 
registradas ao final da 
definição. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete indicando 
brasileirismo de Minas 
Gerais, Centro Oeste, 
Oeste e Sul. 
- é remissivo para 
atiradeira. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- não é um verbete. 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

funda1 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete sem 
indicação de 
regionalismo. Na 
acepção 1 significa: “(...) 
arma de arremesso 
constituída por uma 
correia, ou corda 
dobrada, em cujo centro 
é colocado o objeto que 
se deseja lançar; 
atiradeira, catapulta, 
estilingue, fundíbulo.” 
- registra as variantes em 
conjunto com a definição. 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
 - é um verbete, embora 
não tenha sido citada 
como variante em 
atiradeira ou estilingue, é 
aqui remissivo às duas 
lexias. O significado 
apresentado não faz 
referência a forquilha ou ao 
arco, mas tem a “correia” 
de arremesso.  
“1  Arma para arremessar 
pedras, balas, flechas etc. 
feita com uma correia ou 
corda dobrada, no centro 
da qual se coloca o que vai 
ser lançado; ATIRADEIRA; 
CATAPULTA; 
ESTILINGUE.” 

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 
instrumento ou aparelho de 
corda ou de couro com que 
se arremessam pedras ou 
balas (...)”.  
- ao final indica também 
(como na versão 
atualizada) remissão a 
estilingue como um 
brasileirismo do Rio 
Grande do Sul. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 1.
  Laçada de couro 
ou de corda para arrojar 
pedras, ou outros projetis, 
ao longe. [Sin., ant.: 
fundíbulo.]”. 
- remete para atiradeira, 
um brasileirismo do Mato 
Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- não é um verbete. 

                                                            
1 A lexia ocorreu na fala de alguns informantes com a descrição de objeto em formato de arco que também é utilizado para arremessar pedras. Diante das ocorrências, consta a lexia na pesquisa, embora a 
proposta do quadro resumo seja a de apresentar as lexias presentes na amostra que foram consideradas respostas válidas. 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

peteca 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que na 
acepção 2 diz: “(...) 
brinquedo que consiste 
em uma pequena base 
arredondada e macia, 
sobre a qual se encaixa 
ger. um punhado de 
penas, e que é lançado 
para o ar por meio de 
golpes desfechados com 
a mão.”  
- remete para gude na 
acepção 3. Indica-se 
regionalismo do Pará. 
“(...) m.q. gude.” 
- remete para atiradeira 
na acepção 4. Não há 
indicação de 
regionalismo “(...) m.q. 
atiradeira” 
- registra em variantes 
(repetitivamente) a 
indicação de “ver 
sinonímia de gude”. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante, mas não traz a 
definição no verbete 
peteca. 
- é um verbete que se 
refere ao brinquedo de 
penas. 
 “1  Lud.  Pequeno círculo, 
ger. de couro, arredondado 
e leve, ao qual se fixam 
penas e que se lança ao ar 
com a palma da mão.  
  2  P.ext.  Lud.  Pequena 
base, de plástico, 
borracha, cortiça etc., que 
se joga com raquete.”. 
- não há referência a gude 
ou a estilingue. (havia 
indicação no verbete 
original de remissão para 
estilingue).  

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que se 
refere ao brinquedo de 
penas: “(...) s. f. (Bras.) 
|| brinquedo, consistente 
numa espécie de bola de 
couro, achatada, com 
penas espetadas em 
penacho, que os jogadores 
lançam para o ar, ou uns 
para os outros, com a 
palma das mãos. 
(Nordeste) || O mesmo que 
estilingue.” 
- não há referência a gude 
- remete para estilingue. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que se 
refere ao brinquedo de 
penas: “1. Espécie de 
pequena bola achatada e 
leve, feita de couro ou de 
outro material, e 
guarnecida de penas 
longas reunidas em molho, 
e que se lança ao ar com a 
palma das mãos. [No 
Nordeste, fazem-na com a 
palha e o cabelo do milho, 
e chamam-lhe bola-de-
milho. Cf. volante (8).]”  e 
também “ 2.  P. ext.  
Objeto semelhante, feito 
de plástico, borracha, 
cortiça, etc., que se joga 
com raquete.” 
- remete para atiradeira: “4. 
N.E.  V. atiradeira.” 
- remete para gude: “ 5. PA 
V. gude.”   

- não indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete (outra 
acepção). Amplo verbete 
sobre o brinquedo de 
penas. 
- não há referência nem a 
atiradeira e nem a gude. 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

seta 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete sem 
indicação de 
regionalismo, que traz 
entre outras acepções a 
de: “(...) 1 arma de 
arremesso constituída 
por uma haste que tem 
uma das extremidades 
pontiaguda e outra 
provida de penas, e que 
se atira por meio de um 
arco ou uma besta; 
flecha, frecha.” (grifo 
nosso) 
- na acepção 8, registra-
se: “(...) Regionalismo: 
Brasil. m.q. atiradeira.” 
 - não registra variantes. 

- não é indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com outras 
acepções. 

- não é indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que remete 
para estilingue: “ (Bras.) 
|| O mesmo que 
estilingue.” 

- não é indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete que na 
acepção 8 remete para 
atiradeira, um 
brasileirismo. 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- não é um verbete. 

setra 
Na amostra ocorreu 
apenas seta. 
 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com 
indicação de 
regionalismo de Santa 
Catarina: “(...) m.q. 
atiradeira. 
- não registra variantes. 

# # 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- é um verbete com 
indicação de brasileirismo 
de Santa Catarina. “ 1.  V. 
atiradeira.” 

- indicada no verbete 
ATIRADEIRA como 
variante. 
- não é um verbete. 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete atiradeira como variante. 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

arara 
(1 e 2) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) # 

arraia/raia 
(1 e 2) 

arraia 
- indicado no verbete 
papagaio 
- é um verbete na rubrica 
ludologia remissivo a 
papagaio. 
- indica-se na rubrica 
ictiologia (estudo dos 
peixes); “m.q. 1 raia 
('designação comum') 
- não registra variantes. 
raia 
- é um verbete remissivo a 
papagaio “2 Rubrica: 
ludologia  m.q. papagaio” 

arraia 
- NÃO indicado no verbete 
papagaio 
- é um verbete que entre 
outras acepções traz: “2  
Bras. Pequeno papagaio 
ou pipa com o formato 
desse peixe; RAIA.” 
raia 
- é um verbete com outras 
acepções. 

arraia 
- NÃO indicado no verbete 
papagaio 
 - é um verbete que entre 
outras acepções traz: “(...) 
(Bras.) || Papagaio de 
papel.  || O mesmo que 
raia2.   F. Raia2.” 
raia 
- é um verbete com outras 
acepções. 

arraia 
 - indicado no verbete 
papagaio 
- é um verbete que entre 
outras acepções traz: “(...) 
2.  Bras.  Papagaio (5) 
pequeno; raia.”  
raia 
- é um verbete remissivo a  
arraia 

arraia 
- é um verbete que traz a 
definição do brinquedo, o 
modo de confecção e uso, 
bem como variantes.  
- a definição vem assim 
elaborada: “Brinquedo 
feito com uma cruzeta de 
cana ou madeira leve, 
coberta de papel de côr. 
Dirigem-na com três 
cordéis presos, 
equidistantemente, aos 
três lados da armação. Na 
parte inferior pende uma 
calda comprida, de pano. 
Dirigida contra o vento, 
para empinar, a arraia 
sobe alto, quanto possa o 
cordão soltar-se e 
combate com outras 
arraias, obedecendo a um 
código convencional. A 
extremidade da cauda era, 
nas arraias de combate, 
armada de rocega, caco 
de vidro ou fragmento de 
lâmina de navalha, para 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

cortar o fio da inimiga. O 
nome provém dos peixes 
batóides, com a cauda 
longa e fina. As arraias 
podem ser retangulares, 
losangulares, 
paralelogrâmicas, com 
forma de aves, estrêlas, 
triângulos, etc. Chamam-
nas também corujas, mas 
o nome mais popular é 
papagaio. Vide êsse 
vocábulo.” (p.63) 

avião 
(1 e 2) 

- é um verbete com outras 
acepções (aeronave) 

- é um verbete com outras 
acepções (aeronave) 

- é um verbete com outras 
acepções (aeronave) 

- é um verbete com outras 
acepções (aeronave) # 

balão 
(1 e 2) 

- é um verbete com outras 
acepções (objeto rústico 
que voa) 

- é um verbete com outras 
acepções (objeto rústico 
que voa) 

- é um verbete com outras 
acepções (objeto rústico 
que voa) 

- é um verbete com outras 
acepções (objeto rústico 
que voa) 

# 

bicudo 
(2) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave e peixe) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave e peixe) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave e peixe) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave e peixe) # 

capota 
(2) 

- é um verbete com outras 
acepções (cobertura de 
automóveis) 

- é um verbete com outras 
acepções (cobertura de 
automóveis) 

- é um verbete com outras 
acepções (cobertura de 
automóveis) 

- é um verbete com outras 
acepções (cobertura de 
automóveis) 

# 

carambola 
(1) 

- é um verbete com outras 
acepções (fruta) 

- é um verbete com outras 
acepções (fruta) 

- é um verbete com outras 
acepções (fruta) 

- é um verbete com outras 
acepções (fruta) # 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

cuíca / curica 
(1) 

cuíca - é um verbete com 
outras acepções. 
(instrumento musical). 
curica - é um verbete com 
outras acepções, destaca-
se: pequena ave. 

cuíca - é um verbete com 
outras acepções. 
(instrumento musical). 
curica – não é verbete 

cuíca - é um verbete com 
outras acepções. 
(instrumento musical). 
curica - é um verbete com 
outras acepções, destaca-
se: pequena ave. 

cuíca - é um verbete com 
outras acepções. 
(instrumento musical). 
curica - 2 Bras. AM MA 
Espécie de papagaio (5) 
de papel, pequeno e sem 
talas. 

cuíca - é um verbete com 
outras acepções. 
(instrumento musical). 
curica – não é verbete 

morcego 
(2) 

- não está indicado nos 
verbetes pipa e/ou 
papagaio como variante, 
embora haja referência na 
definição à pipa. 
- é um verbete que não 
acepção 5 traz: “(...) 5 
Regionalismo: Brasil. 
brinquedo constituído de 
uma armação leve de 
varetas, recoberta de 
papel fino, à qual ger. se 
prende uma linha us. para 
lhe controlar o movimento 
quando empinado; pipa.” 
(grifo nosso). 

- não está indicado nos 
verbetes pipa e/ou 
papagaio como variante. 
- é um verbete em que se 
registra: “(...) 3  Bras.  
Espécie de papagaio.” 

- não está indicado nos 
verbetes pipa e/ou 
papagaio como variante. 
- é um verbete em que se 
registra: “Espécie de 
papagaio de papel.” 

- não está indicado nos 
verbetes pipa e/ou 
papagaio como variante. 
- é um verbete em que se 
registra: “(...) 3.  Bras.  
Espécie de papagaio (5)”. 

- é um verbete com outras 
acepções (animal) 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

papagaio 
(1 e 2) 

- é o verbete com a 
definição do brinquedo. 
Trata-se de: 
“(...) brinquedo que 
consiste numa armação 
leve de varetas, recoberta 
de papel fino, à qual ger. 
se prende uma tira, o rabo, 
que lhe dá certa 
estabilidade quando 
empinado no ar por meio 
de uma linha; arraia, 
cafifa, pandorga, pipa, 
raia.” 
 - registra variantes no 
corpo do verbete. 

- é o verbete com a 
definição do brinquedo. 
Trata-se de:  
“(...) 4  Lud.  Brinquedo 
constituído de uma 
armação de finas varetas, 
sobre a qual se prende, 
com cola, uma folha de 
papel fino, e que, por meio 
de uma linha, e com 
auxílio do vento, se faz 
flutuar no ar preso a uma 
linha que o maneja.; 
PIPA.”  

- é o verbete com a 
definição do brinquedo. 
Trata-se de: 
“(...) || Brinquedo que 
consiste num pedaço de 
papel ou paninho, em 
geral de forma oval ou 
aproximadamente 
triangular, disposto em um 
aro de madeira ou colado 
sobre uma crus de cana 
ou de madeira leve que se 
prende a um cordel e se 
deita ao vento, sem 
contudo largar de mão o 
cordel; pandorga”. 

- é o verbete com a 
definição do brinquedo. 
Trata-se de: 
“(...) 5.  Brinquedo que 
consiste em uma armação 
de varetas de bambu, ou 
de madeira leve, coberta 
de papel fino, e que, por 
meio de uma linha, se 
empina, mantendo-se no 
ar: &   [Sin. (nesta acepç.): 
arraia, cafifa, pandorga, 
pipa, quadrado (bras.), 
raia, tapioca (N.E.); balde 
(N.E.) (...)]”   

- é um amplo verbete 
referente ao brinquedo 
pesquisado. 
- Registra-se na obra: 
“Papagaio de papel, 
coruja, arraia. No 
Dicionário de Morais lê-se: 
“Fôlhas de papel, ou 
lenço, estendidas sôbre 
uma cruz de canas, e 
cortadas em figura oval, 
com um rabo na parte fina, 
que se soltam ao ar, e lá 
se sustém, seguro por um 
cordel, ou barbante, é 
brinco de rapazes.” (...) 
ainda citando Morais, de 
referência ao papagaio 
amazônico completa: 
“Fazem-nos também 
redondos e chamam-nos 
arraias (...). O citando 
verbete de Morais é obtido 
na obra : “Meu dicionário 
de cousas da Amazônia, 
II, 83”. No verbete, o autor 
informa a origem chinesa 
do objeto e atribui aos 
portugueses a divulgação 
e uso do papagaio na 
Europa. Registra variantes 
arraia, raia associadas ao 
peixe. – Sobre a história 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

do brinquedo informa: 
“Dois séculos antes de 
Cristo, o general chinês 
Han-Sin utilizava o 
papagaio para enviar 
notícias a uma praça 
sitiada. Apontam Arquitas 
de Tarento, 
contemporâneo e amigo 
de Platão, como autor do 
brinquedo. O papagaio, 
em 1752, foi instrumento 
de experimentação 
científica nas mãos de 
Benjamim Franklin.” (p. 
470 e 471) 

peixinho 
(1) 

- é um verbete com outras 
acepções (animal 
marinho) 

- é um verbete com outras 
acepções. (animal 
marinho) (verbete novo). 

# 
- é um verbete com outras 
acepções (animal 
marinho). 

# 

periquito 
(2) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave e peixe) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) 

- é um verbete com outras 
acepções (ave) # 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pião 
(1) 

- é um verbete no qual 
está registrada a definição 
de outro brinquedo infantil, 
além de outras acepções. 
– o pião é definido como: 
“1Rubrica: ludologia. 
brinquedo ger. de madeira, 
com ponta metálica, que, 
depois de lançado com 
força, gira sobre uma 
superfície a partir do 
desenrolar rápido de uma 
fieira que antes o 
enrolava. 2 (1720) 
Rubrica: ludologia. o jogo 
do pião; o ato de lançar o 
pião para fazê-lo girar 
sobre uma superfície; 
finca.” 

- é um verbete no qual 
está registrada a definição 
de outro brinquedo infantil, 
além de outras acepções. 
– o pião é definido como: 
“1  Lud.  Brinquedo que 
tem a forma de pera com 
uma ponta, sobre a qual 
gira acionado pelo 
desenrolar rápido de um 
cordel em torno dele; o 
jogo do pião.” 

- é um verbete no qual 
está registrada a definição 
de outro brinquedo infantil, 
além de outras acepções: 
– o pião é definido como: 
“(...) pedaço de madeira 
ou de metal de forma 
cônica e com um bico 
(ferrão) na ponta, com que 
os rapazes jogam 
enrolando-lhe uma guita e 
desenrolando-a 
rapidamente para o fazer 
girar no chão.” 

- é um verbete no qual 
está registrada a definição 
de outro brinquedo infantil, 
além de outras acepções, 
– o pião é definido como: 
“(...)  1.  Brinquedo 
piriforme, com uma ponta 
de ferro, que gira 
impulsionado por um 
cordel, enrolado, nele, ou 
por meio de uma mola.” 

- é um verbete no qual 
está registrada a definição 
de outro brinquedo infantil. 
 

pipa 
(1 e 2) 

- é um verbete remissivo a 
papagaio, além de outras 
acepções, traz: 
“4 Rubrica: ludologia. 
m.q. papagaio 
('brinquedo') 
- não registra variantes 
para pipa 

- é um verbete NÃO 
remissivo a papagaio, 
além de outras acepções, 
traz: “(...) 2  Bras.  Lud.  
Armação composta por 
duas varetas cruzadas e 
recobertas por um papel 
fino, formando ger. um 
losango que contém em 
uma das pontas uma linha 
que facilita sua 
estabilidade quando posta 
em movimento para 
planar.” 

- é um verbete NÃO 
remissivo a papagaio, 
além de outras acepções, 
traz: “(...) Variedade de 
papagaio de papel, o 
mesmo que barrilete.” 
- barrilete: “ || Papagaio de 
papel de forma hexagonal, 
que lembra um barril; 
pipa.” 

- é um verbete remissivo a 
papagaio, “(...) 5.  
Bras.  V. papagaio (5). “ 
 

# 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

- não faz referencia a 
barrilete, mas existe o 
verbete na versão 
atualizada que assim vem 
definido: “ 4  Bras. RS  
Papagaio de papel de 
forma hexagonal, que 
lembra um barril; CAFIFA; 
PIPA.” 

ratinho(a) 
(2) 

ratinho = é um verbete 
com outras acepções 
ratinha = # 

# 
ratinho e ratinha - são 
verbetes com outras 
acepções 

ratinho = é um verbete 
com outras acepções 
ratinha = # 

# 

suru 
(1 e 2) 

- é um verbete com a 
seguinte descrição: 
“(...) 1 m.q. suro.  (suro: 
“(...) Regionalismo: Brasil. 
sem cauda ou que 
apresenta apenas um coto 
de cauda (diz-se de 
animal); sura, suri, suru, 
surote.”) 
- em 2ª acepção, registra-
se: “(...) 2 Regionalismo: 
Bahia. 
pandorga sem cauda e 
dotada de pequenas 
barbatanas de papel de 
seda; sura.” 
- não registra variantes 
 

é um verbete com outras 
acepções, de que se 
destaca:  
“(...) 1  Diz-se de animal 
sem cauda ou que tem 
apenas um resto dela; 
COTÓ; PITOCO; RABICÓ; 
SURA; SURI; SURO” 

- é um verbete com outras 
acepções, de que se 
destaca: “(...) adj. (Bras.) 
|| que não tem cauda ou 
só tem o coto da cauda; 
suro; coió; rabicó; pítoco.  
|| -, s. m. (Bahia) V. suras  
(2ª acep.) || .   F. Suro.” 
(grifo nosso). 

- é um verbete com a 
seguinte descrição: 
“(...) S. m.  2.  Bras.  BA  
Papagaio (5) sem cauda, 
com pequenas barbatanas 
de papel de seda. [Sin., 
nesta acepç., no MA: 
sura.]”  
 

# 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

surucu 
(1 e 2) # # # # # 

sureca (o) 
(2) 

sureca - é um verbete 
remissivo a sureca: “(...) 
Regionalismo: Minas 
Gerais. m.q. sureco”  
sureco – “(...) de cabelo 
exageradamente curto; 
sureca.” 
- não registra variantes 

# # # # 

sura 
(1) 

- é um verbete com outras 
acepções (suco extraído 
de palmeiras). 

# 

- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 
(Bras.) || fem. de suru.  || -, 
s. f. (Maranhão) papagaio 
de papel sem cauda: suru 
(Bahia). 
- foi indicado no verbete 
suru 

- é um verbete com outras 
acepções # 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada nos verbetes pipa e/ou papagaio como variante. 
                 1 - presente na mostra pipa com varetas. 
                 2 - presente na amostra pipa sem varetas. 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bacondê 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (Reg. 
Alagoas m.q. esconde-
esconde). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- não é um verbete. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- não é um verbete. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (Bras. 
Alagoas m.q. esconde-
esconde).  

# 

bicho 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

cabra-cega 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (em 
ludologia: “certo tipo de 
brincadeira infantil, em que 
um participante fica 
vendado e deve conseguir 
agarrar outro participante 
(e, em certas modalidades, 
identificá-lo) para ser por 
este substituído”. 
- registra as variantes: 
batecondê, batepandé 
- derivação por metonímia - 
“participante vendado 
dessa brincadeira infantil e 
a função que tal 
participante tem no jogo”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “1 
Brincadeira de crianças em 
que uma delas, de olhos 
vendados, tenta pegar uma 
das outras, que a 
substituirá”. e “ 2 Aquele 
(ou aquela) participante da 
brincadeira que fica 
vendado(a) e tenta pegar 
algum dos outros.” 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “Jogo ou 
folguedo de crianças em 
uma delas de olhos 
vendados, se esforça por 
apanhar, qualquer das 
outras para ser por ela 
substituída. Também lhe 
chamam galinha-cega” 
(grifo nosso) 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “ 
1Brincadeira em que uma 
criança, vendada, tenta 
agarrar outra, para ser por 
esta substituída.”. 
- registra Sin. (em SE): 
batepandé.  

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “Jôgo 
infantil, que consiste em 
uma criança vendada, a 
Cabra-cega, agarrar uma 
outra que a substituirá no 
pôsto. O mesmo que 
cobra-cega, batecondê 
(vide), etc.” 
- declara ser comum em 
Portugal e Espanha, de 
onde foi trazida para o 
continente americano. - - 
registra variantes dos 
versos que são 
declamados durante a 
execução do brinquedo. 



APÊNDICE V – Quadro resumo – Esconde-esconde – pesquisa em dicionários de língua portuguesa     697 

Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

esconde-
esconde 

 - “jogo infantil em que um 
participante escondido 
deve ser encontrado pelos 
demais”. 
- registra as variantes 
bacondê, escondidas, 
escondido, manja, pegador, 
tempo-será 

 - “(...) Brincadeira infantil 
em que uma criança fica de 
rosto encoberto por algum 
tempo e, depois, sai à 
procura das outras, que se 
esconderam; a primeira 
que for encontrada toma o 
lugar da que a achou”. 
- registra as variantes: 
escondidas, escondido e 
tempo-será. 
- o autor não faz referência 
nem a manja e nem a 
bacondê 

 - “certo jogo popular; 
escondido. F. Esconder”. 

- “ 1  Jogo infantil em que 
uma criança deve sair à 
procura das demais, que se 
esconderam.” 
- registra as variantes: jogo 
das escondidas, 
escondidas, escondido, 
manja, pegador, tempo-
será e bacondê.   

#  

esconder 
se esconder 
esconder o 
olho 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o verbo esconder. 
- não há registro de 
nominalização para 
denominar o brinquedo. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o verbo esconder. 
- não há registro de 
nominalização para 
denominar o brinquedo. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o verbo esconder. 
- não há registro de 
nominalização para 
denominar o brinquedo. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o verbo esconder. 
- não há registro de 
nominalização para 
denominar o brinquedo. 

# 

esconderijo 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o local onde a pessoa 
se esconde ou onde são 
escondidos objetos. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o local onde a pessoa 
se esconde ou onde são 
escondidos objetos. Não há 
referências à brincadeira. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o local onde a pessoa 
se esconde ou onde são 
escondidos objetos. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: acepções 
para o local onde a pessoa 
se esconde ou onde são 
escondidos objetos. 

# 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pega-pega 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete que remete 
à brincadeira “pique”.  
(“m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil') 
- registras as variantes: 
angapanga, bandeira-
vogais, bicheira, maria-
macumbé, pega, pegador, 
picula, pique, toca, trisca e 
voga 
- observem-se as 
referências às variantes 
maria-macumbé (é 
esconde-esconde pelo 
autor) e pegador (é 
registrado como esconde-
esconde e pique).  

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete que remete 
a pique ( m. q. pique 
(brincadeira infantil).  
 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete que não se 
refere à ludologia. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete:. (“4. Bras.  
V. pique1 [3]”). 

# 

picula 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: (m.q. 
1pique (...) ver sinonímia de 
pega-pega”). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: (“1 Bras. 
Lud.  Brincadeira infantil 
semelhante ao pega-pega, 
pique [brincar de picula]”). 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “(Bras.) 
jogo de crianças, como 
cabra-cega”. 
- difere do verbete 
atualizado em dois pontos: 
trata-se de outra 
brincadeira (no atualizado é 
pique ou pega-pega) e não 
há referência às variantes. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “Bras.  1. 
Jogo de crianças análogo 
ao da cabra-cega”. 
- as abonações não trazem 
referência a olhos 
vendados. 
- como em Caldas Aulete 
(2006) registra sinônimo de 
cabra-cega. 

# 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pique 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira de 
pega-pega e do ponto 
combinado (Reg. - Brasil 
“brincadeira infantil em que 
uma das crianças deve 
correr atrás de outra(s) e 
pegá-la(s), o que pode ser 
feito em qualquer lugar, 
com exceção de um ponto, 
escolhido de comum 
acordo, onde se está a 
salvo”. 
- registra as variantes: 
angapanga, bota, cerca-
lourenço, pega-pega, 
pegador, picula 
- derivação: por metonímia:  
Reg - Brasil “lugar em que 
os participantes dessa 
brincadeira estão a salvo”. 
- recomenda ver sinonímia 
de : bandeira-vogais, bota 
(B S.), ganzola (MA), voga; 
ver tb. sinonímia de pega-
pega 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira de 
pega-pega e do ponto 
combinado (“1  Bras.  Lud.  
Brincadeira infantil em que 
uma criança deve pegar 
uma das restantes, antes 
que alcancem certo local (o 
pique) (ANGAPANGA; 
BOTA; PEGA; PEGADOR; 
PEGA-PEGA) 2  Bras.  O 
lugar aonde essas crianças 
têm de chegar para não 
serem pegas”. 
- registra as variantes: 
angapanga; bota; pega; 
pegador; pega-pega. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira de 
pega-pega e do ponto 
combinado. (“(...) 
Brinquedo infantil em que 
um menino deve pegar 
algum dos outros antes que 
este se recolha a certo 
ponto denominado pique 
ou ferrolho. Cf. tempo-será. 
(...)” 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira de 
pega-pega e do ponto 
combinado. (Bras. Jog. Inf.  
Brinquedo infantil em que 
uma criança tem de pegar 
alguma das outras antes 
que esta chegue a certo 
ponto determinado -- o 
pique e (...)  Bras.  P. ext.  
O local que os que estão 
brincando de pique têm de 
alcançar antes de serem 
pegados.  
- registra, para a 
brincadeira, as variantes 
:angapanga, maria-
macumbé, pegador, pega-
pega. 
- registra, para o ponto 
combinado, “no MA, 
ganzola e (lus.) coito”.  

- não há o verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
- é um verbete com outras 
acepções. 
- remete para MARIA 
MACUMBÉ. 

pique-esconde # # # # # 
Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete esconde-esconde como variante. 
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Parte 2 – Formas lexicais presentes nos dicionários e que não ocorreram na amostra 
Obras  

Formas 
lexicais  
não ocorrem 
na amostra e 
presentes nos 
dicionários 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

escondidas 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (m.q. 
esconde-esconde). 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (LUS. m.q. 
esconde-esconde)  

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete que remete 
para escondido. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (m.q. 
esconde-esconde e LUS : 
de jogo das escondidas)  

# 

escondido 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (m.q. 
esconde-esconde). 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (“2  Ver 
esconde-esconde”). 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “Jogo das 
escondidas (...) brinquedo 
das crianças, em que todas, 
menos uma, se escondem 
para serem procuradas por 
esta”. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “V. 
esconde-esconde”. 

# 

manja 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete (Reg. - Brasil 
, m.q. esconde-esconde) 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante nem na 
versão original e nem na 
atualizada. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante nem na 
versão original e nem na 
atualizada. 
- é um verbete: “ (...) (Bras.) 
jogo de crianças, o mesmo 
que tempo-será. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete; “Bras. V. 
esconde-esconde”.  

- é um verbete: 
“Folguedo de criança, às 
carreiras, perseguidas, 
até que consigam chegar 
ao ponto determinado, 
bater a manja, a ficarem 
livres (...)”. 
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Obras  
Formas 
lexicais  
não ocorrem 
na amostra e 
presentes nos 
dicionários 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

maria 
macumbé 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- é um verbete: Reg. - Sul do 
Brasil.” brincadeira infantil 
em que todas as crianças, 
com exceção de uma, se 
escondem para serem 
procuradas por esta”. 
- registra as variantes: 
maria-condé, maria-
mucanguê. 
- recomenda: “ver sinonímia 
de pega-pega”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante nem na 
versão original e nem na 
atualizada. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante nem na 
versão original e nem na 
atualizada. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre na 
versão original como: 
“(Bras., Rio de Janeiro) - o 
jogo das escondidas; maria-
congueira”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante não foi 
mencionada antes. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- é um verbete: “(...) Bras. 
S.1 V. pique1 (3)”. 
- observar que é sinônimo 
de pique ou pega-pega e 
não de esconde-esconde. 

- não há o verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o 
que motiva a busca. 
- é um verbete: 
“Brinquedo infantil, que 
consiste em 
esconderem-se as 
crianças para que uma, 
que fica de costas ou de 
olhos vendados, as 
procure e agarre 
alguma.” 
- registra variante: “O 
mesmo que pique”. 

pegador 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: Reg. - Brasil. 
“m.q. esconde-esconde” e 
“m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil')”. 
- recomenda “ver sinonímia 
de pega-pega”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete indicado 
como NOVO (portanto 
difere da categoria verbete 
atualizado) e indica-se: “6  
Ver pega” e “7  Ver 
esconde-esconde”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- não é verbete nem no 
original e nem no atualizado 
- consta como NOVO. 
- ocorre como sinônimo de 
tempo-será, no verbete 
“tempo-será” e não é 
verbete.  

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “5. Bras.  V. 
esconde-esconde” e “6. 
Bras.  V. pique1 (3)”. 

# 
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Obras  
Formas 
lexicais  
não ocorrem 
na amostra e 
presentes nos 
dicionários 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

tempo-será 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: Reg. - Brasil 
“m.q. esconde-esconde”. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: Bras. “(...) 
Brincadeira de crianças que 
consiste em esconderem-
se até que uma delas as 
encontre; o mesmo que 
esconde-esconde”. 

- não indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: “(...) (Bras.) 
jogo de crianças, que 
consiste em esconderem-se 
até que uma delas as 
encontre”. 
- registra variantes: “(...) 
manjai, manjar, manchai e 
pegador”. 
- observe-se verbete 
pegador. 

- indicada no verbete 
ESCONDE-ESCONDE 
como variante. 
- é um verbete: Bras. “1. V. 
esconde-esconde”. 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete esconde-esconde como variante 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

Caba-cega 
- é um verbete com outras 
acepções (animal - 
vespa). 

- não é um verbete. 
- é um verbete com outras 
acepções (animal - 
vespa). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal - 
vespa). 

- não é um verbete. 

Cabra-cega 

- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 
certo tipo de brincadeira 
infantil, em que um 
participante fica vendado 
e deve conseguir agarrar 
outro participante (e, em 
certas modalidades, 
identificá-lo) para ser por 
este substituído”. 
- registra as variantes: 
batecondê, batepandé 
- derivação por metonímia 
- “(...) participante 
vendado dessa 
brincadeira infantil e a 
função que tal participante 
tem no jogo”. 

- é um verbete: “1 
Brincadeira de crianças 
em que uma delas, de 
olhos vendados, tenta 
pegar uma das outras, 
que a substituirá”. e “ 2 
Aquele (ou aquela) 
participante da brincadeira 
que fica vendado(a) e 
tenta pegar algum dos 
outros.” 

- é um verbete: “Jogo ou 
folguedo de crianças em 
uma delas de olhos 
vendados, se esforça por 
apanhar, qualquer das 
outras para ser por ela 
substituída. Também lhe 
chamam galinha-cega” 
(grifo nosso). 

- é um verbete: “ 1 
Brincadeira em que uma 
criança, vendada, tenta 
agarrar outra, para ser por 
esta substituída.”. 
- registra Sin. (em SE): 
batepandé. 

- é um verbete: “Jôgo 
infantil, que consiste em 
uma criança vendada, a 
Cabra-cega, agarrar uma 
outra que a substituirá no 
pôsto. O mesmo que 
cobra-cega, batecondê 
(vide), etc.” 
- declara ser comum em 
Portugal e Espanha, de 
onde foi trazida para o 
continente americano. - - 
registra variantes dos 
versos que são 
declamados durante a 
execução do brinquedo. 

Cobra-cega - é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- não é entrada, mas é 
referida no verbete cabra-
cega. 

Gata-cega, pata-cega e vaca-cega - não são verbetes e não foram indicadas no verbete cabra-cega como variante. 
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Parte 2 – Formas lexicais presentes nos dicionários e que não ocorreram na amostra 
 

Obras
 
Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

Batecondê 

- indicado no vebete 
cabra-cega. 
- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 
Regionalismo: Brasil. 
m.q. cabra-cega”. 

# # # 

- é um verbete indicativo 
de: “o mesmo que 
cabra-cega, cobra-cega, 
tantanguê, pintainho. 
Ver cabra-cega”. 

Batepandé 

- citado no verbete cabra-
cega 
- é um verbete com a 
seguinte acepção: “(...) 
variante do jogo cabra-
cega,executada com um 
pandeiro, que orienta a 
quem está com os olhos 
vendados”. 

- não é verbete. 

 - não citado como variante, 
mas existe como verbete  e 
é sinônimo de cabra-cega: 
“(...) s. m. (Bras., Sergipe) 
|| jogo de cabra-cega.” 

- é um verbete: “(...) Bras.  
SE  
 1. Cabra-cega (1)”.   

# 

Galinha-cega 
- citada em Aulete 
(versão original). 
- não é um verbete. 

- citada em Aulete (versão 
original). 
- não é um verbete. 

- é um verbete: “(...) o 
mesmo que cabra-cega.” 

- citada em Aulete (versão 
original). 
- não é um verbete. 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete cabra-cega como variante. 
 

 

 



APÊNDICE X – Quadro resumo – Pega-pega – pesquisa em dicionários de língua portuguesa      705 

Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bacondê 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (Reg. 
Alagoas m.q. esconde-
esconde). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- não é um verbete. 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- não é um verbete. 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (Bras. 
Alagoas m.q. esconde-
esconde).  

# 

bicheira 
bicheiro 

bicheira 
- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
variante. 
- não é indicada no 
verbete PIQUE como 
variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Ceará. 
a criança que persegue as 
outras, no jogo dito de 
bandeira-vogais”. 
- é citado no verbete 
bandeira-vogais 
bicheiro 
- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
bicheira 
- é um verbete (outras 
acepções). 
bicheiro 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
bicheira 
- é um verbete (outras 
acepções). 
bicheiro 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
bicheira 
- é um verbete (outras 
acepções). 
bicheiro 
- é um verbete (outras 
acepções). 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bira 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
verbete com outra 
acepção (igual a buraco). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
 - não é um verbete. 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete só no 
original e com outra 
acepção (igual a buraco). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete com outra 
acepção (igual a buraco). 

# 

bôto 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não há o verbete PEGA-
PEGA. 
- é um verbete extenso 
que trata da lenda do Bôto 
Amazônico. 

chave 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não há o verbete PEGA-
PEGA. 
- é um verbete (outras 
acepções). 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

João-golô 
gorô 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
João Golô 
- não é um verbete 
Golo 
- é um verbete (outras 
acepções - gole) 
Goro 
- é um verbete (outras 
acepções - choco) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
João Golô 
- não é um verbete 
Golo 
- é um verbete (outras 
acepções - gole) 
Goro 
- é um verbete (outras 
acepções - choco) 
Gorô (acentuada) 
- não é um verbete na 
versão atualizada 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
João Golô 
- não é um verbete 
Golo 
- é um verbete (outras 
acepções - gole) 
Goro 
- é um verbete (outras 
acepções - choco) 
Gorô (acentuada) 
s. m. (Guiné) || coleira2, 
cola2 (árvore) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
João Golô 
- não é um verbete 
Golo 
- é um verbete (outras 
acepções - gole) 
Goro 
- é um verbete (outras 
acepções - choco) 

# 
 

jôti 
lôti 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
joti 
- não é um verbete 
loti 
- é um verbete (outras 
acepções -economia) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
joti 
- não é um verbete 
loti 
- não é um verbete 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
joti 
- não é um verbete 
loti 
- não é um verbete 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
joti 
- não é um verbete 
loti 
- não é um verbete 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

manja 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (Reg. - 
Brasil , m.q. esconde-
esconde) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original. 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “ (...) 
(Bras.) jogo de crianças, o 
mesmo que tempo-será. 
- registre-se que em 
“tempo-será” o autor 
recomenda ver pegador (= 
esconde-esconde e pega - 
verbete NOVO) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete; “Bras. V. 
esconde-esconde”.  

- é um verbete: “Folguedo 
de criança, às carreiras, 
perseguidas, até que 
consigam chegar ao ponto 
determinado, bater a 
manja, a ficarem livres 
(...)”. 

pega 

- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
variante. 
- é um verbete: “ (...) 
Regionalismo: Nordeste 
do Brasil. m.q. 1pique.” 
- em variantes indica 
pega-pega 

- indicada no verbete 
como variante. 
- é um verbete: “ (...) 
sf.(substantivo feminino) 
3  Divertimento infanto-
juvenil em que uma 
criança tem de correr atrás 
das outras para pegá-las; 
PIQUE; PEGADOR: (...)” 
(grifo nosso). 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

# 

pegador 

- indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete: Reg. - 
Brasil. “m.q. esconde-
esconde” e “m.q. 1pique 
('brincadeira infantil')”. 
- recomenda “ver 
sinonímia de pega-pega”. 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete indicado 
como NOVO (portanto, 
difere da categoria verbete 
atualizado) e indica-se: “6  
Ver pega” e “7  Ver 
esconde-esconde” 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- não é verbete nem no 
original e nem no 
atualizado - consta como 
NOVO. 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “5. Bras.  
V. esconde-esconde” e “6. 
Bras.  V. pique1 (3)”. 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pega-pega 

- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete que remete 
à brincadeira “pique”.  
(“m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil') 
- registras as variantes: 
angapanga, bandeira-
vogais, bicheira, maria-
macumbé, pega, pegador, 
picula, pique, toca, trisca e 
voga 
- observem-se as 
referências às variantes 
maria-macumbé (é 
esconde-esconde pelo 
autor) e pegador (é 
registrado como esconde-
esconde e pique).  

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete que remete 
a pique “(m. q. pique 
(brincadeira infantil).” 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete que não se 
refere à ludologia.(outras 
acepções). 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete:. (“4. Bras.  
V. pique1 [3]”). 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

picula 

- indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete: (m.q. 
1pique (...) ver sinonímia 
de pega-pega”). 

- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “1 Bras. 
Lud.  Brincadeira infantil 
semelhante ao pega-pega, 
pique [brincar de picula]”. 
- destaca-se que no 
verbete original a 
referência é para cabra-
cega. 
- registre-se que na 
definição há referencia 
explícita a pique e pega-
pega, (não indicadas como 
sinônimos nos verbetes 
PEGA-PEGA e PIQUE). 

- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “(Bras.) 
jogo de crianças, como 
cabra-cega”. 
- difere do verbete 
atualizado em dois pontos: 
trata-se de outra 
brincadeira (no atualizado 
é pique ou pega-pega)  e 
não há referência às 
variantes. 

- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “Bras.  1. 
Jogo de crianças análogo 
ao da cabra-cega”. 
- as abonações não 
trazem referência a olhos 
vendados. 
- como em Aulete (2006) 
registra sinônimo de 
cabra-cega. 
 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pique 

- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
variante. 

- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado (Reg. - Brasil 
“brincadeira infantil em 
que uma das crianças 
deve correr atrás de 
outra(s) e pegá-la(s), o 
que pode ser feito em 
qualquer lugar, com 
exceção de um ponto, 
escolhido de comum 
acordo, onde se está a 
salvo”). 
- registra as variantes: 
angapanga, bota, cerca-
lourenço, pega-pega, 
pegador, picula 
- derivação: por 
metonímia:  Reg - Brasil 
“lugar em que os 
participantes dessa 
brincadeira estão a salvo”. 
- recomenda ver sinonímia 
de : bandeira-vogais, bota 
(B S.), ganzola (MA), 
voga; ver tb. sinonímia de 
pega-pega 

- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
verbete remissivo. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado (“1  Bras.  Lud.  
Brincadeira infantil em que 
uma criança deve pegar 
uma das restantes, antes 
que alcancem certo local 
(o pique) (...) 2  Bras.  O 
lugar aonde essas 
crianças têm de chegar 
para não serem pegas”. 
- registra as variantes: 
angapanga; bota; pega; 
pegador; pega-pega. 

- não é indicada no 
verbete PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado. (“(...) 
Brinquedo infantil em que 
um menino deve pegar 
algum dos outros antes 
que este se recolha a certo 
ponto denominado pique 
ou ferrolho. Cf. tempo-
será.  (...)” 

- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
verbete remissivo. 
- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado. (3 -Bras. Jog. 
Inf.  Brinquedo infantil em 
que uma criança tem de 
pegar alguma das outras 
antes que esta chegue a 
certo ponto determinado -- 
o pique e ([Sin., bras., 
nesta acepç.: angapanga, 
maria-macumbé, pegador, 
pega-pega.]  )  4 Bras.  P. 
ext.  O local que os que 
estão brincando de pique 
têm de alcançar antes de 
serem pegados.  
- registra, para a 
brincadeira, as variantes: 
angapanga, maria-
macumbé, pegador, pega-
pega. 
- registra, para o ponto 
combinado, “no MA, 
ganzola e (lus.) coito”.  

- é um verbete com outras 
acepções. 
- remete para MARIA 
MACUMBÉ. 

pique-alto # # # # # 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

pique-cola 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: 
“modalidade de pique em 
que o participante deve 
parar no lugar em que foi 
tocado por um perseguidor 
e ali permanecer até que 
um companheiro o libere 
com outro toque”. 

# # 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “Jog. Inf. 1. 
Pique1(3) em que todo 
jogador tocado pelo 
perseguidor deve parar no 
lugar onde foi alcançado e 
assim permanecer, colado, 
até ser salvo por algum 
companheiro que lhe 
toque no corpo, passando 
a pegador quem for colado 
três ou cinco vezes.” 

# 

pique-esconde # # # # # 
pique-pega #  # # # # 
pique-salve 
pique-salvo # # # # # 

tóda 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

# 
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Obras

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

trisca 

- indicada no verbete 
PEGA-PEGA como 
variante. 
- é um verbete: 
“substantivo 
feminino/Uso: informal. 
ato ou efeito de 
triscar).(grifo nosso) 
- recomenda ver sinonímia 
de pega-pega 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- não é um verbete (está 
só no original) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

# 

triscou-pegou #  # # # # 
Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete pique e/ou pega-pega como variante. 
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Parte 2 – Formas lexicais presentes nos dicionários e que não ocorreram na amostra 
 

Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

angapanga 

- é indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Brasil. 
m.q. 1pique ('brincadeira')”. 
- sugere: “ver sinonímia 
pega-pega”. 

- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- não é um verbete na 
versão atualizada. 

-  não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- é um verbete: “(...)(Bras.) 
brinquedo infantil, 
semelhante ao tempo-
será.” 
- registre-se que para 
Aulete (2006), original, 
tempo será é esconde-
esconde então não se 
trata da brincadeira pega-
pega. 

- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- é um verbete: “(...) 1. V. 
pique1 (3).” 

# 

bandeira-
vogais 

- é indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Ceará (...) 
m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil', 'lugar')” e também 
como interjeição “(...) 
Regionalismo: Ceará.(...) 
exprime a intenção da 
criança de deixar a 
brincadeira de pique ou é 
us. como fórmula por 
algum dos participantes 
para ficar imune ao toque 
da bicheira 
('perseguidor')”. 

# # # # 
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Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bota 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Sul do 
Brasil. brincadeira infantil 
de 1pique” e também “ (...) 
Regionalismo: Sul do 
Brasil. 
o 1pique ('local') desta 
brincadeira, por ser ele o 
desenho de uma grande 
bota riscada no chão”. 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA. 
- é um verbete; (...) Lud.  
Brincadeira infantil em que 
uma bota desenhada no 
chão serve de pique” e 
também “(...) Lud.  Essa 
bota que serve de pique”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete; “(...)  Bras.  
S.  Jogo infantil, de pegar, 
em que uma enorme bota, 
riscada no chão, serve de 
pique1 (4).” 

# 

cerca-
lourenço 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Brasil. m.q. 
1pique ('brincadeira')”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é verbete NOVO: “(...) 5  
Bras. Pique (brincadeira)”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- não era um verbete no 
original. 

# # 

ganzola 

- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Maranhão. 
Na brincadeira de pique, 
ponto em que se está a 
salvo”. 
- recomenda-se: “ver 
sinonímia de 1pique” 

# # 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...) Bras.  
MA - 1. Pique1 (4).” ou 
seja o ponto combinado. 

# 
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Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

maria 
macumbé 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é indicada como variante 
em PEGA-PEGA 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- é um verbete; “Reg. - Sul 
do Brasil. Brincadeira 
infantil em que todas as 
crianças, com exceção de 
uma, se escondem para 
serem procuradas por 
esta”. 
- registra as variantes: 
maria-condé, maria-
mucanguê. 

-- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante nem 
na versão original e nem 
na atualizada. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original. 

-  não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante nem 
na versão original e nem 
na atualizada. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original como: 
“(Bras., Rio de Janeiro) - o 
jogo das escondidas; 
maria-congueira”. 

- é indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- é um verbete: “(...) Bras. 
S.1 V. pique1 (3)”. 
- observar que é sinônimo 
de pique ou pega-pega. 
Não de esconde-esconde 
co 

- registrada por Cascudo 
(1954), em PIQUE, o que 
motiva a busca. 
- é um verbete: “Brinquedo 
infantil, que consiste em 
esconderem-se as 
crianças para que uma, 
que fica de costas ou de 
olhos vendados, as 
procure e agarre alguma.” 
- registra variante: “O 
mesmo que pique”. 

pique-baixo 

- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- localizado ao buscarem-
se as variantes de pique. 
- é um verbete: “(...) 
brincadeira de pique em 
que o participante não 
pode ser apanhado 
quando estiver com o 
corpo abaixado”. 

# # 

- não é indicada nos 
verbetes PIQUE e PEGA-
PEGA como variante. 
- localizado ao buscarem-
se as variantes de pique. 
- é um verbete: “(...) Jog. 
Inf. 1. Pique1 (3) em que 
não é considerado pego 
quem, ao se ver em 
perigo, abaixar o corpo.” 

# 
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Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

toca 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é indicada como variante 
em PEGA-PEGA 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Ceará. 
m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil')”. 
- sugere: “ver sinonímia 
pega-pega”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete: “(...) CE 
Brincadeira de pegar; 
PIQUE”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

# # 

voga 

- é indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA. 
- é um verbete (outras 
acepções) 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete pique e/ou pega-pega como variante 
 



APÊNDICE Y – Quadro resumo – Pique (local combinado) – pesquisa em dicionários de língua portuguesa    718 

 

Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

mancha 
manja 

mancha 
- é um verbete (outras 
acepções). 
manja 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (Reg. - 
Brasil , m.q. esconde-
esconde). 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

mancha 
- é um verbete (outras 
acepções). 
manja 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é um verbete na 
versão atualizada, ocorre 
na versão original. 

mancha 
- é um verbete (outras 
acepções). 
manja 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “ (...) 
(Bras.) jogo de crianças, o 
mesmo que tempo-será. 
- registre-se que em 
“tempo-será” o autor 
recomenda ver pegador (= 
esconde-esconde e pega - 
verbete NOVO). 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

mancha 
- é um verbete (outras 
acepções). 
manja 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete; “Bras. V. 
esconde-esconde”. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado.  

mancha 
- não é um verbete. 
manja 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “Folguedo 
de criança, às carreiras, 
perseguidas, até que 
consigam chegar ao ponto 
determinado, bater a 
manja, a ficarem livres 
(...)”. 
- pode ser entendida como 
ponto combinado se 
considerada a extensão de 
sentido “bater a manja”. 

picula 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: (m.q. 
1pique (...) ver sinonímia 
de pega-pega”). 
- pode ser sinônimo de 
ponto combinado, 
depende de uma 
interpretação comparativa. 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “1 Bras. 
Lud.  Brincadeira infantil 
semelhante ao pega-pega, 
pique [brincar de picula]”. 
- destaca-se que no 
verbete original a 
referência é para cabra-
cega. 
- registre-se que na 
definição há referencia 
explícita a pique e pega-
pega, (não indicadas como 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(Bras.) 
jogo de crianças, como 
cabra-cega”. 
- difere do verbete 
atualizado em dois pontos: 
trata-se de outra 
brincadeira (no atualizado 
é pique ou pega-pega) e 
não há referência às 
variantes. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “Bras.  1. 
Jogo de crianças análogo 
ao da cabra-cega”. 
- as abonações não 
trazem referência a olhos 
vendados. 
- como em Aulete (2006) 
registra sinônimo de 
cabra-cega. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

# 
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Obras
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

sinônimos nos verbetes 
PEGA-PEGA e PIQUE. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

pique 

- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado (Reg. - Brasil 
“brincadeira infantil em que 
uma das crianças deve 
correr atrás de outra(s) e 
pegá-la(s), o que pode 
ser feito em qualquer 
lugar, com exceção de 
um ponto, escolhido de 
comum acordo, onde se 
está a salvo”).(grifo 
nosso) 
- derivação: por 
metonímia:  Reg - Brasil 
“lugar em que os 
participantes dessa 
brincadeira estão a salvo”. 

- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado (“1  Bras.  Lud.  
Brincadeira infantil em que 
uma criança deve pegar 
uma das restantes, antes 
que alcancem certo local 
(o pique) (...) 2  Bras.  O 
lugar aonde essas 
crianças têm de chegar 
para não serem pegas”. 
(grifo nosso). 

- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado. (“(...) 
Brinquedo infantil em que 
um menino deve pegar 
algum dos outros antes 
que este se recolha a 
certo ponto denominado 
pique ou ferrolho. Cf. 
tempo-será.  (...)” (grifo 
nosso). 

- é um verbete com as 
acepções da brincadeira 
de pega-pega e do ponto 
combinado. (“3 -Bras. Jog. 
Inf.  Brinquedo infantil em 
que uma criança tem de 
pegar alguma das outras 
antes que esta chegue a 
certo ponto determinado -- 
o pique e ([Sin., bras., 
nesta acepç.: angapanga, 
maria-macumbé, pegador, 
pega-pega.] (...) 4 Bras.  P. 
ext.  O local que os que 
estão brincando de 
pique têm de alcançar 
antes de serem 
pegados.” (grifo nosso). 
- registra, para o ponto 
combinado: “no MA, 
ganzola e (lus.) coito”.  

- é um verbete com outras 
acepções. 
- remete para MARIA 
MACUMBÉ. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 

 
rol 
ral 

rol 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 
ral 
- não é um verbete. 

rol 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 
ral 
- não é um verbete. 

rol 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 
ral 
- não é um verbete. 

rol 
- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 
ral 
- não é um verbete. 

# 
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Obras
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

roda 
ronda 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
roda 
- é um verbete (outras 
acepções - brincadeira de 
roda). 
ronda 
- é um verbete (outras 
acepções), da qual se 
destaca: “Regionalismo: 
Sul do Brasil. 
local onde o gado pasta 
sob vigilância”. 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
roda 
- é um verbete (outras 
acepções - brincadeira de 
roda). 
ronda 
- é um verbete (outras 
acepções), da qual se 
destaca: “RS  Lugar onde 
pasta o gado, vigiado 
pelos tropeiros”. 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
roda 
- é um verbete (outras 
acepções - brincadeira de 
roda). 
ronda 
- é um verbete (outras 
acepções), da qual se 
destaca: “(Bras., Rio 
Grande do Sul) || Lugar 
onde pasta o gado, vigiado 
pelos tropeiros.” 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
roda 
- é um verbete (outras 
acepções - brincadeira de 
roda). 
ronda 
- é um verbete (outras 
acepções), da qual se 
destaca: “(Bras. S.  Lugar 
onde pasta, vigiada pelos 
camaradas, a tropa..” que 
difere em definição das 
outras obras. 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
roda 
- é um verbete (outras 
acepções - brincadeira de 
roda). 
- o autor faz ampla 
descrição das brincadeiras 
de roda e das cantigas de 
roda no Brasil. Há 
comparação com Portugal. 
- não é sinônimo de ponto 
combinado. 
ronda 
- não é um verbete. 

ponto 
ponto final 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
ponto 
- é um verbete: “(...)14 
lugar determinado”. 
- registra ponto-final em 
ortografia. 
ponto final 
- não é um verbete. 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
ponto 
- é um verbete “(...)2  
Lugar determinado ou 
fixado (ponto de 
encontro)”. 
- registra ponto-final em 
ortografia. 
ponto final 
- não é um verbete . 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
ponto 
- é um verbete (outras 
acepções). 
- não se refere, no verbete, 
a qualquer local 
determinado. 
 - registra ponto-final em 
ortografia. 
ponto final 
- não é um verbete . 

- não indicadas no verbete 
PIQUE como variante. 
ponto 
- é um verbete: “(...) Lugar 
fixo e determinado”. 
- registra ponto-final em 
ortografia. “Sinal de 
pontuação com que se 
encerra um período; ponto 
final.” 
ponto final 
- não é um verbete . 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete pique como variante. 
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Parte 2 – Formas lexicais presentes nos dicionários e que não ocorreram na amostra 
 

Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

bandeira-
vogais 

- é indicada nos verbetes 
PIQUE e PEGA-PEGA 
como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Ceará (...) 
m.q. 1pique ('brincadeira 
infantil', 'lugar')” e também 
como interjeição “(...) 
Regionalismo: Ceará.(...) 
exprime a intenção da 
criança de deixar a 
brincadeira de pique ou é 
us. como fórmula por algum 
dos participantes para ficar 
imune ao toque da bicheira 
('perseguidor')”. 

# # # # 

bota 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Sul do Brasil. 
brincadeira infantil de 
1pique” e também “ (...) 
Regionalismo: Sul do Brasil. 
o 1pique ('local') desta 
brincadeira, por ser ele o 
desenho de uma grande 
bota riscada no chão”. 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- não é indicada como 
variante em PEGA-PEGA 
- é um verbete; (...) Lud.  
Brincadeira infantil em que 
uma bota desenhada no 
chão serve de pique” e 
também “(...) Lud.  Essa 
bota que serve de 
pique”. 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- não referido no verbete 
PIQUE nem em PEGA-
PEGA 
- é um verbete; “(...)  Bras.  
S.  Jogo infantil, de pegar, 
em que uma enorme bota, 
riscada no chão, serve de 
pique1 (4).” 
- registre-se que pique (4) 
para o autor é ponto /local 
combinado 

# 
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Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

ferrolho 

- não é indicada no verbete 
PIQUE 
- é um verbete; “(...) 
Regionalismo: Portugal. 
m.q. 1pique 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções). 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “V. Pique1 
(brinquedo infantil) 
 - é sinônimo de ponto 
combinado. 

- não é indicada no 
verbete PIQUE 
- é um verbete (outras 
acepções). 

# 

ganzola 

- é  indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Maranhão. 
Na brincadeira de pique, 
ponto em que se está a 
salvo”. 
- recomenda-se: “ver 
sinonímia de 1pique” 

# 
# 
 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...) Bras.  
MA - 1. Pique1 (4).” 

# 

coito 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...)1 m.q. 
1couto - 2 (...) 
Regionalismo: Portugal. Em 
brincadeiras infantis, lugar 
convencionado em que o 
perseguido se acoita, para 
evitar ser apanhado pelo 
perseguidor. Obs.: cf. 1 
pique (no Brasil)”. 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “coito2 
(coi.to) sm. 
  1  Ant.  O mesmo que 
couto (1) (terra ou 
território...)  
  2  O mesmo que couto 
(2) (local de refúgio...)  
  3  O mesmo que couto 
(3) (lugar de abrigo...); 
ASILO; VALHACOUTO”. 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete (outras 
acepções) 
- não remete para couto 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “coito2 (...) 
2.  Lus.  V. pique1 
[Var. de couto1.]” 

# 



APÊNDICE Y – Quadro resumo – Pique (local combinado) – pesquisa em dicionários de língua portuguesa    723 

 

Obras

Formas 
lexicais  

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

couto 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é indicado no verbete 
coito. 
- é um verbete (um 
arcaísmo para local de 
refúgio). 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “3  Lugar 
em que se pode ficar 
abrigado ou protegido”. 

- não indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “Refúgio; 
asilo; homizio”. 

- indicada no verbete 
PIQUE como variante. 
- é um verbete: “(...) 1.  
Ant. Terra coutada, 
privilegiada./ 2.  Ant. Lugar 
onde se podiam asilar os 
criminosos, onde não 
entrava a justiça do rei (...) 
3. Asilo, refúgio, 
valhacouto”. 

# 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete pique como variante 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

Chicote-
queimado 

- é um verbete com outras 
acepções - jogo variante da 
brincadeira de esconder objetos: 
“(...) Regionalismo: Brasil. 1 jogo 
infantil em que um participante 
procura atingir um dos 
companheiros batendo-lhe com 
um lenço enrolado como chicote. 
2 jogo infantil em que uma 
criança oculta um objeto para que 
os outros participantes o 
procurem, orientados, enquanto 
dele se aproximam ou se 
afastam, pelas advertências “está 
quente“ ou “está frio“ e, 
finalmente, pela exclamação 
“chicote-queimado“ dirigida a 
quem achou o objeto; chicotinho-
queimado.” 

- é um verbete com outras 
acepções - jogo variante da 
brincadeira de esconder objetos: 
“(...)  1  Brincadeira infantil em 
que um objeto é escondido por 
um dos participantes para que os 
demais o encontrem, baseados 
em indicações dadas por este 
(avisa que"está quente"quando 
se aproximam do local do objeto, 
que"está frio", quando se 
afastam, e grita"chicote-
queimado"quando o objeto é 
encontrado); CHICOTINHO-
QUEIMADO //  2  Brincadeira que 
consiste em um dos participantes 
correr atrás dos demais, tentando 
atingi-los com um pano enrolado 
como chicote.” 

- é um verbete com outras 
acepções - jogo variante da 
brincadeira de esconder objetos: 
“(...)  jogo infantil que consiste em 
esconder um lenço enrolado em 
forma de chicote, para que aquele 
que o ache com ele saia 
chicoteando os demais. Cp. 
corda-queimada e pau-
queimado.” 

- é um verbete com outras 
acepções - jogo variante da 
brincadeira de esconder objetos: 
“(...)  Bras. 1.Brinquedo infantil 
em que uma criança tenta 
alcançar as outras batendo com 
um lenço enrolado, em forma de 
chicote: /  2.  Brinquedo infantil 
em que uma criança esconde um 
objeto que deverá ser procurado 
pelas outras, que, cada vez que 
se aproximam dele, são 
advertidas pela que o escondeu 
com as palavras "está quente", e 
quando se afastam "está frio", e 
quando o encontra, ouve a outra 
gritar "chicote-queimado!" e 
passa, então, a ser quem o 
esconde; chicotinho-queimado.” 

Chicotinho-
queimado 

- é um verbete remissivo: “(...) 
Regionalismo: Brasil. m.q. 
chicote-queimado”. 

- é um verbete novo: “(...) 1  Bras.  
Ver chicote -queimado.” - não é um verbete. - é um verbete remissivo: “(...) 

Bras. 1.Chicote-queimado (2).  

Cutia - é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal e árvore). 

- é um verbete com outras 
acepções (animal). 
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Obras
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

Coxia - é um verbete com outras 
acepções (bastidores). 

- é um verbete com outras 
acepções (bastidores). 

- registra: “ Correr a coxia - 1   
Pop.  Vaguear sem destino”. 

- é um verbete com outras 
acepções (espaço para cavalos). 

- é um verbete com outras 
acepções (bastidores). 

- registra “Correr a coxia. 1. 
Vadiar, sem destino, por toda 
parte.” 

Ciranda1 - é um verbete com outras 
acepções (dança – roda infantil). 

- é um verbete com outras 
acepções (dança – roda infantil): 
“(...)  1  Dança de roda infantil ou 
adulta, ger. acompanhada de 
trovas cantadas, originária de 
Portugal; (...) CIRANDINHA”.  

- é um verbete com outras 
acepções (dança – roda infantil): 
“(...) Nome de uma dança de roda 
e cantiga popular, também 
denominada cirandinha.” 

- é um verbete com outras 
acepções (dança – roda infantil): 
“(...)   2. Dança de roda infantil, 
de origem portuguesa; 
cirandinha. // 3. Bras.  Dança de 
roda, adulta, com trovas; 
cirandinha, sarandi.” 

Cirandinha 

- é um verbete: “(...) 1 pequena 
ciranda // 2 Rubrica: dança, 
etnografia. // m.q. ciranda ('dança 
infantil', 'bumba-meu-boi', 
'samba')” 

- é um verbete: “(...) 1  Ver 
ciranda (acps. 1 e 5) /  2  
Pequena ciranda ou peneira.” 

- é um verbete: “(...) dança, o 
mesmo que ciranda.”. 

- é um verbete que remete para 
ciranda. “[Dim. de ciranda.] (...)  
1.V. ciranda (2 e 3).”. 

Sarandi2 - é um verbete com outra 
acepção (dança - GO). 

- é um verbete com outra 
acepção (espécie de planta) 

- Não trata de dança 

- é um verbete com outra 
acepção (espécie de planta) 

- Não trata de dança. 

- é um verbete remissivo – 
ciranda: “(...) ciranda Bras. GO   
1. V. ciranda (3).” 

Legenda: # - não é um verbete 
 

                                                            
1 Única lexia registrada por Cascudo (1954) – Refere-se à brincadeira de roda, apresenta-se letra de música. 
2 Léxia não presente na amostra, está indicada no verbete ciranda. 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

gangorra 

- é um verbete: “Regionalismo: 
Brasil. 1 Rubrica: ludologia. 
prancha retangular, comprida, 
apoiada somente no centro, que 
duas crianças, cada qual sentada 
numa de suas extremidades, 
impulsionam para o alto pela 
pressão dos pés no solo, de tal 
modo que, quando uma das 
extremidades toca o chão, a outra 
chega ao alto; (...)”. 
- registra as variantes: arre-
burrinho, burrica, coximpim, 
jangalamarte, jangalamaste, joão-
galamarte, joão-galamaste, zanga-
burrinha, zanga-burrinho. 

- é um verbete: “(...) 1  Brinquedo 
constituído de uma prancha 
firmada numa base central de 
ajustamento oscilante, de modo 
que duas pessoas, ger. crianças, 
podem sentar-se em cada uma 
das extremidades e lhe imprimir 
movimentos alternados de baixo 
para cima e vice-versa.”  

- é um verbete: “(...) (Bras.) 
|| trave, apoiada no meio por um 
espigão, e em cujos extremos as 
crianças cavalgam por 
divertimento, balançando-se. (...)” 
- registra as variantes: arre-
burrinho, burrica, coximpim, 
jangalamaste, joão-galamarte, 
joão-galamaste e zangaburrinha. 

- é um verbete; “(...) 1.  Aparelho 
para diversão infantil: uma tábua 
apoiada num espigão, sobre o 
qual gira horizontalmente, ou 
oscila, ocorrendo que, neste caso, 
as crianças montam as 
extremidades, que sobem e 
descem alternadamente;(...)” 
- registra as variantes: arre-
burrinho, burrica, coximpim, 
jangalamarte, jangalamaste, joão-
galamarte, zangaburrinha, 
zangaburrinho. 

balanço 

- é um verbete com as acepções: 
“(...)  
1 ato ou efeito de balançar; 

balanceio, balouço 
12 Rubrica: ludologia. 

brinquedo que consiste em 
um assento suspenso por 
cordas ou correntes fixas 
num suporte, permitindo a 
realização de movimentos 
oscilatórios; balouço, 
retouça, bambão 

13 Derivação: por extensão de 
sentido. Rubrica: ludologia. 

qualquer dos brinquedos ou 

  -é um verbete: “(...) Brinquedo 
que consiste em um assento 
suspenso por cordas ou correntes 
presas a um suporte no alto, em 
que a criança se senta, e que 
oscila com o impulso do corpo; 
(...) 
- registra a variante BALOUÇO. 

- é um verbete com outras 
acepções 

- é um verbete:  
“(...)  
 8.  Designação genérica dos 
aparelhos ou brinquedos que 
servem para as crianças se 
balançarem; balouço.  
 9.  Aparelho que consiste 
num assento composto de 
travessa, tábua e cadeirinha, 
suspenso pelas extremidades por 
cordas ou correntes, onde as 
pessoas se sentam para se 
balançarem; balouço. [Sin., lus., 
nesta acepç.: embalo.].”  
- registra a variante BALOUÇO. 
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Obras 
 

Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) 

aparelhos de diversão que servem 
para balançar 
 
- registra as variantes: balouço, 
retouça, bambão (acepção 12) 

balança 
- é um verbete com outras 
acepções (acepção de instrumento 
de pesagem, entre outros). 

- é um verbete com outras 
acepções (acepção de 
instrumento de pesagem, entre 
outros). 

é um verbete com outras 
acepções (acepção de 
instrumento de pesagem, entre 
outros). 

é um verbete com outras 
acepções (acepção de 
instrumento de pesagem, entre 
outros). 

balango 
bango blango # # # # 

zanza # # # # 

balanceio 
- é um verbete com outras 
acepções (balanceamento ou 
dança). 

- é um verbete com outras 
acepções (balanceamento ou 
dança). 

é um verbete com outras 
acepções (balanceamento ou 
dança). 

é um verbete com outras 
acepções (balanceamento ou 
dança). 

balançador # # # # 
Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada nos verbetes balança ou gangorra como variante. 
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Parte 1 – Formas lexicais presentes na amostra 
 

Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

academia 

- indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete “(...) Rubrica: 
ludologia. Regionalismo: Rio 
Grande do Norte. “”.m.q. 
2amarelinha” 

- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete “(...) 9  
RN  Lud. O mesmo que 
amarelinha” 

- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete “(...)  
(Bras., Nordeste) 
|| jogo infantil, o 
mesmo que 
amarelinha.” 

- indicada no verbete 
AMARELINHA como 
variante. 
- é um verbete “(...)  9. 
Bras.  N.E.  V. 
amarelinha2”. 

- é um verbete extenso que 
remonta à história da brincadeira. 
Rico em detalhes referentes a 
variantes em outras línguas. 
Também traz detalhes de 
execução e um diagrama com 
uma possibilidade de desenho 
para a brincadeira (diz ser a mais 
comum identificada). 
“Academia – Ou Cademia. Jôgo 
ginástico infantil, muito antigo e 
muito espalhado por todo o 
Brasil. (...). A academia no Brasil 
é dividida em CORPO (A.B.C.), 
ASAS, BRAÇOS ou DECANÇO 
(D.D.), PESCOÇO (E) E 
CABEÇA ou LUA (F).” 
Apresenta as regras de 
execução de duas variantes e 
acrescenta: 
“A academia ou cademia é 
conhecida como AMARELINHA 
ou MARELINHA NO Rio de 
Janeiro, maré (sic) em Minas 
Gerais, e, recentemente, AVIÃO, 
no Rio Grande do Norte. Na 
Bahia (sic) dizem PULAR 
MACACO. Em Portugal: JÔGO 
DA MACACA ou PULAR 
MACACA, JOGAR MACACA 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

(Norte). Pela Estremadura é 
JÔGO DO HOMEM. 
Completa o verbete com as 
variantes encontradas em outros 
países (língua espanhola e 
inglesa). 

amarelinha 

- verbete com a acepção: “(...) 
Rubrica: ludologia. 
Regionalismo: Brasil. 
brincadeira infantil que 
consiste em saltar, com apoio 
numa só perna, casa a casa 
de uma figura riscada no chão, 
após jogar uma pequena pedra 
achatada, ou objeto 
semelhante, em direção a 
cada uma das casas 
(quadrado), seqüencialmente, 
pulando a que contém a pedra 
ou objeto.” 
- registra as variantes: 
academia, amarelo, macaca, 
macaco, maré, marela, sapata. 

- verbete com a 
acepção: “(...) 1  Bras. 
Lud. Jogo infantil que 
consiste em pular, num 
pé só, uma série de 
casas riscadas no 
chão.” 
- indicada  origem 
provável: “[F.: Do fr. 
marelle, pôs.]” 
- não registra variantes 

- verbete com a 
acepção: “(...) Jogo 
infantil, que consiste 
em pular num pé só 
sobre casas riscadas 
no chão, sem pisá-las 
e tocando uma 
pedrinha; sapata (Rio 
Grande do Sul); jogo 
do homem; (Port.) jogo 
da calha ou 
chicolapé.” 
- registra variantes 
(ver acima) 

- verbete com a 
acepção: “(...) 
amarelinha2  
[Do fr. marelle, donde, 
por etimologia popular, 
terá vindo amarela, a 
que se adicionou, 
afetivamente, o suf. 
diminutivo.] (...) Bras. 
1. Jogo infantil que 
consiste em pular num 
pé só sobre casas 
riscadas no chão, 
exceto aquela em que 
cai a pedra que marca 
a progressão do 
brincante.” 
- registra as variantes: 
macaco, marela, maré 
(MG e GO), academia 
(N.E.), sapata (RS), e 
(lus.) jogo-do-homem, 
macaca, pé-coxinho. 

- indicada no verbete ACADEMIA 
como variante. 
- não é um verbete 
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Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

avião 
- é um verbete com outras 
acepções (aeronave, mulher 
bonita). 

- é um verbete com 
outras acepções 
(aeronave, mulher 
bonita). 

- é um verbete com 
outra acepção 
(aeronave). 

- é um verbete com 
outras acepções 
(aeronave, mulher 
bonita). 

- não é um verbete. 
- indicada no verbete ACADEMIA 
como variante. 
- único autor a registrar a 
variante. 

baliza 
- é um verbete com outras 
acepções (marco que assinala 
limites). 

- é um verbete com 
outras acepções (marco 
que assinala limites). 

- é um verbete com 
outras acepções 
(marco que assinala 
limites). 

- é um verbete com 
outras acepções 
(marco que assinala 
limites). 

- não é um verbete. 

capiçola # # # # - não é um verbete. 

macaco 
macaca1: 
macacão 
macaquinho 

macaco 
- indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete: “ (...) 17 
Rubrica: ludologia. 
Regionalismo: Brasil. m.q. 
2amarelinha” 
macaca 
- indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete: “(...) 9 Rubrica: 
ludologia. Regionalismo: 
Portugal (Norte). jogo da 
amarelinha.” 
macacão 
- não indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete com outras 

- todas não indicadas no 
verbete AMARELINHA 
como variantes. 
 
macaco  
- é um verbete com 
outras acepções 
(animal). 
macaca –  
- é um verbete: “(...)  8  
Lus.  Fig. Pop.  Jogo da 
amarelinha; 
ACADEMIA.” 
macacão 
- é um verbete com 
outras acepções (animal 
ou peça de vestuário). 
macaquinho 

- todas não indicadas 
no verbete 
AMARELINHA como 
variantes. 
 
macaco 
 - é um verbete com 
outras acepções 
(animal). 
macaca –  
- é um verbete com 
outras acepções. 
macacão 
- é um verbete com 
outras acepções (peça 
de vestuário). 
macaquinho 
- é um verbete com 

macaco  
- indicada no verbete 
AMARELINHA como 
variante. 
- é um verbete: “(...) 
10. Bras.  V. 
amarelinha2 ” 
macaca –  
- indicada no verbete 
AMARELINHA como 
variante. 
- é um verbete: “(...) 9. 
Lus. V. amarelinha2”.  
macacão 
- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete com 

macaco  
- indicada no verbete ACADEMIA 
como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções 
macaca  
- indicada no verbete ACADEMIA 
como variante. 
- não é um verbete. 
macacão 
- não indicada no verbete 
ACADEMIA como variante 
- não é um verbete. 
macaquinho 
- não indicada no verbete 
ACADEMIA como variante 
- é um verbete com outras 
acepções. 

                                                            
1 Não é variante presente na amostra. 



APÊNDICE AB – Quadro resumo – Amarelinha – pesquisa em dicionários de língua portuguesa.      731 

Obras
 
Formas 
lexicais 

Houaiss (2002) Aulete (2006) 
Versão atualizada 

Aulete (2006) 
Versão original Ferreira (1999) Cascudo (1954) 

acepções (peça de vestuário 
ou animal). 
macaquinho 
- não indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete com outras 
acepções (peça de vestuário 
ou animal). 

- é um verbete com 
outras acepções (animal 
ou peça de vestuário). 
 

outras acepções 
(animal). 
 

outras acepções (peça 
de vestuário). 
macaquinho 
- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete com 
outras acepções (peça 
de vestuário). 

maê/maiê # # # # - não é um verbete. 

maré 

- indicada no verbete 
AMARELINHA como variante. 
- é um verbete: “(...) 
Regionalismo: Minas Gerais, 
Goiás. m.q. 2amarelinha” 

- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete com 
outras acepções 
(movimento de águas). 

- não indicada no 
verbete AMARELINHA 
como variante. 
- é um verbete com 
outras acepções 
(movimento de águas).

- indicada no verbete 
AMARELINHA como 
variante. 
- é um verbete: “(...) 
maré2 S. f. Bras. MG-
GO 1.  V. 
amarelinha2”. 

- indicada no verbete ACADEMIA 
como variante. 
- verbete com outra acepção 
(superstição) 

Legenda: # - não é um verbete e não foi indicada no verbete amarelinha como variante. 
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ALiB - Atlas Linguístico do Brasil 
Rede de pontos (Atualizada em 05/02/2012) 

 
Legenda:  
#Localidades concluídas 
##Localidades iniciadas 
###Localidades não iniciadas 
 

Andamento da pesquisa de campo: 
Localidades concluídas: 232 - 92.8% 
Informantes entrevistados: 1028 – 93.5% 
Estados concluídos: 19 – 76% 

REGIÃO NORTE 
Amapá 

1. Oiapoque # 
2. Macapá # 

Roraima 
3. Boa Vista # 

Amazonas 
4. São Gabriel da Cachoeira # 
5. Tefé # 
6. Manaus # 
7. Benjamin Constant # 
8. Humaitá # 

Pará 
  9. Soure # 
10. Óbidos # 
11. Almeirim # 
12. Belém # 
13. Bragança # 
14. Altamira # 
15. Marabá # 
16. Jacareacanga # 
17. Conceição do Araguaia # 
18. Itaituba # 

Acre 
19. Cruzeiro do Sul # 
20. Rio Branco # 

Rondônia 
21. Porto Velho # 
22. Guajará Mirim # 

Tocantins 
23. Pedro Afonso # 
24. Natividade # 

REGIÃO NORDESTE 
Maranhão 

25. Turiaçu # 
26. São Luís # 
27. Brejo # 
28. Bacabal # 
29. Imperatriz # 
30. Tuntum # 
31. São João dos Patos # 

32. Balsas # 
33. Alto Parnaíba # 

Piauí 
34. Teresina # 
35. Piripiri # 
36. Picos ### 
37. Canto do Buriti # 
38. Corrente # 

Ceará 
39. Camocim # 
40. Sobral # 
41. Fortaleza # 
42. Ipu # 
43. Canindé # 
44. Crateús # 
45. Quixeramobim # 
46. Russas # 
47. Limoeiro do Norte # 
48. Tauá # 
49. Iguatu # 
50. Crato # 

Rio Grande do Norte 
51. Mossoró ## 
52. Angicos # 
53. Natal # 
54. Pau dos Ferros ### 
55. Caicó ### 

Paraíba 
56. Cuité ### 
57. Cajazeiras # 
58. Itaporanga ### 
59. Patos ### 
60. Campina Grande # 
61. João Pessoa # 

Pernambuco 
62. Exu ### 
63. Salgueiro # 
64. Limoeiro ### 
65. Olinda ## 
66. Afrânio # 
67. Cabrobó # 
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68. Arcoverde # 
69. Caruaru # 
70. Recife # 
71. Floresta # 
72. Garanhuns # 
73. Petrolina # 

Alagoas 
74. União dos Palmares # 
75. Santana do Ipanema # 
76. Arapiraca # 
77. Maceió # 

Sergipe 
78. Propriá # 
79. Aracaju # 
80. Estância # 

Bahia 
81. Juazeiro # 
82. Jeremoabo # 
83. Euclides da Cunha # 
84. Barra # 
85. Irecê # 
86. Jacobina # 
87. Barreiras # 
88. Alagoinhas# 
89. Seabra # 
90. Itaberaba # 
91. Santo Amaro # 
92. Santana # 
93. Salvador # 
94. Valença # 
95. Jequié # 
96. Caetité # 
97. Carinhanha # 
98. Vitória da Conquista # 
99. Ilhéus # 
100. Itapetinga # 
101. Santa Cruz Cabrália # 
102. Caravelas # 

REGIÃO CENTRO-OESTE 
Mato Grosso 

103. Aripuanã # 
104. São Félix do Araguaia # 
105. Diamantino # 
106. Poxoréu # 
107. Vila Bela da Santíssima Trindade # 
108. Cuiabá # 
109. Barra do Garças # 
110. Cáceres # 
111. Alto Araguaia # 

Mato Grosso do Sul 
112. Coxim # 
113. Corumbá # 

114. Paranaíba # 
115. Campo Grande # 
116. Nioaque # 
117. Ponta Porã # 

Goiás 
118. Porangatu # 
119. São Domingos # 
120. Aruanã # 
121. Formosa # 
122. Goiás # 
123. Goiânia # 
124. Jataí # 
125. Catalão # 
126. Quirinópolis # 

REGIÃO SUDESTE 
Minas Gerais 

127. Januária # 
128. Janaúba # 
129. Pedra Azul # 
130. Unaí # 
131. Montes Claros # 
132. Pirapora # 
133. Teófilo Otoni # 
134. Diamantina # 
135. Uberlândia # 
136. Patos de Minas # 
137. Campina Verde # 
138. Belo Horizonte # 
139. Ipatinga ### 
140. Passos # 
141. Formiga # 
142. Ouro Preto # 
143. Viçosa # 
144. Lavras # 
145. São João del Rei ## 
146. Muriaé # 
147. Poços de Caldas # 
148. Juiz de Fora # 
149. Itajubá # 

São Paulo 
150. Jales # 
151. Votuporanga # 
152. São José do Rio Preto # 
153. Barretos # 
154. Franca # 
155. Andradina # 
156. Araçatuba # 
157. Ribeirão Preto # 
158. Lins # 
159. Ibitinga # 
160. Mococa # 
161. Presidente Epitácio # 
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162. Adamantina # 
163. Araraquara # 
164. Teodoro Sampaio # 
165. Presidente Prudente # 
166. Marília # 
167. Bauru # 
168. Moji Mirim # 
169. Assis # 
170. Bernardino de Campos # 
171. Botucatu # 
172. Piracicaba # 
173. Campinas # 
174. Bragança Paulista # 
175. Taubaté # 
176. Guaratinguetá # 
177. Itapetininga # 
178. Sorocaba # 
179. São Paulo # 
180. Caraguatatuba # 
181. Itararé # 
182. Capão Bonito # 
183. Itanhaém # 
184. Santos # 
185. Ribeira # 
186. Registro # 
187. Cananéia # 

Espírito Santo 
188. Barra de São Francisco # 
189. São Mateus # 
190. Vitória # 
191. Santa Teresa # 
192. Alegre # 

Rio de Janeiro 
193 Itaperuna ## 
194. São João da Barra ### 
195. Campos dos Goytacazes # 
196. Três Rios ### 
197. Nova Friburgo ## 
198. Macaé # 
199. Valença # 
200. Petrópolis # 
201. Nova Iguaçu # 
202. Rio de Janeiro # 
203. Niterói # 
204. Arraial do Cabo # 
205. Barra Mansa # 
206. Parati ### 

REGIÃO SUL 
Paraná 

207. Nova Londrina # 
208. Londrina # 
209. Terra Boa # 

210. Umuarama # 
211. Tomazina # 
212. Campo Mourão # 
213. Cândido de Abreu # 
214. Piraí do Sul # 
215. Toledo # 
216. Adrianópolis # 
217. São Miguel do Iguaçu # 
218. Imbituva # 
219. Guarapuava # 
220. Curitiba # 
221. Morretes # 
222. Lapa # 
223. Barracão # 

Santa Catarina 
224. Porto União # 
225. São Francisco do Sul # 
226. São Miguel do Oeste # 
227. Blumenau # 
228. Itajaí # 
229. Concórdia # 
230. Florianópolis # 
231. Lages # 
232. Tubarão # 
233. Criciúma # 

Rio Grande do Sul 
234. Três Passos # 
235. Erechim # 
236. Passo Fundo# 
237. Vacaria # 
238. Ijuí # 
239. São Borja # 
240. Flores da Cunha # 
241. Santa Cruz do Sul ## 
242. Santa Maria # 
243. Porto Alegre # 
244. Osório ## 
245. Uruguaiana # 
246. Caçapava do Sul # 
247. Santana do Livramento # 
248. Bagé # 
249. São José do Norte # 
250. Chuí # 

 
Fonte: Projeto Atlas Linguístico do Brasil 
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ANEXO 07 – Cópia digitalizada da Carta “O BALOIÇO” de Paiva BOLEO, publicada em artigo na Revista Portuguesa de Filologia. 
A carta foi obtida através da obra de Sever Pop. 

Fonte: (POP, 1950). Disponível em:<http://archive.org/stream/ladialectologiea01popsuoft#page/456/mode/2up>.  Acesso em: 27 
mar. 2012. 
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