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[...] 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 linguísticos, porém muito mais, 

aprende-se sobre uma vida que nunca lhe foi ensinada, mas 

aprendida de dentro da própria vida. 

 (CARDOSO; FERREIRA, 1994) 

  

 



RESUMO 

 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de Produto Educacional 
para estudantes da Educação Profissional e Tecnológica na região de Uauá – Bahia. 
Para alcançarmos esse objetivo, criamos o Glossário Regional de Uauá: 
Palavreados da Terra dos Pirilampos. Neste estudo, buscou-se levantar, analisar e 
sistematizar verbetes e ditos regionais que fazem parte do cotidiano dos cidadãos 
uauaenses com o intuito de incentivar a valorização linguística regional, bem como 
inibir práticas de preconceito linguístico entre os estudantes da EPT. Sendo assim, a 
utilização de um glossário regional possibilitará o conhecimento e a valorização da 
identidade linguística e cultural do estudante da Educação Profissional e Tecnológica 
do município de Uauá - Bahia. Como suporte teórico foram utilizados Krieger (2016), 
Isquerdo (2010), Aragão (2005), Barbosa (2009) e outros. O estudo realizado no 
município de Uauá – Bahia apresenta abordagem na pesquisa qualitativa, pautado 
na pesquisa-ação, pois articula a produção de conhecimento com a ação educativa; 
além de investigar, produzir conhecimento e realizar um processo educativo para o 
enfrentamento dessa realidade. A proposta foi desenvolvida no Centro Territorial de 
Educação Profissional – Sertão do São Francisco II com a participação de 
professores e representantes dos vários segmentos de ensino. Os resultados 
evidenciam o caráter pioneiro do produto educacional, assim como as contribuições 
na aprendizagem mediante a valorização do dialeto local, ao apresentar aos 
estudantes da EPT a língua em seu uso autêntico, fato que potencializa a 
construção do conhecimento e auxilia a compreensão e reflexão sobre usos da 
língua materna, de acordo com o uso funcional da língua.  
  
  
Palavras-Chave: Ensino. EPT. Glossário Regional. Sertão. Dialeto. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims to present a proposal of Educational Product for students of 
Professional and Technological Education in the Uauá - Bahia region. To achieve this 
goal, we created the  Glossário Regional de Uauá: Palavreados da Terra dos 
Pirilampos. In this study, we sought to collect, analyze and systematize terms that are 
part of everyday life of Uaua citizens with the purpose of encouraging regional 
linguistic valorization, as well as inhibiting practices of linguistic prejudice among 
students of EPT. Therefore, the use of a regional glossary will enable the knowledge 
and appreciation of the linguistic and cultural identity of the student of Vocational and 
Technological Education of the municipality of Uauá - Bahia. As a theoretical support 
were used Krieger (2016), Isquerdo (2010), Aragão (2005) and Barbosa (2009). The 
study carried out in the city of Uauá - Bahia presents an approach in qualitative 
research, based on action research, since it articulates the production of knowledge 
with the educational action; besides investigating, producing knowledge and carrying 
out an educational process to face this reality. The proposal was developed in the 
Territorial Center of Professional Education - Sertão do São Francisco II with the 
participation of teachers and representatives of the various teaching segments. The 
results show the pioneering character of the educational product, as well as the 
contributions in learning through the valorization of the local dialect, presenting to the 
students of the EPT the language in its authentic use, fact that potentiates the 
construction of the knowledge and helps the understanding and reflection on uses of 
the mother tongue, according to the functional use of the language. 
  
  
Keywords: Teaching. EPT. Regional Glossary. Sertão. Dialect. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em meio a inúmeros desafios, sonhos e lágrimas nasce esta dissertação, que 

apesar de muito sofrida e cheia de percalços, traz uma escrita alegre e promissora, 

assim como o povo sertanejo, cuja vida é um parto diário, contudo as agruras diárias 

não são capazes de apagar a esperança de seu olhar. Muitas vezes faltam palavras 

para expressar a sabedoria e a riqueza do sertão, que não raras vezes, são 

esquecidas e menosprezadas. Então ficamos em nossa caatinga, a refletir, 

mergulhados dentro de nós mesmos, procurando a melhor maneira de expressar a 

nossa realidade, a nossa terra, o nosso povo. O pré-conceito para com o sertão, que 

historicamente está impregnado na sociedade, cria uma cortina opaca a qual não 

deixa transparecer a beleza contida neste chão. Histórias, dialetos e culturas 

relegados, desconhecidos, taxados como “pobres”. 

Este estudo é concebido para que seja um instrumento de disseminação do 

dialeto sertanejo, assim como da história e da cultura do sertão baiano, a fim de dar 

voz a um povo, que mesmo aparentemente sofrido e franzino, é “antes de tudo um 

forte”, como bem definiu Euclides da Cunha. Só é possível vislumbrar a grandeza 

histórico-cultural dessa terra através da convivência, do dia após dia.  

O meu encantamento pelo sertão teve início justamente através do convívio 

com este povo sábio e feliz quando, ainda na infância, estudávamos na sede do 

município de Uauá e passávamos as férias na “roça”, na casa dos meus avós, na 

Fazenda Queimadas dos Loiolas, zona rural de Uauá. Lembranças inesquecíveis. 

Vovó Maria, pequena-grande mulher, enchia a casa com sua alegria e vivacidade. 

Vovô Epaminondas, bem mais reservado, conseguia atrair a atenção dos netos com 

seus “causos” quando chegava da labuta diária. 

Dias de brincadeiras, mas também de trabalho, pois todos tínhamos que 

colaborar nos afazeres domésticos. As tardes eram reservadas para catarmos umbu, 

pois a umbuzada era indispensável durante o jantar. Período de fartura, as férias 

sempre coincidiam com a época de chuvas do sertão. Tanques cheios, carreira na 

lama, rios com água caatinga que parecia morta, volta à vida em questão de dias. É 

tempo de verde no semiárido, sinônimo de alegria. 

Mesmo ainda  e muito pequena, eu mergulhava em meio às prosas, aos 

novenários, aos leilões nos últimos dias de reza, às farinhadas, enfim, à vida na 

“roça”. 
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Ao cair da noite, os candeeiros eram acesos para “alumiar” a casa. Todos se 

acomodavam na varanda, brisa leve no rosto, cheirinho de verde, brincadeiras de 

roda sob a luz da lua e muita “prosa” debaixo do alpendre. Essas conversas na 

varanda, à luz do luar, onde a família reunia-se para compartilhar experiências eram 

verdadeiras aulas. Vovó, apesar de ter estudado apenas alguns meses, exalava 

sabedoria de vida, era a nossa “mestra”. Achávamos estranhas e engraçadas as 

palavras tão diferentes que vovó falava. Meus primos mais velhos brincavam com 

ela e diziam que iriam criar o “Dicionário da Vovó”. Essa recordação ficou registrada 

em minha memória.  

Passaram-se os anos, chegaram as responsabilidades da vida adulta, 

trabalho, aulas para preparar, faculdade, muitas preocupações... As lembranças das 

férias na casa da vovó ficavam cada vez mais distantes e acabaram por cair no 

esquecimento. 

 Certo dia, em meio à rotina docente, notei que os alunos utilizavam os 

mesmos “palavreados de vovó”. Foi um gatilho para reacender as memórias da 

infância e dar os primeiros passos para a construção de um dicionário, agora não 

mais “Dicionário da Vovó” e sim de várias Marias, Josés, Manoéis, sertanejos que 

trazem consigo enorme sabedoria, a qual, infelizmente, não é reconhecida por 

grande parte das escolas. 

A opção da temática para este estudo é, para mim, repleta de significado, pois 

faz parte da construção da minha própria vida. É um caminho espinhoso, pois me 

lancei a um desafio desconhecido e fascinante. Embrenhei-me Caatinga adentro, 

senti o calor da oralidade do sertão, carregada de história e saber. Arrisquei-me, 

encantei-me, transformei-me.  

Além da motivação pessoal que me levou a optar pelo dialeto sertanejo como 

objeto de pesquisa, destaco também outros fatores que justificam a escolha dessa 

temática. Durante o percurso da graduação em Letras na Universidade do Estado da 

Bahia, campus de Juazeiro - Bahia, escolhi o trabalho com a Lexicografia. Sendo 

assim, realizei oficinas com alunos do Colégio Estadual Senhor do Bonfim em Uauá 

- Bahia, onde lecionava na época, como parte do projeto de extensão do qual eu 

participava. Apaixonada pelos resultados conquistados pelos educandos e 

incentivada pelo Prof. Cosme dos Santos, professor-orientador, propus-me o 

aprofundamento da pesquisa, assim como a busca por propostas de valorização do 

dialeto local.  
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Em 2017, o colégio em que eu trabalhava sofreu processo de  

municipalização. Fui realocada para o Centro Territorial de Educação Profissional 

Sertão do São Francisco II – Antônio Conselheiro, em Uauá, que me acolheu de 

braços abertos. 

No mesmo ano, ingressei no PROFEPT - Mestrado em Educação Profissional 

e Tecnológica. Tais mestrados profissionais foram regulamentados pela portaria 

normativa número 07 do MEC, que retrata a configuração do programa e a 

obrigação de apresentação de um produto educacional ao final do curso, que sirva 

de suporte educacional para professores que atuam na educação básica. Essa 

normativa aponta que os produtos educacionais podem apresentar-se em diversos 

formatos: 

  
[...] tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, 
artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, 
publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais 
didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de 
programas de mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de 
pesquisa, softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, 
manual de operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em 
serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço 
pertinente, projeto de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para 
desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentos e kits, 
projetos de inovação tecnológica, produção artística; sem prejuízo de outros 
formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, desde 
que previamente propostos e aprovados pela CAPES (DOU, 23/06/2009).  

 

Meu ingresso ao PROFEPT trouxe a missão de levar para a comunidade 

acadêmica o (re) conhecimento da riqueza do dialeto do sertão baiano e apresentá-

lo em suas diversas faces: histórica, social, cultural e principalmente educacional. 

O Brasil é considerado um “país-continente”, com uma diversidade enorme de 

culturas e falares. Contudo, tal diversidade é geralmente ignorada pelas escolas 

brasileiras, onde grande parte dos professores enfatiza somente o estudo da norma 

padrão através da gramática normativa, desprezando totalmente as demais 

variedades da língua, propiciando um ambiente distante da realidade dos alunos.  

Com essa prática, a escola acaba reforçando, em nosso país, o elevado 

nível de preconceito cultural e, consequentemente, linguístico que não leva em conta 

as diversas variações que fazem parte da nossa língua.  

Essa realidade é vivida pelos alunos do sertão baiano, que utilizam livros 

didáticos direcionados para os grandes centros. Estudo de fatos históricos, análises 

de textos, produções textuais, dentre outras atividades escolares, em geral, são 
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voltados para temas distantes da realidade dos educandos.  

Outra situação vivenciada pelos estudantes do sertão está no uso dos 

dicionários de língua portuguesa, uma vez que estes não dão conta da 

complexidade linguística do povo sertanejo e, além disso, não representam em 

termos de significados a realidade vivenciada pelos membros da comunidade, 

havendo a necessidade de reinventar a escrita dos verbetes e dos dicionários. 

No caso desse estudo, a construção de um glossário sobre termos regionais 

possibilitará, para educandos da EPT1 , que estudam no semiárido baiano, uma 

reflexão sobre como o (re)conhecimento do dialeto e da cultura sertaneja interfere 

diretamente na quebra de paradigmas que limitam o estudo da língua, pois como 

afirma Calvet (2012), este consiste precisamente em pesquisar e explicar as 

correlações entre variantes linguísticas e categorias sociais, efetuando 

sistematicamente estes paralelos entre língua e sociedade e interpretando tais 

cruzamentos significativos entre cultura, sociedade e língua.   

Nessa perspectiva, esta pesquisa apresentou a seguinte problemática: Como 

potencializar o processo de aprendizagem linguística dos estudantes do CETEP – 

SSF II2, facilitando a compreensão dos termos utilizados pelos falantes do município 

de Uauá - Bahia? 

Diante dessa realidade, esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar um 

glossário com termos regionais que possibilite o conhecimento e a valorização da 

identidade linguística e cultural do estudante de Educação Profissional e Tecnológica 

do município de Uauá – Bahia. Para tanto, utilizou-se a pesquisa qualitativa pelo seu 

caráter descritivo e interpretativo. Realizamos uma pesquisa preliminar com 

moradores da região a fim de coletar termos regionais e ditos populares os quais 

foram identificados, analisados e delimitados a partir das classes gramaticais de 

cada termo. Em seguida, selecionamos os exemplos de usos, organizamos as 

categorias que compuseram o glossário; e por fim revisamos e normalizamos o 

produto. 

 Esta proposta se justificou pelo fato de que o preconceito linguístico 

representa um fator que interfere diretamente na prática docente, sendo reforçado 

por vários acontecimentos envolvendo polêmicas que aparecem na mídia, que 

                                            
1 Educação Profissional e Tecnológica 
2 Centro Territorial de Educação Profissional e Tecnológica – Sertão do São Francisco II – Antônio 
Conselheiro. 
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privilegia a norma culta como “correta” e vários linguistas que defendem o uso das 

diversas variedades da língua, de acordo com situação comunicativa. 

É uma realidade incontestável que quem constrói a língua são os próprios 

falantes e que, uma vez adquirida a experiência linguística, toda e qualquer pessoa 

é capaz de aprender sua estrutura gramatical.  

Nesta dissertação também se descreve o percurso da construção do 

“Palavreados da Terra dos Vagalumes - Glossário Regional de Uauá – Bahia”, para o 

qual buscou levantar, analisar e sistematizar termos que fazem parte do cotidiano 

dos cidadãos uauaenses, com o intuito de incentivar a valorização linguística 

regional, bem como inibir as práticas de preconceito linguístico entre os estudantes 

da EPT. 

Para tanto, este trabalho esteve pautado na Dialetologia e na Lexicografia. A 

primeira estuda os dialetos a partir do levantamento de traços regionais de uma 

língua e de sua interpretação, enquanto que a segunda se ocupa do estudo do 

vocabulário de uma língua, visando essencialmente a forma e a significação 

das   palavras   para a elaboração de dicionários, léxicos e terminologias. O aporte 

teórico é dado principalmente por Krieger (2016), Isquerdo (2010), Aragão (2005) e 

Barbosa (2009). 

Para a análise dos verbetes foi necessário fazer a conexão com a carga 

cultural ligada ao léxico do sertão, ideia trabalhada por Lúcia Maria de Assunção 

Barbosa (2009), no conceito de lexicultura, ou seja, uma união entre o léxico e a 

cultura, que compreende a cultura de um grupo ou local, através das palavras; a 

cultura entrelaçada ao falar e entender de um grupo. Ao se trabalhar a lexicultura, é 

necessário lembrar que o léxico registra a realidade vivida por uma população, 

representando o vocabulário de tal comunidade, seus valores e crenças, levando 

esta nomeação para futuras gerações, documentando sua existência para a história. 

Nosso trabalho se encontra assim estruturado: Inicialmente trazemos as 

“Primeiras Palavras” com a descrição de como nasceu o encantamento pelo dialeto 

sertanejo; no capítulo 1 “A Introdução”, descrevemos sucintamente o percurso da 

pesquisa; nos capítulos 2, 3 e 4 apresentamos os referenciais que fundamentam 

nossas reflexões iniciando pelas Variedades Linguísticas, perpassam pela 

Dialetologia até chegar à Lexicografia; no capítulo 5 trazemos os pressupostos 

teórico-metodológicos, contextualizamos a proposta desta pesquisa, através da 

descrição da construção do produto educacional (glossário) e do relato da aplicação 
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e, no capítulo 6, analisamos os resultados verificados a partir das impressões e 

avaliações dos professores do CETEP SSF II – Antônio Conselheiro. No capítulo 7 

são apresentadas algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido. 

Finalmente, listamos as referências que embasaram nossa pesquisa. 

Trata-se de um trabalho pioneiro, haja vista que, após pesquisa bibliográfica 

aprofundada, não foram encontrados estudos voltados para esta temática na região. 

Dessa forma, a construção do Glossário Regional de Uauá - Bahia representa uma 

importante ferramenta para práticas educativas do semiárido baiano, não restrita à 

Educação Profissional e Tecnológica, mas extensiva a toda comunidade uauaense. 

É importante enfatizar que a pesquisa realizada, cujos resultados aqui se 

apresentam, obedeceu às normas éticas e legais vigentes, sendo devidamente 

submetida ao Comitê de Ética e inserida na Plataforma Brasil sob o projeto intitulado  

“Construção de um Glossário de Termos Regionais para Estudantes da EPT na 

Região de Uauá – Bahia” e, também, devidamente detalhada aos participantes da 

pesquisa, assim como à direção da escola onde aconteceu a utilização do produto 

educacional.  

Esperamos, com esta pesquisa, propiciar, através do acesso a um glossário 

regional, que professores e alunos possam romper uma visão limitada sobre a língua, 

possibilitando desenvolvimento do seu universo de entendimento, seu horizonte de 

expectativas. 
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2 PERCURSO TEÓRICO: AS VARIEDADES LINGUÍSTICAS – TRAVESSIA DA 

ORIGEM ATÉ A ESCOLA 

 

Nos três capítulos que seguem apresentamos, por meio de pesquisas 

bibliográficas, o embasamento teórico deste estudo. Em um primeiro momento, é 

exposto um breve relato sobre as variedades linguísticas, bem como uma rápida 

discussão sobre o ensino da língua portuguesa. Em um segundo momento, 

apresentamos, sucintamente, a dialetologia e suas contribuições para o ensino da 

língua. Por fim, um terceiro momento é apresentado com a fundamentação principal 

para esta pesquisa: A Lexicografia e a Lexicultura. 

No presente capítulo realizamos algumas reflexões sobre as variedades 

linguísticas, desde sua origem até as discussões tratadas atualmente nas escolas. 

Com o passar do tempo, toda e qualquer língua que esteja ativa vive em 

processo de plena transformação e com ela aparecem novas maneiras de interação. 

Ainda assim, há uma variedade do vocabulário que é colocada como a única coesa 

para o uso integral da linguagem.  

A própria escola colabora para essa determinação vocabular, haja vista que, 

ao iniciar o processo de alfabetização, a criança, que ainda nem completou 

integralmente a sua forma de exteriorizar seus pensamentos, já é exposta às regras 

da norma padrão para emprego da expressão oral.  

Sendo assim, a forma pela qual a criança expressaria sua língua materna 

será eliminada, pois seu linguajar é considerado inadequado pela escola. O 

problema se inicia justamente na prática de querer alterar as características 

linguísticas específicas do aluno, induzindo a criança a ver os vários tipos de 

linguagem como “erradas”, propiciando a marginalização das pessoas que não 

utilizam o mesmo linguajar difundido pela escola e gerando o preconceito linguístico. 

Em geral, o ato de conversação entre docente e estudante tornou-se uma 

prática distanciada, com pouca familiaridade, tendo em vista que a escola se 

converteu em um ambiente onde o aluno é podado no seu ato de expressar-se 

livremente, impedindo a naturalidade dessa interação. Infelizmente, essa realidade 

ocorre por conta da falta de conhecimento de alguns professores que são 

influenciados por uma “ditadura” imposta pela sociedade que desconsidera a 

diversidade linguística de nosso país. 
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O envolvimento do aluno durante as aulas é importantíssimo para que haja 

desenvolvimento cognitivo, emocional e intelectual. Sendo assim, é imprescindível 

que se reflita sobre a relação comunicativa existente no ato educativo entre os 

principais atores (professor e aluno) a fim de que se busquem maneiras de 

aproximar esta relação e, consequentemente, propiciar uma verdadeira interação, 

respeitando-se os “falares” dos alunos. 

 

2.1 A língua: um sistema heterogêneo  

 

A língua dos falantes de uma determinada comunidade linguística era objeto 

de estudo de Ferdinad Saussure, o qual introduziu a Linguística como ciência por 

meio da publicação do Curso de Linguística Geral, em 1916. Contudo, Saussure 

considerava a língua  como um todo único, independente do sujeito, uma língua que 

não era a real, a falada no cotidiano, distanciada do seu contexto histórico-social. 

Com essa compreensão Saussure suprimiu de sua pesquisa elementos ideológicos 

e socioculturais que fazem parte da constituição do sujeito e de sua língua. 

Sendo assim, para ele a Linguística é representada pela língua unitária e 

homogênea, enquanto que a língua heterogênea e variável fica excluída. A ruptura 

dessa definição de língua proposta por Saussure só ocorreu em 1963 quando o 

linguista Willian Labov publicou seu trabalho sobre a ilha de Martha’s Vineyard, em 

que destaca a relevância dos fatores como idade, ocupação, sexo e origem ao 

comportamento linguístico da comunidade pesquisada e, dessa forma, analisa a 

língua como um sistema heterogêneo, correlacionado à heterogeneidade social. 

Assim, Labov por meio de novos estudos, firma um modelo de compreensão 

e explicação do fenômeno linguístico, gerando um novo ramo dentro da Linguística, 

denominada de Teoria da Variação ou Sociolinguística Variacionista. Sob esta ótica, 

as escolhas que o falante faz dependem não apenas de fatores internos à estrutura 

linguística, mas também de fatores externos ligados à situação de uso. Portanto, a 

língua é variável e se manifesta de modo variável (FERNANDEZ, 2005, p. 21).  

Dessa forma, toda organização linguística é influenciada constantemente por 

duas vertentes que agem em sentidos opostos: o da variedade e o da unidade. 

Diante dessa realidade, a língua expressa inovações, alterações sem, contudo, 

perder a unidade, mantendo-se coerente: se de um lado, há a presença da variação, 

propiciando uma permanente mudança, por outro lado há a presença da unidade, 
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alicerce para a construção da comunidade linguística, definida por regras estruturais 

que fazem parte da gramática dessa língua. 

Sendo assim, a língua compõe-se por aspectos fixos e heterogêneos que 

resultam na unidade em meio à heterogeneidade. Dessa forma, é evidente que isso 

somente será possível porque o processo linguístico é específico de uma 

comunidade e também dinâmico. Bagno reforça ao afirmar que: 

A heterogeneidade da língua se dá de uma forma ordenada, e não aleatória, 
uma vez que é impossível falar ou fazer uso da língua sem obedecer regras 
linguísticas (...) Alguns fatores sociais e extralinguísticos estão 
relacionados ao fenômeno da variação, sendo os mais importantes: origem 
geográfica, status socioeconômico, grau de escolarização, idade, sexo, 
mercado de trabalho, e as redes sociais. (BAGNO, 2007, p.25) 

 

Portanto, a variação representa um fenômeno natural, próprio do sistema 

linguístico, uma característica essencial das línguas e que pode acontecer de formas 

distintas.  

Assim, a variação e a mudança linguísticas são o estado natural das 
línguas. A heterogeneidade da língua é um reflexo da própria sociedade, 
que por si só é heterogênea, tanto linguística quanto socialmente, sendo o 
principal objetivo da sociolinguística relacionar essas duas 
heterogeneidades. Assim, em um extremo está a variação e no outro a 
norma padrão, sendo que uma influencia a outra, e ambas devem ser 
levadas em consideração em toda investigação sobre língua e sociedade. 
Dizer que a língua apresenta variação equivale a dizer que ela é 
heterogênea, e pode ocorrer em todos os níveis da língua: fonético-
fonológico, morfológico, sintático, semântico, lexical, estilístico-pragmática. 
(BAGNO, 2007, p.26) 

 

Desse modo, a Variação Linguística é uma condição necessária para o 

falante interagir, um fenômeno natural, uma característica fundamental das línguas, 

que pode ser classificada da seguinte forma: variações diatópica, diacrônica, 

diastrática, diamésica e diafásica. 

 

2.1.1 Classificação das Variações Linguísticas 

 

Também conhecida como variação regional, a variação diatópica (do grego 

dia=através de; topos=lugar) abrange as mudanças no âmbito do regionalismo, de 

acordo com a cultura de cada região. 

É possível identificar a variação diatópica com falantes de uma mesma língua 

de um mesmo país. São as diferentes formas de pronunciar as palavras (prosódia 

ou sotaque) e nas diferenças no léxico. Assim, em geral, são usados padrões 
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lexicais particulares, padrões entonacionais distintos e, especialmente, alguns traços 

fonológicos agregados à distância espacial entre diferentes regiões. 

A variação diacrônica (do grego dia=através de; khrónos = tempo) refere-se  

ao tempo cronológico, ou seja, as transformações sofridas no universo linguístico no 

decorrer de sucessivas fases ao longo do tempo. É possível percebê-la, ao 

comparar gerações, por exemplo, inúmeros termos, expressões ou gírias 

empregados pelos avós não são compreendidos pelos netos e vice-versa. A língua 

falada hoje é consequência de várias transformações observadas em épocas 

distintas. Esta é uma prova de que a língua não é estática, mas dinâmica em 

permanente transformação. 

Há também a variação diastrática (do grego dia=através de; stratum = 

estrato = camada), que leva em consideração a convivência entre grupos sociais, 

isto é, é uma variação social pertencente a um grupo específico de pessoas. Refere-

se à diferença no sistema linguístico observada em camadas sociais diferenciadas 

que apresentam entre si distinções sociais e/ou culturais resultantes da origem 

(campo/cidade), escolaridade, dentre outros fatores. 

A variação que abrange as diferenças entre as modalidades de expressão da 

língua (oral e escrita) e que tem a ver com o meio de comunicação empregado é 

denominada variação diamésica (do grego dia=através de; meso= meio). É um 

diferente tipo de variação, haja vista que estuda as características de dois códigos 

diferentes: a fala e a escrita. No caso da fala, a produção do texto falado é uma 

atividade espontânea, improvisada e suscetível à variação nos mais diversos níveis. 

Já na escrita, constitui-se uma atividade artificial (não espontânea), ensaiada, com 

ambientes de maior monitoramento linguístico, regras rígidas de conformidade às 

formas da variedade padrão (COELHO, et al., 2010, p. 83-85). 

 E por fim, a variação diafásica (do grego dia=através de; phasis = 

expressão, modo de falar), que traz as alternâncias de comunicação em função do 

contexto comunicativo, isto é, a ocasião determina o modo como serão feitas as 

interlocuções, podendo ser formal ou informal. Apresenta a condição de um mesmo 

falante usar maneiras diferentes a depender da situação de comunicação em que se 

encontra, isto é, as escolhas comunicativas que se dão durante o processo de 

interação. Poderão ser identificadas pelos meios usados para a comunicação como 

a fala, o bilhete, o e-mail, dentre outros. 
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Dessa forma, a heterogeneidade da língua percorre pelos vários falares 

provenientes de aspectos linguísticos compostos por fatores intra e extralinguísticos 

englobando traços sociais, culturais e históricos. Assim, qualquer que seja o tipo:   

diatópica, diacrônica, diastrática, diamésica ou diafásica, a variação é dinâmica e 

contínua e, em nenhuma hipótese, é aceitável a nítida demarcação dos limites em 

que ela acontece. 

 

2.2 Reconhecimento dos diversos falares  

 

As variantes são compreendidas como diferentes formas de se expressar, de 

dizer as mesmas coisas, sendo que a valoração social de uma sobre a outra se dá 

de acordo com fatores extralinguísticos, tais como escolaridade, gênero, 

regionalidade, classe social, dentre outros. 

No ano de 1964, durante o Primeiro Congresso de Sociolinguística, na 

Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA) Bright identifica a diversidade 

linguística como sendo o principal objeto da Sociolinguística por julgar que “[...] o 

conceito chave da área torna-se razoável relacionar um conjunto mais importante de 

dimensões ao condicionamento da diversidade linguística”. (BRIGHT apud COSTA 

2012, p. 5). 

 De acordo com Costa (2012), ao reconhecer que a descrição dessa área 

ainda deixava lacunas e ao tentar dar uma explicação que contemplasse os estudos, 

Bright aponta as dimensões da sociolinguística ou fatores socialmente definidos com 

os quais supõe que a diversidade linguística esteja relacionada. A autora observa, 

então, alguns fatores que podem estar presentes na constituição das variações, mas 

existem três deles que são os responsáveis pela maioria dos casos da diversidade 

que são as dimensões do emissor, do receptor e do contexto. 

A partir desta explicação, é possível compreender que a variação linguística 

faz parte de todas as línguas e sofre mudanças a depender de cada contexto. Sendo 

assim, analisar a diversidade linguística na perspectiva de estudar tais mudanças, 

ajuda na quebra do preconceito linguístico, o qual é sustentado pelas forças do 

poder hegemônico, que adotou a gramática normativa como a única forma de 

comunicação oral considerada correta. 

É possível notar que a variação linguística é facilmente percebida e para 

aconteça uma adequação linguística, é imprescindível a influência de fatores sociais, 
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representando as gerações, as lutas de classes, o poder hegemônico, dentre outros 

fatores. Sendo assim, Costa (2012) declara:   

Etimologicamente, o termo variação vem do latim “variatione”, significando 
variedade, ato ou efeito de variar (se). Variar por sua vez significa tornar 
vário ou diverso, alterar, mudar. No dicionário do Câmara Jr., (1981 p. 239) 
variação é “Consequência da propriedade da linguagem de nunca ser 
idêntica em suas formas através da multiplicidade do discurso.”  
 

Dessa forma, é que se explica a variação linguística como o fenômeno que 

abrange diversos e simultâneos usos de estruturas com o mesmo significado 

linguístico, destacado por distintos significados sociais, de acordo com a situação 

em que acontecem. 

Assim sendo, faz-se necessário retomar alguns conceitos fundamentais à 

compreensão da essência da ciência linguística e, principalmente, assimilar o 

funcionamento do campo sociolinguístico, voltado para o reconhecimento da 

linguagem levando em consideração os inúmeros elementos sociais. 

O primeiro termo a ser conceituado é o de Variável Linguística. Esta é 

entendida como um fenômeno linguístico com distintas possibilidades de realização, 

cuja escolha depende de outros fatores, como gênero, faixa etária, classe social, 

escolaridade, dentre outros fatores (Labov, 2008 apud Costa, 2012). Então, 

podemos afirmar que cada uma dessas possibilidades de uma variável dá-se o 

nome de variante linguística. 

O segundo conceito a ser compreendido é o da Variante. É importante ter a 

atenção de não utilizá-la com o mesmo significado de variedade. Segundo Dubois 

(Dubois, 1973 apud Costa 2012), quando duas unidades linguísticas, por exemplo, 

fonema ou morfema, são representados em um mesmo ambiente, seja fonológico ou 

morfológico, e quando elas podem ser trocadas uma pela outra, sem que haja uma 

alteração no sentido denotativo da palavra ou da frase, tem-se aí, variantes. 

Portanto, variante é a forma linguística (fonema, morfema, palavra ou regra sintática) 

empregada na língua como uma opção em substituição à outra, com o mesmo papel 

e utilidade.  

O terceiro conceito a ser discutido é o da própria Variedade Linguística. 

Compreende-se esta como cada uma das categorias em que a língua se manifesta. 

Existem as variedades de prestígio e aquelas rotuladas como inadequadas. É 

imprescindível destacar que, do ponto de vista da linguística, não existe uma 

variedade melhor e outra pior, ou uma certa e outra errada, haja vista que todas elas 
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possuem gramática e são semelhantemente estruturadas para atender às 

necessidades das comunidades que as utilizam. No entanto, em diversas situações 

a discriminação em relação à linguagem acaba sendo disseminada.  

E por fim, o último conceito a ser discutido é o preconceito linguístico. Marcos 

Bagno define claramente quando diz: 

O preconceito linguístico está ligado, em boa medida à confusão que foi 
criada, no curso de história, entre língua e gramática normativa. Nossa 
tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é 
um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o 
mundo...Também a gramática não é a língua. A língua é u enorme iceberg 
flutuando no mar do tempo, e a gramática normativa é a tentativa de 
descrever apenas uma parcela mais visível dele, a chamada norma Culta. 
Essa descrição, é claro, tem seu valor e seus méritos , mas é parcial( no 
sentido literal e figurado do termo) e não pode ser autoritariamente aplicada 
a todo resto da língua – afinal, a ponta do iceberg que emerge representa 
apenas um quinto de do seu volume total. Mas é essa aplicação autoritária, 
intolerante e repressiva que impera na ideologia gerada pelo preconceito 
linguístico. (BAGNO, 2001, p.10).  

 

Percebe-se que, segundo o autor, a principal fonte do preconceito linguístico 

está no equívoco sobre a compreensão dos conceitos da língua e da gramática 

normativa, por isso a Línguística possui a difícil missão de amenizar essa triste 

realidade. No entanto, há forte resistência por parte da escola haja vista que esta 

atende aos interesses do poder hegemônico o qual adotou a gramática normativa 

como o modelo de perfeição da linguagem. Diante dessa realidade, reforça-se a 

desvalorização da diversidade linguística que é tão evidente no Brasil. Sendo assim, 

Bagno alerta que: 

 O reconhecimento da existência de muitas normas linguística é 
fundamental para que o ensino em nossas escolas seja consequente com o 
fato comprovado de que a norma linguística ensinada em sala de aula é, em 
muitas situações, uma “língua estrangeira” para o aluno que chega à escola 
proveniente de ambientes sociais onde a norma linguística empregada no 
quotidiano é uma variedade de português não padrão. (BAGNO, 2001, 
p.18). 

  

Assim sendo, a aceitação das variedades linguísticas representa, 

consequentemente, a aceitação da história e da tradição de cada povo, respeitando 

a especificidade de cada região, compreendendo que as línguas são diversas e que 

o mais importante é a realização da comunicação e o uso efetivo da linguagem em 

seus vários contextos. 

Portanto, o grande desafio dos professores em sala de aula é a realização de 

um trabalho com a linguagem numa perspectiva sociolinguística, a fim de propiciar a 

luta contra o preconceito linguístico que, infelizmente, está entranhado na sociedade 
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fazendo inúmeras vítimas, já que a imposição da gramática normativa como única 

forma de linguagem adequada, acaba podando o desenvolvimento comunicativo de 

grande parte dos estudantes brasileiros. 

 

2.3 A realidade linguística na escola  

 

A transformação é uma realidade em nossa língua e, por esse motivo, vive um 

processo evolutivo constante que tem como ferramenta essencial a ilustração 

cultural de cada povo, tendo em vista que não é concebível dissociar língua de 

cultura, ambas se complementam, não é possível a existência de uma sem a outra.  

Contudo, a Língua Portuguesa trabalhada em sala de aula, em grande parte, 

omite o estudo da língua e da cultura à qual os alunos estão inseridos, 

desenvolvendo apenas atividades ligadas à gramática normativa e à aplicação de 

suas regras, limitando a língua portuguesa à variedade padrão, como se o português 

brasileiro “um”, como explica Bagno: 

É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas 
para educação e a cultura abandonem esse mito da “unidade” do português 
no Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de 
nosso país para melhor planejarem suas políticas de ação junto à 
população amplamente marginalizada dos falantes das variedades não-
padrão (BAGNO, 2007, p. 18).  

 

A língua precisa ser utilizada como um valioso mecanismo de interação, pois 

engrandece e aperfeiçoa a relação humana. Ela colabora para o desenvolvimento da 

comunicação, proporcionando o pensamento reflexivo e crítico, já que ela assegura 

o contato entre os sujeitos que possuem vivências e ideias diferentes. 

De acordo com Preti (2003), a língua é um suporte da dinâmica social que 

envolve além da atividade intelectual, a vida cultural, científica e literária, 

funcionando como um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade em 

que ele atua. 

Sendo assim, o entendimento da língua, necessita de uma profunda reflexão 

sobre a história e a cultura do indivíduo, pois ela faz parte de um complexo contexto 

que compreende não só a comunicação, mas a própria história do sujeito, a 

escolaridade, a cultura, a região em que vive, dentre muitos outros fatores. 

Logo, é fundamental que docentes, sobretudo os de Língua Portuguesa, 

admitam a existência de uma enorme variedade linguística em nosso país, por 
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inúmeros fatores, sejam eles socioeconômicos, etários, geográficos e de 

escolaridade. Como a língua sofre contínuas e incalculáveis variações no decorrer 

do tempo, é imprescindível saber trabalhar com tais diversidades, pois, em nenhuma 

comunidade do mundo, a fala de toda população será idêntica e imutável. 

Portanto, é papel da escola incentivar circunstâncias de interações 

comunicativas, as quais possibilitem aos estudantes a chance de entender as 

inúmeras variedades da língua que se propagam na sociedade brasileira, de 

maneira a motivar o aluno a respeitar e valorizar a riqueza cultural de cada região. 

Segundo Marcos Bagno (2001) a língua é uma atividade social e isso faz com 

que o respeito às variações linguísticas seja fundamental na interação humana. Esse 

respeito deve ser exercitado em sala de aula, e não ficar somente na teoria. Uma 

vez que a diferença de valorização e reconhecimento que ocorre entre a norma 

padrão e a não-padrão, é, principalmente, por questões sociopolíticas, tendo em 

vista que para a linguística não existe uma língua melhor ou pior que a outra.  

A verdade é que as variedades classificadas como não-padrão são utilizadas 

pela classe trabalhadora, isto é, pela classe dominada, e por isso, são 

menosprezadas, desprestigiadas e até estigmatizadas como “erradas”; já a 

variedade tida como padrão é a pertencente ao poder hegemônico, à classe 

dominante e, diante disso, passa a ser julgada como “correta” e que deve ser 

aprendida na escola e exigida pela sociedade. 

Assim sendo, a escola passa a ser um instrumento a favor do poder 

hegemônico, haja vista que aceita, respeita e enaltece a cultura da elite, negando, 

estigmatizando e excluindo as variedades da classe trabalhadora. Magda Soares 

apresenta essa realidade quando diz que  

[...] o aluno proveniente das classes dominadas encontra padrões culturais 
que não são seus e que são apresentados como “certos”, enquanto os seus 
são ou ignorados como inexistentes, ou desprezados como “errados”. [...] 
esse aluno sofre, dessa forma, um processo de marginalização cultural e 
fracassa, não por deficiências intelectuais ou culturais, mas porque é 
diferente, como afirma a ideologia das diferenças culturais. (SOARES, 1999, 
p. 15) 

 

É inquestionável que a escola tem como prioridade o trabalho com a língua 

padrão, pois esta é “cobrada” pela sociedade. No entanto, a missão da escola não é 

apenas trabalhar com a variedade padrão. O papel da escola seria ensinar o 

educando a utilizar a língua para comunicar-se com os vários interlocutores e nos 

inúmeros contextos comunicativos, que se apresentam de diversas maneiras e em 
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inúmeros gêneros presentes em variedades linguísticas determinadas. Travaglia 

reitera essa afirmação quando coloca que 

[...] dentre os objetivos de se ensinar uma língua a seus falantes, está o 
desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, a capacidade do 
usuário de empregar adequadamente a língua nas diversas situações 
comunicativas. (Travaglia, 1997, p.17) 

 

Portanto, a escola não pode menosprezar as variedades classificadas como 

não-padrão, deve sim, valorizá-las para fortalecer a consciência de que não existe 

variante certa ou errada, mas contextos comunicativos em que cada uma terá sua 

utilização de maneira adequada, como bem coloca Geraldi (1996) quando diz que a 

língua deve ser empregada como uma roupa, ou seja, deve-se usar em diferentes 

situações a roupa/língua adequada. 

Nessa perspectiva, o produto educacional “Palavreados da Terra dos 

Pirilampos - Glossário de Termos Regionais para Estudantes da EPT na Região de 

Uauá – Bahia  representa um suporte para que professores de Língua Portuguesa e 

de outras áreas possam trabalhar a língua do contexto sociocultural dos estudantes, 

já que são essas diversidades na prática pedagógica que irão contribuir com o 

processo de ressignificação do ensino-aprendizagem, bem como no respeito e 

valorização das variantes locais e cultura dos alunos.  

Dessa forma, a finalidade da educação escolar é estimular a formação de 

cidadãos conscientes da diversidade cultural e linguística da qual fazem parte, 

incentivando-os a adquirirem uma postura crítica e reflexiva frente à realidade de 

preconceito linguístico no qual estamos inseridos. Para isso, é necessário romper 

algumas compreensões equivocadas sobre língua. A primeira delas é a de que a 

variedade padrão é a única correta. Devido a esta visão distorcida, a escola estimula 

a propagação do preconceito linguístico já existente em nosso país. Possenti reforça 

tal compreensão quando afirma que 

Diferenças linguísticas não são erros, são apenas construções ou formas 
que divergem de um certo padrão. São erros aquelas construções que não 
se enquadram em qualquer das variedades de uma língua [...] Nem o 
professor nem o aluno se perguntam o que é mais ou menos conveniente 
no uso da língua, mas o que é “certo” ou “errado”. Isso ocorre porque o 
ensino não se atenta para as formas em uso corrente da língua, quer na 
modalidade falada, quer na escrita. (POSSENTI, 2006, p.56) 

 

Sendo assim, o professor durante sua atividade pedagógica precisa buscar 

estratégicas metodológicas que enalteçam a diversidade tanto da comunidade a qual 

a escola pertence, como dos falantes em sala de aula, podendo utilizar o estudo da 
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variação linguística como um meio para chegar até a aprendizagem significativa. 

Portanto, é imprescindível que nas escolas sejam promovidas atividades que 

se desenvolvam e fortaleçam o uso da diversidade da língua e que se incentive a 

valorização da língua e da cultura brasileira como elementos preciosos e 

merecedores de estudo, respeito e reconhecimento. 

 

2.4 O ensino da Língua Portuguesa na EPT 

 

O ensino da língua portuguesa, desde a década de 1940, está no centro de 

intensas discussões crítico-reflexivas, no entanto estas discussões não produziram 

mudanças qualitativas no dia a dia da escola. No decorrer dos anos, há uma 

crescente consciência da precariedade dos resultados em relação ao ensino da 

língua materna. Diante dessa realidade, têm sido constantes as críticas da forma 

como costuma ocorrer o ensino da língua, cristalizada em viciosas e repetitivas 

práticas que se concentram no repasse de conteúdos gramaticais: conceitos e 

classificações de um modelo analítico maldigerido; e insistência num estudo de 

fenômenos linguísticos anacrônicos. Já é quase um lugar-comum dizer que nossas 

escolas ensinam gramática e não ensinam a língua. (FARACO, 2002) 

Essas questões ligadas à língua materna necessitam de profundas reflexões, 

visto que a EPT precisa estar preparada para facilitar o desenvolvimento de 

competências que levem os educandos a efetuar o trabalho, a partir de uma 

concepção marxista, isto é, o trabalho como uma prática criativa, que seja expressão 

da práxis, seja a maneira de relacionar-se em sociedade, com a natureza e 

transformando os outros e a si mesmo. Ou seja, estudantes capazes para 

desenvolver o trabalho como recomenda Ciavatta (2005, p.84) “no sentido de 

superar a dicotomia trabalho manual/intelectual, de incorporar a dimensão intelectual 

ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e 

cidadãos”. 

A superação da dicotomia entre educação propedêutica e educação 

profissional, assim como a concepção marxista do trabalho o qual deve ser 

compreendido como princípio educativo, permitindo a compreensão de fatores 

históricos, científicos, artísticos, culturais, econômicos, políticos, que constituem o 

futuro da sociedade precisa estar presente nos Projetos Políticos Pedagógicos das 

instituições que constituem a EPT.  
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A partir desse entendimento e da compreensão da língua enquanto 

representação da realidade social que se processa através do uso efetivo da língua, 

é que se deve inserir o ensino de Língua Portuguesa, aproximando-a da diversidade 

linguística da qual ela faz parte, especificamente, das práticas sociais de língua na 

esfera de vivência da comunidade falante da região, haja vista que “será preciso 

também perceber a organização estrutural da língua, principalmente, pelo viés da 

imensa variedade de formas expressivas alternativas à disposição dos falantes [...]” 

(FARACO, 2002, p. 104) 

Sendo a língua uma representação da realidade social, uma maneira do 

indivíduo interagir e envolver-se no mundo que o cerca, ela é indispensável para que 

o educando construa conhecimentos, relacione-se com a realidade, emancipe-se 

enquanto cidadão. Dessa forma, o ensino da Língua Portuguesa, especificamente 

na EPT, requer que vá além do ensino tradicional da língua, que haja um 

permanente intercâmbio entre as disciplinas, que se compreendam as relações 

específicas das estruturas sociais e das práticas sócio discursivas pertencentes a 

tais estruturas. Isso significa que saber usar a língua materna de forma adequada 

não é apenas dominar regras gramaticais, mas sim saber comunicar-se em diversas 

situações discursivas. Faraco reforça esta concepção ao afirmar que 

Esse pensar envolve a compreensão não só da realidade estrutural da 
língua, mas, acima de tudo, de sua realidade social e histórica (a língua 
como um conjunto múltiplo e entrecruzado de variedades geográficas, 
sociais, estilísticas, de registros e de gêneros discursivos) entendendo-a 
como correlacionada com a vida e a história dos diferentes grupos sociais, 
desenvolvendo a crítica dos preconceitos linguísticos, estimulando práticas 
positivas diante das diferenças e contribuindo assim para a reconstrução do 
imaginário nacional sobre a nossa realidade linguística. (FARACO, 2002, p. 
104) 

 

No entanto, o ensino de Língua Portuguesa da Educação Profissional, em 

geral, focaliza a variedade padrão exigida pelo mercado de trabalho. Há uma 

“verdade” pré-concebida entre os docentes da Educação Profissional, especialmente 

os de Língua Portuguesa, que se deve trabalhar em cursos profissionalizantes a 

variedade padrão e os termos técnicos de cada área, esquecendo-se que grande 

parte dos profissionais precisará interagir com outros falantes da região e que eles 

necessitarão ter uma visão de reconhecimento do variante local e de postura que 

não dissemine o preconceito linguístico. 

   Conhecer, reconhecer, aprender e relacionar-se utilizando as variações 

linguísticas, as quais representam a forma natural pela qual utilizamos a língua para 
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nos interagir, nas diversas situações linguísticas, é fundamental para que o 

estudante conviva no mundo do trabalho como um agente político, apto a colaborar, 

transformar e interagir “com” e “no” ambiente profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3 CONTRIBUIÇÕES DA DIALETOLOGIA NA CONSTITUIÇÃO DE GLOSSÁRIO  

 

Este capítulo descreve a importante contribuição teórica trazida pela 

Dialetologia no percurso da pesquisa, haja vista que além das discussões voltadas 

para as Variações Linguísticas e para a Lexicografia, a fim de fundamentar a 

constituição do Glossário Regional de Uauá, é imprescindível também destinarmos 

parte de nossas reflexões à Dialetologia.  

Dubois et al. (2001, p. 185, grifo dos autores) explica que, “[...] o termo 

dialetologia, usado às vezes como simples sinônimo de geografia linguística, 

designa a disciplina que assumiu a tarefa de descrever comparativamente os 

diferentes sistemas ou dialetos em que uma língua se diversifica no espaço, e de 

estabelecer-lhe os limites”. Cardoso (2010) expõe o conceito de Dialetologia, de 

maneira mais ampla, atribuindo a este ramo dos estudos linguísticos a tarefa de 

identificar, descrever e situar os diferentes usos de uma língua em conformidade 

com a sua distribuição espacial, sociocultural e cronológica.  

Sendo assim, a Dialetologia concentra-se aos estudos voltados às variações 

linguísticas que ocorrem em diversificados espaços geográficos, enfatizando fatores 

socioculturais e cronológicos. 

Portanto, a Dialetologia demonstra possíveis relações entre as peculiaridades 

de uso de uma língua ou de diversas línguas, seja pela identificação dos mesmos 

fatos, seja pela comparação da presença ou da ausência de fenômenos 

considerados em diferentes áreas. Esse propósito faz com que a Dialetologia se 

torne, a princípio, a ciência da variação espacial (COSERIU apud CARDOSO, 1998, 

p.100), da delimitação dos espaços, do reconhecimento de áreas dialetais, 

contribuindo para uma visão de dialeto que extirpe preconceitos e seja desprovida 

de estigmatização, excluindo da denominação “conotações extralinguísticas, que 

oscilam entre o politicamente depreciativo e o culturalmente hierarquizante” (ROSSI 

apud CARDOSO, 1998, p.100).  

Então, compreende-se que se as diferenças espaciais ganham destaque em 

relação às demais é porque,  

 

[...] na realidade dos fatos, as evidências de aproximação ou distanciamento 
dos fenômenos assumem expressão de maior nitidez e de mais fácil 
percepção nos espaços físicos, portanto geográficos. Tal visão conduziu a 
que os estudos geolinguísticos aflorassem em todos os continentes e 
apresentassem um continuado e crescente desenvolvimento, o que explica 
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a expansão de projetos que levaram à construção de atlas linguísticos com 
diferenciadas visões espaciais – atlas regionais, nacionais, de família de 
língua, de um inteiro continente. (CARDOSO, 1998, p. 101) 

 

Dessa forma, o estudo da Dialetologia apresenta importante contribuição para 

o conhecimento da realidade linguística do Brasil. As pesquisas realizadas com base 

nessa orientação metodológica ainda são consideradas muito tímidas na área 

educacional. No entanto, se mostra muito utilizadas para a elaboração de atlas 

linguísticos que documentam, registram a variação linguística. Mas além da 

colaboração para a linguística, a Dialetologia também oferece subsídios a outras 

áreas similares, a exemplo da História, da Sociologia, da Antropologia, dentre outros. 

Dessa forma, compreendemos que os estudos dialetológicos representam grande 

contribuição ao ensino-aprendizagem de língua materna. 

 

3.1 A Importância da Dialetologia no Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A matriz curricular do Ensino Médio dá prioridade ao estudo da língua, da sua 

heterogeneidade e da aplicabilidade que ela possui, evidenciando, assim, a 

importância da contribuição da dialetologia. Isto porque a variação linguística representa 

uma ação natural e decorre do fato de que as línguas são sistemas dinâmicos e 

profundamente sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a faixa etária, a classe 

social dos falantes e o contexto. No entanto, o que se observa é que na escola a 

variação na língua gera divergências muito evidentes, possivelmente, pelo fato de parte da 

classe docente ainda não perceber que os alunos não dominam o vocabulário mais 

formal e também não percebem que sua língua faz parte da rica herança cultural do grupo 

social a que pertencem.  

Inúmeras pesquisas sobre o fracasso escolar, sobretudo nas localidades que não 

constituem grandes centros urbanos, demonstram que uma das dificuldades está no 

âmbito da língua. O resultado é a existência de preconceito linguístico por parte dos 

estabelecimentos de ensino e a desvalorização das diferenças dialetais. Este 

contexto ocorre justamente pela imposição de uma variedade padrão imposta pela escola 

e pelo estigma do que é considerado não-padrão.  

Dessa forma, é interessante que a escola ao ensina língua vernácula, também 

exponha que a fala também surge em diversos lugares, épocas distintas, contextos 

variados e histórias de vida únicas que formam falantes diferentes. Falar 
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diferente, portanto, não significa falar errado.  

Outra importante contribuição da dialetologia para o ensino de língua está presente 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. O reconhecimento da 

heterogeneidade da língua incentiva o respeito à fala do aluno, deixando-o livre para 

expressar seu dialeto, sem, contudo, impedi-lo de conhecer a forma prestigiada 

socialmente. Torna-se indispensável, portanto, que o professor ressalte as variedades 

linguísticas como uma riqueza da língua falada. Sendo assim, Cardoso e Mota (2006) 

acreditam na relevância de o professor compreender o quadro histórico-social do país e a 

necessidade do conhecimento sistemático e geral da realidade linguística brasileiro. Ainda 

explica que se faz necessário difundir um ensino adequado ao caráter pluridimensional do 

país, que exige, sem mais demora, um esforço coletivo na tentativa de concretizar estudos 

mais amplos que levem a esse conhecimento global. 

Portanto, a Dialetologia, compreendida como o estudo da variação linguística 

numa concepção prioritariamente diatópica, com enfoque de natureza 

sociolinguística na seleção e composição de dados, na formulação de análises e na 

apresentação de resultados, configura-se como instrumento auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem de uma língua, em especial da língua materna, pelos meios 

que podem oferecer embasamento para o reconhecimento e a identificação da 

realidade linguística de uma região e ao aperfeiçoamento do processo de ensino. 

Sendo assim, a Dialetologia apresenta importante contribuição na constituição 

do Glossário Regional de Uauá, haja vista que  

 

[...] oferece uma visão pluridimensional, que convive com a consagrada 
abordagem monodimensional, a Dialecologia atual, ao delimitar espaços, do 
ponto de vista linguístico, caracterizados e definidos, vem buscando 
estabelecer relações entre as variáveis diatópicas e as variáveis sociais, 
sejam elas diageracionais, diagenéricas, diastráticas ou diafásicas, com 
vistas a entender o processo de variação, tomado na sua plenitude, o que 
conduz a uma melhor compreensão da realidade e à busca de caminhos de 
maior embasamento para o aprendizado sistemático da língua. (CARDOSO, 
1998, p.97) 

 

Sobre essa interface da Dialetologia, Cardoso (1998) esboça algumas ideias, 

evidenciando dois dos muitos caminhos possíveis:  

O primeiro caminho apresenta a Dialetologia como instrumento para 

reconhecer, identificar e definir a realidade de cada região e, consequentemente, 

permitir levantar-se a base linguística do estudante que chega à escola, caminho o 

qual está inserido a constituição do Glossário Regional de Uauá;  
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Já o segundo caminho expõe a Dialetologia como meio de se estabelecerem 

as relações entre as diversas modalidades de uso de uma língua num território 

circunscrito e de apreciar a natureza dos usos na perspectiva do comportamento 

social do falante diante da sua língua. 

O mapeamento das diferentes situações de uso da língua no país, o 

comportamento dos falantes diante de cada uma das possibilidades que se lhes 

apresenta e o entendimento dessa pluralidade de formas que convivem constituem-

se, na atualidade, preocupação dos estudos dialetais. (CARDOSO e MOTA, 2006, 

p.103). Assim concebida, a Dialetologia se apresenta como instrumento auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem de uma língua, em especial da língua materna, 

pelos instrumentos que pode oferecer ao reconhecimento e identificação da 

realidade linguística de um território e ao aperfeiçoamento do processo de ensino. 

Portanto, ao inserir o tema Dialetologia no processo de ensino-aprendizagem 

da língua, estamos apresentando um aporte concreto para auxiliar na compreensão 

e, consequentemente, na valorização do dialeto uauaense por parte de professores 

e alunos da região. 

 

3.2 Para que um Glossário Regional? 

 

Apresentamos, abaixo, três argumentos que justificam a construção de um 

glossário regional. São eles: 

• Pesquisa linguística variacionista - A ampliação de vocabulário e das estruturas 

lexicais/sintáticas. 

• História da língua - Documentação através de registro escrito do dialeto da 

localidade para que, com o passar dos anos, o registro oral não seja perdido e assim 

parte da história do povo da região seja esquecida. 

• Política linguística (política de ensino) – o (re) conhecimento e a valorização da 

identidade linguística e cultural dos professores e alunos de cada região. 

Nossa reflexão, contudo, deve enfatizar ao terceiro item apresentado, isto é, 

ao que se refere à política linguística de ensino, haja vista que pouca importância 

tem sido dada à contribuição que esse tipo de registro linguístico, ou seja, glossários 

regionais, pode propiciar ao ensino de língua materna. Segundo Cardoso (1998, p. 

169): 
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O quadro histórico-social do Brasil, hoje, e a necessidade do conhecimento 
sistemático e geral da realidade linguística brasileira, necessário sobremodo 
à difusão de um ensino adequado ao caráter pluricultural do país (grifo da 
autora), estão a exigir, sem mais demora, um esforço coletivo na tentativa 
de concretizar estudos mais amplos que levem a esse conhecimento global. 
Essa pode e deve ser tarefa da Dialetologia brasileira nesse final de milênio 
[...]  

 

Faz-se necessário, portanto, mencionar os instrumentais utilizados na coleta 

de dados para a construção de um glossário regional. Essa atividade que, a princípio, 

não parece ser muito relevante para a reflexão referente às políticas para o ensino, 

pois parece estar mais associado à pesquisa, propriamente dita, do que a questões 

didático-pedagógicas, consiste em uma reflexão em favor da riqueza e 

complexidade linguísticas que uma região possui e reafirma, assim, a importância de 

conhecer e valorizá-la.  

Alguns dos instrumentais que podem ser utilizados durante a coleta de dados, 

podem-se destacar a pesquisa in loco, através de gravações com falantes, 

questionários e a própria convivência com os falantes. Esse conjunto variado de 

instrumentos de coleta de dados, obviamente, permite flagrar de forma mais ampla a 

diversidade linguística regional. A partir dos dados coletados, têm-se imagens que 

demonstram comportamentos linguísticos pertencentes a diferentes níveis da 

gramática de uma língua.  

Permite-se, ainda, que se faça a descrição e a avaliação do comportamento 

linguístico do falante, a depender dos variados instrumentos empregados na coleta 

de dados, haja vista que apresentam variados graus de formalidade.  

Enfim, é importante destacar que a amplitude da diversidade linguística 

pesquisada, a partir da metodologia utilizada para a construção do glossário, pode 

propiciar ao professor uma orientação bastante valiosa de como o português é 

falado nas diferentes localidades da sua região, informação que poderá ser 

aproveitada durante suas aulas por meio de um produto educacional construído na 

própria região. 
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4 LEXICOGRAFIA - ALICERCE NA CONSTRUÇÃO DO GLOSSÁRIO REGIONAL 

DE UAUÁ 

 

Neste capítulo, trataremos da Lexicografia/Lexicultura que representam o 

embasamento principal para o desenvolvimento do estudo aqui apresentado. 

A lexicografia é uma área de saber, a qual está diretamente relacionada à 

elaboração de dicionários. Esta prática é milenar, haja vista que o mundo antigo 

inaugurou a atividade de relacionar palavras e sentidos para atender a necessidades 

de informação das coletividades linguísticas. Sua função principal é a descrição do 

léxico, ou seja, de todo universo de palavras que as pessoas de uma determinada 

língua têm à sua disposição para se expressar oralmente ou por escrito, com o 

objetivo de produzir dicionários ou enciclopédias. 

O período de maior atividade na área lexicográfica aconteceu durante a Idade 

Média, marcado pela ascensão das línguas à categoria de vernáculos, ocorrendo, a 

partir desse acontecimento, grande investimento na elaboração de obras 

lexicográficas, com destaque especial para os glossários e as enciclopédias.  

Sem dúvida, conforme Farias (2007) expõe, os glossários são considerados a 

semente da arte de elaboração dos dicionários. Inicialmente, essas obras tinham 

como consulentes somente os mestres, pois se tratavam de textos complexos, 

volumosos e de manipulação muito difícil. Posteriormente, com a descoberta da 

imprensa e com a expansão da escolarização na Europa, essas obras tornaram-se 

mais acessíveis.  

Portanto, os dicionários são parte integrante da evolução da língua, por isso 

são verdadeiros tesouros lexicais, indispensáveis apoios didáticos e também 

excelentes descritores histórico-culturais. 

A palavra dicionário tem sua origem no latim medieval dictionarius, que 

significa coleção de palavras. Sua organização pode ser em ordem alfabética ou por 

componentes temáticos, podendo variar muito, tanto com relação à temática quanto 

em relação à maneira de descrever o léxico.  

Pode, ainda, registrar uma parcela maior ou menor do léxico total ou apenas 

de um tipo específico, restringir-se a provérbios ou expressões populares, podem 

ser descritivos, ou seja, registrar os itens lexicais que são usados na realidade e por 

fim, podem determinar a maneira como as palavras e expressões deveriam ser 

empregadas, ou criticar seu uso.  
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Dessa forma, segundo Ilari e Basso (2011), os dicionários contribuem de 

várias maneiras para a língua, por um lado, eles são referências para a ortografia 

das palavras – um problema que se tornou inescapável desde que os dicionários 

optaram pela ordem alfabética; por outro lado, eles têm funcionado como uma 

espécie de registro civil de todas as palavras. A publicação de um bom dicionário 

sempre desperta as reações de críticos que apontam erros e lacunas, mas também 

provoca no público leitor uma outra reação, que é, em última análise de adesão, a 

de não usar palavras que não tenham sido dicionarizadas: muitos profissionais da 

linguagem, ao invés de usar um neologismo mais apropriado, optam 

sistematicamente por uma expressão menos adequada, mas antiga e registrada no 

dicionário. 

Qualquer que seja a obra final elaborada pelo lexicógrafo, especialista da 

área, um dicionário sempre trará à pessoa que desejar consultá-lo informações que 

são desconhecidas por ela.  

Nesse sentido, vale notar que a tendência atual da Lexicografia é o trabalho 

sobre corpora, ou seja, sobre bases textuais informatizadas compiladas 

especialmente para esse fim, pelas quais se pode contemplar e descrever mais 

eficazmente o uso do léxico.  

Vale ressaltar, também, que a elaboração e a publicação de dicionários não 

deixam de ser uma prática social de utilidade pública, servindo à escola, à pesquisa 

e à disseminação do conhecimento em geral, pois, como afirma Aragão (2010), o 

léxico (dicionário, vocabulário, glossário), enquanto descrição de uma cultura, está 

no seio mesmo da sociedade, reflete a ideologia dominante, mas também as lutas e 

tendências dessa sociedade. Portanto, não se pode estudar a língua sem relacioná-

la com a sociedade e a cultura nas quais o falante está inserido. 

Enfim, diante do breve estudo sobre a arte de fazer dicionários, foi possível 

perceber que mais do que um instrumento para arquivar, organizar e recuperar 

informações linguísticas, os dicionários/glossários são, antes de tudo, um registro da 

história do homem. 

 

4.1 Estudo sobre o Léxico 

 

Entende-se por léxico como um conjunto de vocábulos de uma determinada 

língua, ou seja, uma coleção de palavras que os indivíduos de uma língua possuem 
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para exteriorizar suas emoções, expressar suas ideias, para interagir seja escrito ou 

oral. 

Pode-se compreender que uma característica fundamental do léxico é sua 

mutação, haja vista que ele está em permanente transformação. Alguns vocábulos 

se tornam antiquados e acabam extintos, outras são agregadas, outras mudam de 

significados, e toda essa alteração acontece paulatinamente e de forma quase 

imperceptível. 

O conjunto léxico de um idioma retrata a essência cultural e histórica de uma 

sociedade ao longo do tempo, isto quer dizer que o léxico pode ser visto como o 

legado vocabular de uma comunidade linguística por meio de sua história, um 

patrimônio que é difundido de uma geração para outra.  

Para se comunicar, o falante de um determinado idioma emprega o léxico, 

esse catálogo aberto de palavras disponíveis em sua língua, para a formação do seu 

vocabulário, para a exteriorização durante a fala e para a concretização do processo 

comunicativo. Dessa forma, o vocabulário de um falante caracteriza-se pela escolha 

e utilização que ele faz do léxico. Quanto maior for o vocabulário do indivíduo, maior 

será a chance de usar a palavra mais adequada para o contexto comunicativo. 

 

4.2  A importância do léxico na sala de aula 

 

Não se pode negar a forte ligação existente entre a linguagem e a vida. O ser 

humano trabalha, brinca, comunica-se, enfim vive por meio das palavras. Desde os 

mais secretos sonhos até a mais comum situação do dia a dia, as palavras estão 

presentes praticamente em todas as dimensões da existência humana. Afinal, é por 

meio dela que podemos expressar o que fazemos, o que sonhamos e o que 

sentimos. 

É possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que toda a história do homem 

sobre a terra representa um esforço contínuo de comunicação. Ela se tornou 

fundamental desde a reunião em famílias até a comunidade e ao trabalho. O 

progresso das sociedades humanas tem como um de seus fatores essenciais a 

maior ou menor capacidade de comunicação entre seus povos.  

Sendo assim, o léxico é parte essencial da história humana, visto que sua 

transmissão acontece de geração a geração. E, nesse mundo em movimento, os 

estudos relativos à linguagem, em especial, o ensino do vocabulário sempre possuiu 
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um lugar de destaque, pois é a partir da palavra que nomeamos a realidade. 

Portanto, a necessidade de se nomear elementos do cotidiano é uma 

constante na vida do homem, pois o léxico está em constante modificação. Como 

afirma Saussure apud Pereira (2008), os signos, num sistema linguístico, têm 

existência real na medida em que estiverem relacionados uns com os outros, o que 

ocorre tanto no nível sintagmático como paradigmático. 

Ao utilizar as palavras, os falantes recorrem a um sistema linguístico e 

elaboram seus discursos, que se materializam em textos, sejam orais ou escritos. 

Assim, o léxico é a primeira passagem que nos coloca em contato com um texto. 

Dessa forma, ele é o indicador mais seguro dos obstáculos que nos impedem de 

compreender e interpretar um texto, pois uma quantidade considerável de 

conhecimentos é empregada toda vez que o aluno se propõe a definir e/ou utilizar 

uma palavra. 

Sendo assim, a escola precisa ajudar o aluno a ampliar o seu vocabulário 

para que ele possa se expressar com clareza. Afinal, em geral, todo ser se projeta 

por meio da linguagem. Para Pereira (2008), a escola deve auxiliar o estudante a 

adquirir a competência para “manejar” a própria língua. Porém, para que esse 

“manejo” seja contínuo e produtivo, é preciso que esteja assentado em bases 

sólidas. 

No entanto, percebe-se que ainda é pequena a importância dada ao estudo 

do vocabulário e a maneira como esse processo tem sido realizado na escola. Nota-

se que há uma tendência dos livros didáticos em organizar suas lições reunindo 

aspectos relativos ao ensino e à aprendizagem do vocabulário de forma limitada. 

Frequentemente, as palavras supostamente desconhecidas pelo aluno são 

tratadas em um glossário, definidas com um único significado que faz sentido no 

texto e seu entendimento é assegurado de forma linear e contextual.  

Pereira (2008) esclarece que a memória registra, de maneira ordenada, o 

sistema lexical. A experiência cotidiana comprova a existência de processos de 

memorização que são estruturalmente ordenados, de tal forma que quando 

queremos lembrar um vocabulário, desencadeia-se um processo que nos fornece, 

normalmente em série, várias palavras que integram um mesmo subsistema léxico, 

ou então, um determinado campo semântico.  

Diante do exposto, fica claro que se torna necessário uma maneira de 

oportunizar ao aluno e ao professor o desenvolvimento de sua criatividade, o seu 
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poder de produção, de dizer com fluência, presteza e precisão aquilo que pensam. 

Vale ressaltar que é necessário buscar, entre tantas outras, para o ensino do léxico, 

uma metodologia baseada em muita criatividade e que possa buscar na Lexicologia, 

seus fundamentos teóricos, embora essa possibilidade de ensino não deva ser única 

e nem preencher todas as possibilidades de ensino.  

Certamente, em se tratando de pedagogia de línguas, a aquisição do léxico 

ainda está em fase de pesquisa, embora isto não impeça os professores de 

buscarem e se orientarem por novas propostas. 

 

4.3  A colaboração da terminologia para a elaboração de glossários 

 

Terminologia é a ciência que estuda a linguagem específica de um 

determinado campo de conhecimento. Em sentido amplo, refere-se ao uso e estudo 

de termos, isto é, identifica as palavras simples e compostas que são geralmente 

usadas em determinados contextos. Frequentemente este campo de conhecimento 

é confundido com a Lexicologia e com a Lexicografia; no entanto, a Terminologia se 

apreende tão somente dos termos técnicos.  

A Terminologia é um campo de estudos de caráter inter e transdisciplinar, o 
que a leva a convocar um conjunto de saberes para a apreensão do 
fenômeno terminológico, por excelência, o termo, cuja essência situa-se na 
representação lexical do conhecimento especializado e na sua divulgação, 
para tanto, contribuem determinados conhecimentos exteriores e mesmo 
interiores aos estudos da linguagem. (KRIEGER, 2004, p.40) 

 

Sendo assim, a Terminologia também se refere a uma disciplina mais formal 

que estuda sistematicamente a classificação e a denominação de conceitos próprios 

a um ou vários assuntos ou campos de atividade humana, através de estudo e 

análise dos termos em contexto, com o objetivo de documentar e proporcionar seu 

uso adequado. Esta pesquisa pode ser limitada a uma única língua ou pode 

abranger mais de uma língua simultaneamente. 

É possível fazer uma terminologia de ciências como a Física, Química, 

Psicologia, Linguística, dentre outras. Sua unidade essencial é o termo, que é 

agregado a um conceito. A depender do entendimento sobre a Terminologia, pode-se 

ter a perspectiva de que o conceito inevitavelmente estará ligado ao termo ou que 

termo e conceito são componentes independentes, ou seja, termo se refere ao 

registro escrito ou fonético e conceito à ideia que se elabora sobre um elemento. 
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No contexto de atualização dos estudos terminológicos é imprescindível 

destacar a Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT), da qual Maria Tereza Cabré 

é a principal teórica. Entre os pontos fundamentais que se pode ressaltar estão a 

prioridade da padronização dos termos, a concepção da unidade terminográfica, o 

prestígio da função denominativa e a pouca valorização pelas estruturas 

morfológicas e aspectos sintáticos das lexicais. 

A TCT estrutura-se pela valorização dos aspectos comunicativos das 

linguagens de especialidades, assim como pelo entendimento de que as unidades 

terminológicas fazem parte da linguagem natural e da gramática das línguas. Ela é 

concebida, de acordo com Krieger (2004), a partir de algumas inferências tais como: 

1. A terminologia se define como um campo interdisciplinar constituído a partir da 

teoria da comunicação e da teoria da linguagem; 2. As unidades de significação 

especializadas (USEs) representam o objeto de estudo da Terminologia; 3. Os 

termos são unidades léxicas que se integram por denominação e significado; 4. A 

temática de um termo nunca é absoluta, senão relativo, de acordo com cada área e 

cada situação de uso; 5. A significação de um mesmo campo especializado conserva 

relações de diferentes tipos; 6. A importância de um termo se configura pelo lugar 

que ele abrange na estruturação conceitual de uma disciplina, conforme parâmetros 

previamente estabelecidos, portanto, os termos não pertencem a um campo, mas 

são empregados em um campo de conhecimento com uma relevância especial. 

 

4.3.1 O Termo 

 

O termo, segundo os estudiosos, é identificado a partir de diversas 

perspectivas, dentre elas: a unidade de conhecimento e a unidade de compreensão 

ou unidade de significação especializada (USE). O surgimento de um termo é 

motivado pela necessidade de nomear descobertas científicas e tecnológicas, sendo 

que é imprescindível enfatizar que o aparecimento de um termo está sempre 

relacionado com uma área de conhecimento. Para a Terminologia, o termo é a 

denominação de um conceito, é a essência do conhecimento especializado, não há 

conhecimento especializado sem que haja uma terminologia. (KRIEGER, 2004, p.59) 

É possível entender que o estatuto terminológico de uma unidade lexical é 

explicado por sua dimensão conceitual e o que faz de um signo linguístico um termo 

é o seu conteúdo específico em um contexto de uso. “O reconhecimento, sem 
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dúvida incontestável, do componente conceitual na constituição do fenômeno 

terminológico responde fortemente pelas interpretações de que um termo é uma 

unidade de conhecimento” (KRIEGER, 2004, p.69) 

Por ser parte integrante do léxico do falante, o termo não consiste em um 

sistema lexical independente. Ele descreve conceitos próprios de uma disciplina ou 

atividade específica. O agrupamento de vocábulos próprios de uma determinada 

especialidade constitui uma terminologia que lhe é própria. Se considerado sob uma 

perspectiva formal ou semântica ele não difere muito da palavra, mas se diferencia 

significativamente quando visto segundo critérios pragmáticos e comunicativos. 

(CABRÉ apud KRIEGER, 2004) 

 

4.3.2 A Terminografia  

 

A Terminografia representa um segmento da Terminologia. É definida como 

Trabalho e técnica que consiste em recensear e em estudar termos de um 
domínio especializado do saber, em uma ou mais línguas determinadas, 
considerados em suas formas, significações e relações conceituais 
(onomasiológicas), assim como em suas relações com o meio 
socioprofissional (BOULANGER, 2001, p.13 apud KRIEGER, 2004, p.50) 
 

Com essa reflexão, situam-se as características principais da Terminografia 

que toma o termo, e não a palavra, como faz a Lexicografia, como o seu objeto de 

descrição e aplicação, definindo-lhe o conteúdo e considerando seu uso profissional. 

Pode ser assim explicada como sendo a prática de elaboração de glossários, 

dicionários técnicos ou terminológicos e bancos de dados, é identificada por alguns 

estudiosos como Lexicografia Especializada. Esses três tipos de obras, mesmo que 

tenham finalidades semelhantes de organização e de divulgação das terminologias, 

possuem características especiais. Essas produções, nem sempre são conceituadas 

da mesma forma, dada a variedade de enfoques possíveis para reconhecê-las e, 

também, na prática, não seguem a um mesmo padrão formal. De toda forma, cada 

um desses produtos possui traços que permitem caracterizá-los em grandes linhas.  

Glossário é definido habitualmente como compilação de unidades lexicais de 

uma especialidade com suas respectivas definições ou outras especificações sobre 

seus sentidos. É organizado sem pretensão de exaustividade. Já o dicionário 

terminológico é uma obra que descreve o agrupamento de termos de um domínio 

disponibilizando, principalmente, informações conceituais e, ocasionalmente, 
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linguística. Quanto ao banco de dados terminológicos é uma estrutura informatizada 

que compreende uma listagem de termos e uma série de outras informações afins. 

Independentemente das distinções estruturais entre glossário, dicionário 

técnico e bando de dados, há alguns elementos e princípios que são comuns, na 

medida em que representam o modo como a Terminografia trata seus objetos. 

Sendo assim, a Terminografia analisa e cataloga os termos de uma área 

específica, diferencia-se, pois, da Lexicografia que constrói dicionários de línguas ou 

dicionários específicos e registra unidades lexicais em todas as suas alterações 

morfossintáticas e acepções. Portanto, a Terminografia e a Lexicografia diferenciam-

se por possuírem objetos e metodologias distintos. 

É importante ressaltar que devido a algumas semelhanças, estas duas áreas 

de estudos tendem a ser confundidas, como aponta Boulanger: 

Em razão de seu paralelismo, de suas analogias e da semelhança formal de 
seus produtos dicionarísticos respectivos, a lexicografia e a terminografia 
são largamente confundidas na consciência coletiva dos indivíduos. 
(BOULANGER, 2001, p.11 apud KRIEGER, 2004, p.51) 

 

4.4  O gênero verbete em sala de aula 

 

O verbete é um gênero textual de definição e exposição.  É necessário que 

haja, neste tipo de gênero, a definição de um termo levando em consideração seus 

sentidos denotativos e conotativos, além de generalizações e particularizações 

referentes ao uso do termo em variados contextos. 

 Quanto à forma, o verbete pode ser construído com a divisão em parágrafos 

ou a paragrafação única – nesse caso, se faz necessário o uso de números ou letras 

para separar os tópicos, assim como nos verbetes de dicionário. 

Segundo Vilela (1995), o dicionário é composto por uma macroestrutura – 

conjunto de entradas e as partes complementares (introdução, apêndices) – e uma 

microestrutura – a entrada e o seu tratamento através da rede de relações 

definicionais, gramaticais, semânticas e pragmáticas.  

O verbete de dicionário e glossário é definido como um texto que apresenta 

informações básicas sobre o que se está pesquisando e por esse motivo é utilizado 

frequentemente por alunos, professores, como um meio de tirar dúvidas sobre o 

significado, a ortografia e, possivelmente, sobre classes de palavras em atividades 

cotidianas de leitura e escrita.  
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Ao tratar-se do gênero verbete, vêm-nos à mente quase que imediatamente 

dicionários, que em geral são portadores de verbetes. Esse compêndio de termos se 

organiza de forma especial, em uma determinada ordem que pode ser alfabética, ou 

numérica, temporal ou temática. A lógica que organiza o conjunto define, geralmente, 

o tipo de informação que vai ser apresentada em cada verbete. Assim, num verbete 

de dicionário, há essencialmente a presença de definições lexicográficas baseadas 

em equivalências semânticas, dando assim um foco linguístico. 

Assim sendo, como afirma Dionísio (2007), ao considerar o verbete como um 

gênero textual, é possível encontrá-lo em outros suportes como revistas e livros 

didáticos, possibilitando não só uma prática de leitura, bem como de escrita e de 

análise linguística situadas.  

No âmbito dos estudos lexicográficos, o verbete corresponde a essa 

“definição popular ou espontânea” um pouco mais elaborada e registrada num 

dicionário ou glossário. O verbete apresenta uma reunião de significados e exemplos 

e, em alguns casos, a categoria gramatical e o gênero. Ainda segundo Dionísio 

(2007), os principais campos constituintes do verbete são:  

 

 

A utilização de verbetes no processo de ensino-aprendizagem traz uma 

enorme contribuição para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos, pois 

a leitura de dicionários é uma prática defendida por aqueles que trabalham com a 

escrita, porém quase sempre recusada por alunos, talvez pela forma como 

geralmente são trabalhados em sala de aula, de maneira cansativa, maçante, sem 

criatividade. 

Em relação ao nosso trabalho de elaboração de um glossário com termos 

regionais de Uauá, optamos por uma construção mais simples do verbete, ao que foi 

apresentado por Dionísio (2007). Devido ao tempo limitado e principalmente para 

que seja um material didático de fácil manuseio para professores e alunos, 

buscamos a construção de verbetes com uma estrutura menos complexa, porém 

contendo os elementos básicos. Portanto, nosso trabalho será desenvolvido com os 

seguintes campos constituintes:  

 

 

Lembrando que em relação à definição, teremos o cuidado de apresentar 

verbete = entrada + categoria gramatical + fonte + área + definição + contexto. 

 

verbete = entrada + categorial gramatical + definição + contexto. 
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todas as acepções conhecidas pela comunidade, identificando como definição 1 e 

definição 2, apresentando exemplos de cada um dos sentidos expostos, como nos 

seguintes exemplos: 

BACURI – s.m. 1. Porco pequeno, 2. Menino.  
Ex: 1. Leve a lavagem para o bacuri. 2. Esse bacuri já fala que nem homem feito. 

BATERIA – s.f. 1. Suporte para guardar panela, 2. Pilha.  
Ex:1.  Pegue a frigideira que tá na bateria. 2. Compre a bateria para o rádio. 

BAQUE – s.m. 1. Queda. 2. Susto  
Ex: 1. Só ouvi o baque do menino. 2.Levou um baque com a notícia. 

DESPACHAR – v. 1. Mandar embora. 2. Expelir a placenta depois do parto. 
 Ex: 1. Já despachou o vendedor?  2. A cabra ainda não se despachou. 

FÔJO – s.m. 1. Armadilha, 2. Lugar sujo, desarrumado.  
Ex: 1. Armou o fojo no cercado. 2. Seu quarto tá um fojo. 

 

4.5  Lexicografia Regional e Mediação Pedagógica 

 

A lexicalização se caracteriza pelo fato de um vocábulo apresentar uma 

estrutura diferente daquela prevista pela aplicação de sua respectiva RAE3. Em 

Rocha (2008), a lexicalização seria o processo de criação das palavras por seleção 

de categorias cognitivas e de traços semânticos derivados, processando-se sua 

concentração num dado item, o qual é composto por um conteúdo semântico e uma 

sequência fonológica. Uma vez criadas, as palavras passam por alterações em suas 

categorias e subcategorias cognitivas, tanto quanto em seus papéis semânticos. 

Para esse teórico, a lexicalização classifica-se em cinco diferentes categorias: 

a Lexicalização Categorial, a Lexicalização Prosódica, a Lexicalização Estrutural, a 

Lexicalização Rizomórfica e a Lexicalização Semântica. 

Entende-se por Lexicalização Categorial, a irregularidade na categoria da 

base da palavra. É o que ocorre, por exemplo, no verbo “coisar”, presente no dialeto 

de Uauá. Empregou-se o radical do substantivo “coisa” e foi feito o acréscimo do 

sufixo “ar” que corresponde à formação de verbos. 

Dessa forma, o substantivo “coisa”, que é usado em situações que não se 

pode denominar especificamente algum objeto, foi derivado para a categoria de 

verbo. “Coisar” é empregado quando não se consegue denominar determinada 

                                            
3 De acordo com Basílio RAE – Regra de Análise Estrutural – se refere a regras que tem por função 
analisar a estrutura de palavras morfologicamente complexas e o termo, RPFs – Regras de Fomação 
de Palavras – se refere a regras que formam palavras novas na língua. As RPFs podem ser usadas 
pelos falantes como RAE,deste modo, aquelas apresentam obrigatoriamente contrapartes de análise 
estrutural. As RAEs, ao contrário, podem existir isoladamente na gramática, porque, embora,  
indiquem que determinadas redundâncias são passíveis de reconhecimento, isto não implica, 
necessariamente que tais redundâncias entrem na criação de novos vocábulos.    
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ação. Sendo assim, seu significado se torna semelhante ao do substantivo, sendo 

que o primeiro identifica objetos, enquanto que o segundo denomina ações. 

Quanto à Lexicalização Prosódica, entende-se por uma irregularidade na 

prosódia, ou seja, na pronúncia de uma palavra, no que se refere à sua tonicidade. É 

o que ocorre com o termo uauaense “gibeira” criado do vocábulo “algibeira”, em que 

o prefixo “al” é suprimido.  Já a Lexicalização Estrutural ocorre quando há alguma 

anomalia na estrutura do vocábulo, com relação à sua respectiva RAE. Em relação à 

Lexicalização Rizomórfica, esta se dá quando ao se aplicar uma RAE a uma forma 

cristalizada da língua, observa-se uma irregularidade com relação à raiz. Não se 

observou no dialeto de Uauá termos que contemplem estas duas categorias.  Por 

fim, a Lexicalização Semântica é uma extensão de sentido, ou uma idiossincrasia 

relacionada com o significado que se observa ao se aplicar a uma palavra já 

existente na língua a RAE correspondente. É nesta categoria, Lexicalização 

Semântica, que grande parte dos vocábulos a constituírem o glossário estará 

inserida. 

No entanto, é preciso não confundir os casos de Lexicalização Semântica, em 

que uma das formas desaparece do léxico mental do falante nativo, com os casos 

de Polissemia de Formas Complexas, em que se dá a convivência de duas formas. 

Como ocorre, por exemplo, no uso do termo “bode” típico do linguajar uauaense, em 

que “bode”, além de se designar o animal caprino, é também empregado para 

denominar cigarro artesanal de fumo de rolo. Assim sendo, neste caso, um 

significado não anulou o outro, como aconteceria com a Lexicalização Semântica, 

pelo contrário, na nossa região há a convivência de ambas as acepções. 

 

4.6  A Lexicografia Regional 

 

Ao se tratar sobre o léxico, é necessário lembrar que este registra a realidade 

vivida por uma população, representando o vocabulário de tal comunidade, seus 

valores e crenças, levando esta nomeação para futuras gerações, documentando 

sua existência para a história. Segundo Isquerdo (2003), o repertório lexical da 

comunidade linguística apresenta-se renovado por fatores históricos, geográficos e 

culturais. O vocabulário que a comunidade linguística utiliza reflete as idiossincrasias 

da formação étnica da coletividade. 
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Assim sendo, é importante destacar que, ao se considerar o léxico de uma 

língua como um registro histórico-cultural de um povo, acredita-se também no 

prestígio dessa língua e, consequentemente, da própria comunidade que fala essa 

língua.  

Devido à grandeza de vocabulário em cada comunidade linguística, mostra-se 

indispensável o trabalho de sistematização de tais vocábulos, através de suas 

coletas e descrições. Apresenta-se, então, a necessidade da construção de 

dicionários regionais, o que neste trabalho se pleiteia por glossário. 

Biderman (2001) afirma que “os dicionários constituem uma organização 

sistemática do léxico, uma espécie de tentativa de descrição do léxico de uma 

língua”. Dessa forma, a autora reforça a importância dos dicionários, pois pelo fato 

de eles descreverem a estrutura lexical de uma língua, acabam representando a 

memória coletiva de um povo. 

Contudo, se faz necessário destacar que a elaboração de um glossário 

regional é complexa e demanda dedicação e esforço do pesquisador, tendo em vista 

que o próprio conceito de regional possui difícil definição e compreensão. Sobre esta 

realidade, é importante destacar o fenômeno da variação linguística no que se refere 

ao regionalismo: 

Tratar da questão dos regionalismos implica levar em consideração a 
questão da norma linguística no nível lexical, o que nos remete à questão 
da variação. Assim, as marcas dialetais no âmbito do vocabulário de um 
grupo sócio-linguístico-cultural relacionam-se diretamente à variação 
espacial (regionalismos) e à variação temporal (arcaísmos). (ISQUERDO, 
2003, p. 166) 

 

Dessa forma, os regionalismos são caracterizados por expressões típicas que 

se apresentam relacionadas a uma região específica, contudo há uma dificuldade de 

estabelecer o ponto de referência para definir o termo como regional, ou como uma 

variedade de gênero, etário, dentre outros. 

Ao relacionar o conceito de regionalismo à realidade brasileira, Biderman 

(2001) explica:  

Qualquer fato linguístico (palavra, expressão, ou seu sentido) próprio de 
uma ou de outra variedade regional do português do Brasil, com exceção da 
variedade usada no eixo Rio/São Paulo, que se considera como português 
brasileiro padrão, isto é, a variedade de referência, e com exclusão também 
das variedades usadas em outros territórios lusófonos (BIDERMAN, 2001, p. 
139).  

 

Pode-se afirmar, ainda, que a dificuldade de estabelecer os regionalismos 
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também ocorre pelo fato de que as expressões que representam o léxico de duas ou 

mais regiões e movem-se por meio de processo migratório e êxodo rural acabam por 

espalhar tais vocábulos pertencentes à região de origem do falante.  

Sendo assim, como afirma Biderman (2001), os dicionários regionais são 

obras que apresentam falares encontrados em determinadas regiões do Brasil fora 

do eixo Rio-São Paulo, tido como o falar padrão brasileiro. 

Nota-se que atualmente tem surgido uma tendência de estudos dialetais e 

sociolinguísticos com enfoque na lexicografia regional, mais precisamente na 

publicação de dicionários, vocabulários e glossários de falares regionais nordestinos. 

Segundo Aragão (2010), uma das características dos novos dicionários, 

vocabulários e glossários é que seus autores não são lexicógrafos ou linguistas. São 

pessoas com outras formações profissionais: jornalistas, engenheiros, médicos, 

folcloristas ou pessoas curiosas que resolveram listar e publicar, em forma de 

dicionário, palavras e expressões populares que, creem eles, são típicas daquele 

estado específico. 

A partir do momento que se tem a língua como objeto de estudo, os contextos 

socioculturais em que ela está inserida são elementos básicos e também 

determinantes de suas variações, explicando e justificando fatos que apenas 

linguisticamente seriam difíceis ou até impossíveis de serem explicados, pois, como 

afirma Aragão (2010, p. 01) “Língua, sociedade e cultura são indissociáveis, 

interagem continuamente, constituem, na verdade, um único processo complexo...” 

Ao se referir no caso específico do léxico, esta afirmação é ainda mais 

verdadeira, pois toda a visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores, as 

tradições, as práticas socioculturais e consequentemente a história das 

comunidades humanas é refletida em seu léxico. 

Ainda segundo Aragão (2010, p. 02): “... o léxico representa, por certo, o 

espaço privilegiado desse processo de produção, acumulação, transformação e 

diferenciação desses sistemas de valores. ” 

Portanto, para se identificar, compreender, descrever, analisar e explicar a 

“visão de mundo” de um povo é inquestionável de que o objeto de estudo principal 

sejam as unidades lexicais e suas relações nos contextos dessa população. 

Sendo assim, nada melhor do que os próprios moradores de determinadas 

comunidades pesquisarem e construírem um dicionário que contemple seus próprios 

falares. Esta é a proposta do glossário com termos regionais de Uauá: os próprios 
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moradores de comunidades diversas do município se reconhecerem nos falares de 

suas regiões, por meio de uma coleta de dados em que eles foram os sujeitos da 

pesquisa de campo. 

 

4.7  A Lexicografia Pedagógica 

 

A Lexicografia Pedagógica se difere da Lexicografia devido ao caráter 

específico do seu objeto de estudo. Enquanto a primeira tem como foco o dicionário 

produzido com finalidades pedagógicas, isto é, dicionários escolares, a última se 

ocupa dos dicionários de um modo geral. Sendo assim, a Lexicografia visa 

descrever o léxico das línguas organizado em obras lexicográficas. Já a Lexicografia 

Pedagógica, visa desenvolver obras cujo objetivo seja o ensino de língua. 

Dessa forma, a Lexicografia Pedagógica se define a partir de duas 

características fundamentais: o direcionamento para um público-alvo definido, ou 

seja, estudantes e professores, e o alcance de um objetivo específico ,isto é, a 

aprendizagem de língua, seja materna, seja estrangeira. 

Xatara (2007, p.10)   reforça tal afirmação quando coloaca que  

 

A Lexicografia Pedagógica inclui o estudo e a produção de dicionários com 
o objetivo específico de ajudar o aprendiz tanto de língua estrangeira quanto 
de língua materna e abrange também o estudo do uso de dicionários por 
parte de professores e alunos em ambientes formais e informais. 
 

Apesar de existir uma gama de dicionários voltados para o ensino e 

aprendizagem do léxico, tanto de língua materna quanto de língua estrangeira, os 

estudos realizados na área de Lexicografia Pedagógica ainda são bem escassos. 

Ainda segundo Xatara (2007), um dos fatores-chave nos estudos que se 

referem à Lexicografia Pedagógica se dá à aquisição e aprendizagem do léxico. 

Adquirir vocabulário e aprendê-lo exige do aprendiz um conhecimento prévio de 

contato com sua língua, mas também, o conhecimento que será adquirido no 

decorrer de sua formação linguística.  

No contexto educacional, a aquisição e a aprendizagem do léxico relacionam-

se intimamente com a obra lexicográfica, isso porque, o dicionário é um dos 

recursos mais utilizados e adequados à consulta de novos vocábulos de língua 

estrangeira ou materna e, consequentemente, ao enriquecimento lexical do usuário 

de dada língua. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lexicografia
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Tal realidade se intensificou devido ao processo de globalização, tendo em 

vista que o ensino de idiomas vem passando por um crescimento sem igual nas 

últimas década. Esse fato incentivou o desenvolvimento do mercado de compra e 

venda de dicionários de língua materna e também de língua estrangeira, como pode 

ser constatado pela utilização nas escolas, que empregam os dicionários como 

ferramentas importantíssimas para ensino/aprendizagem de línguas maternas e 

estrangeiras.  

Devido a essa nova realidade os dicionários começaram a refletir a 

preocupação em atender adequadamente as necessidades desse usuário.  Sendo 

assim, Xatara (2007) afirma que a especialização da Lexicografia para essa 

finalidade cresceu tanto que passou a ter denominação própria: Lexicografia 

Pedagógica (LP) e compreende tanto dicionários bilíngues quanto dicionários 

monolíngues. 

Xatara (2007) afirma ainda que todos aqueles que se interessam pelo 

aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem de línguas, sejam maternas 

ou estrangeiras, acabam tendo interesse também pelo desenvolvimento de obras 

lexicográficas de cunho pedagógico. Esses tipos de obra são elaborados com a 

preocupação de simplificar a busca e pesquisa de verbetes; exibir as informações de 

forma clara e precisa, preocupando-se ao máximo em diminuir ou até mesmo 

extinguir a possibilidade de incompreensão e de conclusões duvidosas. 

Dessa forma, além de apontar para os enganos mais comuns cometidos e 

auxiliar na correção destes, a Lexicografia Pedagógica procura fornecer informações 

sobre o uso do léxico. Descreve, até mesmo, detalhes como tipo e tamanho de fonte 

e cores. Tais detalhes são testados para facilitar a leitura e a compreensão das 

informações.  

Enquanto na Lexicografia tradicional muitas vezes se julga um dicionário pela 

quantidade de verbetes, na Lexicografia Pedagógica quantidade não é vista como 

qualidade, pelo contrário, a qualidade está voltada para o grau de satisfação que o 

aprendiz sente ao fazer uso do dicionário. 

Há apenas poucas décadas que o objetivo prático do dicionário passou a ser 

potencializado no ensino de línguas, como ressalta Duran (2008a, p. 55). 

Possivelmente, devido a essa tardia descoberta, seu potencial pedagógico ainda 

seja pouquíssimo explorado no ambiente escolar, como destaca Krieger (2007, p. 

298): “o ambiente escolar tende a reproduzir a prática social de consulta, limitando-
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se a utilizar a obra lexicográfica para a obtenção de respostas pontuais”. Essa 

realidade é consequência, conforme afirma a referida autora, da falta de 

conhecimento do professor sobre as possibilidades do uso do dicionário, da 

estruturação deste produto lexicográfico, assim como a ausência de atividades nos 

livros didáticos que motivem sua utilização e evidenciem seu potencial didático 

(KRIEGER, 2007, p. 299).  

Sendo assim, é necessária a aplicação de atividades que promovam a 

integração dos alunos com os dicionários/glossários e tais atitudes devem ser 

iniciativa do professor, responsável por auxiliar o educando a utilizar essa importante 

ferramenta linguística. Neste sentido, “ao ensinar o uso do dicionário e ao 

contemplar o uso do dicionário no ensino, o professor cria a oportunidade para que 

os alunos aprendam a explorar melhor essa ferramenta tanto dentro quanto fora da 

sala de aula” (DURAN, 2007, p.201). Duran (2007, p. 205) lista quatro elementos da 

LP que apresentam papéis essenciais na construção e uso dos 

dicionários/glossários de uma maneira mais didática: o lexicógrafo, o editor, o 

professor e o aprendiz.   

Aqui daremos ênfase aos dois últimos que se constituem foco da presente 

pesquisa. Quanto ao papel do professor, apesar deste conhecer a importância da 

utilização dos dicionários/glossários em sala de aula, em geral, ele não domina a 

habilidade necessária para desenvolver tarefas significativas a partir deste 

instrumento pedagógico. Já quanto ao educando, Duran (2007, p. 208) enfatiza que 

ele tem sido o foco de pesquisas na área, na medida em que cresce a preocupação 

dos lexicógrafos em elaborar dicionários que atendam ao perfil do aluno.  

Dentro deste contexto, tê-lo como elemento primordial inclui repensar a 

linguagem utilizada na explicação das acepções e realizar uma seleção lexical mais 

apropriado com a sua realidade, sem, contudo, que se perca a noção de 

normatividade, específico a todos eles. 

Infelizmente, os dicionários pedagógicos que estão disponibilizados no Brasil 

são obras traduzidas ou adaptadas de lexicográficos estrangeiros, e por esse 

motivo, nem sempre apresentam a melhor adequação para os brasileiros. Por isso, é 

urgente que se desenvolva uma elaboração de dicionários pedagógicos criados para 

atender as necessidades específicas dos aprendizes brasileiros. 

 O desenvolvimento da Lexicografia Pedagógica abre portas da produção 

lexicográfica no Brasil, propiciando a participação de setores da sociedade que 
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geralmente ficavam à margem do processo de criação. Portanto, se faz necessário 

que o segmento da Lexicografia Pedagógica cresça e seja mais divulgada e 

utilizada. Essa necessidade se faz presente principalmente por conta de que as 

escolas brasileiras demandam uma série de pesquisas não tradicionais na 

Lexicografia, mas pesquisas que foquem não somente a matéria lexicográfica em si, 

mas a obtenção de subsídios que auxiliem a elaborar obras cada vez mais 

adequadas ao ensino/aprendizagem do léxico. 

 

4.8  Lexicultura  

 

A lexicultura é um termo que nasce da compreensão de que o léxico é um 

instrumento linguístico disseminador de significados e, por isso difusor da cultura. É 

ele quem determina a relação entre língua e cultura e “nos auxilia a compreender e a 

explicar a sociedade da qual fazemos parte ou à qual pretendemos ou queremos 

aceder” (BARBOSA, 2009, p.32).  

Barbosa (2009) explica que Robert Galisson foi quem primeiro propôs, em 

1987, o conceito de lexicultura. Tal proposta surgiu quando o autor começou a 

observar os obstáculos enfrentados por falantes não-nativos de língua francesa ao 

tentar adquirir o léxico desta língua; isto é, foi através da observação detalhada das 

dificuldades as quais a real aprendizagem do vocabulário impõe que orientou a 

abordagem de Galisson em relação a uma redefinição de léxico. 

O termo lexicultura resulta, de acordo com Guillén Diaz (BARBOSA, 

2009, p. 33),  

(...) da junção de léxico e cultura, os quais remetem, respectivamente, ao 
conjunto de ULs 4  de uma língua e ao conjunto de manifestações do 
cotidiano de um povo expressas pelo léxico. Essa carga cultural 
compartilhada é observável nas locuções cristalizadas, como as Eis5, motivo 
pelo qual as consideramos um conteúdo, além de lexical, lexicultural. Nelas, 
as associações estabelecidas, muitas vezes ilógicas e bizarras, conotam 
uma significação que extrapola a relação primária entre o significante e o 
significado. 

 

No contexto de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa, o trabalho com 

léxico é uma atividade complexa, pois, como explica Barbosa (2009, p. 32), os 

aprendizes deparam-se com um vocabulário que difere daquele ao qual estão 

                                            
4 Unidades Lexicais 
5 Expressões Idiomáticas 
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habituados a utilizar e dominam. 

Entretanto, independente do desafio que abrange o ensino e a aprendizagem 

do léxico, este processo precisa ser transpassado por um movimento de 

convergências e diversidades culturais que o aluno realiza entre o seu dialeto e o 

estudo da Língua Portuguesa. Acreditamos que essa ação acontece quando os 

conteúdos lexicais são discutidos sob a concepção da lexicultura, haja vista que ela 

ultrapassa o plano linguístico e caminha em direção ao plano cultural. 

Neste sentido,  

o léxico passa a ser, assim, abordado como um locus privilegiado não 
apenas para o conhecimento, mas para o reconhecimento de significados 
culturais presentes em unidades lexicais culturalmente compartilhadas 
entre locutores nativos, mas que nem sempre se mostram transparentes 
para falantes de outras línguas, pertencentes a outras culturas (BARBOSA, 
2009, p. 39). 

 

Dessa forma, o dicionário/glossário será uma ferramenta não só de ingresso à 

cultura do outro, mas um instrumento que estabelece uma relação entre a cultura 

natural e a cultura de aprendizagem. 

Assim, no momento em que o dicionário/glossário oferece apenas definições 

que seguem um padrão clássico, ele deixa de proporcionar ao pesquisador o 

conhecimento pleno das entradas. Portanto, a informação lexicultural pode ser 

proposta no interior do verbete de maneiras diversas. Podemos informar sobre ULs 

culturalmente marcadas explorando sua simbologia, as relações analógicas que as 

permeiam bem como apresentando informações relativas à etimologia propriamente 

dita e à etimologia popular. (PRUVOST apud BARBOSA, 2009).  Por isso, justifica-

se a realização da pesquisa no município de Uauá –Bahia. 
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5 TECENDO “PALAVREADOS DA TERRA DOS PIRILAMPOS” – ABORDAGEM 

METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada para a construção do 

Produto Educacional – PE. 

A metodologia de pesquisa, para Minayo (2003, p. 16-18) é o caminho do 

pensamento a ser seguido com o intuito de descrever o conjunto de técnicas que 

serão empregadas para construir uma realidade.  Dessa forma, a pesquisa é a 

atividade principal da ciência na sua construção da realidade. 

Tendo em vista a finalidade do presente trabalho: avaliar a aplicação de um 

Produto Educacional (Glossário de Termos Regionais de Uauá - Bahia) para 

estudantes da Educação Profissional e Tecnológica do município de Uauá,  o estudo 

se caracteriza quanto aos objetivos como exploratório, por sua natureza de 

desenvolver, esclarecer, compreender e modificar conceitos e ideias para a 

formulação de abordagens posteriores, pois a pesquisa exploratória visa 

proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo.  

Richardson (1999, p.66) afirma que “quando não se tem informação sobre 

determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno”, tal tipo de estudo é o 

exploratório, levando em consideração que não há registros de pesquisas de 

dicionarização de termos regionais do município de Uauá, portanto, trata-se de um 

trabalho pioneiro. 

Quanto aos procedimentos, optou-se pela pesquisa-ação. Esse 

procedimento de pesquisa, conforme Tozoni-Reis (2009, p. 63), articula a produção 

de conhecimento com a ação educativa. Além de investigar, produz conhecimento e 

realiza um processo educativo para o enfrentamento dessa realidade. Ainda para 

Demo (1992, p. 56), a pesquisa-ação coloca a ciência a serviço da emancipação 

social, trazendo dois desafios: o de pesquisar e o de participar, realizando 

articulação entre teoria e prática. Tendo em vista que o objetivo principal do 

mestrado profissional é produzir um produto educacional que favoreça processos 

educativos, articulando teoria com prática, a pesquisa-ação mostrou-se bem 

apropriada para alcançar tais objetivos. 

Em relação à abordagem do problema, possui características qualitativas. 

Essa abordagem qualitativa aprofunda-se no que não é aparente, “no mundo dos 

significados, das ações e relações humanas” (MINAYO, 2003, p.53). Sendo assim, 
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este estudo realizado no município de Uauá – Bahia, trabalha com o universo de 

crenças, valores, significados e a compreensão dos aspectos culturais que não 

podem ser coletados por outros métodos, pois os fenômenos ligados à educação 

como atitudes, motivações, expectativas, valores só podem ser colhidos da melhor 

forma pelo método qualitativo.  Haja vista que o universo da pesquisa em educação 

é social e trabalha com as relações humanas e as necessidades dos indivíduos no 

mundo escolar, essa pesquisa empreendida é predominantemente qualitativa. 

 

5.1 O contexto da pesquisa: Uauá – A Capital do Bode, Terra dos Pirilampos  

 

O município de Uauá está situado no nordeste baiano, distante da capital 443 

quilômetros, limitando-se com os municípios de Chorrochó, Curaçá, Canudos, 

Jaguarari, Andorinha e Monte Santos. Está localizado na região conhecida como 

Sertão do São Francisco, sendo que o seu território está totalmente incluído no 

polígono das secas, apresentando clima semiárido.  

 

                              Figura 1-  Mapa da localização do município de Uauá – Bahia 

 
Fonte: www.cidades.com.br 

 

5.1.1 Uauá inserida nos Territórios de Identidade da Bahia 

 

A organização do estado da Bahia em Territórios de Identidade teve como 

principal incentivador o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, que em 2003, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, adotou o Programa 
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Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais – PRONAT com o 

objetivo de “promover o planejamento e a autogestão do processo de 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o fortalecimento e dinamização 

de sua economia”.  

Ao assumir o Governo da Bahia em 2007, o Governador Jaques Wagner 

reconheceu a legitimidade da divisão territorial da Bahia em 27 Territórios de 

Identidade, e a adotou como unidade de planejamento das políticas públicas do 

Estado da Bahia. 

             Figura 2 - Territórios de Identidade da Bahia 

 
             Fonte: territoriosertaodosaofrancisco.blogspot.com 

 

O processo de revelação dos territórios envolveu múltiplos aspectos: 

Culturais (costumes e valores, religiosidade, produção cultural, manifestações 

folclóricas, gastronomia, visão da sociedade sobre si mesma e outras formas de 

expressão da realidade local); Geoambientais (características geográficas e 

ambientais, como topografia, hidrografia, clima, fauna, flora, solo, ecossistemas, 

preservação dos recursos naturais, defesa do princípio da sustentabilidade); 

Político-institucionais ( capacidade de formação de capital social - capacidade de 

negociação e cooperação da comunidade em prol de objetivos coletivos - , sua 

institucionalização em organizações sociais e outras formas, grau de articulação 

política das forças sociais no território); Econômicos (base produtiva, 

especialização econômica, conformação dos mercados e fluxos comerciais, 
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produção e distribuição de renda, infraestrutura voltada à produção e às atividades 

econômicas, capacidade de transporte e comunicações, capacidade de articulação 

dos recursos locais para gerar oportunidades de trabalho e renda, etc.)  

Um conceito que está muito atrelado ao de território e que, por fim, resume e 

é consequência de todas as dimensões envolvidas é o de pertencimento: os 

indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade na qual seus 

símbolos, em múltiplos aspectos, estão atrelados àquele espaço geográfico, ou seja, 

há um sentimento e crença de pertencerem àquele território. 

O município de Uauá faz parte do décimo Território de Identidade, 

denominado de Sertão do São Francisco e está localizado na região Nordeste do 

estado, composto por 10 municípios: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa 

Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. 

 
              Figura 3 - Território de Identidade Sertão do São Francisco 

 
              Fonte: Base cartográfica IBGE - www.ibge.gov.br 

 

 

5.1.2 Uauá – Origem e destaque no cenário histórico nacional  

 

O historiador Dionísio Nóbrega (2008), que percorreu as terras de Uauá, em 

seu artigo Jerônimo Ribeiro e os grandes povoados de Uauá, fez um traçado da 

ocupação, formação e emancipação do município, obedecendo à frota portuguesa 

que mantinha a ordem de desbravar para muito além do litoral. Com o objetivo de 

conquistar e povoar a imensidão de terras alcançadas, no período compreendido 

entre 1500 e 1822, adota-se o sistema de sesmarias, que eram “extensões ilimitadas 

http://www.ibge.gov.br/
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de terras”, partindo do litoral para o interior, margeando os grandes rios, sobretudo o 

Rio São Francisco, a exemplo das sesmarias Casa da Torre de Garcia D’ Ávila e da 

Casa da Ponte dos Guedes de Brito, (TORRES, 2013, p. 29). Por sua vez, parte 

dessas terras eram “doadas a quem as pedisse” e tivesse condições de arrendá-las. 

No século XVIII, as terras onde se encontra atualmente o município de Uauá 

pertenciam à casa da Torre, do bandeirante e colonizador do Sertão Garcia D´Ávila, 

de onde saíam "bandeiras" para explorar “os sertões” da Bahia, fazendo aparecer 

novas comunidades. Neste período, a tribo Kiriri, antigo povo que viveu nesta região, 

foi exterminada pelos colonizadores portugueses durante a invasão dos sertões por 

meio das já citadas “bandeiras”. 

De acordo com Nóbrega, a primeira notícia de Uauá vem da época em que 

era uma fazenda de gado, pertencente à Casa da Torre dos Garcia d’Ávila de 

Tatuapara, arrendada temporariamente a André Gonçalves Batista, mas logo depois 

vendida ao capitão Nicolau da Costa Silva, juiz trienal e morador na freguesia de 

Jeremoabo, da qual Uauá recebia muita influência, embora fizesse parte do território 

de Monte Santo até se emancipar em 1926.  O lugar onde nasce a sede de Uauá 

tem seus primórdios constituídos em uma simples fazenda de gado, quando por 

essa época, o português Guilherme Costa deixou o lugar denominado São João 

Batista de Jeremoabo à procura da melhor área onde pudesse desenvolver sua 

criação de gado, instalando-se às margens do Rio Vaza Barris. 

 Iniciou-se, então, a organização de uma fazenda que foi denominada de 

Uauá, em virtude de uma sequência de denominações indígenas dadas aos 

municípios circunvizinhos: Curaçá, Jaguarari, Chorrochó, Macururé, Jeremoabo e 

Cocorobó. Segundo ditos populares, Uauá, que significa pirilampo na língua tupi, 

recebeu este nome, em virtude da grande quantidade de vagalumes existentes na 

localidade.  

A fazenda foi vendida a Pedro Rabelo de Alcântara, transferindo-a a Francisco 

Ribeiro que, por sua vez, a transformou em povoação, mandando construir casas 

para alojar os colonos e tropeiros que por ali chegavam atraídos pelas inúmeras 

vantagens que “a nova” terra oferecia. Francisco Ribeiro casou-se com D. Joana 

Rodrigues e o casal teve três filhos, sendo o mais velho Berlamino José Ribeiro, 

professor primário: ocupava a cadeira de ensino no povoado que começava a evoluir. 

Ligava-se a essa família, por parentesco e afinidade o coronel João Borges de Sá, 

que muito ‘colaborou’ para o “desenvolvimento” do arraial e, principalmente sua 
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emancipação política, quando se desmembrou do município de Monte Santo. 

Em novembro de 1896, o povoado de Uauá, serviu de base a uma 

Companhia do 9º Batalhão de Infantaria do Exército Nacional, que rumava para 

Canudos, comandada pelo 1º tenente Manoel Pires Ferreira. Portanto, Uauá foi 

palco da primeira batalha da Guerra de Canudos, acontecimento conhecido por todo 

Brasil.  

 

Figura 4 -  Local onde ocorreu a primeira batalha da Guerra de Canudos – Praça da Bandeira – Uauá 
- Bahia 

 
Fonte: www.umbuzada.com.br 

 
Em 9 de julho de 1926, Uauá obteve a sua autonomia político-administrativa 

por meio da Lei 1.866/1926, pela qual a localidade foi emancipada de Monte Santo e 

tornou-se município. 

Outro importante acontecimento que marcou a história de Uauá, foi a 

passagem da Coluna Prestes, deixando rastros de pavor no ano de 1927. Logo 

depois, em 1928, foi trincheira de Lampião e seus cangaceiros; além das “Volantes” 

que os perseguiam, as quais eram mais temidas pela população do que os próprios 

cangaceiros. 

Uauá foi destaque também de vultoso fato histórico nacional. O meteorito do 

Bendegó foi encontrado no município de Uauá no século XVIII pelo menino 

Domingos da Motta Botelho, que pastoreava o gado em uma fazenda, hoje 

conhecida como Fazenda Bendegó da Pedra, quando Uauá ainda era distrito de 

Monte Santo. É o maior meteorito já encontrado em solo brasileiro.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.umbuzada.com.br/
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Figura 5 - Meteorito de Bendegó  na margem do riacho Bendegó, Uauá - Bahia 

 
Fonte:  museunacional.ufrj.br 

 

O meteorito Bendegó estava exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro 

desde 1892, onde ficava na Sala de Entrada do Museu como um dos itens mais 

importantes do acervo, até o episódio do incêndio em setembro de 2018, quando foi 

destaque no noticiário por ter sido um dos poucos itens que escaparam intacto da 

tragédia. 

Figura 6 -  Meteorito de Bendegó em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro  

 
Fonte:  museunacional.ufrj.br 

 
 

5.1.3 Caracterização do município 

 

Uauá apresenta, segundo o censo de 2010, uma área de 3.035,24 

quilômetros quadrados de área. Possui uma população total de aproximadamente 

24.294 habitantes, sendo que 10.761 habitantes fazem parte da população urbana e 

13.533 representam a população da zona rural,  uma densidade populacional de 

quase 8.11 habitantesor quilômetro quadrado, segundo último censo do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010.  
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Figura 7 - Mapa Geográfico do município de Uauá – Bahia 

 
Fonte: Arquivo pessoal de Robson Rodrigues 

 

Sua estrutura geográfica está organizada em onze microrregiões: Sede de 

Uauá e comunidades aos arredores, Região de Barriguda, Região de Caratacá, 

Região de Riacho de Pedras, Região de Sítio do Tomás, Região de São Paulo, 

Região de Lagoa do Pires, Região de Pedra Grande, Região de Caldeirão do 

Almeida, Região de Serra da Canabrava e Região de Curundundum. 

É uma localidade que apresenta vários pontos turísticos, a exemplo da Serra 

do Jerônimo, Gruta do Jerônimo, Rio Vaza Barris, Sítio Arqueológico dos Picos, 

Pedra do Índio e Pedra Riscada, sendo que os três últimos foram oficializados como 

Patrimônio Arqueológico do Estado da Bahia. 

Sua economia é baseada na criação de caprinos e ovinos, na agricultura 

familiar e na agricultura de subsistência. O setor primário representa a principal 

atividade econômica da região sendo o maior empregador. A produção agropecuária 

é vocação natural da área polarizada por Uauá, detentora de solos com alto 

potencial agrícola.  

Detentora de numeroso rebanho de caprinos e ovinos totalizando, segundo 

dados do IBGE, 122.764 caprinos e 103.458 ovinos, classificando Uauá como 3º 

maior produtor do Território do Sertão do São Francisco, fato este que fez com o 

município recebesse o título de “Capital do Bode”.  

Nos últimos anos, foram implementados programas de capacitação e 
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assistência na área do semiárido, através da  Cooperativa Agropecuária Familiar de 

Curaçá, Uauá e Canudos  (COOPERCUC), criada em 2004, formada por 271 

cooperados em 20 comunidades e apoiada pelo Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA) através de projetos nas cidades de Curaçá, Uauá 

e Canudos (PRO-CUC), com uma contribuição relevante na geração de empregos 

por meio das minifábricas de processamento de umbu, maracujá do mato e outras 

frutas típicas da região, através da linha Gravetero, a cooperativa comercializa seus 

produtos nos mercados  do Brasil e exporta para Itália, França e Áustria. Esta 

iniciativa aumentou a renda de produtores uauaenses. Estes investimentos fizeram 

com que o PIB (Produto Interno Bruto) do município subisse para R$ 139.320.000,00. 

A renda per capita atualmente está em R$ 325,70 fato determinante para a melhoria 

da qualidade de vida de boa parte da população. 

 

Figura 8 - Novas instalações da COOPERCUC – Uauá – Bahia 

 
Fonte: http://www.coopercuc.com.br 

 
No entanto, Uauá ainda não dispõe de uma rede de esgotamento sanitário e 

saneamento básico. O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é de 0.605, 

segundo o IBGE, 2010. 

Quanto ao aspecto de desenvolvimento tecnológico o município dispõe de 

cobertura de duas operadoras de telefonia celular. Possui também  dois provedores 

de acesso à Internet. 

Quanto aos aspectos educacionais, segundo dados de 2014 do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP –   Uauá atende um total de 

6.960 alunos, sendo que  3.505 pertencem à rede municipal de ensino e 3.455 à 

rede estadual. Estes alunos estão distribuídos em escolas municipais e colégios 

http://www.coopercuc.com.br/


66 
 

estaduais na sede e no interior do município. O Índice de Desenvolvimento da 

Escola Básica – IDEB – apresentado pelo município de Uauá no ano de 2015 foi de 

4,7.  

 Uauá também conta com o Centro Territorial de Educação 

Profissional (CETEP) Sertão do São Francisco II, que atende uma média de 500 

alunos e oferece os seguintes cursos: Agropecuária, Agroecologia, Administração, 

Informática e Nutrição. 

 

5.1.4 Riqueza Cultural do Município 

 

Quanto à tradição cultural, são várias expressões que fazem parte do nosso 

município, como por exemplo, o Reisado, a Roda de São Gonçalo, Terno Cigano e 

em destaque a Festa de São João com as Bandas de Pífano, a Entrega de Ramos, 

a Alvorada, a Passeata e o Dia dos Vaqueiros. 

 

Figura 9 - Reisado na Igrejinha do Senhor do Bonfim em Uauá – Bahia 

 
Fonte: www.umbuzada.com.br 

 
 

O Reisado é uma tradição centenária em Uauá, foi trazido para o Brasil pelos 

portugueses ainda no século XIX. Em nossa cidade, como em outras partes do 

Brasil a folia de Reis recebe suas próprias características, uma festa religiosa 

adotada pela cultura popular brasileira.  

Uauá possui seus defensores culturais, os Rudelas, como são conhecidos 

pela população uauaense. São os filhos e netos de Auto Barbosa,  ícone do São 

João de Uauá, que tentam com sua arte e música, manter viva essa tradição que 

vem desde a época do pai de Auto Barbosa, Vicente José Barbosa. 
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A Festa de São João de Uauá teve o seu início com a construção da Igreja 

Matriz, com a adoção de São João como padroeiro do município. As festas antes 

realizadas na igrejinha de Senhor do Bonfim como os leilões, passaram a serem 

realizadas na frente da nova igreja e assim começou os festejos de São João em 

Uauá. 

 

Figura 10 - Passeata em frente à igreja matriz de Uauá - Bahia 

 
Fonte: www.umbuzada.com.br 

 

Com o passar do tempo a festa cresceu, adquirindo suas próprias 

características como as tradicionais Alvoradas, Passeatas e Entrega de Ramos, que 

começaram por volta de 1945, com Auto Barbosa, Seu Anísio, Chico Dorope, 

Manoel de Senhora, Jonas Cabaça, entre outros. 

 

Figura 11 - Alvorada nas ruas de Uauá - Bahia 

 
Fonte: www.umbuzada.com.br 
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O São João como conhecemos hoje, com a festa na praça, começou com 

Veinho, que fazia o forró nos clubes até 1977. Foi quando em uma noite de São 

João, saiu do clube e levou o povo para a praça tocando até o sol raiar em um palco 

anexado aos fundos da Igreja. Atualmente, são vários artistas da terra que 

enriquecem os festejos juninos com apresentações culturais: BGG (cordelista), 

Chico Mocó (humorista), Gildemar Sena (poeta e artista plástico), Renan Mendes, 

Cavachão, Zé de Auto, Nilton Freiras, Débora e Lulu, Cláudio Barris, Zé de Juá, 

Marcos Canuto, Piuli, dentre vários outros cantores da região. 

 

Figura 12 - Desfile dos vaqueiros 

 
Fonte: www.umbuzada.com.br 

 

 

As festividades juninas reúnem comemorações religiosas e culturais. Durante 

o período de 15 a 24 de junho é realizado o novenário em homenagem ao padroeiro 

São João Batista. Cada dia é de responsabilidade de um grupo de moradores. 

Destaca-se o dia dos vaqueiros em que é realizada uma extensa programação na 

qual tem como momento principal a Missa dos Vaqueiros e a passeata logo após a 

missa. 
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Figura 13 - BGG da Mata Virgem locutor do Programa “O Berro do Bode – Prego Batido e Ponta 
Virada, Oxente seu Minino!” 

 
Fonte: www.radioluzdosertaofm.com.br 

 

 

Os artistas regionais BGG da Mata Virgem, Cláudio Barris e Chico Mocó 

apresentam na Rádio Comunitária Luz do Sertão FM um programa de rádio 

intitulado “O Berro do Bode – Prego Batido e Ponta Virada, Oxente seu Minino!” com 

a finalidade de resgatar a cultura local. Tais iniciativas são de fundamental 

importância para o desenvolvimento sociocultural do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioluzdosertaofm.com.br/
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6 PRODUTO EDUCACIONAL: PALAVREADOS DA TERRA DOS PIRILAMPOS – 

GLOSSÁRIO REGIONAL DE UAUÁ - BAHIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se o processo de elaboração e utilização do 

produto educacional. Para elaboração do produto educacional, programaram-se 

quatro etapas: 

Na etapa um, definiu-se a forma para iniciar a elaboração do Glossário 

Regional foi a coleta de dados através de gravações de entrevistas semiestruturadas.  

Na etapa dois, iniciou-se a construção do glossário a partir da transcrição das 

gravações e da compilação desses dados com a fala autêntica dos informantes, com 

os quais elaborou-se um banco de dados com termos regionais que foram 

identificados e analisados para a construção do glossário. 

Na etapa três, realizou-se o planejamento da aplicação do produto 

educacional. 

Na etapa quatro, aplicou-se o produto educacional a professores do Centro 

Territorial de Educação Profissional - Sertão do São Francisco II – CETEP – SSF II, 

além de representantes de alunos, pais, comunidade e um assessor da SUPROT-BA 

(Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia).   

 

6.1 Etapa um: Realização das entrevistas  

 

Os sujeitos-participantes da pesquisa foram compostos por aproximadamente 

50 (cinquenta) homens e mulheres, moradores do município de Uauá – Bahia, com 

faixa etária de 18 a 70 anos e escolarização diversificada (desde pessoas não 

alfabetizadas até possuidores de Ensino Médio completo). 

A primeira abordagem aconteceu principalmente às segundas-feiras, durante 

a feira livre do município. Esta escolha se deu pelo fato de que o dia de feira é o 

momento de encontro dos moradores das várias microrregiões de Uauá.  

Ao ser convidado a fazer parte da pesquisa, o sujeito-participante foi 

informado que o mesmo iria conceder entrevista de aproximadamente 15 (quinze) 

minutos, com registro de voz e que o estudo proposto contemplaria os requisitos 

éticos previstos na legislação atual (anonimato, confiabilidade, participação 

voluntária).  

Durante o convite, foram agendados data e horário para que se pudesse 



71 
 

esclarecer todos os passos da entrevista: 

 Explicação sobre o objetivo e a importância do projeto para a educação do 

município; 

 Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice B), 

assim como esclarecimento sobre qualquer dúvida em relação ao documento; 

 Após o consentimento por parte do entrevistado, marcação de dia e hora para 

realização da entrevista.  

 Realização da entrevista semiestruturada seguindo um roteiro de perguntas 

que motivaram os informantes a falarem de maneira espontânea, sobre 

questões relacionadas à própria comunidade, à família, ao trabalho, à infância, 

à cultura local, de acordo com apêndice C. 

 

6.2 Etapa dois: Construção do Glossário 

 

Após a coleta de dados, através de gravações das entrevistas 

semiestruturadas, foi realizada a transcrição de todos os áudios coletados, conforme 

apêndice F. A partir do material transcrito, destacou-se os verbetes regionais, 

organizou-se a compilação dos dados coletados com a fala autêntica dos 

informantes. Em seguida, elaborou-se um banco de dados com termos regionais. 

A análise dos verbetes foi desenvolvida por meio da conexão com a carga 

cultural ligada ao léxico do sertão, ideia trabalhada pela autora Lúcia Maria de 

Assunção Barbosa (2009), no conceito de lexicultura. 

A organização da capa contém importantes símbolos do município: 

- O forró – representação dos festejos juninos – festa do padroeiro da cidade; 

- O mandacaru – representação da caatinga; 

- O peba – representação da fauna da região; 

- O umbuzeiro – uma das maiores representações do sertão; 

- O título: palavreados (termo regional para se referir a palavras diferentes, 

bonitas); 

- Terra dos Pirilampos – um dos títulos pertencentes a Uauá. 
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Figura 14 - Capa do Produto Educacional 

 
Fonte - Elaboração própria (2019) 
 

A estruturação inicial do glossário é composta por uma apresentação com 

breve relato sobre a pesquisa e exposição de onze abreviaturas empregadas para 

identificar as categorias gramaticais: (s.m. substantivo masculino / s.f. substantivo 

feminino / s.comp. substantivo composto / adj. adjetivo / art. artigo / comb. – 

combinação / contr. – contração / prep. preposição / v. verbo / interj. Interjeição / adv. 

advérbio / loc. locução). 

Figura 15 - Abreviações contidas no Glossário Regional de Uauá – BA 

 
Fonte - Elaboração própria (2019) 
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O glossário é formado por 923 (novecentos e vinte e três) verbetes e 64 

(sessenta e quatro) ditos regionais, coletados por meio da valiosa contribuição dos 

moradores do município de Uauá – Bahia.  

Os ditos populares são representados por frases curtas que transmitem 

experiências e conhecimentos sobre a vida, passando de geração para geração no 

formato de conselhos e advertências. São utilizados em situações do dia a dia dos 

falantes e nos mais diversos locais, independentemente da idade, da escolaridade e 

da classe social. Já os verbetes coletados foram analisados por meio da lexicultura, 

reiterando que, neste produto educacional, o léxico registra a realidade vivida pela 

população uauaense, representando o vocabulário dessa comunidade, seus valores 

e crenças, levando esta nomeação para futuras gerações, documentando sua 

existência para a história. 

Os verbetes apresentam, a depender do contexto, uma ou duas acepções 

(polissemia). Todas as definições utilizadas no glossário foram dadas pelos próprios 

participantes da pesquisa e nessas definições buscou-se o uso de linguagem 

simples, clara e objetiva.  

 
Figura 16 - Amostragem de uma página do Glossário Regional de Uauá 

 
Fonte - Elaboração própria (2019) 
 

Alguns verbetes apresentam a representação imagética através de fotografias. 

Esse recurso foi empregado com o objetivo de auxiliar a compreensão do verbete 
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por parte dos usuários. 

 
Figura 17 - Página com representações imagéticas dos verbetes 

 
Fonte - Elaboração própria (2019) 

 

A representação gráfica de alguns verbetes, bem como de alguns exemplos, 

foge às regras ortográficas a fim de retratar com maior fidelidade a pronúncia da 

população uauaense. 

A estruturação dos elementos de composição dos verbetes foi realizada da 

seguinte maneira: 

 
 
  

 
 

↓ 
 
 
 
 
 
 

Por fim, os verbetes foram organizados através de cinco campos semânticos: 

TRABALHO, FAUNA/FLORA, CORPO HUMANO/COMPORTAMENTO, SAÚDE, 

EXPRESSÕES INTERJEITIVAS: 

VERBETE =  
ENTRADA + categoria gramatical + definição + contexto. 

 

ADULAR – v. Agradar, bajular. Uso: A senhora faz é adular seus 
netos. 
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Após a conclusão da estruturação do glossário, foi realizada a diagramação e 

a impressão, para a aplicação do produto educacional, assim como a 

disponibilização da versão digital para uso de professores e alunos. 

 

6.3 Etapa três: Planejamento da utilização do produto educacional 

 

Para a apresentação do produto educacional pesquisou-se uma Unidade 

Escolar em que trabalhasse com Educação Profissional e Tecnológica – EPT, no 

município de Uauá – Bahia. Diante disso, escolhemos o Centro Territorial de 

TRABALHO 
CÔCHO – s.m. Recipiente utilizado para colocar comida para os 

bichos. Uso: Já lavou o côcho da criação? 
 

FAUNA / FLORA 
TEIÚ – s.m. 1. Lagarto, 2. Pessoa surda. Uso: 1. Viu um teiú perto 

de casa. 2. Ei, me ouça, teiú. 
FAVELA – s.f. Árvore de pequeno porte com espinho que causa 

alergia. Uso:  Encostou o braço no espinho de favela. 
 

CORPO HUMANO / COMPORTAMENTO 
GOELA – s.f. Garganta. Uso: Ficou com a goela seca de tanto 

falar. 
TIRAR O COURO – loc. (v.+art.+s.m.) Explorar ou maltratar 

alguém. Uso: Ele não fica com um funcionário porque quer tirar o 
couro de todo mundo. 

 

SAÚDE 
GÔGO – s.m. Tosse com secreção. Uso: Meu menino não 

melhora desse gôgo. 
LATEJAR – v. Palpitar, pulsar. Uso: Essa ferida tá latejando. 

 

EXPRESSÕES INTERJEITIVAS 
VÔTE – interj. Expressão que demonstra indignação. Uso: Vôte, 

parece que eu amanheci ideado hoje. 
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Educação Profissional – SSF II – Antônio Conselheiro. A escolha dessa unidade de 

ensino ocorreu devido ao intenso trabalho social que desenvolve na comunidade, 

tendo em vista que são inúmeros projetos de intervenção desenvolvidos por 

estudantes e educadores. 

 
Figura 18 - Centro Territorial de Educação Profissional – Sertão do São Francisco II 

 
Fonte – Arquivo pessoal 

 

Sendo assim, fizemos a proposta de apresentação do Glossário Regional de 

Uauá à Diretora do CETEP – SSF II, Profª Mariluce Oliveira Cardoso e ao Diretor 

Pedagógico Prof. Saulo Andrade. Mostramos que o trabalho desenvolvido através do 

uso de um glossário regional poderia propiciar inúmeras contribuições na área do (a) 

léxico/semântica, dentre elas, destacamos: a ampliação de vocabulário e das 

estruturas lexicais/sintáticas; a compreensão de estruturas sintáticas (novas 

expressões de uso da língua) e ganho da carga sígnica / semiológica de termos da 

língua. Através do acesso a um glossário regional, o aluno poderia romper a visão 

limitada sobre a língua, possibilitando desenvolvimento do seu universo de 

entendimento, seu horizonte de expectativas.  

Após a exposição sobre os benefícios socioeducativos trazidos pela 

utilização do Glossário Regional, ambos Diretores aprovaram a apresentação no 

Centro Educacional. Agendamos a apresentação para o primeiro dia da Jornada 

Pedagógica, momento ideal para a explicação do Produto Educacional, haja vista 

que além dos docentes, estariam presentes também um representante dos alunos, 

um representante dos pais, um representante da comunidade e um assessor da 

SUPROT (Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia). 

Após o contato com a Direção do CETEP, sentiu-se a necessidade de 

elaboração de um roteiro que norteasse a apresentação. Para tanto, foram 
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produzidos slides contendo o objetivo e importância do Produto Educacional, bem 

como as inúmeras contribuições, não apenas para estudantes da EPT, mas para 

toda comunidade uauaense. 

Providenciou-se a disponibilização de 10 (dez) exemplares do Glossário 

Regional de Uauá para que após a exposição os docentes pudessem manusear e 

analisar o PE. 

Elaborou-se, ainda, uma ficha de avaliação do Produto Educacional, para que 

os participantes expusessem suas impressões sobre a viabilidade de uso do 

Glossário Regional de Uauá no Centro Educacional. 

 

6.4 Etapa quatro: Utilização do produto educacional  

 

Palavreados da Terra dos Pirilampos – Glossário Regional de Uauá – Bahia, 

foi aplicado no Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São 

Francisco II - Antônio Conselheiro, localizado na Avenida João Borges de Sá, S/N, 

na cidade de Uauá BA, dentro do Território do Sertão do São Francisco. Recebeu o 

primeiro nome de Colégio Estadual Antônio Conselheiro em homenagem a Antônio 

Conselheiro, vulto histórico, exemplo de luta, coragem e, principalmente, resistência, 

que defendia o sonho de construção de uma sociedade igualitária, acima de tudo. 

Nesse sentido, espera-se que todos aqueles que passarem por essa instituição 

tenham em Antônio Conselheiro, um exemplo a seguir, saibam lutar pelos seus 

sonhos, seus direitos, sem jamais desanimar.  

Em outubro de 2012, o Colégio foi transformado em um Centro Territorial de 

Educação Profissional, o segundo da região. A missão do CETEP é fazer uma 

mediação para uma prática social global, a partir de um serviço educativo de 

excelência, em um ambiente integrativo, contextualizado com a sua realidade e 

participativo, que seja capaz de formar profissionais e agentes de mudança, 

capacitados, críticos e conscientes do seus direitos e deveres, que atuarão na região 

do semiárido e do território do Sertão do São Francisco. Já a visão desta Unidade 

Escolar é a de ser uma escola de referência a nível territorial, pelo sucesso 

acadêmico e profissional dos seus alunos, baseado na integração da comunidade 

aos saberes e valores contidos em uma educação de qualidade, a ciência, ao 

trabalho e a cultura.  

O CETEP – SSF II está preocupado em contribuir na amenização de 
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problemas vividos pela comunidade e por isso tem grande participação social na 

região através da aplicação de projetos de intervenção. Nos últimos anos, 

desenvolveu projetos com os seguintes temas: Acidentes com Triturador Forrageiro 

na Cidade De Uauá – BA e Regiões Circunvizinhas (Eixo Segurança do Trabalho), 

Água como componente vital (Eixo Ambiente e Saúde), A Influência das Novas 

Tecnologias nos Processos Produtivos de Energia e no Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos do Planeta (Eixos Comunicação e Informação), Estratégias de 

Conservação do Bioma Caatinga na Cidade de Uauá (BA) (Eixo Gestão e Negócios). 

Tendo em vista a preocupação social do CETEP – SSF II, escolheu-se essa 

unidade de ensino para apresentar e disponibilizar o Glossário Regional para ser 

utilizado como material de apoio em atividades interdisciplinares inseridas nos 

projetos de intervenção junto à comunidade de Uauá, como também durante as 

aulas em que os estudantes poderão tornar-se multiplicadores dos termos alocados 

no glossário.  

Durante a apresentação do Produto Educacional participaram 24 (vinte e 

quatro) pessoas, 20 (vinte) professores, um representante de aluno, uma mãe 

(representante dos pais), um representante da comunidade e um assessor do 

SUPROT (Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica). 

Os vinte professores das disciplinas da Base Curricular Comum e das 

disciplinas das áreas técnicas dos Eixos Ambiente / Saúde, Comunicação / 

Informação e Gestão / Negócios, lecionam para aproximadamente 800 (oitocentos) 

alunos nos três turnos: matutino, vespertino e noturno.  

A apresentação do Glossário Regional de Uauá aconteceu no primeiro dia da 

Jornada Pedagógica da Rede Estadual da Bahia do CETEP SSF II – Uauá - BA. 

Para esse fim, foram utilizados 4 (quatro) horas/aula para aplicação do produto 

educacional, sendo assim distribuídas: 1) apresentação da justificativa, objetivos do 

glossário, 2) exposição da estruturação do produto educacional e amostragem dos 

termos e ditos populares que compõem o glossário, assim como sugestões de sua 

utilização, 3) momento para análise do produto educacional, 4) avaliação do produto 

por parte dos docentes e dos demais participantes. 

 

1) apresentação da justificativa, objetivos do glossário. 

 

Para facilitar a exposição do assunto, realizou-se uma breve apresentação, 
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por meio de slides, sobre a justificativa, o objetivo e as possíveis contribuições 

socioeducativas propiciadas ao município através da adoção do Glossário Regional 

de Uauá. Em seguida, exibiu-se o mapa do município com suas dez microrregiões e 

o plano de desenvolvimento do produto educacional com o panorama das atividades 

realizadas durante a pesquisa. 

 

Figura 19 - Mapa Geográfico de Uauá contendo as dez microrregiões do município 

 
Fonte: Arquivo Pessoal de Robson Rodrigues 
 

 

2) exposição da estruturação do Produto Educacional e amostragem dos termos e 

ditos populares que compõem o glossário, assim como sugestões de sua utilização. 

 

Realizou-se a explanação detalhada sobre a estruturação do Glossário, 

apresentando os elementos de composição dos verbetes, acompanhados de alguns 

exemplos de polissemia e as diferentes acepções a partir de contextos distintos. 

Exibiram-se os cinco campos semânticos e amostragem de alguns verbetes e ditos 

populares. Esclareceu-se, ainda, que a disponibilização do glossário será feita de 

duas maneiras: os alunos terão acesso ao produto educacional em versão digital e 

os professores receberão versões impressas. No entanto, foi feita ao assessor da 

SUPROT solicitação de recursos por parte da Secretaria de Educação e Cultura da 

Bahia (SEC –BA) para algumas versões impressas também para estudantes. 
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Figura 20 - Apresentação Palavreados da Terra dos Pirilampos – Glossário Regional de Uauá  

 
Fonte – Arquivo pessoal 

 
Figura 21 – Apresentação do Palavreados da Terra dos Pirilampos – Glossário Regional de Uauá 

 
Fonte – Arquivo pessoal 

 
 

3) momento para análise do Produto Educacional. 

 

Após a apresentação, foram disponibilizados exemplares impressos do 

Glossário Regional de Uauá para que os docentes e demais participantes, 

organizados em pequenos grupos, fizessem a apreciação, análise e discutissem a 

viabilidade do PE na prática docente do Centro Territorial de Educação Profissional.  
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Figura 22 - Organização dos grupos para análise e avaliação do glossário 

 

 
Fonte – Arquivo pessoal 
 

 
4) avaliação do Produto Educacional. 

 

Para avaliação do produto educacional, coletaram-se dados por meio de duas 

fontes: dos representantes dos segmentos pais, alunos, comunidade e SUPROT 

através de análises orais a partir de três questionamentos sobre as impressões 

relativas ao uso do glossário nas escolas (conforme apêndice D) e dos docentes 

participantes através de questionários de análise sobre a viabilidade de utilização do 

produto por parte de professores e estudantes do Centro de Ensino. Para elaborar 

as questões aplicadas aos docentes, pensou-se sobre a funcionalidade e 

aplicabilidade do material nas aulas e nos projetos de intervenção. O questionário foi 

dividido em três questões objetivas e duas questões dissertativas, cujo objetivo foi 

fazer com que os professores não ficassem presos às questões fechadas e tivessem 

liberdade de expor elementos outros que não foram contemplados nas questões 

objetivas, conforme apêndice E.  
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7 A VOZ DOS PROFESSORES E DA COMUNIDADE -  ANÁLISE DOS 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo trata da análise dos dados coletados juntos aos 

representantes  de alunos, pais, comunidade, SUPROT e  professores  que atuam 

na EPT do Centro Territorial de Educação Profissional do Sertão do São Francisco II, 

a fim de avaliar a funcionalidade do produto educacional: Palavreados da Terra dos 

Pirilampos – Glossário Regional de Uauá – Bahia, no processo de ensino de 

conteúdos de Língua Portuguesa como também das disciplinas técnicas que 

compõem a matriz curricular da Educação Profissional e Tecnológica do CETEP- 

SSFII. 

 

7.1 Produto Educacional: Glossário Regional de Uauá 

 

O Produto Educacional concebido e retratado nesta dissertação se refere ao 

Glossário de Termos Regionais de Uauá - Bahia, disponibilizado em formatos 

impresso e principalmente virtual, o qual atende integralmente os requisitos da 

CAPES por ser um material didático pedagógico que contribuirá com o processo de 

ensino-aprendizagem de alunos da Educação Profissional e Tecnológica do sertão 

baiano favorecendo a documentação através de registro escrito do dialeto da região 

para que, com o passar dos anos, o registro oral não seja perdido e assim parte da 

história do povo uauaense não seja esquecida, além da ampliação de vocabulário e 

das estruturas lexicais/sintáticas da região; da compreensão de estruturas sintáticas 

(novas expressões de uso da língua) e do ganho da carga semiológica de termos da 

língua por parte de professores e alunos que farão uso do PE. A seguir são 

apresentados os relatos de professores e representantes de alunos, pais e 

comunidade, acerca do Glossário de Termos Regionais de Uauá. 

 

7.2 Avaliação do Produto Educacional 

 

Nesta seção, apresenta-se a exposição das impressões dos representantes 

dos vários segmentos escolares, além da análise dos resultados das respostas 

dadas pelos docentes, levando em consideração as categorias e objetivos da 

pesquisa. 
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7.2.1 Análise qualitativa - Apresentação dos comentários  

 

Após a análise do produto educacional, solicitou-se aos representantes da 

comunidade, da escola (mãe e aluno) e ao assessor da SUPROT, que 

apresentassem suas impressões sobre o glossário de termos regionais orientados 

por meio de um roteiro de perguntas, conforme apêndice D. Para facilitar a análise 

das respostas e preservar a identidade dos participantes, os quatro representantes 

foram divididos em R1 (Representante dos alunos), R2 (Representante dos pais), R3 

(Representante da comunidade) e R4 (Representante da SUPROT). Foi feita uma 

análise qualitativa das respostas através de um tratamento analítico das falas. 

O quadro nº 01 apresenta as respostas dadas pelos respondentes ao primeiro 

questionamento.  

Quadro 01 - Você considera importante a existência e utilização de um glossário com termos 
específicos de Uauá? Justifique.  

REPRESENTANTES RESPOSTAS 

R1 “Sim. Esse glossário vai fazer a gente entender mais a fala 
do povo daqui. Nunca tinha visto um livro que fosse daqui 
de nosso lugar. Tem até colegas da gente que fala coisas 
diferentes que nós não entende. Então vai ajudar muito. ” 

R2 “Com certeza. Este estudo na escola vai ser muito 
importante para que nossos filhos conheçam a linguagem 
das várias regiões daqui.   Vou até dar um exemplo. Agora 
nas férias, fomos passar uns dias na casa de mainha, na 
roça. Um dia meu filho chegou agoniado me perguntando o 
que era uma arupemba. Antes de responder eu perguntei 
por quê. Então ele disse: ‘Vóinha mandou eu pegar uma 
arupemba ligeiro, mas eu não sei o que é.’ Então eu 
respondi que era uma peneira. Ele admirado falou: ‘Mas é 
só isso? Pensei que fosse um negócio estranho’. Foi uma 
graça. ” 

R3 “Sim. Este material será muito útil, não só nas escolas, mas 
até em outras situações daqui de Uauá. Como todos 
sabemos, recebemos vários profissionais de outras cidades 
para desenvolverem trabalhos na área da saúde, da 
agropecuária, entre outras áreas. Esse livro será de grande 
valia para esses profissionais se comunicarem de forma 
mais fácil com a população local. ” 

R4 “É muito importante a disponibilização deste glossário para a 
escola, especificamente para os estudantes da EPT. Será 
um instrumento de valorização da cultura regional. Está 
diretamente ligada aos objetivos da Secretaria de Educação, 
a qual prega o reconhecimento da identidade e da história 
de cada território baiano. ” 

 Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos participantes, 2019 
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Observa-se pelas falas dos participantes no quadro nº 01 que todos 

consideram importante a existência e utilização de um material didático com termos 

regionais de Uauá. R1 e R2 relatam que um glossário contribui com a aprendizagem 

e com o conhecimento dos diversos falares, sendo que R1 ainda ressalta não ter 

conhecimento de nenhum material educativo específico do município, deixando claro 

ser um produto pioneiro na região. R3 afirma que o glossário dará grande 

contribuição para a comunicação, além de transcender o ambiente escolar, pois 

poderá ser utilizado por inúmeros profissionais de diversas áreas, auxiliando-os na 

conversação junto à população uauaense. R4 destaca a importância do Produto 

Educacional na valorização da identidade da população do município. 

Os quadros nº 02 e nº03 apresentam as respostas da segunda e terceira 

questões. 

 

Quadro 02 - O Glossário Regional de Uauá favorece a compreensão dos termos locais? 

REPRESENTANTES RESPOSTAS 

R1 “É bem fácil de entender e ainda tem as 
fotos que nos ajuda”. 

R2 “Gostei muito das explicações, dá para 
esclarecer muito as dúvidas. ” 

R3 “Há muita clareza e objetividade nos 
conceitos. A apresentação dos exemplos 
e das fotos deixa bem clara a 
compreensão das palavras. ” 

R4 O produto apresenta ótima organização, 
os exemplos de uso estão bem 
colocados e a legenda está clara. ” 

Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos participantes, 2019 

 

Todos os respondentes (100%) consideram que o glossário regional favorece 

a compreensão dos termos locais. R1 e R2 afirmam que os termos do glossário 

esclarecem e facilitam o entendimento. R2 e R3 mencionam que os termos são mais 

fáceis de entender, pois há um recurso visual e R4 atesta que com o glossário, o 

entendimento das palavras é claro. 
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Quadro 03 - Quais são as contribuições do glossário na aprendizagem dos conceitos regionais para 
os estudantes uauaenses? 

 

REPRESENTANTES RESPOSTAS 

R1 “Os alunos vão gostar muito. O 
conhecimento das palavras da nossa 
região vai desenvolver, vai ser uma 
oportunidade de aprender mais”. 

R2 “Vai ajudar os alunos a conhecer as 
novas palavras e também para os 
professores pode facilitar a usar os 
termos daqui”. 

R3 “São muitos benefícios. Os alunos terão 
maior interesse nas matérias que 
trabalham história, cultura e linguagem. 
Além do registro escrito da linguagem da 
nossa região”. 

R4 “Nota-se inúmeras contribuições, desde 
os professores na sala de aula com o 
trabalho de palavras típicas da 
localidade até o uso por futuros 
profissionais no exercício de suas 
funções durante o estágio”.  

Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos participantes, 2019 
 
 

Conforme quadro 03, todos os respondentes afirmaram que o Glossário 

Regional de Uauá contribuirá com a aprendizagem. R1 e R2 mencionaram que o PE 

dará grande contribuição na aprendizagem dos estudantes. Segundo R3, o glossário 

ajudará não somente a aprendizagem em sala de aula, mas também em outras 

situações comunicativas, além de contribuir na documentação linguística da região. 

R4 colocou que o glossário pode ajudar os futuros estagiários no desenvolvimento 

das atividades, pois os termos específicos de determinadas regiões do município 

são desconhecidos e com o uso do glossário, a comunicação se tornará mais fácil.  

 

7.2.2 Análise dos dados dos docentes  

  

Vinte professores do Centro Territorial de Educação Profissional – Sertão do 

São Francisco II, durante o processo de aplicação do produto educacional e após 

terem analisado o instrumento Glossário Regional de Uauá, participaram como 

respondentes de um questionário com questões objetivas e dissertativas. Todos os 

professores trabalham na mesma instituição de ensino com disciplinas do núcleo 

comum e da área técnica. A faixa etária está entre 25 a 67 anos. Todos os 
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professores têm formação na área em que atua, sendo que treze têm mais de 20 

anos de experiência e sete possuem menos de cinco anos de regência na EPT. 

Dentre os docentes participantes, dez são especialistas, três possuem mestrado e 

dois são mestrandos. O objetivo do questionário era saber se um material específico 

com termos regionais do município seria necessário, se os professores usariam tal 

material em suas aulas, se o PE contribuiria para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico dos professores, e ainda foi solicitado que os professores 

apresentassem as impressões gerais e algumas sugestões de uso do material. Para 

maiores detalhes, o apêndice E expõe o formulário respondido pelos docentes.  

A análise quantitativa é apresentada a partir das questões objetivas como 

também é realizada a análise qualitativa acerca das questões discursivas.  

 Já as falas/comentários dos professores sobre o glossário receberam um 

tratamento analítico.  

Para facilitar a compreensão e preservar a identidade, os professores que 

teceram comentários sobre o produto educativo foram nomeados em P1, P2, P3, P4 

e P5. 

O quadro nº 04 apresenta as opções de respostas e o percentual para a 

questão de número 1. 

 
Quadro 04 - Para você, existia a necessidade de um Produto Educacional para trabalhar os termos 
específicos do município? 

Opções Respostas 

Nº de Professores e % 

Não 01  (05%) 

Sim 17  (85%) 

Não respondeu 02  (10%) 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 
 

Verifica-se pelo quadro nº 04, que a maioria dos professores (85%) acredita 

haver a necessidade de um produto educacional específico para trabalhar termos 

específicos do município. Um deles (05%) declara não haver tal necessidade e dois 

(10%) abstiveram-se de responder.  

O quadro nº 05 apresenta os comentários para a questão número 1. 
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Quadro 05 – Há a necessidade de um Produto Educacional para trabalhar os termos específicos do 
município? 

P1 
 

P2 
 

P3 
 

“Com certeza. Achei 
ótima a ideia da 
construção de um 
material didático, 
especialmente em 
expressões regionais, 
visto que a maioria 
dessas expressões é de 
difícil entendimento para 
os alunos que não 
pertencem a esta 
região, principalmente 
devido à quantidade 
existente de significados 
variados”.   
 

“Sim, porque os alunos 
sempre encontraram 
muita dificuldade no 
entendimento de termos 
locais, justamente por 
falta de dicionários 
específicos para os 
termos desta localidade”.  
 

“A população uauaense, por 
vezes, utiliza um 
vocabulário próprio, muitas 
vezes difícil até mesmo para 
alunos da própria localidade 
compreenderem. A falta de 
glossários específicos para 
os termos locais acaba 
prejudicando a 
compreensão dos mesmos 
para os alunos porque não 
lhe é atribuído um 
significado significativo e 
consequentemente, não há 
aprendizagem efetiva”. 
 

Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos professores, 2019 

 
 

Em sua fala P1, realça o fato de muitos termos regionais serem de difícil 

compreensão para todos os alunos, especialmente àqueles que vêm de outras 

cidades, devido às variações de significados. A declaração do professor remete a 

fala de Isquerdo (2003) a qual observa que tratar da questão dos regionalismos 

implica levar em consideração a questão da norma linguística no nível lexical, o que 

nos remete à questão da variação. Assim, as marcas dialetais no âmbito do 

vocabulário de um grupo sócio-linguístico-cultural relacionam-se diretamente à 

variação espacial (regionalismos) e à variação temporal (arcaísmos). Segundo P2, a 

criação de um material específico para estudo de termos da região se justifica pela 

carência de produtos educacionais específicos para tal estudo. A fala de P2 é 

corroborada por Cardoso (1998) ao explicar que, diante do quadro histórico-social do 

Brasil, hoje, e a necessidade do conhecimento sistemático e geral da realidade 

linguística brasileira, torna necessário um ensino adequado ao caráter pluricultural 

do país e, por isso, estão a exigir um esforço coletivo na tentativa de concretizar 

estudos mais amplos que levem a esse conhecimento global. Conforme P3, a 

população uauaense utiliza um vocabulário próprio, difícil até mesmo para alunos da 

própria localidade e a falta de dicionários específicos para a região prejudica a 

compreensão dos alunos uauaenses, uma vez que nos dicionários utilizados pelas 

escolas locais não atribuem significado adequado ao contexto regional. A fala do 
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professor está de acordo com as explicações dadas por Barbosa (2009) segundo as 

quais “ os aprendizes deparam-se com um vocabulário que difere daquele ao qual 

estão habituados a utilizar e dominam. ”  

 O quadro nº 06 apresenta as respostas para a questão número 2. 
 

 Quadro 06 - Você utilizaria o Glossário Regional de Uauá em suas aulas? 

Opções Respostas 

Nº de Professores e % 

Não 02  (10%) 

Sim 18  (90%) 

Não respondeu - 
 Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 
Percebe-se pelas respostas dadas que a grande maioria dos professores 

(90%) estão dispostos a utilizar o glossário em suas atividades, enquanto que 

apenas uma pequena porcentagem (10%) não aceita o uso do produto educacional 

em suas aulas. 

O quadro nº 07 apresenta os comentários para a questão número 2. 

 

Quadro 07 – Você utilizaria o Glossário Regional de Uauá em suas aulas? 

P2 
 

P4 
 

P5 
 

“Eu acho que o glossário 
vai facilitar a 
aprendizagem dos 
alunos, uma vez que é 
também visual, através 
das fotos dos objetos, 
animais e vegetais, por 
isso certamente irá 
contribuir com o trabalho 
do professor”. 

“A utilização do glossário 
regional em aulas das 
disciplinas das turmas de 
agropecuária, irá 
favorecer a compreensão 
dos alunos de termos 
locais considerados 
desconhecidos por parte 
da juventude local, a 
analogia que poderá ser 
feita partindo do senso 
comum aos conceitos 
científicos irá promover 
no aluno uma 
aprendizagem 
significativa”.  
 

“O glossário facilitará a 
comunicação e 
compreensão do linguajar 
do homem do campo e 
será de grande valia para 
alguns conteúdos 
trabalhados em sala de 
aula, poupando tempo e 
contribuindo para o 
letramento e o respeito do 
falar do povo desta região, 
permitindo ao aluno 
compreender e expressar 
opiniões sobre o assunto”.  
 

Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos professores, 2019 

 
Com relação ao uso do Glossário Regional de Uauá nas aulas, a fala dos três 

professores foi uníssona, todos utilizariam e acreditam que seria uma ferramenta útil 

para colaborar com o trabalho docente, para favorecer a compreensão de conceitos 

de termos locais e contribuir com o respeito à diversidade linguística.  Segundo P2, o 
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glossário representa um facilitador da aprendizagem por apresentar um recurso 

visual por meio das imagens fotográficas. Atestando essa ideia, Tarallo (1994) afirma 

que a língua é o veículo linguístico de comunicação usado em situações naturais de 

interação social, do tipo de comunicação face a face, a qual necessita, ao estudá-la, 

de inúmeros recursos para representá-la e compreendê-la. P4 menciona o fato de o 

glossário regional facilitar a compreensão de termos complexos e fazer com que o 

aluno parta do senso comum aos conceitos científicos. Entende-se, dessa forma, 

que dentre os objetivos de se ensinar uma língua a seus falantes, está o 

desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, a capacidade do usuário de 

empregar adequadamente a língua nas diversas situações comunicativas (Travaglia, 

1997).  Segundo P5, o glossário regional contribuirá com o letramento favorecendo o 

entendimento e principalmente o respeito de expressões regionais. Essa ideia é 

atestada por Bagno (2007) que defende uma escola voltada para uma educação que 

abandone esse mito da “unidade” do português no Brasil e passe a reconhecer a 

verdadeira diversidade linguística de nosso país para melhor planejar suas ações 

junto à população amplamente marginalizada dos falantes das variedades não-

padrão. 

O quadro nº 08 apresenta as opções de respostas e o percentual para a 

questão de número 3.   

 
Quadro 08 -  O glossário de termos regionais apresentado contribuirá para o desenvolvimento do seu 
trabalho pedagógico?    

      Opções Respostas 

Nº de Professores e % 

Não 03  (15%) 

Sim 16  (80%) 

Não respondeu 01 (05%) 
Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 

Observa-se pelo quadro 08 que a maioria dos professores (80%) acredita que 

o glossário poderá contribuir para o trabalho pedagógico, enquanto que três 

docentes (15%) julgam que o uso do glossário não proporcionará contribuição 

pedagógica e um (05%) absteve-se em responder. 

O quadro nº 09 apresenta os comentários para a questão número 3. 
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Quadro 09 – O glossário de termos regionais apresentado, contribuirá para o desenvolvimento do seu 
trabalho pedagógico?      

    P3 

 

P4 

 

P5 

 

“Acredito que o glossário  
será um material de 
apoio muito importante, 
enriquecedor, facilitador e 
interessante tanto para 
os alunos quanto para o 
professor”.  
 

“É uma ferramenta  que 
pode servir como apoio 
didático pedagógico, 
propiciando a construção 
do conhecimento  
linguístico ”. 
 

“O glossário de termos 
regionais permitirá a 
incorporação de 
expressões específicas 
para alguns conceitos 
locais atribuindo-lhes 
significados, não se 
limitando a oralização. 
Trata-se de uma 
ferramenta importante para 
o desenvolvimento do 
pensamento abstrato que 
é muito utilizado no 
processo ensino-
aprendizagem”.   

Fonte: Elaboração própria com base nas falas dos professores, 2019 
 

  Os três professores concordam que o PE será um material valioso no 

trabalho pedagógico com alunos. Para P3, o material serve como um apoio 

aumentativo e facilitador tanto para os alunos como para o professor. Segundo P4 o 

material é uma ferramenta que favorece a construção do conhecimento linguístico. 

Defendendo essa ideia, Preti (2003), explica que a língua é um suporte da dinâmica 

social e que o conhecimento linguístico envolve além da atividade intelectual, a vida 

cultural, científica e literária, funcionando como um elemento de interação entre o 

indivíduo e a sociedade em que ele atua. Sendo assim, o entendimento da língua, 

necessita de uma profunda reflexão sobre a história e a cultura do indivíduo, 

proposta esta, representada no Glossário Regional de Uauá.  

Os quadros que seguem apresentam as respostas dos professores para a 

primeira questão discursiva. Para facilitar a análise da questão, as impressões 

apresentadas foram organizadas em quadros a partir do assunto abordado nos 

relatos dos professores acerca da questão 4 do questionário: Qual a impressão geral 

do Produto Educacional? Como os questionários não possuem identificação dos 

docentes, os relatos serão listados com diferenciação numérica. 

O quadro 10 expõe os relatos dos docentes sobre as possíveis contribuições 

do produto educacional no desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
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Quadro 10 – Contribuições do glossário para a prática pedagógica 

P1 Acredito que o glossário possa sim contribuir para ensino, pois as palavras 
estão presentes em tudo na vida das pessoas. 

P2 Acho que o glossário será muito útil, principalmente ao ser trabalhado 
durante os projetos de intervenção.  Deverá ser usado para ajudar a 
comunidade e a conhecer mais termos usados em regiões mais distantes. 

P3 O uso do material didático no ensino da Língua Portuguesa é muito 
interessante, principalmente em reproduzir figuras imagéticas. 

P4 Explora novas possibilidades. O glossário representa uma grande 
ferramenta para o ensino da Educação Profissional. Além do mais será de 
grande importância no desenvolvimento dos projetos de intervenção. 

P5 Considero que o uso do produto aproxima o ensino à realidade  dos 
alunos e torna a Língua Portuguesa mais dinâmica (“viva”). 

P6 Esse é um meio de chamar a atenção dos alunos e uma forma diferente 
para ensinar Língua Portuguesa. 

P7 É um método eficaz, já que estamos na era computacional, assim 
podemos nos favorecer desse recurso como metodologia, usando o PDF 
do glossário regional. 

P8 Sempre que possível, vou utilizar, principalmente para levar ao aluno um 
maior entendimento.  

P9 A maior dificuldade, a meu ver, no ensino da Língua Portuguesa, está na 
visualização do conceito que é ensinado. Esse glossário facilitará tanto 
para nós professores ensinarmos como para o aprendizado dos alunos. 

P10 O material didático será um grande facilitador da aprendizagem, pois 
gosto de “pôr a mão na massa” junto com os alunos. 
Ajuda a melhorar a qualidade do ensino e será de suma importância na 
aplicação do projeto de intervenção do Centro. 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 
Como se pôde confirmar, através da leitura dos relatos, de uma forma geral, 

os professores participantes afirmam que o glossário é uma ferramenta que 

contribuirá para o ensino da Língua Portuguesa e das disciplinas técnicas. Eles 

mostram também a preocupação que os docentes possuem em colaborar para um 

ensino de qualidade aos alunos, vendo o aluno como um sujeito ativo que constrói 

suas habilidades e conhecimentos da linguagem oral e escrita em interação com os 

outros e com a própria língua, objeto do conhecimento, em determinadas 

circunstâncias de enunciação e no contexto das práticas discursivas do tempo e 

espaço em que vive. (Soares, 1999) 

No quadro 11, é apresentada a impressão dos professores sobre a 

possibilidade de inclusão do glossário regional na prática pedagógica. 
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Quadro 11 – Relatos referentes à inclusão do glossário regional na prática profissional 

P1 Acho necessário que o professor participe de oficinas para ter amplo 
conhecimento antes de usar em sala, como também aprender a valorizar 
a riqueza do linguajar dessa região. 

P2 Conhecimento do produto, domínio/habilidade para usá-lo. 

P3 Disponibilidade e acessibilidade em ambiente de ensino. 

P4 Além de fazer oficinas para preparação, tem que preparar suas aulas 
com a abordagem do respeito aos falares do homem do campo, 
treinando em casa, e verificar se na escola tem glossários suficientes 
e/ou computadores, celulares disponíveis para usar a versão digital. 

P5 Interesse por parte do professor em debater a temática do preconceito 
linguístico e a valorização do dialeto local, apropriação dos recursos 
tecnológicos, e a desenvoltura de conectar conceitos ao uso do glossário. 

P6 É necessário estudar o recurso educativo, para dominar e ter segurança 
na hora da prática. 

P7 Domínio e segurança sobre a temática das diversidades linguísticas e 
antes de tudo para apenas lapidar os conhecimentos adquiridos e 
suportes. 

P8 Um melhor suporte oferecido no CETEP. 

P9 O suporte na Instituição de Ensino e o ideal seria que no centro 
profissional tivesse um laboratório de informática em funcionamento para 
uso da versão em PDF. 

P10 Disponibilidade do Centro Educacional e acessibilidade do professor. 
 Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 

Diante desses relatos, observou-se a preocupação na formação pedagógica, 

no planejamento das atividades, na acessibilidade tecnológica em ambiente de 

ensino e em estarem preparados para ministrar aulas com o uso do glossário de 

forma contextualizada, interligando com a realidade dos estudantes, buscando 

minimizar o preconceito linguístico. Esse pensar envolve a compreensão não só da 

realidade estrutural da língua, mas, acima de tudo, de sua realidade social e 

histórica, entendendo-a como correlacionada com a vida e a história dos diferentes 

grupos sociais, desenvolvendo a crítica dos preconceitos linguísticos, estimulando 

práticas positivas diante das diferenças e contribuindo assim para a reconstrução do 

imaginário nacional sobre a nossa realidade linguística. (FARACO, 2002).  

É de extrema importância o desejo dos professores em estar preparados para 

a utilização do glossário regional, haja vista que os estudos do léxico regional devem 

espelhar amplamente a realidade linguística, cultural, e social de uma comunidade, 

uma vez que ele é constituído por palavra e, somente, através dele é que se torna 

possível a transmissão de todo conhecimento adquirido e acumulado ao longo da 

história de um povo, nas mais variadas áreas do saber, de uma geração a outra. 

Assim sendo, a história de um povo, sua cultura, sua maneira de viver, ver e sentir o 
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mundo são documentados através das escolhas lexicais que esse povo faz. 

(OLIVEIRA, 2005 apud PEREIRA 2008) 

A seguir, no quadro 12 são expostas as opiniões dos professores sobre o 

contato com o Glossário Regional de Uauá “Palavreados da Terra dos Pirilampos” 

durante a aplicação do produto. 

 

Quadro12 – Relatos referentes ao manuseio do glossário regional 

P1 Achei o glossário bem fácil, o que ajudará na utilização em sala e na 
apresentação de alguns conteúdos, através de expressões que possam 
causar algum estranhamento  

P2 A clareza dada aos termos apresentados é primordial para um 
entendimento melhor e uma maior capacidade de abstração. 

P3 O glossário regional veio para auxiliar as aulas práticas em campo, e 
elas serão mais proveitosas. 

P4 O glossário é um material didático amplo e que pode ser utilizado nos 
diversos conteúdos das turmas do eixo de Nutrição e Saúde. Acredito 
que é de muitíssima importância para o ensino de termos que fazem 
parte da realidade de toda população, inclusive da zona rural, que 
geralmente é esquecida, possibilitando maior exploração da 
comunicação. 

P5 Desde que o professor tenha o conhecimento do glossário e saiba 
inseri-lo em sala de aula, acredito que possa gerar um excelente 
método de aprendizagem.  

P6 É interessante poder contribuir para o aprendizado do aluno e até 
mesmo facilitar ao professor em suas definições e representações dos 
diversos conceitos.  

P7 A contribuição do glossário pode ser muito grande. Ele traz 
possibilidades e interações que os outros materiais não permitem.  

P8 Percebi que atividades envolvendo o glossário podem ser muito úteis 
em sala de aula, além de serem de fácil compreensão. 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 
Os relatos destacam a interação que poderá ser propiciada entre alunos e 

comunidade, a facilidade nas definições dos termos e ditos populares e as possíveis 

interações que nas aulas não seria possível sem este suporte didático. Esses relatos 

se alinham com as ideias de estudo da língua, defendido por Calvet (2012), em que 

destaca a importância de pesquisar e explicar as correlações entre variantes 

linguísticas e categorias sociais, efetuando sistematicamente estes paralelos entre 

língua e sociedade e interpretando tais cruzamentos significativos entre cultura, 

sociedade e língua.  

O quadro 13 mostra as impressões dos docentes sobre a utilização do 

produto educacional no desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
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Quadro 13 – Relatos referentes à utilização do glossário nas aulas 

 P1 O produto está de uma forma bem elaborada e fácil, além de bem 
explicativo para a utilização. 

P2 Eu vejo como facilitador na aprendizagem. 

P3 É explicativo, interativo, estimulante, eu utilizaria. 

P4 Um recurso para elaborar de forma mais rica as minhas aulas. 

P5 Atrativo de grande valia no aprendizado. E que fará os alunos consultá-lo 
voluntariamente. 

P6  Certamente, seria muito utilizado pelos jovens, é uma ferramenta 
riquíssima. 

P7 O material representa uma ferramenta interessantíssima para as aulas. 

P8 Me ajudaria muito com os conteúdos específicos nas turmas de 
agropecuária. 

P9 Pois achei claro, objetivo e, com isso em mãos, a aula seria um 
verdadeiro sucesso 

P10 Porque o uso só do quadro não é suficiente para demonstrar certos 
conceitos, inclusive a realidade da comunidade. 

P11 Acredito que otimizaria o desempenho dos alunos. 

P12 Ainda não tenho muita experiência em regência, e isso me ajudaria no 
desenvolvimento de minhas aulas nas turmas de agroecologia. 

P13 Os recursos contidos nesse material facilitarão o ensino da realidade da 
nossa comunidade. 

P14 Utilizaria a fim de explicar conceitos de expressões que não são tão 
usuais. 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 

 
Esses professores destacaram que poderiam utilizar o PE como uma 

ferramenta educacional principalmente em turmas que terão maior convivência com 

a comunidade rural, como os cursos de agropecuária e agroecologia, além disso, 

poderá auxiliar na compreensão e no desempenho por parte dos alunos. A respeito 

da sua utilização como uma estratégia didática para o docente, alguns professores 

destacaram que auxiliaria na explicação, e que poderia ser um facilitador na 

aprendizagem, assim, ajudando os alunos na relação com o dialeto local. A partir 

dessa ótica, a língua passa a ser considerada não apenas como um instrumento 

para a comunicação, mas como um depositário da cultura da qual ela é 

representante. Essa aliança entre língua e cultura vincula o ensino-aprendizagem 

de uma língua às experiências significativas vividas e adquiridas no cotidiano, 

levando em consideração as interações sociais a que um aprendente é exposto, 

sobretudo quando se está em situação de imersão. (BARBOSA, 2009) 

Na última questão do questionário, foi solicitado aos professores participantes 

que apresentassem algumas sugestões a respeito do glossário regional (quadro 14), 
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que possam contribuir na melhoria do mesmo. Os relatos foram importantes para 

identificar algumas necessidades na sua realidade educacional, assim, o glossário 

regional poderá ser ajustado e melhorado em futuras versões.  

 
Quadro 14 – Algumas sugestões a respeito do PE 

P1 Separar os termos por eixo curricular de acordo com o curso. 

P2 Instruções de como utilizá-lo em atividades em sala de aula. 

P3 Acrescentar mais termos de forma que mantenha o glossário na versão 
digital sempre atualizado. 

P4 Em relação ao produto educacional, seria interessante acrescentar o 
estudo da origem dos ditos populares. 

P5 O produto é de excelência, como já citei, objetivo, e com certeza vou 
usar nas minhas aulas. 

P6 Aprofundar a análise dos termos, mas o glossário em si é bem 
elaborado. 

P7 Estudo da origem dos ditados populares seria uma opção interessante.  

P8 Maior divulgação.  

P9 Material orientador para que os professores consigam, caso queiram, 
desenvolver suas próprias atividades envolvendo o glossário. 

Fonte: Elaboração própria com base no questionário dos professores, 2019 
 

 Os professores participantes apresentaram sugestões que certamente 

enriquecerão o produto educacional. Solicitaram que o glossário regional 

apresentasse divisão de termos por eixo curricular e orientações para que os 

professores pudessem desenvolver atividades em consonância com o produto.  

Colocaram, ainda, a possibilidade de atualização do Produto Educacional na 

versão digital, de inclusão de instruções de manuseio, aprofundamento de estudo 

dos ditos populares e assim, propiciar o detalhamento da análise, tanto dos verbetes 

quanto dos ditos. Por fim, houve também a sugestão de que haja maior divulgação 

do produto. 

Dezoito professores participantes assinalaram que gostariam de obter mais 

informações a respeito da continuidade do desenvolvimento desse Produto 

Educacional e deixaram o seu e-mail para futuros contatos. Também foi informado 

que o Glossário Regional de Uauá será disponibilizado em versão digital para que 

eles possam utilizá-lo em sua prática profissional. 

 

7.3 Discussões dos resultados  

  

   Após essas análises dos relatos apresentados, considerou-se que tanto o 

grupo de representantes de pais, alunos, SUPROT e comunidade quanto o grupo de 
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professores respondentes avaliaram de forma positiva o uso do PE como material de 

apoio no processo de ensino-aprendizagem por demonstrar características que 

favorecem a compreensão do dialeto do povo uauaense e de regiões próximas. O 

material, criado com a participação de moradores do município de Uauá, expõe 

termos que representam o cotidiano, a história e a cultura da população uauaense, 

fato explicitado por Barbosa (2009, p.32) através da lexicultura a qual determina a 

relação entre língua e cultura “nos auxilia a compreender e a explicar a sociedade da 

qual fazemos parte ou à qual pretendemos ou queremos aceder”.  

As discussões e os registros ajudaram a identificar que os professores 

participantes gostariam de mais atividades e orientações em relação ao Glossário 

Regional de Uauá. As impressões e sugestões dos docentes indicam que este 

Produto Educacional pode ser agregado às aulas e aos projetos de intervenção. Em 

uma perspectiva de contato inicial, observou-se que o glossário servirá de suporte 

para a valorização do dialeto local. 

Na avaliação e comentários, os professores citaram aspectos que poderiam 

implicar a utilização do Produto Educacional dentro ou fora da sala de aula: a 

necessidade de apoio da Instituição onde se desenvolverão as atividades, oficinas 

para os docentes com sugestões de ações pedagógicas através do uso do glossário 

e tempo para organizar as atividades a serem implementadas nas aulas. É 

importante destacar que as avaliações expostas pelos vinte professores não 

representam uma generalização de opiniões das facilidades e dificuldades em 

relação ao Produto Educacional. No entanto, simbolizam um panorama que, pela 

vivência educacional e diversidade de formação do grupo de professores, remete a 

características que podem aprimorar o material didático com o intuito de aproximar 

sua utilização da realidade educacional desses profissionais. 

Ao mesmo tempo, a maioria afirmou que utilizaria o glossário regional nas 

suas aulas por se tratar de uma ferramenta que facilitará o trabalho pedagógico e 

contribuirá com a compreensão do dialeto da comunidade. Desse modo, o PE por 

ser uma ferramenta de simples manuseio, favorece a compreensão de expressões 

locais, elucidando, muitas vezes, o significado de termos desconhecidos, facilitando 

e potencializando a aprendizagem de alunos.   Percebe-se, portanto, a real 

necessidade de tal Produto Educacional para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, servindo de apoio a professores, estudantes e comunidade em geral. 
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7.4 Resultados (não) esperados 

 

Ao finalizar a aplicação do glossário regional, enfatizando a avaliação positiva 

do Produto Educacional, surgiram dois convites inesperados. O primeiro partiu do 

representante da comunidade e também presidente da Rádio Comunitária de Uauá - 

Luz do Sertão FM, Sr. João Bosco Gonçalves Menezes, para participar de uma 

entrevista no programa “É Tempo de Cuidar” sob a apresentação de “Bené” e 

“Galeguinho”, com o propósito de expor a pesquisa aos radiouvintes, que em sua 

grande maioria, é formada pela população da zona rural. O convite foi prontamente 

aceito haja vista que seria uma ótima oportunidade para divulgar e disponibilizar o 

produto para aqueles que tanto contribuíram para a construção do glossário. 

 

Figura 23 – Divulgação do Glossário no Programa Tempo de Cuidar – Luz do Sertão FM 

 
Fonte – Arquivo pessoal 

 

O segundo convite partiu do Professor de Informática, Williams Andrade da 

Silva: uma proposta de parceria para construir um aplicativo para o glossário nos 

moldes do Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, dicionário de português 

contemporâneo cuja nomenclatura compreende o vocabulário geral e os termos 

mais comuns das principais áreas científicas e técnicas.  
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Figura 24 - Estagiários do 4º ano de Informática: Início das atividades para a construção do 
aplicativo 

 
Fonte – Arquivo pessoal 

 
 
 

A construção do aplicativo seria uma das atividades dos estagiários de 

informática e ao final o produto seria disponibilizado não apenas para os estudantes 

do CETEP, mas para a comunidade em geral. A parceria foi aceita imediatamente e 

os estudantes já iniciaram os trabalhos, supervisionados pelo Professor Williams. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi dicionarizar termos regionais e ditos 

populares presentes no dialeto da população uauaense. Para alcançar tal finalidade 

foram necessárias várias etapas de intensa pesquisa e estudos. Além disso, 

desejava-se, ainda, propor para a comunidade de alunos e professores da EPT do 

município de Uauá um Produto Educacional que apresentasse de forma clara, as 

relações existentes entre a língua, a sociedade e a cultura (lexicultura), e que 

reforçasse o entendimento de que a língua é o elo entre elas, por se reportar 

igualmente à sociedade e à cultura. 

Dessa forma, através da construção do Produto Educacional “Palavreados da 

Terra dos Pirilampos”, almejava-se contribuir no processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes da Educação Profissional do município, assim como disponibilizar 

um glossário de termos regionais à comunidade uauaense a fim de incentivar o 

respeito e o orgulho do dialeto e da cultura local. 

Mediante esforços realizados durante o percurso de pesquisa, os objetivos 

delineados, desde o início do estudo, foram alcançados e concluídos. Vale ressaltar, 

uma vez mais, que o desenvolvimento e a conclusão dos objetivos só foi possível 

pela incessante interação e participação da comunidade uauaense que demonstrou 

grande generosidade.  

Métodos educativos visando o respeito à diversidade linguística, em especial 

ao dialeto do qual o estudante faz uso, se fazem necessários para que alunos de 

todas as regiões sejam respeitados em sua história e em sua cultura.   

Sendo assim, o Produto Educacional criado veio ao encontro das 

necessidades para a formação do alunado, tendo em vista que promoverá ampliação 

de vocabulário e das estruturas lexicais/sintáticas, compreensão de estruturas 

sintáticas (novas expressões de uso da língua), ganho da carga semiológica de 

termos da língua e também a documentação através de registro escrito do dialeto da 

região para que, com o passar dos anos, o registro oral não seja perdido, e assim, 

que parte da história do povo uauaense seja esquecida.  

Foram momentos extraordinários e proveitosos vivenciados junto a 

comunidade uauaense, com troca de experiências, oportunidade inigualável de 

crescimento profissional e ao mesmo tempo emocional. Foi tocante ver como o 

homem e a mulher do campo sentiram-se lisonjeados e ao mesmo tempo 
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agradecidos pelo Produto Educacional – “Palavreados da Terra dos Pirilampos” - 

Glossário de Termos Regionais de Uauá.  

Acredita-se que esta pesquisa favoreça a aprendizagem de alunos do 

semiárido baiano e incentive o respeito ao dialeto local. Espera-se ainda que o 

material contribua com atividades teórico/práticas dentro e fora da sala de aula, 

envolvendo diferentes áreas do conhecimento em projetos de intervenção.  

Os resultados esperados podem levar a mudanças em práticas pedagógicas e 

à adoção de novas estratégias de ensino pautadas no respeito e na valorização do 

dialeto, da história e da cultura do povo uauaense. O formato do material com 

termos regionais e ditos populares de forma simples e de fácil compreensão e a 

disposição do material em versão física, em formato digital (e futuramente 

disponibilizado através de aplicativo) visa favorecer o acesso de qualquer 

interessado: estudantes, profissionais da área e comunidade do sertão baiano.    

Dessa maneira, este trabalho não se encerra aqui. Espera-se ainda elencar e 

dicionarizar outros termos e ditos populares que não constem no Produto 

Educacional, aumentando ainda mais o arcabouço de léxicos sertanejos para fins 

educacionais. 
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APÊNDICE A 

 

PRODUTO EDUCACIONAL: 

 

PALAVREADOS DA TERRA DOS PIRILAMPOS - GLOSSÁRIO REGIONAL DE 

UAUÁ – BAHIA 

 

Disponível no link:  

https://app.luminpdf.com/viewer/5ed5666f9c8f970012dc7a15  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1REr7Drma9D3tqH3jnOHUIj_BFrFyjgqZ/view?usp=sh

aring 
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APÊNDICE B 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DA BAHIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa para a Construção de um Glossário de Termos 
Regionais para Estudantes da Educação Profissional e Tecnológica na Região de Uauá – Bahia, sob 
a responsabilidade da pesquisadora Elisângela Isabel Cardoso, a qual pretende contribuir com a 
criação de um material didático que ajudará as aulas de Língua Portuguesa em escolas do município. 
Sua participação é voluntária  e se dará por meio de uma entrevista com gravação do áudio com 
duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos. 
Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa é a invasão de privacidade e a divulgação de 
dados pessoais. Diante disso, é assegurada a garantia da sua dignidade, pois a entrevista será 
realizada em local reservado (sala/escritório particular em que somente a pesquisadora tem acesso, 
localizada na Rua Firma Maria de Jesus 257, Centro de Uauá – Bahia) e não serão tratados assuntos 
íntimos nem constrangedores, enfatizando-se que o (a) senhor(a) terá total liberdade de não 
responder a quaisquer questões que não se sentir à vontade. Além disso, a pesquisadora manterá o 
máximo sigilo e privacidade quanto aos seus dados pessoais, por meio do termo de sigilo e 
privacidade, em que a mesma se compromete em manter total confidencialidade sobre as 
informações coletadas.  Se você aceitar participar, estará contribuindo para a criação de um material 
didático (glossário) que ajudará no trabalho dos professores de Língua Portuguesa das escolas do 
município de Uauá. Portanto, haverá o benefício educativo e social já que a disponibilização do 
glossário para as instituições de ensino auxiliará o trabalho dos professores em relação ao estudo da 
língua regional, como também será um material que servirá de suporte para combater a prática do 
preconceito linguístico. 
Se depois de aceitar em participar da pesquisa o Sr (a) não desejar continuar participando, tem o 
direito e a liberdade de desistir em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 
dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 
despesa e também não receberá nenhum pagamento. Os resultados da pesquisa serão analisados e 
publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em segredo. Para qualquer 
outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Rua Firma 
Maria de Jesus, 257- Centro -  Uauá - Bahia , CEP – 48950-000,por meio do Email: elis-
isabel@hotmail.com ou do celular: (74) 99931-7331, ou através do Professor-Orientador Dr. Alex 
Batista Lins, no endereço Rua Miguel Burnier, 113, Apto 101, Barra – Salvador – Bahia CEP – 40140-
190 E-mail: alex06xp@yahoo.com.br Celular: (71) 9171-2142. Poderá também entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/IFBA, Av. Araújo Pinho, Nº 39 - Canela - Salvador - BA 40.110-
150, telefone (71) 3221-0332. 
Consentimento Pós–Informação 
Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a  explicação. Por 
isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 
quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.______________________    
 Data: ___/ ___________/ _____ 
Assinatura do participante 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:elis-isabel@hotmail.com
mailto:elis-isabel@hotmail.com
mailto:alex06xp@yahoo.com.br
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Impressão do dedo polegar 
Caso não saiba assinar 

_______________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

APÊNDICE C 

 
QUESTIONÁRIO -  ENTREVISTAS 

(Coleta de Dados) 

 

 Deve-se considerar na seleção dos informantes que ele tenha nascido e/ou 

resida desde a infância no município de Uauá – Bahia. 

 O objetivo deste instrumento é criar um banco de dados de termos e 

expressões regionais do município de Uauá – Bahia, que contribua para os 

estudos e pesquisas no âmbito da linguagem. 

 A introdução desta atividade será por meio de uma conversa prévia. Vamos 

falar um pouco sobre a vida no município de Uauá - Bahia. 

 

 

1. Idade: 

2. Em qual região de Uauá você mora? 

3. Você estudou? 

4. Se a resposta for afirmativa, estudou até que série? Conte como era sua rotina 

quando estudava. 

5. Se a resposta for negativa, por que você não pôde estudar? Como era a sua 

rotina na infância? 

6. Como foi sua infância? O que fazia? Do que brincava? 

7. Qual é sua profissão? Como é sua rotina no trabalho? 

8. O que você faz nas horas vagas? 

9. O que costuma fazer quando está entre a família? 

10. Você participa de algum grupo (futebol, religião, associação,...)? Qual o motivo 

de você participar deste grupo? Como ocorrem os encontros deste grupo? 

11. Quando você precisa se deslocar, qual meio de transporte utiliza? 

12. Você gosta de morar em sua comunidade? Por quê? 

13. Costuma participar de festas? Quais? Como acontecem estas festas? 

14. Com quem você mora? Como é sua vida em família? 

15. O que você costuma fazer nos finais de semana? 
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16.  A sua família tem algum costume/tradição? Qual? 

 

APÊNDICE D 

 

 

 

ROTEIRO – PERGUNTAS PARA REPRESENTANTES DE ALUNOS / PAIS / 

COMUNIDADE / SUPROT 

 

Você considera importante a existência e utilização de um glossário com termos 

específicos de Uauá?  

 

O glossário regional de Uauá favorece a compreensão dos termos locais? 

 

Quais são as contribuições do glossário na aprendizagem dos conceitos regionais 

para os estudantes uauaenses? 
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APÊNDICE E 

 

                                                                                            

                                                                   

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

PALAVREADOS DA TERRA DOS PIRILAMPOS - GLOSSÁRIO DE TERMOS 

REGIONAIS DE UAUÁ – BAHIA 

 

Prezado(a) professor(a), assim como sua presença é muito importante para a 

aplicação deste Produto Educacional, sua opinião é essencial ao aperfeiçoamento 

do Glossário Regional de Uauá. Por isso, é importantíssimo o preenchimento desta 

ficha e sua devolução. 

                       

 

Para você, existia a necessidade de um produto educacional para trabalhar os 

termos específicos do município? 
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Sim 
          Não 

                         

 

 

 

Você utilizaria o glossário regional em suas aulas? 

 Sim 
          Não 

        

 

                  

 

O glossário de termos regionais apresentado, contribuirá para o 

desenvolvimento do seu trabalho pedagógico?          

Sim 
          Não 

                         

 

 

 

Qual a impressão geral do Produto Educacional? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

Aponte algumas sugestões para uso do glossário de termos regionais de Uauá. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Obrigada por sua contribuição! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F 

 

AMOSTRAGEM  ENTREVISTAS 

 

GRAVAÇÃO 01 

 

LOCAL – Agência bancária - Uauá 

DATA – 05/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 70 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Pedra Grande 

 

F1 – ... é mais fácil seu irmão. 

F2 – Ele é menos alvoroçado... 

F1- Andou aqui, badalou, badalou....   

F2 – Mas se tá com febre tem algum problema. E febre não dá assim do nada. É 

capaz de dar até sezão.  
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F1 – Pois não é. Ele fica com aqueles olho amiguelado, faz medo dar um 

passamento. 

F2 – Ele vive se queixando de uma dor na apá e não vai no médico. 

F1 – Bem assim é a Zefa, tá com as mão cheia de berruga e não procura um 

médico 

F2 – Óia, nem me fale em gente teimosa. Nininha levou um bicudo do sobrinho na 

canela e criou uma ronxa. Até hoje anda canchingolando e não procura um médico. 

Já disse a ela, depois não venha se queixar da vida. 

 

GRAVAÇÃO 02 

LOCAL – Agência bancária 

DATA – 05/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 03  

FAIXA ETÁRIA – F1 - 60 anos; F2 – 40 anos; F3 – 70 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Sede e arredores 

 

F1 – Tá aí a menina dela. Estuda no Senhor do Bonfim. Que ano ela tá? 

F2 – Terceiro. 

F1 – Já passou pro terceiro? 

F2 – É o último ano pra terminar. Um ano passa num instante... 

F1 – Apois é. Ela já tá com a vida alicerçada. 

F2 – Ela vai pro Auxiliadora, Termina lá. 

F1 – O que era tanto foguete? 

F3 – Já são os “sem-vergonhos” atrás de voto. Eu tinha era tocado fogo era no tubi 

deles. 

F2 – Vixe, que tá mais bruta que araticum. Pois, ainda solta foguete. Mas, esse aí  

é os que “mamam”. 

F3 – Um calor desse e ainda com tanto foguete a gente fica agoniado ainda mais. 

F2 – É mesmo, aqui podia ser um pouco mais arejado, tá muito abafado. Eles 

“mamam” da gente e aí vai indo. 

F3 – Aí a gente é que fica  desmamado. Os borregos desmamados, não é mais 

bezerro, é borrego mesmo, diminuí, ao invés de ser bezerro, é borrego.  
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F2- Acho melhor que eles vão se aquietar . Aqui eles vão ficar com os beiço que 

mamou em Paula. 

 

 

GRAVAÇÃO 03 

LOCAL – Casa Lotérica 

DATA – 05/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 02  

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 70 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental  

REGIÃO DE ORIGEM – Pedra Grande 

 

F1 – Aqui era só ela, mas tem as outras também. 

F2 – Pois é, pra dá apoio, né? 

F1 – Apois. 

F2 – Quando tiver alicerçada um pouquinho, vem aqui passar uma semana. 

F1 – E seus menino ficaram em casa? 

F2 – Só sendo. Saíram logo cedo com as arataca pra  pegar uns preá. 

F1 – Eles não tome cuidado com os homem do IBAMA, não. Eles não deixam que 

ande nem com badogue. Não se pode mais nem pegar uma rolinha. 

 

GRAVAÇÃO 04 

LOCAL – Casa Lotérica 

DATA – 05/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 04  

FAIXA ETÁRIA – F1 -70 anos; F2 – 60anos; F3 – 25 anos; F4 – 18 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Serra da Canabrava 

 

F1 – A mulher do João, melhorou não? 

F2 – Não sei. A argola que ela usava arejou a orelha.  

F1 – Tanto que gosta de viver ornada. É argola, arquinho, anel. 
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F2 – Ela vive atarefada. Trabalha na casa da Celeste e em outra casa. Você sabe se 

ela foi trabalhar? 

F1 – Sei não. 

F2 – E quede o marido da Celeste, ele vivia arranchado na casa da mãe? 

F1 – Não se vê nem falar daquele arigó... 

F2 – Toda vida foi atroado. Chegava lá em casa todo atordoado e já ia 

arreganhando a porta com tudo. 

F3 – Boa tarde! 

F1 – Boa, êta que agora só vem no braço. Óia a cara sem-vergonha, pensei que 

tivesse dormindo. 

F3 – Vá com ousadia que você o que ganha. Eu sento-lhe a mão . Dê a bênção. 

F1 – Deus te dê vergonha. 

F3 – Que trimilique é esse? 

F1 – Dê um beijinho. 

F4 – Não, não vou não. 

F3 – Avia menino. Ele já conhece o dilema de Dededa. Ela manda mainha olhar a 

casa dela. Aí o Manoel diz “Vovó diga a Dededa que o cachorro ta dentro e a luz tá 

acesa”. Aí mainha dia “O Manoel já conhece o dilema da Marineide. 

F2 – (Celular) Acenda aí a luz do isolamento. É o Marcelinho que aí no quarto, 

parece que ta de resguardo. 

F1 – E o que é que tem que ta de resguardo? 

F2 – Chegou do jogo e foi pra cima da cama. 

F1 – O que é isso, menino? 

F2 – A mãe ficou lá dentro e ele já passou aqui se amostrando. 

F1 – Aqui ta fresquinho. O Luciano falou que choveu no Pilar. Tá vindo um ventinho 

bom, deve ter chovido. A Valdete disse que pegou uma carona com o Olímpio. 

F2 – Pra ir pra igreja. Disse que ia saindo ali da Rua do fórum, ela ia passando, ele 

chamou e ela emburacou. 

 

GRAVAÇÃO 05 

LOCAL – Praça da Igreja  

DATA – 06/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 05 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 70 anos; F2 – 40 anos; F3 – 65 anos; F4 – 18 anos;    F5 – 19 
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anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Sede e arredores 

 

F1 – Tô com esse telefone, mas não quero cortar. 

F2- Pois é, numa necessidade... 

F3- Apois é. As vezes tem uma hora que a gente pode precisar, fazer uma ligação, 

coisar... A única ligação que faço é pra pedir um bujão e às vezes a Meg liga. Dá 

mais um toque e eu retorno no celular. E o Virgílio não tá melhor? Não ta aqui fora... 

F3 – Tá não, ta com febre. É um sezão danado. 

F1 – Será que é infecção nos rins? 

F3 – Diz que ele não bebe água, nem urina. Diz que a urina dele é grossa, que nem 

de jegue. É perigoso até parar os rins. É teimoso... 

F1 – Ave Maria, é que nem meu dedinho. Ele também era assim quando tinha que 

tomar remédio. 

F3 – O que é que tem de vez em quando beber uma aguinha. 

F1 – Eu bebo muito com remédio. Essas filhas da Rita é cada moçona... 

F3 – Bonitas, né? 

F1 – A outra ta pra casa da vó nas Flor. Não sei em que biboca fica quando vai pra 

lá. 

F3- Quando chegar aqui é toda enfulorada. Neide uma hora dessas deve vim 

chegando em Euclides. Saiu de Brasília dez horas para Salvador, mas daqui a pouco 

ta aqui. 

F1 – É com ônibus toda hora. Mas ele vem hoje pra aqui. 

F3 -  Eu tô como quem to lodenta. E é porque já tomei banho hoje. 

F1 – Ave, é o calor. Eu chega pingava suor na venta. Caía suor dentro do olho. 

Ficava ardendo. 

F3 – Eu to numa moleza, num sono, não sei o que é isso. E essa noite dormi muito. 

Dormi tarde porque a Ana é uma condenação. Foi dormir ia dar doze horas, 

assistindo televisão. Me acordei ia dar quatro horas. 

F1 – Mas não andou hoje? 

F3 – Não, fiquei na cama e só me levantei seis horas quando o celular despertou. As 

crismas é hoje? 
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F1 – Era, foi quatro horas. 

F5 – Dá um bicudo. 

F6 – Êta fino da miséria. 

F5 – Êta, foi uma cagada. 

F6 – Quase quebrou... 

F3 – Minino, se aquieta. 

GRAVAÇÃO 06 

LOCAL – Praça dos Quiosques 

DATA – 06/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 04 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 70 anos; F2 - 60 anos; F3 – 40 anos; F4 – 30 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Sede e arredores 

 

F1 – Quando era são, brigava que não queria vestir calça comprida. Agora não quer 

vestir shorte. 

F2 – Os shortes dele não são curto. Quem é esse que vem chegando? Parecendo o 

chapéu do João Pernambucano. 

F1 – Parece Pedro de Belo. Mas, hoje fez calor... 

F2 – Agora foi que frescou um pouquinho. Caiu água hoje aqui? 

F1 – Ainda agora começou a cair. 

F2 – Já operou o dente Dona Amélia? 

F3 – E o que foi no dente? 

F2 – Parece que ela arrancou com boticão e ficou um pedaço gasturando. Agora tá 

incomodando, não pode nem comer. Aí diz que vai operar. E engraçado foi um dia 

que eu falei “Meu filho o que é que tem que tá com essa cara-de-amélia”? 

F3 – Êta capão retado. Bem assim diz que eu quando era pequena tinha um Zé 

Peba, que se retava quando chamava assim. Aí eu dizia nadinha, nadinha. 

F4 – A febre de painho baixou, mas ele ainda tá jururu. Um calundu danado. 

F2 – Tchau Daniel. Êta que ele não quer ir embora, chega fica assim de banda. A 

Sara vai arrastando. 

F3 – Bem assim é Pedro sem querer ir no médico. 

F4 – E ele só vive com essa tosse de cachorro. Se tomasse remédio para soltar. 
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F3 -  Eu tenho medo de uma hora dá um treco aí. Essa noite era só zanzando 

dentro de casa. E as aulas começa de 19? 

F4 – ouvi dizer que é dia 26. Com essa mudança sei que vai ser um trupelo.  

F3 – Hoje acordei com a pressão baixa. 

F4 – Quando a pressão baixa a pessoa fica esmorecida. 

F1 – O João Miguel quando sai parece que fica azuletado. 

F2 – É porque ele fica preso. 

F1 – Mas ele é terrível demais. É por isso que na casa dele trancaram as portas e 

ele ficou do lado de fora. 

F2 – Pois é foi soltar a franga. 

F1 – Fecharam tudo crente que o menino tava lá dentro. 

 

 

 

GRAVAÇÃO 07 

 

LOCAL – Caldeirão da Serra 

DATA – 06/02/2018 

NÚMERO DE FALANTES - 06 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos; F2 – 20 anos; F3 – 40 anos; F4 – 70 anos; F5 – 18 

anos; F6 – 60 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Serra da Canabrava 

 

F1 – Passei o dia sem beber água. 

F2 – E não trouxe o quente-frio? 

F1 – E dá é? 

F2 – Nesse calor, o suor desce no rejeite. 

F1 – Lá no biongo do posto de Bendegó fizeram uma onda da hora. Vedaram um 

freezer todinho e encheram de água e colocaram uma torneira. A água dai geladinha. 

F2 – É mesmo passa muito carreteiro lá aí enche as garrafinhas. 

F3 – Pai tá querendo comer. Dá o que pra ele. 

F4 – E o que ele tá querendo comer? 
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F3 - Ele disse que quer do mingau de milho de mãe. 

F4 – Se você soubesse como eu já abusei cozinha, já abusei fogão, já abusei tudo. 

F3 – Vá mãe fazer o mingau que eu esfrio. Pai já tá doido pra se deitar. 

F5- Matei. 

F7 – O que foi que você matou? Foi uma rolinha? 

F5- Não, matei o porco. 

F7 – E cadê o cágado ? 

F5 – Morreu. 

F2 – Morreu de que? 

F5 – Mainha não deu água. 

F2 –Ave, deixou o cágado morrer de sede. 

F6 – Foi um dia que eu esqueci, aí amanheceu morto. 

F5 – Mainha, to com calor. 

F7 – Tá com calor na fulô? 

F5 – Calor no fulô não. 

F6 – Manoel, eu não tou com graça não. 

 

GRAVAÇÃO 08 

 

LOCAL – Programa “O Berro do Bode” 

DATA – 07/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 01 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio 

REGIÃO DE ORIGEM - Sede 

 

F1- Um alô para o Rancho Nossa Senhora Aparecida, cabra bom não bebe água. 

Se beber toro a língua. Se fizer bramura eu dou uns cascudo E para todos os 

aniversariantes de ontem, de hoje, de amanhã e de adespois. O bode véio aqui vai 

colocar um parabéns aqui no estilo de banda de pífano.  Vamos dar uma paradinha 

para o bode véio aqui tomar uma xaropada de braúna pra melhorar a voz. 
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GRAVAÇÃO 09 

 

LOCAL – Programa “O Berro do Bode” 

DATA – 07/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 01 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio 

REGIÃO DE ORIGEM - Sede 

 

 

F1 – Tou aqui desde de manhã recebendo um telefonema: pliimm, pliiim, pliiimm. 

Resolvi saber que telefone é este. Era mãe Helena no telefone, mãe Helena o que 

foi que se assucedeu? Aí ela falou BGG da Mata Virgem, do prego batido e da 

ponta virada eu quero comunicar a vós micê que está aniversariando o nosso bom  

amigo e camarada Vaqueiro, que fez parte de minha infância. Foi vaqueiro e capataz, 

por assim dizer, pelas propriedades de Dona Júlia Morais, no açude do Rodeadouro. 

É desses cabra que botava ordem na casa, não deixava ninguém entrar na solta de 

madrinha, se o cabra entrasse, o cabra se via com o Vaqueiro correndo. Era o 

cabra correndo na frente e o Vaqueiro com o facão atrás: “Pera aí cabra safado”. 

Era assim que o Vaqueiro dizia. “Vou dizer a seu pai segunda-feira” Era assim que 

ele dizia. Dedicou toda a sua vida à labuta na caatinga, sempre respeitou a todos e 

se fez respeitar. 

 

GRAVAÇÃO 10 

 

LOCAL – Programa “O Berro do Bode” 

DATA – 07/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 01 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio 

REGIÃO DE ORIGEM - Sede 
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F1 – E por fim um alô especial para meu amigo, ele que além de comunicador é 

mototaxista, me prestou serviço. É muito importante este serviço que ele faz. 

Quando a gente senta na garupa, fomos proseando, e a gente vai ligeirinho, com o 

prego batido e a ponta virada. Só que tem uns mulecote  fazendo tanta babozeira. 

Parecem que tão azedos, andam azuletados nas moto e vive azucrinando a vida 

dos pedestres. Passam nas motos bambeando até quem vai na garupa. Antes de 

encerrar o programa é hora de homenagear o aniversariante do dia: Seu Toinho 

Dentista. Grande homem. Aliviou muito o sofrimento dos mais velhos quando ficava 

com os dentes latejando. Era só pegar o boticão , deixava todo mundo com a boca 

brefa, mas resolvia o sofrimento de dias sem dormir. Parabéns Seu Toinho. 

 

 

 

 

GRAVAÇÃO 11 

 

LOCAL – Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

DATA – 08/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos; F2 – 70 anos; F3 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Pedra Grande 

 

F1 – Tem gente que briga por terra, por tudo né? 

F2 – Pois é, por isso que não gosto de confusão. Tou na idade que tou, 71 anos, e 

não tenho um intrigado. Você acredita que nunca fui numa delegacia? Nunca 

ninguém me deu parte. 

F1 – Graças a Deus! 

F2 – Não vê nosso vizinho que vivia em confusão, se acabou tão ligeiro. 

F1 – Verdade. 

F2 – Viu que ele só chegada bêbado, melado e acaba se achando só. O menino 

numa droga do cão. 

F1 – Eu fico de coração partido quando vejo aquele menino daquele jeito. 
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F2 – É um negócio sério. É por isso que eu digo, quando tava aquele magote de 

maconheiro, ele o finado Mundinho ligava para a polícia. E agora, eu digo, homem... 

F1 – Verdade. 

F2 – Repara, como tá o nuvoeiro, parece que vai chover. 

F1 – Com fé em Deus! Mas fez calor de ontem para hoje. Sim, Manezinho, aí o 

homem perguntou da barragem. 

F2 – Apois, perguntou “Vendeu a propriedade?” Vendi. “Roça, casa?” Sim. “E a 

barragem?” Joguei por cima da cerca e emborquei. Ele disse: Homem da 

brutalidade do cão... Mas óia, esse homem veio fazer a feira ou é a bagagem dele? 

F1 – Vai carregado... 

F2 – Eu não queria um emprego desse nem... 

F1 – Dia de segunda é tanta gente diferente... 

F2 – Apois, não é, aquela ali é todinha umas canela de sariema. É cada uma franja 

que cabe uma laranja. Mas pra que uma carreira dessas? 

F1 – Pois não é. Arrisca a vida dele e dos outros. 

F3 – Vamos cuidar no rango. 

F2- Eu só via o povo olhando pra mim. 

 

GRAVAÇÃO 12 

 

LOCAL – Queimadas dos Loiolas 

DATA – 08/02/2019  

NÚMERO DE FALANTES - 02 

FAIXA ETÁRIA –F1 – 70 anos; F2 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Arredores da Sede 

 

F1 – Quando venho para as Queimadas eu tenho um medo retado dessas baixas. 

F2 – Faz medo sair alguém dessas moitas. Se atravessa no meio ou para ou 

atropela. 

F1 – Disse que deram parte dele? 

F2 – Eu ouvi falar. 

F1 – Repara, aquele ali vai bambeando. 
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F2 – Parece que tá até menso. 

F1 – É o saco que tá pendendo mais de um lado. E esse tanque é do Mané? Onde 

ele achou? 

F2 – Toda vida papai disse que o tanque é do município. 

F1 – É do município. Teve uma frente de serviço e eu era o encarregado. Eu 

trabalhava com um grupo de 30 homens, para limpar o tanque. E se tivesse de ser 

de alguém era desse povo do Vital. Eu me lembro que a Joaninha do Vital não tinha 

um biongo. A gente ia pegar carrada de areia na Lagoa do Pires e a gente tomava 

arroz doce, manuê. Eu nunca  ouvi dizer que isso era do Nego. 

F2 – Pois é, ele morava lá nos cafundó do Judas. 

F1 – Aí o Nego disse que ele vai ter que fazer o beco lá na roça. 

 

 

 

GRAVAÇÃO 13 

 

LOCAL – Queimadas dos Loiolas 

DATA – 08/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos; F2 – 70 anos; F3 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Arredores da Sede 

 

F1 – Eu não conheço não. Ele trabalha com esse negócio de túmulo. 

F2 – Tunel? 

F3 – Túmulo homem. Olha Manezinho, os Malaquias tão bombando... 

F2 – Misericórdia. Até dentro do rádio? 

F1 – Eu já vou indo pro rapaz não ficar empatado. 

F3 – Mulher relaxe. Nós vai de carro, chega primeiro que ele. 

F2 – Ontem eu vinha de Poço de Fora, lá perto do Caldeirão da Serra tinha um 

besourinho, com o nome do político. 

F3 – Bora, o homem tá esperando. Se não tiver um ali futucando não vai não. 

F1 – Tá de plantão. 
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F2 – Vou trazer requeijão e cuscuz. 

F3 – Quem viu a Mareinha quando tava inzonada não diz que é ela hoje. 

F2 – Agora aquele brocoiô velho brigando por terra. 

F3 – Pois, pra vim coisar, aí que a gente vê coisa do arco da véia. 

F1 – Será que não vão carregar? 

F3 – Não tão azedos. 

F2 – Já namorei foi muito em cemitério, qualquer coisa se a alguém botar a cabeça 

eu jogo um turrão. Aí ela dizia “Já vi que você era o cão”. Quando eu era novo 

aprontava era muito, mas agora é só comendo cuscuz. 

F3 – Também as mulher era tudo da mesma laia. 

F2 – Agora mulher de coragem é a viúva do finado Lucas, sentada no escuro. 

F3 – Ave, debaixo daquele pé-de-pau. 

F1 – Ave, como se tivesse incomodada. 

F2 – E agora, o que a gente faz? 

F1 – Agora vai ter que escavocar. 

 

GRAVAÇÃO 14 

 

LOCAL – Posto de Saúde – Vila dos Gomes 

DATA – 09/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES - 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos; F2 – 70 anos; F3 – 60 anos  

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Pedra Grande 

 

F1 – E aí a viagem para Jaguarari foi tranquila? 

F2 – Rapaz, foi uma massada do cão. 

F1 – E foi? 

F2 – Saí de lá quatro da tarde. 

F1 – Êta poxa! 

F2 – Foi uma massada, homem. Sexta vou pra Bonfim. Vou sair cinco da manhã, 

não vou sair tarde para não sair nas carreira. 

F1 – Verdade, é perigoso. 
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F2 - Você não vê quando vou pra Juazeiro. Saio no mesmo horário dos outros. 

F1 – Isso, porque se tiver qualquer contratempo tá tudo junto. 

F2 – Não adianta dizer que o carro tá trancado. Oxe , ladrão não tem jeito. 

F1 – Eles tem tudo que é artimanha. Êta, já vem de tropelo.  

F3 – Tava a postos. 

F1 – Dormiu? 

F3 – Não, por quê? 

F1 – Esse tempo todo briquitando...  

F3 – A gente tava no quiosque bebendo, aí ela chegou. Já tava muito doida. Aí ele 

disse: aqui você não bebe não. Aí ela tomou um gole no copo do Rodrigo. Aí ainda 

disse, deixa eu ir ali serrar de outro besta. 

F2 – Deixe ela. 

 

 

GRAVAÇÃO 15 

 

LOCAL – Igrejinha do cemitério de Uauá. 

DATA – 10/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 04 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 30 anos; F2 – 40 anos; F3 – 25 anos; F4 – 25 anos.  

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Lagoa do Pires. 

F1 – O cabra que morreu de choque, quando foram cavar, acharam um bocado de 

osso. 

F2 – O rapaz do barreiro? 

F1 – Sim, e mainha ainda tirou foto dos ossos. 

F2 – Arrancaram as cruz do povo, parece que tem gorgulho no rabo.  

F1 – Ele quando era mais novo, arrancou as cruzes do cemitério. Ele era terrível 

demais. A galera denunciou aí era na época do Pereira. Aí o Pereira deu pau nele 

com a cruz. 

F2 – Apois arrancou do pai dela também. 

F1 – E mandaram botar no lugar. 

F3 – O pior é que tem que ser no lugar certinho. 



125 
 

F1 – Apois pronto, já tem uma noção. 

F4 – Aí é esse cabra que vai escavocar ? 

F2 – O caixão já tava todo esbagaçado, mas o corpo tava todo certinho. 

F3 – E o Zé Milton contando que as bezerra tava tudo batendo dentro das meia. 

 

GRAVAÇÃO 16 

 

LOCAL – Centro de abastecimento 

DATA – 10/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos e F2 – 20 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Fazenda Lougradouro. 

 

F1 – Ficou três dias deitado sem poder se levantar. Agora essa banda aqui não tem 

um lugar que não tinha uma casca de ferida. Uma bicheira aqui no ombro e o 

capacete ficou todo pipinado e espapaiou no meio. 

F2 – Sorte que escapou. 

F1 – Mas não se emenda. Já tinha ido para o Poço de Fora. 

F2 – Mas ali sabe o que é? Correndo trecho querendo ganhar fácil. 

F1 – E já apanhou foi muito. Um dia chegou nos quiosques truado, querendo vender 

uns preá, aí insistindo. Foi aí que comprou um por cinco conto. Ainda dei umas nica 

pra ele. Aí um cabrinha meteu a mão na orelha dele, tomou os mocó e os preá. 

 

GRAVAÇÃO 17 

 

LOCAL – Centro de abastecimento 

DATA – 10/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 04 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 25 anos; F2 – 30 anos; F3 – 18 anos; F4 – 25 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Fazenda Bela Vista 
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F1 – Sei não se ele vai trabalhar. Ele saiu enrabichado. Fora da gota.  

F2 – Aonde ele tá embiocado? 

F1 – Lá, tá morando na rua  do Dionísio, mas acho que ele vai morar lá em cima do 

salão que tava fazendo. Disse que era perto de um biongo. Disse que agora tá 

cortando bem. 

F3 – A gota, ele pelou minha cabeça, meteu a tesoura, aí parece que escapuliu. 

F1 – Tem horas que Le dá umas cagada. Ele fez um certo, outro errado. E  os preço 

são doido. Engraçado foi o Baixinho, chegou lá e parece que ele botou uma cuia e 

cortou. Depois ele ajeitou. 

F3 – E é uma pegadeira de mão retada. 

F1 – Ele se retou. 

F2 – Uma pestana é oito conto de navalha, de pinça é dez. 

F3 – Aí vá lá dá um grau no seu cabelo. Se você disser que não tem condições 

financeiras ele não cobra nada. 

F2 – Tô doido não, ele deixa um bocado de caminho de rato. 

F3 – É melhor se colar a talisca aqui. Se der certo. 

F4 – Vai dar certo, não é possível. 

F2 – É melhor que diminui a labuta e não fica com tanta talisca. Porque se botar a 

talisca aí a lingueta da porta vai ter que puxar o trinco. 

F4- Vai dar certo. 

 

GRAVAÇÃO 18 

 

LOCAL – Fazenda Viturino (Cavalgada em homenagem a um vaqueiro falecido) 

DATA – 11/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 01 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 65 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Fazenda Barriguda 

 

F1 – Camarada, vocês conhecem / o meu sertão como é?  

Pois vou lhe dizer em versos / E acredite se quiser. 

É uma cigarra cantando, / Um bezouro zuando, 
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Uma bizunga voando / Parada no ar. 

Quando a poeira sobe / Do lado da mata, 

Vem a seca ingrata / Pra nos maltratar. 

É uma vaca berrando,/ Caçando água 

Pro dono é uma mágoa / Sem jeito pra dar. 

E o vaqueiro velho / Que na esmorece 

Na cacimba desce / Pra água arranjar. 

Vem o mês de janeiro / E a chuva não vem. 

Finda fevereiro / Nem relâmpago tem. 

Chega o mês de março / E o povo com fé 

Faz uma novena / Para São José. 

Mas com fé espero / Que devemos entender 

Os mistério do sertão / Pode a seca tá cruel, 

De cortar o coração. / Mas se tiver chuva a noite 

No outro dia bem cedo / Já se vê o verde. 

O jericó enverdece / Antes de amanhecer o dia 

E o sertanejo agradece / À mãe natureza com alegria. 

E diz assim:  / Quando chove no sertão 

Tudo é bonito, tem renda. / Na porteira do curral 

O vaqueiro abraça sua prenda / A lua quilareando, 

Bezerro escabriolando / Na malhada da fazenda. 

A mulher diz pro marido: / Amor, quanta alegria, 

Mas não esqueço da seca /Que passamos com agonia, 

Mas não se entristece não, / Pois sabe que o requeijão, 

Vai fazer no outro dia. / Ela ainda diz para o marido: 

Amor, a gente tem que aprender / A tirar a previsão  

De quando tá pra chover /  Respeitando a natureza, 

Pra ela nos entender. / Experiente ele responde: 

Mulher, quando tá pra chover / A formiga cria asa, 

O tempo logo resfria, / A lenha não cria brasa, 

Vagalume vem de monte, / O sapo canta na fonte, 

Aranha procura casa. / A cãuan canta na mata, 

Juriti canta na serra, / Geme a ema no baxio, 

No lajedo o bode berra. / É o relâmpago quilareando, 
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As nuvens se preparando / E a chuva molhando a terra. 

Cada vez que a chuva cai, / O sertanejo agradece, 

Levanta as mãos para o céu / Pra Jesus rezando uma prece. 

Quando a lagoa se alaga, / Os riachos correm água 

E a caatinga enverdece. / Mas o sertanejo  

Tem que tomar uma posição / Zelar do meio ambiente 

Que isto não se acaba não. / Vem a pendência da lua, 

Que essas coisa continua, / No chão do nosso sertão! 

 

GRAVAÇÃO 19 

 

LOCAL – Feira livre de Uauá 

DATA – 12/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 30 anos; F2 – 60 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Nível Superior e Ensino Fundamental. 

REGIÃO DE ORIGEM – Povoado São Paulinho 

 

F1 – Quais os produtos que o senhor vende em sua barraca, seu Severino? 

F2 – Chapéu de palha, rede, couro, bocapiu, peneira, candeeiro, colher de pau, 

badogue, apito de passarinho, etc. Um bocado de coisa variado. 

F1- Tem um produto que me chamou atenção na sua barraca: é o candeeiro. Veja 

só, a gente percebe que a energia tá chegando a todos os cantos. O candeeiro 

ainda se vende? 

F2 – Vende. Tem muita gente que gosta. Que é bonito, é coisa pra ornar até a casa. 

É muito bonito, até de enfeite. Às vezes, vai dormir, aí acende um candeeirinho pra 

economizar energia. Muita gente gosta. Eu mesmo gosto, em casa tem oito 

candeeiro. Cada um tem o seu. 

F1 – Esse produto é feito de crauá, é um produto nativo da região de Uauá, que é 

comercializando desde o início da feira de Uauá. De lá pra cá o crauá ainda é muito 

utilizado na feira. Nós temos também o chapéu de palha que é confeccionado com 

sisal aqui da região também. O artesanato ainda é muito forte aqui em Uauá. 
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GRAVAÇÃO 20 

 

LOCAL – Feira livre de Uauá 

DATA – 12/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 40 anos; F2 – 30 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Nível Superior e Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Fazenda Santa Rosa de Lima 

 

F1 – Você consegue ainda vender bem esses produtos de couro? 

F2 -  Rapaz, é uma coisa de tradição, sempre sai, sempre é vendável. 

F1 – E você consegue onde esse couro hoje? 

F2 – Aqui na região de Uauá, em Santa Rosa de Lima. 

F1 – É você que começou a vender couro ou já pegou a tradição de outras pessoas? 

F2 – Quem iniciou foi meu pai, há trinta anos atrás, agora eu to prosseguindo, pois 

ele faleceu e tem seis anos que eu to vendendo, negociando com couro, fiquei no 

lugar de meu pai. 

F1 – O couro continua sendo rentável? 

F2 – É sim. Vende no dia a dia e também nas festas. Como você vê a Festa do 

Vaqueiro daqui de Uauá. É sempre falada, movimentada, vende bem nessa época.  

F1 – O que você vende mais aqui? 

F2 – Óia, aqui tem de tudo: tenho sela, tenho chapéu de couro, tenho roló, tenho 

bota. 

F1 – De tudo um pouco. 

F2 – É. Tem também gibão, perneira. 

F1 – Então a gente percebe que o couro é bem comercializado. 

 

GRAVAÇÃO 21 

 

LOCAL – Centro de abastecimento 

DATA – 12/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 
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FAIXA ETÁRIA – F1 – 30 anos; F2 – 50 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Nível Superior e Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Fazenda Carro Quebrado 

 

F1 – Qual é o trabalho do senhor? 

F2 – Magarefe, eu mato e vendo a carne do bode. 

F1 – O senhor tem quanto tempo que faz isso? 

F2 – Tem mais de 25 anos? 

F1 – Quantos bodes o senhor vende por feira? 

F2 – Dez, doze bodes. 

F1 – No geral aqui no mercado o senhor acha que sai quantos bodes por feira?   

F2 – Rapaz, sai numa faixa de 250 bode e marrã. 

F1 – É mesmo, essa quantidade toda? E pra onde é que vai? 

F2 – Fica aqui em Uauá, vai pra os lugar de fora também, São Paulo, Salvador. 

 

GRAVAÇÃO 22 

 

LOCAL – Faz. Curundundum 

DATA – 13/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 35 anos F2 – 60 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio e  Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Curundundum 

 

F1 – Pai vai pra onde? 

F2 – Vou ali na solta.  

F1 – Vou também, relembrar os velhos tempos, quebrando lenha. 

F2 – Pois se avexe que to com pressa. 

F1 – Vou agora ali mais meu velho, ele ali com a troques na mão, coloca um bode 

na boca, só a fumaça comendo. Aqui foi onde me criei, carregando lenha, 

vaquejando as criação na caatinga, vivendo sossegada, botava um chapéu, um 

bogó e aí ia no meio da caatinga. Óia, meu pai avexado, torando as mancambira 
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e os pinhão. Eu já boiada e seu Severino nem liga. Tem umas quipá aqui, uns pau-

de-rato, enchia o bucho na boia de fruta de palma tudo bichada, nós comia pra se 

acabar. Lembro de nós menino tudo se assanhando com os bicho, se arruinando 

nas malhadas. 

 

GRAVAÇÃO 23 

 

LOCAL – Pov.Caratacá 

DATA – 14/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 40 anos; F2 – 55 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Pov. Caratacá 

 

F1 – Este é o açude do Caratacá que tá sangrando, daqui a pouco a gente vai pro 

sangrador, depois da ponte do rio Caratacá. 

F2 – Tamos apreciando a chuva no sertão. Olha até as bizunga ali no juazeiro tão 

felizes.  

F1 – A vontade é de escabriolar dentro d’água, mas a correnteza não deixa. 

F2 – As algaroba tão tudo encoberta d’água. Que beleza! 

F1 – As aroeira vão tudo enfulorar. Óia aquela cerca já tá cheia de balceiro. 

 

 

 

 

GRAVAÇÃO 24 

 

LOCAL – Praça dos Quiosques 

DATA – 14/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 –20 anos F2- 20 anos  

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio 
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REGIÃO DE ORIGEM – Sede do município 

 

F1 – Estamos na sede do bloco “As Cabritas” tudo afoito agora para começar a 

estripulia de carnaval. A “cabritada” tá toda alvoroçada, doida pra se amostrar na 

rua. 

F2 – Não fiquem amontoados não. Tem boia pra todo mundo. Já comeram os 

manuê tudo, mas ainda tem café no quente-frio e uma farofinha ali no aribé. 

F1 – Tô achando que deixaram comida encubada no atajé. Vamos caçar nestante. 

F2 – Vixe que Marlene adornou e deixou tudo por conta.  

F1 – Repara a broca que fizeram no bolo. 

F2 – Vamo, vamo, todo mundo já tá saindo de brubutão. 

 

GRAVAÇÃO 25 

 

LOCAL – Agência do correio 

DATA – 15/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 01 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 65 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Caladinho 

 

F1 – Meu pai labutava nas malas do correio. Um dia ele foi pra Bonfim montado 

num jumento, tinha que ir todo encoirado, de gibão e perneira. Quando vinha de lá 

pra cá, Lampião tinha passado aqui e tava atrás das malas do correio. Quando meu 

pai e o finado Zé Coelho montado numa burra chegaram perto da bodega do 

Caldeirão da Serra, aí vinha uma tropa. Aí meu pai arregalou os olho gritou “Ali vem 

uma tropa e vai ser Lampião. Tenho certeza que é ele. Repara ali o chapéu 

quebrado.” Aí eles se acovardaram, ficaram tudo agoniado e entraram por dentro 

do mato e meu pai pegou uma vareda, mas Lampião entrou na frente para arrodiar. 

Tomou a frente de Zé Coelho, mandou ele apeiar e tomou a burra dele. Aí o finado 

Zé Coelho disse assim: “Homem, me dê pelo menos o alfoge com minha boia. Aí 

Lampião disse: “Apois tome” e saiu puxando a burra. Adespois Lampião procurou: 

“Quede o correio”. Ele disse que já tinha ido embora. Desviou num beco e acunhou 
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em cima de um jumento chega o pé batia no fundo. Aí quando ele chegou aqui em 

Uauá já era dia amanhecido e tava todo barrufado, todo mundo tava chorando 

pensando que Lampião tinha matado ele. 

 

GRAVAÇÃO 26 

 

LOCAL – Faz. Sítio dos Loiolas 

DATA – 16/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 40 anos; F2 – 45 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Sítio dos Loiolas 

 

F1 – Vixe, vai abarcar tanta coisa nessa biboca? 

F2 – Tô achando muito acanhado para caber tudo. Só se deixar tudo acochado. 

F1 – Já tá é afunhenhada, com tanta coisa e sem tem onde botar. 

F2 – E os seus menino ainda tão futucando pra pegar mel de arapuá? Depois as 

bicha não dê umas ferroadas neles. Não digo nada. 

F1 – Quede, deixou tudo arroiado naquela biboquinha mesmo? 

F2 – Não, botei os prato e as pocelana no atajé e os tacho na bateria. 

 

 

 

 

 

GRAVAÇÃO 27 

 

LOCAL – Faz. Sítio dos Loiolas 

DATA – 16/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 55 anos; F2 – 35 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 
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REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Sítio dos Loiolas 

 

F1 – Depois que deu derrame ele ficou abestalhado , nem sabe mais fazer os 

aboio que fazia. Só vive assim com os olhos abotecados e não diz uma palavra. 

F2 -  Tanto que gostava de açoitar nós, quando nós era pequeno. Ainda hoje minha 

alcatra é dolorida das corriada que ele dava. Bichnho. 

F1 – Èta, que aleve, o miserável nunca levantou a mão para nós. 

F2 – O bichinho não sabe de mais nada, vive todo ariado, não segura mais nem a 

apercata no pé.  Tá com um lado todo dormente. 

F1 – Eu não sei como ele escapou. Ele já tava quase arquejando no hospital. Era 

todo parado com os olhos arregalado. Nem pestanejava. 

F2 – Era um homem retado de trabalhador. Mas, também quando arriou foi de vez. 

F1 – Ninguém sabe nem como se assucedeu esse mal. Foi de uma hora pra outra. 

Pense num baque para a família. 

 

 

 

GRAVAÇÃO 28 

 

LOCAL – Faz. Sítio dos Loiolas 

DATA – 16/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 40 anos F2 – 45 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Sítio dos Loiolas 

F1 – Menina, já botou a sandália nova na baia? Vai ver a basafada que sua irmã vai 

fazer. 

F2 – E ela quando tá perto de ficar de boi vira uma onça. 

F1 – Vixe, imagine quando for pra ela amarrar o facão. 

F2 – Você tirou a bombeta de teu irmão do torno? 

F1-  Eu mesmo não. Quem tava aí malinando era o Roque. Ele tirou até deu fim o 

caqueiro das galinha que tava no  pé da algaroba. 

F2 – Esse menino tá bom de levar umas corriadas. Pra onde é que ele foi? 
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F1 – Ele saiu cedo com o avô pra ver umas criação com boqueira. 

F2 – Esse tempo todo no chiqueiro das cabra? Será que o pai de chiqueiro tá lá 

ou deixaram ele solto na malhada? 

F1 – Sei não. Só to vendo dois borrego no terreiro.  

 

 

GRAVAÇÃO 29 

 

LOCAL – Casa Lotérica 

DATA – 17/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 20 anos; F2 – 35 anos; F3 – 25 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Médio e Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM –  Faz. Ouricuri 

 

F1 – Ele vivia trabalhando na olaria perto do Riacho do Cágado. Fazia  não sei 

quantos milheiros de adobo e vendia por uma ninharia. 

F2 – É, mas depois que se amancebou com a Niga se espertou. 

F1 – Ela é danada, faz cada esteira, arupemba, bocapiu, tudo de sisal e crauá. 

Ela sabe fazer uns bonequinhos de capuco de milho., pense que fica bonito, não 

tem que diga que  é de capuco 

F2 – É mesmo, ela é muito caprichosa, mas é muito avexada na hora de vender as 

coisas na feira. É uma agonia para ir embora cedo. 

F3 – Já levei a lavagem pros porco. Só que os bacuri sumiram do chiqueiro, cacei, 

mas não encontrei. 

F1 – Bagaceira no caminho da feira. Será que cataram? 

F3 – Quem sabe. Vaquejei até depois da baixa da barriguda e nada. 

 

GRAVAÇÃO 30 

 

LOCAL – Posto de Saúde - Sede 

DATA – 19/02/20198 

NÚMERO DE FALANTES – 03 
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FAIXA ETÁRIA – F1 – 50 anos; F2 – 18 anos; F3 – 45 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Caldeirão dos Lalaus 

 

F1 – Comprou o bubu da sua priminha? 

F2 – Comprei. Trouxe até um mijãozinho para ela. 

F1 – Já gosta de paparicar essa bacurizinha. 

F3 – O que é que tem que veio no médico? 

F1 – Mulher, levei uma topada, abriu uma broca no dedão e arruinou. Deu até 

íngua. 

F3 – Misericórdia. Deve tá até de sesão que num calor desse e você de capote. 

F1 – Não duvido não. Pra acabar de completar tudo bate nesse dedo. Até o buião 

do café achou de cair em cima. Fui no outro mundo e voltei de dor. 

F3 – Não fale não que eu sou atroada também. Engachei o braço na boléa do carro. 

Repare o lascão que ficou na minha manga.  

F1 – E quando a gente tem que andar com essa burundanga de menino é pior. 

F2 – E essa butina que vou levando, de quem é? 

F1 – É de seu pai. O buzego que ele vai pra roça tá de fazer vergonha. Ele veio me 

trazer e já capou o gato. 

F2 – Ele vai usar é pra ir pro boteco do Caldeirãozinho. 

F1 – Vixe. Quando ele vai pra esse boteco tem que levar um cabresto pra trazer ele 

pra casa. 

F2 – E se tiver alguma cabrocha lá se amostrando é que ele inverna mesmo. 

F1 – Essa cabroeira quando se amontoa lá é só pra meter raiva. 

 

GRAVAÇÃO 31 

 

LOCAL – Faz. Retiro 

DATA – 20/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 35 anos; F3 – 20 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 
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REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Retiro 

 

F1 – Guarde a cuia e a cabaça no depósito da varanda e antes de sair feche a 

porta pro capão não embocar aí e comer o milho da saca. Não entre pra dentro de 

casa que sua alpercata tá cheia de cabeça-de-touro. Vá pelo oitão da casa e deixe 

de tanto calundu. Cara feia pra mim é fome. 

F2 – O cabedal tá passando aqui no terreiro, caçando o de comer. 

F3-  Veja lá nos caçuá que tão no depósito se ainda tem palma cortada pra dá pros 

bichos. Se tiver coloque um pouco lá no cocho que tá perto da cancela. 

F2 – Por que tiraram o cambão daquele garrote?  

F1 – Quem sabe? É cada ousadia aqui.  

F3 – Vixe, aqui debaixo do caçuá tem uma cambranganza. Pegue uma botina pra 

matar antes de que morda os menino. 

F1 – Misericórdia e a picada desse bicho deixa o pé engrugunhado de tanta dor. 

F2 – Já matei. Vou jogar nas trempe lá do munturo pra ninguém pisar no ferrão. 

F1 -  Bote as cangalha nos jegues.  E espante essas galinha aí do terreiro. 

 

GRAVAÇÃO 32 

 

LOCAL – Casa Lotérica 

DATA – 21/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 35 anos; F3 – 20 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental e Médio 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Poço dos Cavalos 

 

F1 – Quando nós vinha de moto achamos um filhotinho de caburé na beira da 

estrada. 

F2 – E aí, deixaram o bichinho lá. Vai morrer esturricado no sol. 

F1 – Você acha que eu ia fazer uma caduquice dessa com o bichinho?  

F2 – E aí fez o que com o caburezinho naqueles cafundó que vocês vinham? 

 

GRAVAÇÃO 33 
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LOCAL – Casa Lotérica 

DATA – 21/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 35 anos; F3 – 20 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. São Bento 

 

F1 – A fila não sai do lugar e eu deixei a comida nas caçarola ainda tudo crua. 

F2 – Não fale não. Já to com as cadeira sem aguentar. 

F1 – Esse povo daqui adora fazer a gente de capacho. 

F3 -   E mainha que tá é ficando cacunda. Acho que é de tanto ficar nas lêra. 

F2 – Já vai dar meio-dia e ainda tenho que passar na loja comprar umas calçola 

pras meninas de casa. 

F3 – Só falta o caixeiro da loja ser tão lerdo como o daqui da lotérica. 

F1 – Misericórdia, já tô de cangote duro de tanto ver se a fila anda,  não é possível 

uma demora dessas. 

F2 – Eu quando chegar em casa ainda vou fazer a simpatia que a rezadeira ensinou 

pra consertar as cambota de meu menino.  

F3 – Ele não tem que usar aquelas bota não? 

F2 – Deus o livre. Passei no médico e ele disse que tinha que esperar completar 

dois anos. Enquanto isso vou fazendo as simpatias. 

F1 – E como é essa simpatia? 

F2 – É assim: Amarra as cambotinha e pisa no pilão. É como se o menino fosse a 

mão-de-pilão. Aí tem uns dizer que só quem sabe é a rezadeira. 

F3 – E será que dá certo? 

F2 – Mulher, a menina de minha cunhada ficou com as pernas consertada. Não 

custa tentar, né? 

F3 – Verdade. Essa sua cunhada é a que quebrou a cantareira na queda de moto? 

F1 – É ela mesmo. 

 

GRAVAÇÃO 34 
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LOCAL – Faz. Barreiro 

DATA – 22/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos; F2 – 70 anos; F3 – 55 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Barreiro 

 

F 1 - Quando a tropa de Lampião passava por essas bandas, eles costumavam 

apear na casa do povo para boiar. Uma certa feita, ele se arrancharam na casa de 

uma viúva e mandaram ela fazer a boia. Na hora que ela trouxe e serviu para o 

bando, um dos cabras de Lampião se queixou que a comida estava insossa. 

Lampião não virou gente. Mandou a viúva trazer uma porcelana de sal. Quando ela 

trouxe, ele virou a vasilha toda no prato do que reclamou e mandou ele comer tudo. 

O homem se viu agoniado, mas teve de comer. Depois que ele terminou, bebeu 

quase um pote de água, mas deu congestão. Ele estribuchou até que se acabou 

com os olhos amiguelados. 

 

F2 - No tempo que eu era menino, o povo tinha a ilusão de ir embora para São 

Paulo para fugir da fome, da seca e buscar viver com decência. Lembro que quando 

meu tio-avô foi embora, foi um trupelo. Ele tinha uma penca de filhos, tudo de 

cobrir com o cesto. Para juntar essa renca para colocar no pau-de arara foi um 

dia de juízo, pois tinha menino em todo canto, era na roça, no cercado, no tanque. 

Sei que viajaram e só deram notícias mais de dois meses, quando ele escreveu 

umas mal traçadas linhas de uma carta contando que foi mais de quinze dias de 

viagem, fora o tempo que parava para pernoitar, mas chegaram em paz. Essa cena 

marcou minha lembrança. 

F3 - Nos tempos antigos, tinha um homem tão ruim que todo mundo tinha medo dele. 

Uma certa feita, a filha dele fugiu com um fulano e voltou embuchada. O pai, 

indignado, pegou a filha pelos cabelos, o rapaz pelo cangote e foi levar os dois para 

o padre casar no meio da noite. O homem tirou o padre da rede só de ciloura, não 

deixou o pobre nem colocar a roupa e obrigou a jogar a batina por cima só da 

ciloura. O padre celebrou o casamento, mas quando terminou excomungou o 

homem. Quando esse homem morreu, no sétimo dia a cova começou a rachar. Ele 
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virou o bicho velho e foi preciso vim sete padres para fazer as orações e para o 

bicho sair da cova. Quando ele saiu prenderam numa urna e jogaram no rio para 

que o povo tivesse paz. 

 

GRAVAÇÃO 35 

 

LOCAL –  Faz. Barriguda 

DATA – 23/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 80 anos; F2 – 55 anos F3 – 85 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Barriguda 

 

F1 - Toda vez que se sepultava uma pessoa e a cova começava a rachar, era sinal 

que tava virando bicho. Para o bicho sossegar jogava pinto na racha e até galinha, 

para ver se a mamparra parava de querer sair do túmulo. Se nada disso desse certo, 

era preciso chamar o padre para ele tirar o bicho. Alguns davam para tirar numa 

urna e jogava em água corrente, outros eram tão brabos que com as orações do 

padre saíam voando sem rumo até sumir. 

F2 - Quando Nosso Senhor criou o mundo disse para todos os santos que a 

validade de vivência era até o ano dois mil, mas Nossa Senhora, caridosa e 

misericordiosa, respondeu a Nosso Senhor que o mundo não podia se acabar no 

ano dois mil. Aí ela se abaixou pegou um bocado de areia e continuou dizendo, se 

acaba no ano dois mil mais esse punhado de grão de areia de lambuja. E Nosso 

Senhor obedeceu a mãe. Por isso que ninguém sabe quando o mundo vai se acabar, 

pois não se sabe quantos grãos de areia Nossa Senhora pegou.            

F3 - Minha mãe era a mais velha dos irmãos, aí vovó pariu o filho caçula, mamãe 

era a dona, para cuidar do bacurizinho. Ela tinha um sono pesado e o menino era 

muito chorão, quando mamãe ia agarrando no sono o menino abria a boca a chorar. 

Ela ainda dormindo, se levantava toda atordoada e ao invés de pegar o menino na 

rede, pegava uma apercata e começava a botar o chinelo para dormir. Aí vovó dava 

um grito, era quando ela toma um tranco, se acordava e via que tava enganando 

era a apercata e o menino continuava se esgoelando na rede. 
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GRAVAÇÃO 36 

 

LOCAL – Faz. Santana 

DATA – 24/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 03 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Santana 

 

F1 - Ninguém era besta de desobedecer uma ordem de Lampião. Mas tinha uma 

moça velha que tinha o cangote duro e dizia que nunca ia se abaixar para Lampião. 

Ninguém sabe como Lampião ficou sabendo disso, só sei que ele mandou buscar a 

mulher. Dizem que ele mandou a mulher se abaixar e beijar os pés dele, mas a 

mulher não obedeceu. Lampião ficou virado e mandou buscar um jegue. Arrancou a 

roupa toda da mulher, amarrou ela e colocou montada no jegue em pelo. Deu umas 

chicotadas no animal que saiu desesperado correndo com a mulher em cima, mas 

ela logo caiu. Dizem que ela ficou toda estrupiada e em cima da cama por muito 

tempo. 

F2 - Minha vó contava que quando ela era menina, todo mundo vivia assombrado 

com Lampião. Ela nunca se esqueceu de que quando saia o boato que Lampião 

estava perto, a mãe dela levava vovó e os irmãos dela para se esconderem num 

buraco coberto com uns pés-de-palma. Eles ficavam lá até ter certeza que não tinha 

mais perigo. Ela dizia que nunca se esqueceu porque eles saíam de lá cheios de 

quipá. 

F3 - Em tempo de quaresma, ninguém tinha coragem de sair em noite de lua cheia 

porque era tempo de lobisomem. Os mais velhos contam que aqueles vaqueiros 

que se aventuraram a ir buscar gado ou criação nesse tempo encontravam essa 

mamparra. A primeira coisa que eles viam eram os olhos de fogo, depois uns 

grunidos feios que arrepiava, mas ninguém esperava para ver de perto. Dizem que 

o lobisomem é uma pessoa muito ruim, que de tão ruim vira bicho em vida, antes de 

morrer. 
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GRAVAÇÃO 37 

 

LOCAL – Agência bancária 

DATA – 25/02/2019 

NÚMERO DE FALANTES – 02 

FAIXA ETÁRIA – F1 – 60 anos F2 – 45 anos 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL – Classe baixa 

ESCOLARIDADE – Ensino Fundamental 

REGIÃO DE ORIGEM – Faz. Caldeirãozinho 

 

F1 - Tempo bom era a farinhada na Serra. Todo mundo colocava as cangalhas nos 

jegues e colocava a traquinada toda para passar a semana farinhando. Só a 

viagem era o dia todo, o povo chegava moído, mas tinha que ajeitar as 

burundangas ligeiro para fazer a boia para dormir. Os homens rachavam a lenha 

para fazer a trempe para a panela de barro. As mulheres colocavam a comida numa 

porcelana para três, quatro pessoas comerem juntas. Os mais sabidos engoliam 

ligeiro para comer mais. Quando terminava a labuta, no domingo, o povo ia para o 

forró de Joaquim Bandinha. Era tempo bom danado. 

F2 - Uma certa feita tinha um melefote que se pelava de medo do pai, mas era um 

preguiçoso de marca maior. Um dia, o pai mandou ele ir na roça pegar um animal. O 

menino respondeu “cascavel me pique se eu for lá”, o pai não disse nada, só passou 

um olho feio para o lado dele. Como o menino era frouxo que só ele, foi logo 

dizendo “cadê o cabresto?”. Então ficou esse ditado. Quando uma pessoa muda 

ligeiro de opinião as pessoas dizem “cascavel me pique se eu for lá, cadê o 

cabresto.” 


