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ABSTRA CT: This work focus dissertations of the Master's degree in Letters, Studies of 
the Language of the State University of Londrina. They verified the rural speech of the 
researched places, inquiring informers of both sexes, two age groups, using the 
questionnaires of ALiB . It spea ks, still, of  the dissertations in process in  this area.  
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0. Introdu ção 

 
A dialetologia1 vem, a cada dia, ganh ando u m maior espaço nos estudos 

acad êmi cos, e os estudos dialetais no  Paran á t amb ém av ançam e conquistam novos 
pesquisadores . 

E m seu  Atlas Lingüístico do Paraná – ALPR, Aguilera (1994) estudou a 
linguagem ru ral no Estado e abriu caminhos para novos trabalhos no campo da 
Dialetologia, d espert ando, em p articular nos alunos da pós -gradu ação d a Universidade 
Estadual de Londrina, o d esejo de d ar continuidade à pesquisa dos falares paranaenses. 
Visando ao estudo desse l éxico, nos últi mos anos surgiram monografias de 
Especialização  e dissertaçõ es de Mestrado. Este trab alho pret ende apresentar e discutir  
três dissertações defendidas no  Programa de Pós-G raduação em Letras – Estudos da 
Linguagem, na Universidad e Est adual d e Londrina. 

 
1. Aspectos lingüísticos da fala de Cândido de Abreu: um estudo geossociolingüístico 
(2000) 

 
Neste trabalho, Fádua Maria Moisés Lino (2000) averiguou a linguagem rural 

de u ma cidade localizada na região central e um dos 16 pontos paranaenses escolhidos 
para o Atlas Lingüístico do Brasil – ALiB.  

E m Cândido de Abreu foram realizados 36 inquéritos em 9 pontos lingüísticos, 
nos quais foram entrevistados quatro in formantes, dois mas culinos e dois femininos, 
separados em du as faixas etárias, de 18 a 35 anos e 45 a 70 anos. Lino aplicou os 
questionários do ALiB de 1998 .2 Além desses asp ectos, a autora estabel eceu a urgên cia 

                                                 
1 “ Estudo da variação dialetal cuja meta é o estabelecimento das fronteiras geográficas para os 
usos lingüísticos, e que tem como fonte de dados as zonas rurais, vistas como áreas não 
contaminadas pelo contato com outras variedades.” (DICIONÁRIO, 1999) 
2 Foram editados 3 questionários do ALiB: em 1998, em 2000, os quais foram testados em 
inquéritos experimentais em várias localidades brasileiras. P osteriormente foram revistos e 
aprimorados até se chegar à versão final, em 2001. 
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de estarem representad as as diversas etnias (alemães, u crani anos, poloneses e, em 
meno r es cala, frances es) formadoras  do povo  de Cândido de Abreu.  

Lino concluiu seu trabalho co m a cartografação e análise d e trinta cartas 
lexicais analítico-sintéticas,3 nas quais está registrada a variedad e lexical o riunda das 
respostas a d eterminad as questões do Qu estionário Semântico-Lexical (QSL) do ALi B. 
Essas cartas tinham, ainda, o objetivo de apontar se, nos vocábulos pesquisados, seria 
encontrad a in fluên cia étnica estrangei ra: polonesa, u crani ana e/ou alemã. Seguindo a 
proposta de cartografação  de Harald Thun, quando d a realização do Atlas Diatópico  e 
Diastrático do Uruguai – ADDU, foram con feccionad as cart as dentro de um método que 
se pode chamar d e geossociolingüístico, ou pluridi mensional, o qual, ao contrário da 
geolingüística tradicional , monodi mensional, p ermite conhecer a expansão  lexical 
diatópica e diastraticamente, u ma vez qu e se contemplam vari áveis co mo sexo  e fai xa 
etária. 

As cartas isolexi cais, em nú mero de sete, registram u m esboço de traçado de 
zonas isoglóssicas  dentro da regi ão pesquisad a. 

Outro objetivo foi a docu ment ação e discussão do grau de in fluência dos 
grupos étnicos e das variáveis diastráticas sexo e faixas etári as dos trinta e seis 
informantes d e Cândido  de Abreu. 

E m relação à variáv el sexo, os ho mens do minam u m acervo de v ariantes 
lexicais mais nu meroso e as di feren ças lingüísticas entre os dois sexos estão 
pro fundament e rel acionad as co m suas experiências de vida familiar, econô mi ca ou 
social. 

Quanto à possibilidade de influ ências d as três etnias estrangeiras na fala do 
povo de Cândido de Abreu, veri fi cou-se que cada u ma trouxe sua história, seus 
costu mes , sua religião, sua cultura e sua língua. As três etnias, principal mente poloneses 
e ucranianos, marcaram p ro fundamente a vid a de Cândido de Abreu . Porém, quanto ao 
vocabulário co mu m, raros  foram os itens l exicais d e origem polonesa, u crani ana ou 
alemã. A grande influência estrangeira na fala d e Cândido d e Ab reu  dá-s e no nív el 
fonético. 

 
2. Pelos caminhos da geolingüística paranaense: u m estudo do léxico popular de 
Adrianópolis (2001) 

 
Fabiane Cristina Altino (2001), em sua dissertação, pesquisou o léxico popular 

de Adrianópolis, localidade de colonização não muito recent e, situad a no sudeste do 
Estado do Paraná, na divisa co m o  Estado d e São Paulo , e também u m dos pontos do 
ALiB. Trata-se d e u m muni cípio cercado por mont anhas e serras que se en contra 
afastado dos grand es centros mais pelo grau de isolamento geog ráfico – sua principal 
via de acesso é a BR 476 , que, por não ser pavi ment ada e estar mal cons ervad a, em 
épocas d e chuva, fica muito prejudicada, co m qu edas  de b arreiras ao longo de seus 97 
k m d e estrad a de ch ão –  do que p ela distância, pois está apenas a 133 k m de Curitiba. 
                                                 
3 Cartas analítico-sintéticas ou mistas são aquelas que trazem o registro das variantes no interior 
de cada carta e nos pontos investigados, por meio de símbolos, como formas geométricas 
coloridas ou não. Na parte externa da carta traz a legenda indicando, ao lado do símbolo, a 
variante lexical ou fonética correspondente. 
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Altino aplicou a versão de 1999 dos questionários do ALi B, editada em 2000. 
Realizou 24 inquéritos em 6 pontos lingüísticos, entrevistando quatro informant es por 
ponto, dois masculinos e dois femininos , sep arados em du as faixas etárias, de 20 a 45 
anos e aci ma d e 55  anos, e de es colaridad e b aixa ou nula.  

O estudo resultou em uma dissert ação d e dois volu mes, sendo u m teó rico e 
outro contendo u m conjunto de cartas geolingüísticas – o atlas lingüístico de 
Adrianópolis, no qual t amb ém foi utilizada a proposta de cartografação d e Harald Thun. 

Entre outros aspectos, o estudo revelou qu e, ao se compararem os dados de 
Adrianópolis, coletados em 1989 e registrados no ALPR (AGUILE RA, 1994), e os 
dessa dissertação , as mud anças lingüísticas em Adrianópolis, embora d e maneira lenta, 
vêm acontecendo, ora exp ressas nos registros definidos pelo fator etário , através da 
manuten ção de fo rmas lexicais arcaicas ou em processo de arcaização, ora in fluen ciadas 
pelo fator sexo, no que se refere à produtividad e de vari antes, pois obs ervou-s e que os 
homens ap resent am u m el enco quantitativamente maio r de vari antes léxicas (51 ,8 %) do 
que as  mulheres (48,2 %). 

Outra hipótese confirmada pelo estudo de Altino é a de que o isolamento 
geográfi co (serra, floresta e precaried ade de meios de comunicação) e a constituição de 
u ma população, nesse caso predo min antemente fo rmada de idosos, são fatores que 
contribuem p ara que as alterações lingüísticas inerentes à linguagem aconteçam de 
forma mais lenta e s e mantenham na fala da comunidade as variantes colet adas e 
cartografadas no Atlas Lingüístico do Paraná (AG UILERA, 1994), decorridos mais de 
dez anos entre a pri meira e a segund a pesquisa g eolingüística em Adrianópolis.  

 
3. Do  present e para o  passado: um olhar sobr e o  vocabulário de Tibagi 

 
E m 2002, Ênio José Toniolo apresentou sua dissertação , cujo objetivo era 

estudar algumas mud anças lexicais em tempo real e t empo  aparente, ocorridas em dois 
bairros ru rais (Barreiro e Guart elá) do muni cípio de Tibagi , região dos Campos Gerais 
do Paraná, em dois momentos: 1975 e 2001 . Co mo autor do  Vocabulário de Tibagi 
(1975), Toniolo possuía já v asto material para a comp aração p retendid a. Co m base nos 
questionários do ALiB de 2001 , elabo rou seu questionário, u m instru mento co m 319 
perguntas. 

E m relação aos in formantes, buscou tibagianos co m escol aridad e li mitada até a 
4.ª série, e que tivessem residido na localidade durant e pelo menos 2/3 de suas vidas. 
Quanto à idade, optou por u ma divisão tripla: de 18 a 30 anos , de 50 a 65 anos e aci ma 
de 75 anos.  

O autor propôs du as hipótes es iniciais:  
 
a) O léxi co modificou-se, pela ar caização de vocábulos que p erderam os 
referentes, d evido às inevitáveis mudanças sócio-culturais — por exemplo , a 
penetração d e obj etos industrializados e o êxodo  rural. [...]   
b) Houve certa padronização lingüística, pela influência da norma culta sobre 
o falar inculto, através da ação da escola e dos meios de comunicação, que 
atingem, ainda qu e indiretamente, os falantes  rurícolas. (TONIOLO, 2002: 2 ) 
 
Ao concluir seu estudo, Toniolo co mp rovou sua pri meira hipótese, relativa à 
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arcaização , mas su a segund a hipótese não s e revelou alicerçada nos fatos. “ É qu e a 
influência da norma culta, atrav és d a es cola e d a mídi a, tem sido relativamente menor 
do que seria lícito esp erar, e aparece mais , co mo é n atural , nos fal antes jovens e 
escolari zados.” (TONIOLO , 2002: 132). 

 
4. Os  estudos d e agora 

 
Dois outros estudos de cunho dial etológico se des envolveram n a UEL no 

presente ano . O primeiro , já concluído, é a dissert ação As criações metafóricas na 
linguagem do penitenciário, d e autori a de Maria d e Lourd es R. Remen che, sob a 
orientação da Dr.ª Vanderci de Andrade Aguilera. Em pri meira instância, trata-s e de u m 
estudo voltado para a lexicologia e a lexicografia, uma vez que tem po r objetivo coletar 
e interpretar as metáforas constant es das gírias de dois grupos d e penitenciários: um do 
norte e outro do sul do estado. Num segundo mo mento, após a constru ção dos verbetes 
para o glossário especí fi co, os dados fo ram cot ejados lev ando-se em consideração o 
fator diatópico sel ecionado . 

O segundo, O Léxico na lida do gado em Camapuã-MS, de autoria de Maria 
Beatriz Tozetti Figueiredo, em fase de conclusão , busca na Dial etologia 
pluridimensional os alicerces para o desenvolvi mento de seu  estudo. Além dos 
pressupostos teórico-metodológicos da Dialetologia tradicional, fo ram contemplados, na 
pesquisa de campo , para a seleção dos informantes , outros fatores co mo faixa etária, 
escolarid ade e a topodinamicidad e, isto é, foram selecionados dentre essa atividade 
informantes naturais da localidade e os procedent es de outras partes do país, em face da 
grande migração o corrida n a localidade na década de 1980. 

Há, aind a em fas e inicial de pesquisa, o trab alho de Solang e St aciaki Sou za 
que, a partir d e u m questionário voltado para as v ariantes l exicais do campo semântico 
das plantas medicin ais, buscará i) resgat ar e cotejar, co m base em fatores sociais (sexo e 
faixa etári a), as fo rmas populares rurais e ii) verificar em qu e medida se dá a inserção de 
formas p adronizadas. 

 
5. Conclusão 

 
Os estudos dialetológicos ganharam espaço nos meios acadêmicos 

londrinenses. A cada ano pelo menos dois trabalhos s ão defendidos n esta área: um no 
lato sensu e outro  no stricto  sensu.  

Ou seja, os alunos da pós-g raduação  estão d ando continuidade à pesquisa dos 
falares paranaenses iniciada po r Aguilera co m s eu Atlas Lingüístico do Paraná – ALPR 
(1994), mapeando os fal ares  paranaenses .  

 
RESUMO: Este trabalho objetiva enfo car três dissertações do Mestrado em Let ras, 
Estudos da Linguagem da Universid ade Estadual de Londrina. Todas verificaram a fala 
rural das três localidades pesquisadas, inquirindo informantes de ambos os sexos , duas 
faixas etárias , utilizando os qu estionários do ALiB. Fala, ainda, das  dissertações em 
andamento n esta área. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Cândido de Ab reu; Adrianópolis; Tibagi; questionários do 
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ALiB 
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