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0. Introdução 
 

A utilização de questionários para o levantamento de dados é uma tradição na 
pesquisa em geografia lingüística e sua vantagem imediata é a obtenção de dados 
comparáveis, condição necessária para esse tipo de investigação. 
O questionário deve refletir com clareza os objetivos da pesquisa, e sua elaboração 
cuidadosa é condição essencial para que esses objetivos sejam alcançados com 
eficiência e para que a coleta de dados se faça com economia de tempo, ou seja, para 
que o informante possa chegar com facilidade aos dados pertinentes. 

Essa elaboração cuidadosa implica necessariamente aplicações experimentais 
sucessivas, que permitam avaliar e aperfeiçoar o questionário. Mesmo com os testes 
preliminares, é comum se observarem, ainda, falhas na versão definitiva, tão verdadeiro 
é o que afirmou Gilliéron, com espírito: “ Le questionnaire... pour  être sensiblement 
meilleur, aurait dû être fait après l’enquête.” (apud Pop, 1950: 120). 
 
1. Os questionários do Atlas lingüístico do Brasil (ALiB) 
 

Na  elaboração  do  questionário  lingüístico  do   ALiB,   “foram  considerados 
estudos de diferente natureza sobre o português regional do Brasil, os questionários dos 
atlas regionais já publicados e aqueles disponíveis dos atlas em andamento, e também 
os questionários do ALiR – Atlas Linguistique Roman e do Atlas lingüístico-
Etnográfico de Portugal e Galiza” (Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001: viii). 
Atendendo aos objetivos do Projeto, o questionário do ALiB foi estruturado em 
módulos que correspondem a diferentes áreas de interesse, compreendendo, nesta 
ordem: 

- um Questionário Fonético-Fonológico (QFF), com 159 perguntas, a que se 
juntam 11 questões de prosódia relativas à natureza das frases interrogativas, 
afirmativas e imperativas; 

- um Questionário Semântico-Lexical (QSL), com 202 questões que recobrem 
14 áreas semânticas; 

-  um Questionário Morfossintático (QMS), com 49 perguntas; 
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- Questões de Pragmática, que consistem em 4 perguntas relativas a algumas 
formas de tratamento; 

- Temas para Discursos Semidirigidos, com 4 questões destinadas à elicitação 
de relato de experiência pessoal e não pessoal, descrição e comentário; 

- Perguntas Metalingüísticas, com 6 questões para sondar a percepção do 
informante quanto à variação lingüística; 

- e, finalmente, um Texto para Leitura, com a finalidade de obter, em outra 
situação, variáveis já focalizadas no QFF. 
O QFF focaliza fatos fônicos já documentados, com o objetivo de identificar suas áreas 
de ocorrência. Entre esses fatos se incluem: a realização aberta ou fechada das vogais 
médias pretônicas (coração, pecado); a redução dos ditongos ai, ei, ou; a palatalização 
das dentais (dia, muito); a vocalização do /l/ em coda silábica; as realizações do /R/ em 
diversas posições; a iotização ou despalatalização da lateral palatal (mulher). 
As questões do QSL recobrem 14 áreas semânticas: acidentes geográficos; fenômenos 
atmosféricos; astros e tempo; atividades agropastoris; fauna; corpo humano; ciclos da 
vida; convívio e comportamento social; religião e crenças; jogos e diversões infantis; 
habitação; alimentação e cozinha; vestuário e acessórios; vida urbana. A seleção dos 
itens incluídos no QSL levou em conta, além da orientação onomasiológica, o objetivo 
de documentar “ as formas de emprego mais geral na localidade, sem priorizar 
regionalismos, arcaísmos ou linguagens especiais de grupos”. Neste sentido, “  não se 
incluem, por exemplo, perguntas a respeito de flora, fauna, acidentes geográficos, 
costumes ou objetos característicos exclusivamente de determinadas regiões (...). In 
cluem-se, porém, perguntas referentes a formas que se revelaram de interesse do ponto 
de vista lexical nos atlas publicados, quer pela riqueza sinonímica, quer pela indicação 
de áreas dialetais.” (Comitê Nacional do Projeto ALiB, s/d: 5.3.1).   
O QMS focaliza algumas questões do português do Brasil, tais como: presença ou 
ausência do artigo antes de nome próprio; gênero de alguns substantivos (como alface, 
cal); flexão de número e de gênero de alguns nomes ( nomes em –ão, por exemplo); uso 
de tempos verbais (presente, perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito); flexão de 
alguns verbos irregulares (dar, ouvir, por exemplo); uso de pronomes pessoais 
(tu/você; nós/a gente; tu/você/a gente (indeterminado); eu/mim como sujeito de 
infinitivo); colocação do advérbio de negação; comparativo de alguns   adjetivos  
(grande/pequeno; bom/mau, ruim). 
No que diz respeito à forma das questões, a necessidade de uniformização na aplicação 
do questionário levou à formulação prévia de todas as perguntas. Essa formulação está 
explicitada no próprio questionário e inclui, muitas vezes, uma versão alternativa para o 
inquiridor usar, se necessário.  

Seguindo  prática amplamente recomendada, nos questionários do ALiB adota-
se o método  indireto  de indagação. Basicamente se usam perguntas para nomear e 
perguntas para completar, prevendo-se o uso de mímica ou de gravuras em alguns 
casos. São ilustrativos do primeiro tipo de pergunta os exemplos (1) e (2) abaixo, e do 
segundo  tipo, o exemplo (3): 

 
(1) TESOURA 
       “ Como se chama o objeto com que se corta tecido?” (QFF – 6). 
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(2)  VARRER 
        “ Para limpar o chão, o que é que é preciso fazer? (mímica) (QFF – 18). 
 
(3) GORDURA 

“ A carne de porco não é magra porque tem ______ ?” (QFF – 22). 
 
Em seu longo processo de elaboração, os questionários do ALiB passaram por ciclos 
sucessivos de aplicações experimentais e discussões, que resultaram numa reformulação 
contínua do instrumento até  se chegar a sua  forma final. As sucessivas publicações do 
material dão conta desse processo. Tendo circulado inicialmente em brochura, os 
questionários ganham  sua primeira versão publicada em 1998, pela Editora UEL. 
Reformulada essa versão, segue-se a de 2001, publicada pela mesma editora. 
Finalmente sai a versão 2001 (ainda pela Editora UEL), considerada definitiva e 
utilizada atualmente nos inquéritos definitivos do ALiB.  

Nesse processo de elaboração e reformulação, os questionários sofreram 
alterações diversas, que representaram, basicamente, supressão ou inclusão de itens, 
mudança na formulação ou na ordem das perguntas. A título de exemplificação, pode-se  
mencionar o caso dos itens admiração (questão 112  do QFF na versão 1998, e 116 na 
versão 2000), administrador/admissão (questão 149 nas duas versões) e  cominho 
(questão 138 na versão 1998),  que não permaneceram na versão final do QFF , tendo 
em vista a dificuldade encontrada pelos inquiridores para obter tais respostas. Por outro 
lado, itens que não figuravam nas primeiras versões foram incluídos na versão 
definitiva. É o caso de liquidificador/liqüidificador  e catorze/quatorze (questões  95 
e 65 do QFF,  respectivamente). 

 Quanto à alteração na forma  da pergunta para se obter mais facilmente a 
resposta dos informantes, sirva de exemplo o caso da questão referente ao item soldado, 
que foi alterada nas versões  sucessivas, como se pode observar abaixo: 

 
(4) “ Como chamam aqui o indivíduo que vai para a guerra defender o país?”. 
                                                                                        (QFF–28, versão 1998). 
 
(5) “ Como chamam aqui a pessoa que usa farda, que vive em quartel?”. 

                 (QFF–29, versão 2000) 
 

(6) “ Como se chama a pessoa que usa farda, que vive em quartel? [Tem o 
tenente, o sargento e depois o que é que vem?]. 

(QFF–93, versão 2001). 
 

As alterações na ordem das questões  se fizeram sempre no sentido de 
aproximar itens do mesmo campo semântico, permitindo um encadeamento mais natural 
das perguntas na entrevista. Na reorganização do QFF, por exemplo, foram colocados 
em seqüência vários itens, anteriormente dispersos, por sua associação comum ao 
campo semântico de casa.  

Em termos gerais, da primeira à última versão dos questionários, houve 
redução no número de questões (1998: 527 questões; 2001: 435), e mesmo supressão ou 
inclusão de seções inteiras (por exemplo: o QFF da versão 1998 contava com  uma 
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seção de perguntas específicas para regiões de colonização não portuguesa, seção que 
foi suprimida nas versões seguintes;  o Texto para leitura, por sua vez,  só foi incluído 
na versão 2001).  

Após essa visão geral dos questionários do ALiB e essas breves informações 
sobre o seu processo de elaboração, passamos a considerar sua aplicação nos inquéritos 
definitivos. Com esse objetivo focalizaremos, em particular, um dos módulos do 
questionário – o QMS (Questionário Morfossintático). 
 
2. O QMS (Questionário Morfossintático) 
 

O interesse pelo QMS, em particular, se justifica. Trata-se do módulo que, pela 
natureza dos dados visados, sempre representou uma certa dificuldade de aplicação, 
exigindo do inquiridor uma atenção especial. Em decorrência dessa dificuldade, o QMS 
sempre gerou mais discussão e, conseqüentemente, foi alvo das alterações mais 
significativas no processo de reformulação dos questionários, em termos de redução do 
número de questões e de revisão na forma das perguntas.  Para se ter uma idéia do que 
isso representou, considerem-se esses dados: na versão dos questionários que circulou 
em brochura (final de 1997), estavam previstas 124 perguntas no QMS e na publicação 
de 1998, 121; já na versão 2000 esse número caiu para 45, e finalmente se estabilizou 
em 49 na versão definitiva (2001).  

Nos inquéritos definitivos, têm-se identificado algumas questões que não têm 
recebido as respostas visadas, tanto no QMS quanto nos demais módulos do 
questionário. Em uma entrevista realizada em Campinas (informante do sexo masculino, 
de 60 anos), por exemplo, o índice de perguntas não respondidas no QFF foi de 2,5% (4 
em 159); no QSL, o índice foi de 15,34% (o que corresponde a 31 das 202 questões); já 
no QMS o índice foi mais alto – 20% (das 49 perguntas, 10 não obtiveram resposta). 1 

Considerando-se o desempenho dos informantes especificamente no QMS, em 
sete entrevistas realizadas em três Estados   (São Paulo, Paraná e Goiás), o índice de 
perguntas que não obtiveram a resposta visada oscilou de 12% a 24% ( ou seja, das 49 
questões, de 6 a 12 falharam).   O informante que apresentou o menor índice de omissão 
de resposta foi o de nível superior. O fato não é surpreendente, visto que o QMS toca 
em questões que costumam ser ensinadas e avaliadas na escola, como flexão nominal de 
gênero e número, flexão de verbos irregulares. Todavia,  mesmo esse informante deixou 
de dar todas as respostas previstas. Provavelmente não foi por desconhecimento das 
formas.  Duas hipóteses explicativas podem, então,  ser aventadas: ou a formulação da 
pergunta não foi eficiente ou a forma esperada não é a mais usual na circunstância 
descrita na questão, ou na linguagem coloquial, ou no dialeto em questão. Essas 
hipóteses, na verdade, podem ser estendidas a todos os casos de respostas não obtidas. 

                                                                         
1 Deve-se esclarecer  a que estamos nos referindo como questões “ não respondidas” ou 
expressões similares: trata-se de perguntas que não receberam a resposta visada, o que 
não significa necessariamente que tenham ficado sem resposta. Ao contrário, muitas 
vezes receberam respostas perfeitamente adequadas às perguntas, do ponto de vista da 
comunicação, mas essas respostas não correspondem às formas esperadas, que são  
bastante precisas no caso do QMS e do QFF. 
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              Neste sentido, é importante identificar as questões do QMS em que a 
dificuldade de obter resposta foi recorrente e tentar entender as razões desse fato. Nas 
sete entrevistas examinadas, houve uma questão que não obteve a resposta prevista de 
nenhum dos entrevistados – a questão 39. Também a questão 40 chama a atenção , pois 
só recebeu de um dos informantes a resposta esperada. Ainda merecem referência as 
questões  34 e 42,  só respondidas da forma esperada por dois dos sete informantes. 
A questão 39  é a seguinte: 
 

(7) SABER (1ª pessoa do singular) 
Quando você / o(a)  senhor(a) toma conhecimento de que um amigo casou, 
como comenta com esse amigo essa novidade? “ Oh! Tudo bem? Eu 
______ que casou” Apurar a existência da variação soube / sube.  

 
Algumas das respostas dadas à questão apresentaram expressões como “ fiquei 
sabendo”, “descobri”, que se integram na lacuna contida na pergunta. Outras respostas, 
porém, além de não se encaixarem na lacuna, revelam que a situação hipotética 
colocada pela pergunta não foi bem compreendida pelo informante.  (Ex.: “ fulano de 
tal casou ou se enforcou”; “me contaram que teu filho casô e ocê não me convidô”.) 

Cabe indagar as razões desses resultados da questão 39. Deixando de lado 
outros eventuais fatores intervenientes e considerando-se apenas a pergunta em si, 
podem-se identificar possíveis pontos de dificuldade para o informante. Primeiro: 
trabalhar com  uma situação hipotética e nela se situar, conforme pede a questão, exige 
um certo grau de abstração. Outra dificuldade: preencher uma lacuna no interior de uma 
frase dada é uma tarefa complicada.2 E mais: dada a irregularidade do verbo saber, a 
forma esperada talvez não seja, efetivamente, a mais freqüente no contexto descrito (daí 
a naturalidade com que se recebe uma resposta como “ fiquei sabendo” - usada por dois 
dos informantes -, em que o verbo aparece em flexão sem irregularidade).  Tendo em 
vista as observações feitas, seria desejável se pensar em alguma formulação alternativa 
que evite os pontos de dificuldade identificados, para ser eventualmente utilizada no 
lugar da formulação original. 

A questão 40, abaixo reproduzida, também não teve um bom rendimento entre 
os sete informantes. 

 
(8) ESTAR (1ª pessoa do singular) 

Agora você / o(a) senhor(a) está aqui em __________. Dizer o nome da 
cidade onde está. E em ___________? Citar uma cidade onde o 
informante já esteve. [E em Brasília?] Apurar a existência da variação 
estive / tive.  

 
No caso desta questão, os informantes apresentaram respostas  afirmativas com 

elipse do verbo (“já”, “pouca vez”, “maior parte é em Ponta Grossa e Irati...”); ou 
respostas em que ocorre uma forma equivalente ao verbo visado ( “já fui lá”); ou 
                                                                         
2 Quando a lacuna ocorre no final do enunciado, a situação é mais próxima do que 
costuma acontecer na conversação, quando um falante completa a fala do outro, “numa 
espécie de co-autoria” (Marcuschi 1986:27). 
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respostas com outro verbo (  “já morei lá”, “ eu passiei...”). Em muitos casos, como no 
exemplo abaixo, o inquiridor improvisou boas formulações alternativas e nem assim 
obteve o estive ou tive: 

 
(9) “ Informante -  já morei na Govelândia 

   Entrevistador - e se você não morou... só foi lá e voltou 
   Informante - eu passiei....”. 

 
  Para tentar melhorar o rendimento desta questão, pode–se  pensar em uma alternativa 
de formulação em que se use a expressão “estar de passagem por”,  que é menos aberta 
à substituição do verbo, o que favoreceria a ocorrência de estive/tive na resposta. O 
inconveniente seria a presença do verbo em foco na própria formulação da pergunta... 
Fica, todavia, a sugestão para ser melhorada. 
As outras questões que não tiveram um bom rendimento foram igualmente analisadas 
caso a caso, reservando-se os comentários para outra oportunidade, dada a limitação 
deste espaço.   
 
3. Considerações finais 
  

Retomando a idéia de Gilliéron a respeito do questionário ideal (v. Introdução), 
deve-se observar que o fato de termos uma versão definitiva dos questionários do ALiB 
não inibe o exercício contínuo de avaliação do instrumento. É isso que a equipe de 
pesquisadores do ALiB tem procurado fazer, e esse tipo de reflexão representa uma 
contribuição importante para o bom êxito do trabalho ainda por fazer. 
   
RESUMO: Este trabalho focaliza o questionário do Atlas Lingüístico do Brasil, 
considerando sua metodologia, seu conteúdo e as mudanças por que passou até chegar a 
sua forma definitiva. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Dialetologia; questionário; Atlas lingüístico do Brasil. 
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