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ABSTRA CT: Th e text discusses the paths that the Project named Linguistic Atlas of 
Brazil (ALiB) has gone through. The Project, which is of an  inter-institutional nature, 
aims the registration of linguistic variation in diatopic, genre, generative and stratic 
dimensions. The Project structure will be examined , as well as the stages which were 
already concluded  and the future p erspectives of th e A LiB Project. 
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0. Preli minares 
 

É fato inconteste que a língua funciona co mo forma de revelação de identidade, 
à medida que a maneira de falar de um indivíduo d ei xa t ransparecer traços culturais e 
sociais reveladores do seu grupo e d a sua regi ão de origem. Condicionantes de natureza 
sócio-histórico-cultural e físico-geográfica podem motivar o surgi mento de vari edades 
na mani festação d e uma língua em seus  di ferentes  níveis.  

A realização da descrição e do map eamento da variante brasileira da Língua 
Portuguesa ganhou estatuto de lei há cin co décadas, quando o Decreto 30.643, de 20 de 
março d e 1952, no s eu Art . 3º, elegeu a “ elaboração do Atlas lingüístico do Brasil” 
como a principal finalidad e da Comissão de Filologia da Cas a de Rui Barbosa, no Rio 
de Jan eiro, det erminação essa que foi regulament ada pela Portaria nº 536, de 26 de maio 
de 1952 (Ferreira e Cardoso , 1994: 44).  

Tod avia, a despeito de o propósito da con fecção de u m atlas nacional estar em 
texto de lei  desde a d écada de cinqüenta e apes ar dos  esfo rços d e estudiosos co mo 
Antenor Nas centes , Serafi m da Silva Neto e Celso Cunha, qu e se dedicaram à causa da 
pesquisa dialetal no Brasil, a con cretização do sonho acalentado por esses estudiosos só 
veio a materializar-se em meados da década de novent a, quando o intento de elaboração 
de u m atlas nacional foi reto mado. 

Antenor Nascentes (1958), por exemplo, cônscio de difi culdades à épo ca que 
representariam entrav es para o registro e o mapeamento da variação lingüística espaci al 
em todo o Brasil, entendeu que era o mo mento de empreitadas menos ambiciosas co mo 
a realização de atlas regionais e do conseqü ente adiamento do projeto do atlas nacional. 
Ao publicar as  Bases para a  elaboração  do atlas lingüístico do Brasil assevera que, 

 
embo ra seja de toda vantag em u m atlas feito ao mesmo tempo para todo o país, 
para que o fi m n ão fique muito distanciado do princípio, os Estados Unidos, 
país vasto e co m excelentes estradas, entregou-s e à elabo ração de atlas 
regionais, para mais tarde juntá-los  no atlas  geral. Assi m também d evemos 
fazer em nosso país, que é t amb ém v asto (Nascentes, 1958: 07). 
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Isto depois de percorrer todo o Brasil constatando in loco as distâncias e de 
propor u ma p rimeira divisão dialetal para o Brasil: “ hoje que já realizei o meu ardente 
desejo de percorrer todo o  Brasil, do Oiapo c ao Xuí, d e Reci fe à Cuiab á, fiz nova 
divisão que não considero  nem posso considerar definitiva, mas si m u m tanto próxi ma 
da verdad e” (N ascentes , 1953:  24). 

A iniciativa de priorizar a realização de atlas region ais, di fundida por 
Nascent es (1958) e por seus contemporâneos , concretiza-se co m a execu ção de atlas em 
diferent es estados brasileiros. A história da Geolingüística no Brasil registra a p resen ça 
de vários atlas já concluídos, no período compreendido entre 1963 e 2002 – Atlas 
Prévio dos Falares Baianos (Rossi, 1963); Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas 
Gerais (et al, 1977); Atlas Lingüístico da Paraíba (Menezes; Arag ão, 1984); Atlas 
Lingüístico de Sergipe (Ferreira et al, 1987 ); Atlas Lingüístico do Paraná (Aguilera, 
1994); Atlas Lingüístico de Sergipe, vol. II (Cardoso, 2002) e Atlas Lingüístico e 
Etnográfico da Região Sul (Koch et al, 2002) – e de outros em curso – Atlas Lingüístico 
de Mato Grosso do Sul; Atlas Lingüístico de Mato Grosso; Atlas Lingüístico do Ceará; 
Atlas Lingüístico de São Paulo; Atlas Etnolingüístico dos pescadores do estado do Rio 
de Janeiro; Atlas Geo-sociolingüístico do Pará; Atlas Lingüístico do Acre; Atlas 
Lingüístico do estado  do Amazonas .  

Entretanto, o v elho sonho de u m atlas geral do Brasil é reacendido só no final  
do último século: “ assim, no ap agar das luzes do século XX ou , melhor dizendo, ao se 
acend erem as luzes do século XXI, tenta-se des crever o português do Brasil nu ma 
perspectiva geolingüística que cul minará no atlas lingüístico da língua portuguesa no 
Brasil” (Cardoso, 1998:  10). 

Ressurge então a proposta do Projeto do Atlas Lingüístico do Brasil (Projeto 
ALiB), ago ra u m projeto nacion al de n atureza interinstitucional, an corado nos 
pressupostos teórico-metodológicos da Geog rafi a Lingüística contempo rânea, d e caráter 
pluridimensional, qu e alia fatores de ordem diatópica a fatores de natureza 
sociolingüística, à medida qu e busca o levantamento da variação nas di mensõ es 
diatópica, di agenérica, diageracional, diastrática, di afásica e dia-referencial. Neste 
trabalho, focalizamos os caminhos percorridos pelo proj eto até sua fase atual. Serão 
discutidos aspectos rel ativos à estrutura do projeto , às etapas do cronograma já 
cump ridas e às perspectivas  futuras p ara o p rojeto ALi B. 
 
1. O  surgir  e o  caminh ar do Projeto  ALiB 

 
O embrião do Proj eto ALiB foi lançado em Salv ador-BA , em 1996 , durante o 

Seminário Nacional Caminhos e Perspectivas para a G eolingüística no Brasil, realizado 
na Universidade Federal da Bahia e coorden ado por Suzan a Alice Marcelino Cardoso. 
O projeto resg ata a id éia de realização do atlas lingüístico do Brasil, pautando -se na 
defes a de u ma política de integração e de coord enação dos trabalhos em 
desenvolvimento com vistas aos atlas regionais , e busca um objetivo mais amplo: a 
produção  de u m atlas  nacional. 

Inicial mente há que se assinalar que muitas das di ficuldades apontadas por 
Nascent es, em 1952, como óbice para a concretização de pesquisas dialetais em nív el 
nacional, na atualidad e, foram relativizadas  em deco rrên cia d e avan ços tecnológicos 
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que, em tempos de globalização, torn am tênu es os li mites geográficos , a oposição entre 
o rural e o u rbano , a forma de administrar as grandes distânci as que s eparam as várias 
regiões brasileiras , os problemas d e comunicação. É a tecnologia encu rtando distâncias 
e ap ro xi mando os  povos. 

Frent e a esse cenário, o  projeto do  ALi B propõ e-se, numa perspectiva ampla, 
aos seguintes  objetivos: 

a.  descrever a realidade lingüística do Brasil, no que tange à Língua 
Portuguesa, com enfoque na identi ficação das diferen ças diatópicas , diastráticas e 
diageracionais (fôni cas, in clusive prosódicas, morfossintáticas , léxico-semânticas), 
considerad as n a p erspectiva da G eolingüística pluridi mensional. 

b. oferecer aos estudiosos da língua portuguesa (lingüistas, lexicólogos, 
etimólogos, filólogos e das demais áreas dos estudos lingüísticos), aos pesquisadores de 
áreas afins (história, antropologia, sociologia) e aos pedagogos (gramáticos , autores de 
livros-texto p ara o 1º e 2º graus, pro fessores) subsídios para o apri mo ramento do 
ensino/aprendizagem e para uma melhor interpretação do carát er multidialetal  do Brasil. 

E m termos de apres entação dos dados, o Projeto ALiB situa-se entre os 
chamados atlas de terceira geração1, ou s eja, aqu eles  

 
que procuram unir aos dados já tradicional mente tidos co mo objeto a figurar 
nas cartas in formações de natureza acústico-oral que permitem o acesso direto 
à voz do próprio info rmante em p erfeita sincronização  com a indicação  do 
ponto da red e ond e se situa o falante, ou de exibição, vi a Internet, de cartas e 
localização de pontos de inquérito e resp ectivas oco rrên cias registradas 
(CO MITÊ NACIONAL  DO  PROJE TO ALi B, s/d: 11). 
 
O Projeto ALiB é coordenado por u m Comitê Nacional que congreg a 

estudiosos de seis universidades públicas brasileiras (UFBA, U FC, UFJF, UEL, UFRGS 
e UFMS), pesquisado res que já realizaram atlas regionais e u m representante de atlas 
em andamento.  

A definição do nú mero e do perfil dos info rmantes que fornecerão os dados 
lingüísticos, a seleção d a rede de pontos a s erem investigados e a defini ção d a natureza 
do instrumento de coleta de dados – questionário lingüístico – foram p autadas em 
parâmet ros que o rientam a Dialectologia modern a e aliam os fundamentos d a pesquisa 
dialectológica tradicion al a contribuições oriundas da Sociolingüística. 

E m face disso, para a seleção dos informantes , foram definidas as seguintes 
variáveis: faixa et ária, sexo , naturalidade e grau d e es colaridad e e inserção no cont exto 
social local. No que s e refere à dimensão diag eracional, fo ram consideradas duas fai xas 
etárias: 18 a 30 anos e 50 a 65  anos. Para a análise da dimensão di assexual ou 
diagenética, há a previsão de entrevistas com quat ro informantes por localidade, dois do 

                                                                         
1 - “ Os chamados atlas de primeira geração têm (...) como objetivo fundamental apresentar a 
diversidade de usos e a sua distribuição espacial, o que permite considerações de ordem 
lingüística stricto sensu , favorecendo a reflexão de cunho histórico...”. Já os de segunda geração 
“ procuram ser interpretativos, fornecendo, em alguns casos,  estudos aprofundados sobre aspectos 
cartografados, fazendo acompanhar as cartas lingüísticas de análise e classificação tipológica dos 
dados” (COMITÊ  NACIONAL DO P ROJETO ALiB, s/d: 10-11). 
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sexo feminino e dois do masculino, exceto nas capitais de Estados, onde s erão 
entrevistados oito info rmantes , quatro de cad a gên ero. Todos os informantes dev em ser 
nascidos na região lingüística pesquisad a, preferen cial mente co m pais também nascidos 
na mesma localidade, e não t erem vivido mais um t erço  de sua vida fora da região 
lingüística investigada. E m termos de escolaridade, consid era-se o indivíduo 
alfabetizado co m instrução máxi ma até a 4ª série do Ensino Fundament al. Nas capitais, 
são acres cidos mais qu atro informantes  de nível universitário. 

Já no que se refere às redes de pontos, o Projeto ALiB prevê a realização de 
inquéritos em 250 localidades, perfazendo u m total de 1.050 in formant es. Para a seleção 
do número de pontos teve-se em conta, dentre outros critérios, a densidade demográfica. 
No que diz respeito às localidades es colhidas, além da distribuição espacial , foram 
considerados os seguintes critérios: “ (a) existência de zonas dialetais já deli mitadas 
através de pesquisas anteriores;  (b) i mport ância da localidad e no estado ou  região, 
incluindo-se, por exemplo, as capitais de Estado e cidad es de g rand e e médio po rte, 
sociolingüisticamente representativas; (c) limites interestaduais e internacionais” 
(Cardoso e Mota, 2003: 42 ). 

O questionário lingüístico elaborado pelo Co mitê Nacional co m a participação 
das equipes estaduais comp reende três tipos de qu estionários: Questionário fonético-
fonológico; Questionário semântico -lexical e Questionário morfossintático. Foram 
incluídos ainda questões relativas à pragmática e temas p ara registro de discu rsos 
semidirigidos, al ém d e texto para l eitura. De modo geral, as questões visam ao registro 
da variação diatópica n a variante brasileira do português, com vistas ao estab eleci mento 
e à caracterização  de áreas  dialetais. 

E m se tratando d a operacionalização do Projeto, já fo ram cu mpridas grandes 
tarefas: prep aração de pesquisadores-do cumentadores por meio de treinamento coletivo 
e conjunto através de workshops nacion ais (Salvador, 1999; Londrina, 2000 e Londrina, 
2002); realização de inquéritos experimentais em di ferentes regiões do país, co m vistas 
ao aperfei çoamento e à testagem do instrumento de recolh a de dados a ser utilizado em 
todo território nacional; d efinição dos critérios e de p rocedimentos  para a organização 
do material, d e maneira a se g arantir um arquivamento co m base em rigoroso p rocesso 
de identi ficação e de catalogação  que permita acesso i mediato  para consulta e análise.  

Sintetizando, o Projeto do Atlas Lingüístico do Brasil prevê, para a sua 
concretização, três grandes etap as: “a de preparação , que vai da criação do Co mitê à 
elaboração  do questionário; a da execução da pesquisa, envolvendo  o trab alho de 
campo, exeges e dos materiais e análise dos dados; e, por fi m, a editoração e publicação 
dos materiais” (Cardoso e Mota, 2003: 47 ). 

A pri meira etapa foi cu mprida em duas reuniões do Co mitê Nacion al, 
intercalad as com o cu mp ri mento de tarefas individuais por parte dos membros do 
Comitê. A I Reunião Nacional ocorreu em Maceió (março/1997) e a II Reunião 
Nacional  acont eceu em Belo Ho rizonte (julho/1997)2.  

                                                                         
2 - O Comitê Nacional já realizou doze reuniões nacionais: Maceió (março/1997); Belo Horizonte 
(junho/1997); Natal (julho/1998); Florianópolis (fevereiro/1999); Salvador (setembro/1999); Juiz 
de Fora (dezembro/1999); Londrina (julho/2000); Salvador (setembro/2000); Fortaleza 
(março/2001); Londrina (novembro/2002) e Rio de Janeiro (março/2003). 
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Já a segunda etap a teve início co m a realização dos p ri meiros inquéritos 
definitivos, por Vand erci de Andrade Aguilera, em Quirinópolis-GO , em 2001. Até 
março de 2003, quando aconteceu a XII Reuni ão Nacional do Co mitê, no Rio de 
Janeiro, haviam sido  realizados 50  inquéritos d efinitivos do ALiB: 12 inquéritos no 
Amap á (08 em Macap á e 04 em Oiapoqu e); 19 inquéritos no Paraná (08 em Curitiba, 04 
em Tomazina, 04 em Piraí, 01 em Imbituva e 02 em Morretes); 01 inquérito em São 
Paulo (Campinas); 02 em Alagoas (Maceió); 04 inquéritos em Goi ás (Quirinópolis); 07 
em Mato Grosso (Cuiabá) e 05 inquéritos em Mato Grosso do Sul (03 em Ponta Porã e 
02 em Campo  Grande). 

Ainda estão em fase d e discussão propostas p ara a transcrição grafemáti ca dos 
dados recolhidos nos di ferentes pontos d e inqu éritos. 

Importa registrar que a realização d as reuniões nacionais t em permitido, ao 
Comitê N acional , desde a el aboração do projeto até a discussão e as to madas de decisão 
quanto aos caminhos teóri co-metodológicos a serem adotados, a mecanismos p ara 
viabilizar a execução d as atividades e às opções políticas necessárias para o 
desenvolvimento do Projeto . 

 
1. O advir do Projeto  ALiB 

 
Por ocasião da XII Reunião  Nacional, o Co mit ê estabeleceu co mo met a, para 

2003, a realização  imediata dos  inquéritos d efinitivos nas seguintes  capitais: Salvador, 
Aracaju, São Paulo, Campo Grande (faltam 06 inquéritos), Cuiabá (falta apen as 01 
inquérito), Jo ão Pessoa, Fo rtaleza e São Luís e a tentativa de realização dos inqu éritos 
também em 2003 em Natal , Teresina, Bo a Vista, Reci fe, Belo Horizont e, Porto Alegre, 
Florianópolis e Goiânia.  

A priorização das capitais para a realização dos inquéritos, na fase atual do 
ALiB, foi motivad a pela in existência d e finan ciamento do proj eto por órgãos nacion ais 
de fo mento3, o que inviabiliza a execução da pesquisa d e acordo co m o cronograma 
estabelecido e a expectativa dos pesquisadores  envolvidos. 

Pelo exposto, percebe-s e que o desafio de map ear a vari ação lingüística no 
vasto território brasileiro foi lan çado em 1996. A p artir de então o Co mitê Nacional, 
com apoio das equipes estaduais, tem envidado  es fo rços e buscado alternativas p ara 
cump rir as metas  estab elecidas  no projeto. Por ora, à guisa de con clusão, é p reciso 
reconhecer qu e o Projeto do  ALiB é uma realidad e e os seus frutos já s e fazem sentir, 
não só pelo reco rte da vari ação  lingüística do português do Brasil que v em 
docu mentando, mas tamb ém, e sobretudo, pelo que tem rep resentado para os estudos 
geolingüísticos nos diferentes rincõ es do Brasil. En fi m, u ma lacun a no estudo da 
variante brasileira da Língua Portuguesa, há muito apontad a por vários estudiosos, 
começa a ser preen chida. 

 

                                                                         
3 - O Projeto ALi B tem sido operacionalizado graças ao apoio das Universid ades cujos 
pesquisadores participam do Projeto . Recent emente receb eu apoio financeiro de 
agências estaduais de fomento – Fundação Araucária (PR) e Fundação d e Apoio à 
Pesquisa do est ado da Bahia. 
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RESUMO: O texto discute os caminhos percorridos pelo proj eto Atlas lingüístico do 
Brasil (ALi B), projeto de  natureza interinstitucional que busca o levantamento da 
variação lingüística nas dimensões diatópica, de gên ero, geracional e estrática.  Serão 
examinadas a estrutu ra do p rojeto, as et apas do cronograma já cumpridas e as 
perspectivas futuras do  projeto  ALiB. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Atlas Lingüístico do Brasil; Geografia Lingüística; 
variação lingüística. 
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