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Apresentação

Este livro se originou em uma disciplina sobre línguas pidgins e crioulas
ministrada por Alan Baxter (na época, Professor Associado da Universidade La
Trobe, na Austrália), como professor convidado do Mestrado de Linguística Portuguesa
Histórica, coordenado pelo Prof. Dr. Ivo Castro, na Universidade de Lisboa. Nessa
disciplina, Baxter apresentou a hipótese das origens crioulas do português popular
do Brasil, com base nas recentes formulações de Gregory Guy e John Holm. Um de
seus alunos, Dante Lucchesi, contestou tal hipótese, em função de sua formação
estruturalista, recebida durante a graduação, na Universidade Federal da Bahia
(UFBA). Segundo essa visão, as mudanças que afetaram a língua portuguesa no
Brasil já estavam prefiguradas na sua estrutura, e o contato com índios e africanos
só teria acelerado essas tendências seculares. Apesar da divergência, Alan Baxter
orientou o trabalho final da disciplina de Dante Lucchesi sobre os artigos nos
crioulos de Cabo Verde e São Tomé, que seria publicado no Journal of Pidgin and
Creole Languages, em 1993. Além disso, já em meados do ano de 1992, Alan Baxter
convidaria Dante Lucchesi para implementar no Brasil o Projeto Vestígios de Dialetos
Crioulos em Comunidades Rurais Afro-Brasileiras Isoladas, com financiamento do
Australian Reaserch Council. Mesmo não estando convencido da hipótese da origem
crioula do português popular do Brasil, Dante Lucchesi aceitou de bom grado o
convite para atuar numa pesquisa de campo tão significativa, e, já no final do ano
de 1992, seria constituída a amostra de fala vernácula das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas de Barra e Bananal, no Município de Rio de Contas, na
região da Chapada Diamantina, no interior do Estado da Bahia.

No ano seguinte, Alan Baxter e Dante Lucchesi percorreriam o interior dos
Estados da Bahia e do Espírito Santo, em busca de comunidades rurais afro-
brasileiras isoladas que exibissem uma variedade de português com características
mais notavelmente crioulas, sem sucesso. Foram visitadas aproximadamente dez
comunidades nesses dois estados que exibiam um falar bem afastado da norma
urbana culta brasileira, mas não uma variedade claramente crioulizada do português.
Dante Lucchesi ainda visitou e recolheu amostras de fala em comunidades afro-
brasileiras no interior do Piauí, com as mesmas características. Além disso,
coordenou a recolha de amostras de fala no interior do Estado da Bahia, com uma
equipe da Universidade Estadual de Feira de Santana, dando origem ao Projeto de
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Estudo da Língua Falada no Semiárido Baiano, implementado nessa universidade pelas
Profas. Norma Lúcia de Almeida e Zenaide Carneiro.

Em janeiro de 1994, diante do fato de não haver encontrado características
mais radicais nas comunidades visitadas até então, Alan Baxter e Dante Lucchesi
organizaram uma recolha na comunidade de Helvécia, no Extremo Sul do Estado
da Bahia, contando com a valiosa colaboração do antropólogo Marcos Luciano
Lopes Messeder, que já havia contribuído com a recolha nas comunidades de Rio
de Contas, e com a participação da estudante de Letras da UFBA Nara Barreto. A
comunidade de Helvécia tinha um significado especial, porque nela a dialetóloga
Carlota Ferreira havia identificado, no início da década de 1960, o que chamou de
“remanescentes de um falar crioulo”. As três décadas que separaram as duas
pesquisas de campo foram suficientes para que a variedade crioulizada que Carlota
Ferreira observou na fala de um casal de idosos da comunidade tivesse desaparecido
sem que tivesse sido documentada de forma satisfatória.1 Apesar disso, foi possível
recolher, em 1994, amostras de fala que continham características que ainda
individualizam Helvécia mesmo entre as comunidades rurais afro-brasileiras do
interior do país, tais como a variação na concordância verbal junto à primeira
pessoa do singular e a variação na concordância de gênero no interior do Sintagma
Nominal (e.g., eu trabalha no roça).

Entre 1993 e 1995, o Projeto Vestígios de Dialetos Crioulos em Comunidades
Rurais Afro-Brasileiras Isoladas funcionou no Departamento de Letras Vernáculas da
Universidade Federal da Bahia, envolvendo a participação de estudantes de graduação
em Letras com bolsa de Iniciação Científica do convênio CNPq-UFBA. Com as
leituras, observações, reflexões e análises que realizou nesse período, Dante
Lucchesi criou a convicção de que, se o contato entre línguas não fora
suficientemente intenso para produzir no Brasil uma variedade crioula da língua
portuguesa que fosse representativa e duradoura, fora decisivo para desencadear
processos de variação e mudança que definiram as características centrais das
variedades populares do português brasileiro, particularmente a ampla variação no
uso das regras de concordância nominal e verbal.2 Por outro lado, começou a
sistematizar, com base nos fundamentos teóricos da Sociolinguística Variacionista,
uma visão da polarização sociolinguística do Brasil, fundamental para a compreensão

1 Não dispondo de gravadores, Carlota Ferreira realizou apenas anotações fonéticas de frases e
expressões produzidas por seus dois informantes. Durante anos tentou organizar uma nova
expedição científica a Helvécia sem sucesso.

2 Não se deve descartar, porém, a possibilidade de ter havido processos localizados e relativamente
efêmeros de crioulização do português na história do Brasil, particularmente no século XVII (ver
capítulo 1 deste livro). A comunidade de Helvécia pode ter experimentado um desses processos
(ver capítulo 2 deste livro).
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da formação histórica da realidade linguística brasileira e, particularmente, de
como o contato entre línguas afetou cada uma das variedades do português no
Brasil. Com essas concepções, Dante Lucchesi suspendeu as suas pesquisas na
Bahia, e iniciou, em março de 1996, o seu Doutorado em Linguística na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do Prof. Anthony Naro.

Tratava-se de uma união surpreendente, pois Anthony Naro e Marta Scherre
são as duas grandes vozes que se opõem à hipótese de que o contato do português
com as línguas indígenas e africanas foi um fator decisivo na formação histórica
da realidade linguística brasileira. Apesar de serem dois dos principais nomes da
Sociolinguística Variacionista no Brasil, devendo-se dizer que Anthony Naro é o
responsável pela introdução, na década de 1970, desse programa de pesquisa no
Brasil, esses dois eminentes pesquisadores têm resgatado a concepção estruturalista
de que as mudanças ocorridas no português brasileiro são essencialmente o
resultado de uma deriva secular da língua, acelerada no Brasil por fatores externos,
como o contato entre línguas.

Mas o respeito mútuo e a abertura para o debate de ideias como elemento
crucial na produção do conhecimento permitiram que Dante Lucchesi obtivesse o
seu título de doutor, com distinção, em 2000, mesmo defendendo uma hipótese
claramente contrária à visão do seu orientador. Isso não significa que a relação
entre ambos não tenha sido tensa e marcada por conflitos, o que fez com que
Dante Lucchesi percebesse que uma pesquisa sociolinguística e histórica sobre o
papel do contato entre línguas no Brasil tem de enfrentar, não apenas as dificuldades
objetivas decorrentes da falta de registros históricos e da complexidade das
mediações que enformam a relação entre língua e sociedade, mas sobretudo um
ambiente muito pouco propício a esse tipo de investigação, em função da hegemonia
secular das concepções imanentistas que encerram a língua em sua lógica interna.

De volta à Universidade Federal da Bahia, Dante Lucchesi retomou o seu
trabalho de pesquisa, montando o Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da
Bahia, que prevê a ampliação do universo de observação, com a recolha de amostras
de fala do português popular não marcado etnicamente. Por um lado, a comparação
dessa variedade rural com a variedade das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas (o português afro-brasileiro) pode produzir evidências empíricas decisivas
sobre o papel do contato entre línguas, na medida em que se confirme a hipótese
de que os efeitos dos processos de mudança induzidos pelo contato são mais
notáveis no português afro-brasileiro do que no português rural. Por outro lado,
o contraste entre a fala popular da zona rural e dos pequenos centros urbanos do
interior do Estado pode fornecer a base para a constituição de um panorama
sociolinguístico do português popular do interior, capturando o processo de
nivelamento linguístico a partir da difusão do padrão urbano das grandes cidades
para todas as regiões do país.
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Não obstante a ampliação do programa de investigação, a pesquisa específica
sobre as comunidades rurais afro-brasileiras isoladas continuou predominando
nos primeiros anos do novo milênio. Essa pesquisa ganhou um novo impulso com
o ingresso de Dante Lucchesi no Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística
da UFBA. Ao introduzir nesse Programa a disciplina A participação do contato entre
línguas na formação do português do Brasil, criou condições bastante favoráveis para
formar, entre os mestrandos e doutorandos do Programa, pesquisadores preparados
teoricamente para enfrentar o tema. Muitos de seus orientandos já eram professores
de universidades públicas do Estado e tiveram uma participação decisiva no
desenvolvimento da pesquisa. Um deles, Jorge Augusto Alves da Silva, professor
da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, foi o responsável pela constituição
da amostra de fala da comunidade de Cinzento, no Município de Planalto, na
região do Semiárido baiano, próximo a Vitória da Conquista, em 2003. Da mesma
forma, Cristina Figueiredo, hoje professora da União Metropolitana de Educação e
Cultura (UNIME) e da Universidade Salvador (UNIFACS), realizou, em 2004, a
recolha da amostra de fala da comunidade de Sapé, no Município de Valença, com
o apoio de Edivalda Araújo, na época professora da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), hoje professora da UFBA. As amostras de fala de Sapé e Cinzento,
juntamente com as amostras de Helvécia e Rio de Contas, constituem o Acervo de
Fala Vernácula do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia, que forneceu a base
empírica para todas as análises contidas neste livro. São 48 entrevistas de tipo
sociolinguístico com doze membros de cada uma das comunidades estudadas.

Esse avanço da pesquisa também só foi possível em função dos apoios
institucionais obtidos e que criaram as condições materiais necessárias à sua
implementação. Em janeiro de 2002, Dante Lucchesi recebeu um auxílio do
Programa de Apoio à Instalação de Doutores do Estado da Bahia (PRODOC), através
de convênio firmado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB) e a Universidade Federal da Bahia. Os recursos financeiros recebidos
possibilitaram a aquisição dos equipamentos utilizados na digitalização do áudio
das amostras de fala constituídas em meio magnético (Rio de Contas, Helvécia e
Cinzento) e de gravadores digitais, com os quais foi constituída, já em meio digital,
a amostra de fala da comunidade de Sapé. Paralelamente, as bolsas de Iniciação
Científica concedidas pela FAPESB e pelo CNPq permitiram a integração no Projeto
de muitos estudantes de graduação que deram uma contribuição fundamental ao
desenvolvimento da pesquisa, realizando atividades de digitalização e transcrição
das entrevistas, bem como auxiliando na constituição das amostras de fala. Além
disso, Dante Lucchesi passou a receber, desde março de 2003, uma bolsa de
Produtividade em Pesquisa do CNPq. Nos anos seguintes, o Projeto Vertentes
alcançou condições materiais bastante favoráveis de funcionamento ao obter uma
sala própria no Instituto de Letras da UFBA, que foi montada com recursos
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provenientes do Edital de Infraestrutura n. 001/2003, lançado por um convênio
entre a FAPESB e a UFBA. Esses recursos também possibilitaram a confecção da
página do projeto na Internet (<http://www.vertentes.ufba.br/>). Com essas
condições, foram feitas as recolhas do português popular do interior do Estado,
que fornecem a base empírica para a segunda etapa do programa de pesquisa. O
Acervo de Fala Vernácula do Português Popular do Interior do Estado da Bahia é composto
por dois conjuntos de 24 entrevistas de tipo sociolinguístico realizadas com
moradores de baixa ou nenhuma escolaridade de dois municípios baianos: Poções
e Santo Antônio de Jesus; sendo doze entrevistas feitas com moradores da sede do
município, e doze com moradores da zona rural.

Mais recentemente, O Projeto Vertentes recebeu novos recursos do CNPq,
por meio do Edital CNPq nº 50/2006, para seleção pública de projetos de pesquisa
nas áreas de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas e do Edital MCT/
CNPq 15/2007 - Universal. Esses recursos já se destinam à implementação da
terceira fase do Projeto, que focaliza, a partir de 2007, o português popular da
cidade de Salvador. Já foram realizadas 90 entrevistas em quatro bairros da capital
baiana (Liberdade, Plataforma, Itapuã e Cajazeiras) e em um município de sua
região metropolitana (Lauro de Freitas). Em seu corpus base, o projeto, que passou
a denominar-se Projeto Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia, contará
com 60 entrevistas de tipo sociolinguístico, sendo 12 de cada uma das localidades.
Estão em curso os trabalhos de transcrição dessas entrevistas, contando mais
uma vez com a imprescindível colaboração dos bolsistas de Iniciação Científica e
dos mestrandos e doutorandos da UFBA integrados ao Projeto. Os três corpora (do
português afro-brasileiro, do português popular do interior do Estado e da capital),
que reúnem 186 entrevistas com duração média de 50 minutos, formam a maior
amostra de fala popular já constituída no país para a pesquisa sociolinguística.
Com essa base empírica, o Projeto Vertentes pretende elaborar um panorama
sociolinguístico do português popular do Estado da Bahia, focalizando os dois
grandes vetores de sua configuração sócio-histórica. De um lado, está o contato
entre línguas, de que derivam as variedades bastante divergentes que se observam
nas comunidades rurais isoladas do interior do país e se espalham, por um continuum
de variação, até a periferia e os bairros populares das grandes cidades, em função
do êxodo rural ocorrido desde meados do século XX. De outro lado, está o processo
de nivelamento linguístico que se dá em função da crescente influência das grandes
metrópoles brasileiras sobre todas as regiões do país, tendo como grande veículo
de difusão os meios de comunicação de massa. Assim, o português popular do
Brasil se caracterizaria pela tensão entre esses dois vetores contrários entre si.

A composição de um panorama sociolinguístico do português popular do
Estado da Bahia está se completando com dois desdobramentos significativos do
Projeto Vertentes em outras universidades públicas do Estado da Bahia. Adotando
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o desenho metodológico do Projeto Vertentes e contando com a assessoria de seu
coordenador e auxiliares de pesquisa, professores da Universidade Estadual de
Feira de Santana e da Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia iniciaram a
constituição de amostras do português popular de duas cidades de médio porte do
interior do Estado da Bahia: Feira de Santana e Vitória da Conquista. Com esse
trabalho, completa-se o conjunto de amostras de todas as variedades do português
popular do Estado, que podem ser distribuídas da seguinte maneira, considerando-
se distinções independentes relativas à formação sócio-histórica, composição étnica,
situação socioeconômica e distribuição espacial: (i) o português afro-brasileiro,
constituído a partir da fala de comunidades rurais afro-brasileiras isoladas do interior
do Estado (muitas delas oriundas de antigos quilombos); (ii) o português popular
das pequenas cidades do interior em oposição à zona rural que as cerca (amostras
dos Municípios de Poções e Santo Antônio de Jesus); (iii) o português popular
das cidades de médio porte do interior em oposição à zona rural que as cerca
(amostras dos Municípios de Feira de Santana e Vitória da Conquista); (iv) o
português popular da grande metrópole do Estado e de sua periferia urbana
(amostras dos Municípios de Salvador e Lauro de Freitas).

O livro que aqui se apresenta ao público é o corolário de mais de quinze
anos de pesquisa sobre a primeira dessas variedades, o português afro-brasileiro,
conforme definido em seu capítulo 2. O estudo da fala das comunidades rurais
afro-brasileiras isoladas se justifica por sua importância histórica, não obstante o
seu reduzido peso demográfico atual. Como argumentado na Introdução deste
livro, essas comunidades assumem, no plano linguístico, a condição de verdadeiros
sítios arqueológicos, fornecendo um precioso testemunho acerca dos processos
históricos que marcaram a formação dos padrões de fala da maioria da população
do país e que refletem genuinamente o caráter pluriétnico da sociedade brasileira.
O amplo conjunto de análises linguísticas precedido de vários capítulos
propedêuticos assume, também, um significado especial, na medida em que resgata,
no plano do interesse científico, a voz de um dos segmentos mais marginalizados
da sociedade brasileira.

Marcadas historicamente por terem a sua origem associada ao abominável
processo da escravidão, essas comunidades ainda sofrem com o abandono por
parte do Estado brasileiro e pelas relações de exploração econômica que ainda
degradam as relações sociais no Brasil, conquanto sua situação de penúria e
abandono tenha sido mitigada pelos programas sociais implementados nos últimos
anos pelo Governo brasileiro, entre os quais se destacam a Aposentadoria Rural e
o Bolsa Família. A perseguição que a mídia conservadora move contra esses
programas nada mais é do que o reflexo do profundo desprezo que as elites
econômicas brasileiras nutrem pela situação da grande maioria da população do
país, submetendo não só os meios de comunicação de massa, como todo o aparelho
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de Estado, incluindo o sistema judiciário, em função da manutenção dos seus
interesses e privilégios e da perpetuação de uma absurda concentração de renda,
mesmo que ao custo de conviver com a verdadeira guerra civil que se trava
atualmente na periferia das grandes cidades e no campo brasileiro. Ignorando
intencionalmente as raízes sociais do problema, tratam a violência urbana e do
campo como caso de polícia, buscando criminalizar movimentos sociais legítimos,
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, o MST, ao tempo em que
seus advogados manipulam o Poder Judiciário para manter na impunidade os
assassinos dos líderes populares e dos missionários que abraçaram a causa do
povo oprimido e explorado. Por acreditar que a ciência não pode fugir aos seus
compromissos sociais, este livro se irmana, não apenas às ações afirmativas, que
ganharam destaque nos últimos anos, mas a todos os movimentos que lutam pela
justiça social e pela verdadeira liberdade neste país, mesmo que contenha apenas
análises de aspectos da morfossintaxe da fala das comunidades rurais afro-brasileiras
isoladas do interior do Estado da Bahia.

A elaboração de tais análises contou com a valiosa contribuição de Ilza
Ribeiro, que também recebe bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, desde
1996. Especialista em Gramática Gerativa, ingressou na UFBA no ano de 2002 e,
logo em seguida, associou-se ao Projeto Vertentes e começou a orientar trabalhos
de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado que utilizavam o corpus do Projeto
como sua base empírica. Essa associação foi extremamente importante, na medida
em que se assume que a análise dos processos sociais da língua não pode ignorar
as determinações gramaticais derivadas do funcionamento da faculdade da linguagem
— ponto de vista sistematizado no capítulo 4 deste livro. Portanto, as análises
que compõem este volume reúnem os trabalhos de seus organizadores, bem como
de seus orientandos. Os capítulos 8 e 10 resultaram, respectivamente, das
dissertações de mestrado de Moacir Côrtes Junior e Rerisson Cavalcante orientadas
por Ilza Ribeiro, que também orientou a tese de doutorado de Edivalda Araújo, de
onde se extraiu o capítulo 9. O capítulo 13 é de autoria de Alan Baxter e de Norma
Lopes, sociolinguista brasileira e professora da Universidade do Estado da Bahia,
orientada por Baxter em sua pesquisa de doutoramento. Parte do capítulo 14 é
proveniente da dissertação de Jorge Augusto Alves da Silva, orientada por Dante
Lucchesi, que também orientou as dissertações de mestrado de Vivian Meira,
Cristina Figueiredo (esta co-orientada por Ilza Ribeiro) e Silvana Silva de Farias
Araújo, que serviram de base, respectivamente, para os capítulos 16, 17 e 21. Os
capítulos 18 e 20 têm por base a análise dos dados feita, respectivamente, pelas
bolsistas de Iniciação Científica Camila Mello e Elisângela dos Passos Mendes,
com a orientação e o acompanhamento de Dante Lucchesi. Todas as orientações de
pós-graduação de Dante Lucchesi e Ilza Ribeiro ocorreram no Programa de Pós-
Graduação em Letras e Linguística da UFBA.
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Esta apresentação objetivou descrever mais de quinze anos de pesquisa
empírica e teórica que resultou na publicação deste livro. Tal pesquisa não seria
possível sem os apoios institucionais aqui registrados. Dessa forma, fica aqui
expresso o reconhecimento e o agradecimento dos organizadores a esses órgãos de
fomento à pesquisa, desde o Australian Reaserch Council, que forneceu o
financiamento inicial, até a FAPESB e o CNPq, que têm dado um apoio contínuo
e de várias modalidades ao Projeto nos últimos anos.

Fica aqui também o agradecimento ao Instituto de Letras e aos colegas que
sempre apoiaram esta pesquisa, bem como à EDUFBA, na pessoa da sua diretora,
Flávia M. Garcia Rosa, por todo o empenho na edição deste livro. À Profa. Vera
Rollemberg, que abraçou este projeto, o reconhecimento por sua rigorosa e
competente revisão final dos textos. E a Helder Reis, do ADN Grupo de Lisboa,
que gentilmente recuperou a digitalização da foto do casal de idosos de Cinzento,
possibilitando o seu uso na capa do livro.

Por fim, deve-se dizer que esta pesquisa contou com a inestimável colaboração
dos seus informantes, membros das comunidades estudadas e, particularmente,
com a ajuda daqueles que serviram como elo entre os pesquisadores e os locais,
como Carmo, membro da Pastoral da Terra e líder das comunidades de Barra e
Bananal, em Rio de Contas; e Seu Quéte, um respeitado e bonachão membro da
comunidade de Helvécia, que, do alto dos seus setenta anos, levava os pesquisadores
aos informantes de Helvécia. Na pessoa desses indivíduos, este livro é dedicado
aos afro-brasileiros.

Os Organizadores
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