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RESUMO

Apresentamos a seguir algumas reflexões acerca de uma pesquisa em andamento sobre a variedade
linguística regional – no povoado Lagoa da Volta, localizado entre as cidades interioranas de Fátima e
Adustina, na Bahia – e como essa variação é abordada no meio social, associada ao preconceito proveniente
desse processo. Por meio de entrevistas e observações, encontramos dados que comprovam o quanto as
mudanças urbanas afetam também as áreas rurais e o modo de se relacionar entre os sujeitos pesquisados.
Quando estudamos as mudanças linguísticas regionais também abordamos as mudanças socioculturais da
sociedade em nossos dias, por isso, salientamos que trabalhamos também com a concepção da (re)formação
das identidades culturais em nossos tempos. Acreditamos que esta temática abre novas possibilidades de
estudo para o campo educacional brasileiro.
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ABSTRACT

We conducted next, some reflections on an ongoing research about the regional linguistic variety - in the
village named Lagoa da Volta, located between the inner cities of Fatima and Adustina in Bahia - and how this
variation is discussed in social media, associated to the prejudice from this process. Through interviews and
observations, we found data that showing how the urban changes affect also the rural areas and the way of
relationship between the subjects studied. When we study the regional language changes are also tackling the
socio-cultural changes in society nowadays, so, we note that we also work with the concept of (re) formation
of cultural identities in our times. We believe that this issue opens up new possibilities for the study of
Brazilian educational field.
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INTRODUÇÃO

Tratando-se do estudo das culturas no que se refere a ciência antropológica, o intelectual Claude Levy Strauss
(1997), comprova em suas teorias, que é incoerente comparar níveis de desenvolvimento cultural de
diferentes regiões, já que ao fazer isso, o sujeito que compara, toma como parâmetro os critérios originários
segundo os ideias que esse mesmo acredita servirem de base (linguagem, tecnologia, religião e etc.) e
esquece do parâmetro de desenvolvimento em função da modificação natural particular de cada sociedade
(teoria estruturalista). Ao mesmo passo, essa teoria também se aplica ao desenvolvimento e comparação das
linguagens que por sua vez é um dos principais elementos de manifestação cultural.

Por intermédio dessa linha de pensamento, o presente trabalho tem como centro da investigação o impacto
social de algumas variedades linguísticas produzidas no povoado Lagoa da Volta, situado na cidade de
Fátima/BA, em divisa com o município de Adustina, também Bahia, tomando como parâmetro o
questionamento: de que maneira a variedade linguística de uma localidade pode alterar o comportamento e a
visão social que se tem da mesma?

O preconceito cultural no que se refere a linguagem é um dos maiores motivos de exclusão social no país e
precisa ser estudado com mais propriedade. A não compreensão da inexistência de uma superioridade
cultural e consequentemente de uma superioridade linguística, diga-se de passagem de um padrão “correto”,
como exposto por Sírio Possenti (1996), é peça chave para a compreensão da temática.

A necessidade e obrigatoriedade do respeito a língua enquanto instrumento de uma diversidade cultural
também é exposta na Constituição Federal de 1888, “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e
artísticos, nacionais e regionais.” E nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de língua portuguesa.

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo,
de etnia ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p.5).

Os PCNs advertem dentre outras coisas, a função estatal de manutenção e preservação da língua materna
como um bem cultural. Além desses argumentos expostos, há uma outra série de fatos que evidenciam a
presença desse preconceito na região, para tal é preciso conhecer um pouco sobre a história e as condições
locais e sociais da comunidade a ser pesquisada, para que se compreenda como originou-se o problema.

A princípio, o trabalho pretende nortear o leitor quanto, aos aspectos geográficos da região para que se
entenda como fluíram os procedimentos de evolução cultural, e só em seguida, citar os processos que fizeram
com que a linguagem da localidade fosse modificada e qual a reação provocada por essas mudanças em
função da visão da sociedade contemporânea, levantando uma discussão acerca da necessidade ao respeito à
pluralidade cultural exposta pelo falar dos cidadãos.

JUSTIFICATIVA

O critério de escolha para a localidade a ser pesquisada, se deu mediante o número de termos desconhecidos
ou já não mais utilizados na sociedade contemporânea que são comumente falados em algumas regiões
específicas. No caso do povoado Lagoa da Volta, essas palavras variam desde classificações arcaicas, até a
presença de alguns neologismos ou vestígios de cultura indígena.

Frequentemente essa localidade vem perdendo alguns de seus traços culturais marcantes, devido à forte
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presença do movimento de globalização, o que contribui para uma crise das identidades culturais (HALL,
2006) dessa região. Padrões culturais transmitidos através de programas de TV, em especial das telenovelas,
incorporam novos valores, que por sua vez corrompem antigas tradições e termos linguísticos.

O “culto” aos programas televisivos é bastante perceptível nessa região, onde há pouca diversidade cultural e
informacional, se não o rádio, a televisão, e mais recentemente a internet. Sabendo da relevância formativa
da televisão (FLORÊNCIO, 2011), sendo ela um dos meios de comunicação “menos contestados pelas
pessoas” (MELO, 2011, p. 13), convém ressaltar que é através da telenovela, seu principal produto
(COUTINHO, 2009) que as pessoas são “atingidas”.

Comumente, várias famílias se reúnem em uma só casa para assistirem e debaterem sobre o que assistem. O
que só amplia e fomenta a necessidade de pesquisa, já que além do sistema educacional contribuindo na
perspectiva da agressão simbólica, baseando-se na perspectiva de Bourdieu (1989), existe também o efeito
de aculturação propiciado pelo encontro com as mídias tecnológicas.

A proliferação do acesso à internet por dispositivos móveis, também vem a contribuir com o surgimento dos
neologismos e de culturas padronizadas que passaram a ser aderidas na comunidade, difundida através do
“internetês” – esse “lócus privilegiado de observação da escrita” (KOMESU; TENANI, 2009, p. 639) e da
linguagem. A partir dessa situação, acreditamos ser imprescindível avaliar o efeito dessas ações mediante o
desenvolvimento cultural dessa região.

A comunidade, por ser uma das mais antigas do munícipio fatimense, guarda traços culturais dos seus
primeiros habitantes advindos de diversas etnias, dentre elas portugueses, índios e negros. Por esse motivo,
ainda é possível presenciar fortes traços de linguagem arcaica. Apresentamos a seguir uma pequena lista de
palavras utilizadas com frequência pela população local – e que vem entrando em desuso gradativamente[3].

PALAVRA SIGNIFICADO LOCAL SIGNIFICADO PADRÃO USO

Tanger Apartar animais, jogar
determinado objeto.

v.t. Tocar (as cordas de
instrumentos musicais, um fole de
ferreiro, ou o gado). Tocar,
açoitar, fustigar (animais para que
andem ou fujam): o boiadeiro
tangeu o gado para a invernada.
Fig. Dizer respeito a, pertencer.
V.i. Soar: o sino tangia lúgubre.

Linguagem
Culta

Arribar Levantar algo ou alguém

v.t. Chegar o navio ao porto.
Acolher-se (o navio) a um porto
por causa do temporal.
Girar o navio de barlavento para
sotavento.
Fig. Restabelecer-se,
convalescer; melhorar de saúde
ou de fortuna.
Chegar a algum lugar.

Português

Arcaico

Alêve: Mentira, falso testemunho Não existe definição no dicionário Local

Truce: Pretérito de trazer Não há definição no dicionário Português
Arcaico

Muruin Milhos que não estouraram
na preparação da pipoca Não há definição no dicionário Indígena

Cantil feito de barro

Moringaceae (moringáceas) é um
família de plantas angiospermas
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Muringa utilizado como recipiente
refrigerador para líquidos

(plantas com flor - divisão
Magnoliophyta), pertencente à
ordem Brassicales. É constituída
pelo género único Moringa.

Africana

Capuco Sabugo de milho

s.m. Espiga de milho debulhada. O
miolo do sabugueiro.
O mesmo que sabugueiro.
A parte interior dos chifres.
Parte do dedo na qual se encrava a
unha.

Indígena

Nega Namorada, pessoa do sexo
feminino

Gíria referente a mulher de etnia
negra Neologismo

Piru
Pessoa inconveniente que
adentra em assuntos ou
abordagens o qual não foi
chamado

s. m.

1. [Zoologia] Grande ave
galinácea originária da América do
Norte e Central (Meleagris
gallopavo, Lin.), introduzida e
domesticada na Europa desde o
século XVI. (O termo peru designa
em especial o macho, que pode
pesar até 19 kg; tem na cabeça
verrugas e carúnculas coloridas e
pode abrir a cauda em leque.)

Neologismo

Como se pode notar, os significados atribuídos pela comunidade muitas vezes não são os mesmos aplicados
na linguagem padrão. Nesse contexto, salienta-se a importância de debruçar-se acerca do campo linguístico,
pois traz contribuições tanto para o fortalecimento à concepção de pluralidade cultural quanto para a
afirmação de uma identidade.

Com o conflito cultural provocado entre as tradições urbanas e rurais da localidade, acontecem as
manifestações dos preconceitos e o processo de aculturação que inferem costumes e neologismos em povos
que não compartilham do padrão imposto pela sociedade contemporânea. Esse aspecto por sua vez é
manifestado através da escola.

METODOLOGIA PROPOSTA

A metodologia deste trabalho, aqui compreendido como um estudo de caso por trabalhar somente com uma
população específica, segue o seguinte delineamento: primeiro, a leitura do marco teórico, que engloba
diversas obras de diferentes temáticas a exemplo dos escritos sociológicos de Bourdieu (1989), que abrem
uma discussão acerca do referencial do termo habitus, essencial pra compreensão das tradições; dos escritos
antropológicos de Claude Levy Strauss (1997); e do trabalho sobre a pesquisa etnográfica desenvolvido por
Bronislaw Malinowski (1976).

Além desses, são contidas as análises da didática em língua portuguesa feita pelos autores Sírio Possenti
(1996) e Paulo Coimbra Guedes (2006) que permitem nortear o leitor a respeito da necessidade de se
estabelecer a pluralidade cultural e o respeito a variedade linguística, enquanto instrumentos de identidade
cultural e dentre outros teóricos que discorrem acerca do material linguístico; em relação ao processo de
formação das identidades culturais na contemporaneidade, trabalhamos com Stuart Hall (2006).

Toda a discussão corrobora com o marco legal, já esboçado no projeto, que prevê constitucionalmente e
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orienta enquanto parâmetro o respeito a pluralidade cultural e a preservação da identidade local que devido a
fatores como a globalização e a nova demanda educacional implicam seriamente na manutenção desses
valores e deveres.

No campo antropológico existem diversos significados para a palavra cultura, porém para o desenvolvimento
do trabalho, irão ser expostos apenas dois conceitos a fim de não desviar o foco do trabalho. Cultura,
segundo uma definição fornecida pela UNESCO pressupõe:

A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de uma
comunidade cultural fundada na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos
e que reconhecidamente respondem a expectativas da comunidade enquanto
expressão de sua identidade cultural e social; as normas e valores se transmite
oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Suas formas compreendem,
entre outras, a língua, a literatura, a música a dança, os jogos, a mitologia, os
rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes (UNESCO, 1989,
grifos nossos).

No conceito expressado acima, fica clara a evidência de que a linguagem enquanto conjunto simbólico
transmitido de geração para geração, também agrega o conjunto de valores constituintes da cultura. Porém é
preciso evidenciar que essa tradição sofre variações ao longo dos tempos e consequentemente, se permanece
a mesma, é vítima de preconceitos.

Também trabalhamos com o conceito de cultura na perspectiva de outro teórico, o antropólogo Claude Levy
Strauss (1997), que define cultura como um sistema simbólico oriundo de uma criação cumulativa da mente
humana e acrescenta ser impossível comparar em graus de superioridade evolutiva, culturas distintas, já que
segundo o próprio, as comunidades agem por modo de cooperação e em cada região evoluem segundo por
meio de processos e ritmos singulares.

É fundamental também, associar esse mesmo conceito em referência ao tratamento e desenvolvimento da
linguagem em regiões distintas. A rica diversidade linguística brasileira não deveria estar submissa a um
padrão único. Em cooperação mútua esses termos surgiriam naturalmente (neologismo), sem precisar
desprezar ou aniquilar a cultura do outro. Tal discussão deve ser salientada com veemência nas escolas como
já foi apontado pelos PCNs e pela constituição.

A linguagem local de uma região não deve mais ser enxergada de forma discriminatória, mas sim como
instrumento de realce a identidade cultural, local de cada região. Frente a essa afirmação, evidencia-se a
necessidade e o importante papel da escola, e em especial do professor de língua portuguesa, enquanto
mantenedores desse princípio.

A qualificação do professor de português para realiza-la não é mais a sua capacidade
de decorar as picuinhas da gramatica, mas seu domínio da língua em que escreve a
literatura brasileira, o instrumento da apropriação cultural da terra e da realidade
social pelos brasileiros, a língua da resistência a diluição colonizada e da produção de
conhecimento a respeito de nossa realidade pessoal e social. (...) em vez de tentar
levar o aluno a uma adesão aquele padrão, a escola precisa propiciar-lhe o domínio
da língua escrita— como leitura e como produção de texto— para que ele possa
incorporar a construção de sua identidade cultural os pontos de vista e os recursos
expressivos nela historicamente construídos. E a literatura brasileira que nos ensina
que dominar a língua escrita não implica escrever só o que já foi escrito nem
escrever só como já se escreveu (GUEDES, 2006, p.13).
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Em contrapartida, percebe-se que há uma certa dificuldade em lidar com a quebra desse paradigma da
padronização linguística. Para explicar tal problemática, é preciso apegar-se a um outro conceito, dessa vez
muito articulado no campo da sociologia chamado habitus, ou capital cultural, aqui ancorada em Bourdieu
(1989).

[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções,
de apreciações e de ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] (Bourdieu,
1983b, p. 65).

É possível compreender que o habitus, enquanto elemento que traduz e perpetua a cultura tradicionalmente,
conduz a sociedade a perpetuação de hábitos que realçam e os identificam mutuamente em relação a cultura.
Essa noção, por sua vez, se associa tanto a prática de ritos locais, quanto a ação preconceituosa de alguns
professores ou sociedades distintas.

O professor, principalmente, deve tentar romper seu habitus que adquiriu de instruções dos seus
antepassados, em relação a desconsideração da variedade linguista em função da exacerbação de um único
padrão linguístico. Assim como exposto inicialmente, não se pode estabelecer graus de inferioridade ou
superioridade em relação às culturas, que por sua vez também engendram a linguagem. É preciso demonstrar
que o Brasil é uma nação rica em variedades de linguagem e que em algumas ocasiões, é preciso atrelar-se a
um padrão, para o nível de compreensão seja satisfatório de acordo com o contexto.

A esse tipo de discriminação, atribui-se como motivo questões relativas a geografia local, profissão, classe
social e etc.:

Um dos tipos de fatores que produzem diferenças na fala de pessoas são externos à
língua. Os principais são os fatores geográficos, de classe, de idade, de sexo, de
etnia, de profissão etc. Ou seja: pessoas que moram em lugares diferentes acabam
caracterizando-se por falar de algum modo de maneira diferente em relação a outro
grupo. Pessoas que pertencem a classes sociais diferentes, do mesmo modo (e, de
cena forma, pela mesma razão, a distância — só que esta é social) acabam
caracterizando sua fala por traços diversos em relação aos de outra classe. O mesmo
vale para diferentes sexos, idades, etnias, profissões. (POSSENTI; 1996, p.31)

Ou seja, esse conflito é atenuado em grande escala, mediante diversos fatores de distinção social, em
especial, no que tange aos valores urbanos e rurais. Há uma noção compactuada tanto por moradores da
zona rural, quanto por aqueles que habitam zonas urbanas, de que há um certo grau de superioridade
presente na cultura urbana e essa concepção é disseminada inclusive nas escolas.

Portanto, é preciso salientar a importância de se discutir em sociedade, e principalmente nas escolas, a
defesa em princípio dos valores locais, tendo em vista que não haja mais a confusão nascida de visões
etnocêntricas. Com o advento da globalização, é necessário tomar cuidado com as informações e referências
que são incutidas na cabeça do cidadão como modelos e padrões a serem seguidos, o que reforça a
relevância da temática abordada.

Romper com estigmas sociais, começando por aqueles que atingem a linguagem e ao mesmo tempo
fortalecer a identidade cultural local, é um movimento que perpassa os muros da escola, que vai além dos
programas curriculares das instituições de ensino formais e que por sua vez, precisa estar em pauta nas
discussões contemporâneas sobre educação.
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ALGUNS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES

Convém afirmar que os dados da pesquisa em andamento ainda estão em análise, por isso propomos não
criar análises fechadas a outras interpretações. Considerando o quadro de palavras até então comumente
utilizada pela comunidade local e que hoje está em um processo gradual de desuso, compreendemos que a
evolução linguística passa a afetar de forma mais clara a região investigada.

Também pensamos que devido ao crescente acesso aos recursos tecnológicos, como o computador e a
internet, a apropriação de novas formas de linguagem incluem estes sujeitos em espaços sociais antes
acessíveis – grupos sociais distantes territorialmente quanto culturalmente – da mesma forma que pode
contribuir para a construção de um preconceito em relação à sua própria língua de origem.

Estes dados ainda são preliminares para efetuarmos afirmações mais fundamentadas. Esclarecemos que o
acesso às novas tecnologias não origina o preconceito contra os próprios valores linguísticos daquela
comunidade. Ao contrário, acreditamos que tal acesso pode contribuir no fortalecimento da identidade local,
desde que sendo utilizado como recurso para conhecer as demais culturas e reconhecer a sua própria dentro
do processo social.

Espera-se, com este estudo, formular dados que ajudem a população local a conhecer mais de sua própria
identidade – ou de suas identidades – e contribuir com o poder público quanto a defesa da língua enquanto
bem cultural da região que atenua a identidade de seus habitantes e o respeito à pluralidade cultural, devido
ao preconceito advindo das zonas urbanas que acaba por estigmatizar os jovens daquela região.

Pretende-se também estabelecer a quebra de velhos estigmas preconceituosos, como o linguístico e
consequentemente o cultural, que afetam a comunidade e os centros com maior desenvolvimento urbano,
através das palestras e seminários que serão realizadas após a conclusão do projeto. Um projeto que pode
abrir caminho a diversas outras pesquisas, como assim almejamos.
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