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Resumo: A presente pesquisa tem como tema o tronco linguístico banto. Este, 

originário da África e chegado ao Brasil no período escravocrata, subsiste no 

português popular brasileiro em diversas regiões do país. O objetivo basilar é 

traçar um panorama dos vestígios linguísticos (segmentais e/ou 

suprassegmentais) bantos na fala de quilombolas do Cariri cearense.  A 

metodologia fundamenta-se nos modelos próprios da linguística histórica, 

principalmente, o histórico-comparativo e o etimológico, com coletas de dados 

realizadas através de gravações de áudio e/ou audiovisuais in loco em três 

comunidades quilombolas, de situações de fala, quais sejam conversas 

espontâneas, cantigas e rezas. Até então, os resultados encontrados a partir 

das visitas aos quilombos Carcará (Potengi), Lagoa dos Crioulos (Salitre) e 

Quilombo do Souza (Porteiras) demonstram a presença de possíveis 

componentes lexicais e morfológicos, advindos do banto nos relatos dos 

entrevistados.  Esse material foi coletado de maneira espontânea, através de 

depoimentos sobre a história de seus antepassados, sua religiosidade e 

tradições, tendo como destaque o Toré, Reisado e Coco, respectivamente 

tradições do Carcará, Lagoa dos Crioulos e Quilombo do Souza. Ao final da 

pesquisa, o material coletado na forma de gravações (o corpus) será de livre 

acesso à comunidade acadêmica e os resultados do estudo realizado serão 

divulgados na forma de publicação em um periódico especializado da área de 

Linguística e Literatura da Capes, como uma forma de contribuição da URCA 

para uma compreensão mais aprofundada e consistente, cientificamente 

falando, acerca da herança linguística banta na fala das comunidades 

quilombolas do Cariri cearense. 
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