
XXI Semana de Iniciação Científica da URCA 
05 a 09 de novembro de 2018 

Universidade Regional do Cariri 
 

 

VESTÍGIOS DO TRONCO LINGUÍSTICO BANTO NA FALA DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO CARIRI CEARENSE 

Fernanda Maria Monteiro de Morais1, Caroline Rodrigues Leite de 
Andrade2, Francisco de Freitas Leite3 

 
Resumo: O tema desta pesquisa é o substrato linguístico banto trazido pelos 

africanos para o Brasil e que ainda subsiste no português popular brasileiro de 

várias regiões do território nacional. O objetivo principal é delinear um 

panorama dos vestígios linguísticos (segmentais e/ou suprassegmentais) 

bantos existentes na fala de sujeitos pertencentes às comunidades quilombolas 

do Cariri cearense. A metodologia utilizada baseia-se nos modelos próprios da 

linguística histórica, sobretudo, o histórico-comparativo e o etimológico, com 

coletas de dados realizadas através de gravações (com aparelho Mp4 e com 

filmadora digital) de áudio e/ou audiovisuais in loco, em seis comunidades 

quilombolas, de diversas situações de uso da fala de quilombolas caririenses, 

tais como conversas espontâneas, cantigas e rezas. Os resultados parciais 

obtidos até o presente momento da pesquisa, em que se visitou a comunidade 

quilombola do Sítio Carcará, localizada no município de Potengi, no Ceará, 

revelam a presença de possíveis componentes lexicais e morfológicos, 

oriundos do banto, detectados nos relatos dos entrevistados. Tais dados foram 

coletados de modo espontâneo, mediante conversações acerca da história de 

seus antepassados, sua religiosidade e tradições, destacando-se o Toré, 

composição quilombola em versos e musicada. 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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