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INTRODUÇÃO
A cidade de Santa Maria localiza-se na região central do Rio 
Grande do e é a 5ª cidade mais populosa do estado, com 261 
mil  habitantes (IBGE, 2010).  Situada na porção central  do 
entre  a  Serra  Geral  e  a  planície  que  forma  a  Depressão 
Central (VIERO, s/d). A cidade ocupa posição de destaque na 
região do Centro Ocidental do estado, com grande influência 
cultural  e  econômica,  devido  à  UFSM  e  ao  comércio,  e 
também militar,  por  causa  dos  quartéis  e  da  Base  Aérea. 
Além da cidade de Santa Maria, o projeto será estendido a 
duas outras cidades dessa região  representativas das etnias 
alemã e italiana integrantes da 4ª colônia.

OBJETIVOS
O projeto VARCEN tem como objetivo constituir um banco 
de  dados  de  fala  representativo  dessa  região,  a  partir  da 
perspectiva  laboviana  de  variação  (LABOV,  1966; 
TARALLO, 2007). Esse projeto, portanto, visa incluir Santa 
Maria  e  região  em  estudos  de  cunho  sociolinguístico e 
complementar bancos de língua falada já existentes, como o 
VARSUL  (Porto  Alegre,  Panambi,  Flores  da  Cunha,  São 
Borja), o BDSer (serra gaúcha - BATISTTI, 2003) e o VARX 
(Pelotas - AMARAL, 2003), comparando os dados obtidos, 
também, com outros estudos do Brasil e do Rio Grande do 
Sul.

METODOLOGIA
- Para que o informante seja selecionado como informante é 
necessário que tenha nascido ou resida na cidade por pelo 
menos 2/3 de vida. 
-  A coleta de dados será feita  através de pré-entrevistas  e 
entrevistas;
-  Os dados serão  armazenados em formato  digital  (CD) e 
impresso (cadernos de transcrição ortográfica).
- Os critérios para estratificação dos informantes podem ser 
observados na tabela, à direita:

Fig.1 - Cidades do RS que fazem parte de bancos de dados de língua falada

Sexo Feminino Masculino

Idade Acima de 50 anos Abaixo de 50 anos
Escolaridade Até 4 anos De 5 a 8 

anos
De 9 a 12 

anos
Região 

geográfica
Santa 
Maria

Agudo Nova Palma

Etnia Alemã Italiana

.RESULTADOS
O banco de dados VARCEN está em sua etapa inicial. Três 
entrevistas  foram  realizadas  e  transcritas  e  outros três 
informantes  foram selecionados  através  de  pré-entrevistas. 
Nessa primeira fase, encontramos dificuldades em encontrar 
pessoas que sejam naturais de Santa Maria, devido ao grande 
número de pessoas que vêm de outras cidades para estudar ou 
trabalhar. Outra dificuldade é que várias pessoas naturais de 
Santa Maria que foram encontradas possuíam formaç devido 
ao  acesso  proporcionado  pelas  universidades  existentes  na 
cidade.

PERSPECTIVAS 
- Completar a coleta e transcrição da amostra de Santa Maria.
-Iniciar coleta nos municípios de colonização alemã e italiana 
da região central.
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