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O município de Ibicoara-BA, situado no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, destaca-se por suas belezas naturais, sua diversidade cultural 

e, também, linguística. Nesse cenário, o vernáculo ibicoarense passa a 

figurar um lugar de interesse de pesquisa, considerando a sua forma 

heterogênea e, ao mesmo tempo, ordenada (WEINREICH; LABOV; 

HERZOG, 2006 [1968]). Movidos, então, por esse interesse de pesquisa 

e vinculados ao Grupo de Pesquisa em Linguística Histórica e em (Só-

cio)funcionalismo-CNPq, construímos o Corpus Linguístico de Ibicoara-

BA (CLIBA). Esse corpus, embora possibilite prioritariamente a realiza-

ção de estudos sobre fenômenos linguísticos, contribuindo, assim, para a 

descrição do português brasileiro, fomentará, também, investigações 

científicas em outras áreas do conhecimento, a exemplo do resgate de 

memórias relacionadas ao município. Posto isso, o objetivo deste traba-

lho é apresentar, por meio de uma abordagem qualitativa, o CLIBA, 

descrevendo sua organização, seus aspectos e suas dimensões. O CLIBA, 

fundamentado em orientações teórico-metodológicas da Sociolinguística 

Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), é composto por 36 (trinta e seis) 

entrevistas, estratificadas nas variáveis: sexo (masculino e feminino); 

faixa etária (FI: 15 a 25 anos, FII: 26 a 50 anos e FIII: +de 50 anos); e 

escolaridade (até cinco anos de escolaridade, Ensino Fundamental com-

pleto e número igual ou superior a 11 anos de escolaridade). Nesse cor-

pus, já é possível destacar estudos linguísticos em desenvolvimento, a 

saber, a construcionalização da forma-função dar, a variação dos prono-

mes você/cê, a concordância verbal de terceira pessoa do plural, bem 

como estudos voltados à recuperação do acervo e do patrimônio deste 

município. 
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