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Resumo: A dialetologia brasileira tem passado por um desenvolvimento acentuado nas últimas 
décadas, no plano quantitativo como no plano qualitativo. Tal como refere o resumo do 
workshop 13 do V CILH, se, entre os anos 1960 e o princípio dos 1990 (correspondendo a dois 
marcos: Rossi, 1963 e Aguilera, 1994) apenas cinco atlas linguísticos estaduais viram a luz do 
dia no Brasil, nos escassos dezoito anos que mediaram o início do Projeto Atlas Linguístico do 
Brasil e a publicação dos seus primeiros dois volumes (Cardoso et al., 2014a,b) foram quase 
cem os atlas publicados, «abarcando dimensões geográficas variadas, [que] passaram a 
interessar a academia sob a forma de monografias, dissertações e teses». Isso significa que 
novos corpora de grandes dimensões, com novas questões teórico-metodológicas, têm ficado e 
vão continuar a ficar ao dispor do linguista interessado no sistema dialetal brasileiro. Corpora 
dos quais é necessário tirar o merecido rendimento. 
A disciplina da dialetologia que se ocupa do processamento desse tipo de corpora é a 
dialetometria, que Brissos & Saramago (2019, 353) definem como «uma abordagem 
quantitativa ao estudo dos dialetos com um enfoque na métrica, i.e. na mensuração dos 
fenómenos de variação dialetal por meio de procedimentos exatos e totalmente comparáveis, 
os quais importa da classificação numérica ou taxonómica. Aplica cálculos matemático-
estatísticos elaborados à matriz de dados obtida a partir dos procedimentos referidos e 
representa cartograficamente (espacializa) os resultados desses cálculos, cabendo ao linguista, 
com a liberdade que a estatística confere, a tarefa final de interpretação do quadro geolinguístico 
que tem à frente.» Essa base quantitativa é a fraqueza e a força da disciplina: por um lado, 
provoca, naturalmente, alguma resistência em domínios humanísticos como a dialetologia; por 
outro lado, possibilita a digestão eficiente dos verdadeiros big data dialetais com que o 
especialista hoje se depara. 
Esta apresentação focar-se-á nos resultados a que tem chegado uma muito recente corrente de 
estudos dialetométricos no Brasil. São trabalhos que se inserem no paradigma da dialetometria 
moderna ou pós-clássica, i.e. a dialetometria que surgiu neste século e recorre a software 
dedicado, o que possibilita a utilização de técnicas cartográficas avançadas e de parâmetros 
estatísticos complexos. Podemos dividir esses estudos em dois blocos: (i) os que procedem a 
uma comparação entre dialetos do português brasileiro e europeu, como Brissos & Saramago 
(2019) e Brissos (2020); e (ii) os que se ocupam apenas de variedades linguísticas localizadas 
no Brasil, utilizando uma perspetiva de estudo de caso e feitos debaixo de projetos de pós-doc 
que têm vindo a ser desenvolvidos nas universidades de São Paulo e de Lisboa; são as 
dialetometrizações de atlas linguísticos de Goiás (Augusto, 2012), da Região do Grande ABC 
(Cristianini, 2007), da Região Norte do Alto Tietê (Soares, 2012) ou das variedades nipo-
brasileiras do Distrito Federal (Takano, 2013). 
Tal diversidade de inputs e de outputs coloca necessariamente desafios novos, com graus de 
complexidade variável, à metodologia métrica, particulamente porque a dialetometria nasceu 
em ambiente europeu e se especializou na análise de corpora da geografia linguística europeia 
clássica; a adaptação ao paradigma da dialetologia pluridimensional e contactual, cada vez mais 
dominante no Brasil, não tem deixado de colocar problemas totalmente novos, que, para todos 
os efeitos, têm sido ultrapassados com eficiência. Discutiremos nesta apresentação essa 
experiência adaptativa, norteando-nos pelos resultados concretos a que os estudos 
dialetométricos têm chegado no caso brasileiro. Em conjunto poderemos ver não só como o 
século XXI marca a dialetologia brasileira, pela necessidade de se tirar o devido rendimento 



dos muitos recursos produzidos nas últimas décadas, mas também como a dialetologia brasileira 
molda o século XXI, pela evolução que provoca numa área de estudos demasiado habituada ao 
paradigma europeu. 
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RESUMO 
 
 O presente trabalho é o resultado do levantamento feito nos dados do Projeto ALiB em 

Capitais do Nordeste do Brasil e visa registrar as variantes diatópicas ( regionais) e diastráticas 

(socioculturais) do item lexical Prostituta, a fim de detectar o modo como essas comunidades 

veem a prostituta e, consequentemente, denominam as chamadas profissionais do sexo, com 

todos os preconceitos e tabus de que se revestem estas lexias. 

 O corpus é constituído de 72 (setentas e dois) informantes, das faixas etárias de 18 a 30 

e de 50 a 60 anos, homens e mulheres, com duas faixas de escolaridade: Ensino Fundamental e 

Superior, de 09 (nove) capitais no Nordeste: Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, 

Recife, Salvador, São Luís e Teresina, com 9 (nove) informantes em cada ponto. 

A questão analisada é a de número 142 do Campo Semântico “Convívio e 

Comportamento Social”, do questionário Semântico-Lexical do Atlas Linguístico do Brasil, 

para o conceito: “... a mulher que se vende para qualquer homem”.   

Nas localidades pesquisadas foram encontradas 56 variantes e dessas foram 

selecionadas 37, dando um total de 184 ocorrências para Prostituta, numa ordem decrescente 

de ocorrências: Prostituta, Rapariga, Puta, Mulher da Vida, Quenga, Piranha, Meretriz, 

Vagabunda, Mulher da Vida Fácil, Mulher de Programa, Mulher Galinha, Mulher Fácil, Mulher 

de Rua, Vadia, Bandida, Mulher Cachorra, Safada,  Perdida, Mulher Que Costura pra Fora, 

Rameira, Mulher da Vida Livre, Mulher de Aluguel, Mulher Gasolina, Maria Batalhão, Mulher 

de Tostão, Mulher Qualquer, Mulher de Cabaré, Mulher Barata, Mulher de Zona, Breguera, 

Bichetera, Garota de Programa, Rateira, Gata, Espingarda, Cesta Básica, Messalina, Cachorra. 

As 19 (dezenove) formas que não foram aqui relacionadas não chegam a ser 

denominações propriamente ditas, mas lexias simples e compostas que descrevem a prostituta, 

ou lhe dão qualificações, como: oferecida, vulgar, essa fulana, guerreira, conquistadeira, 

leviana, chifruda, irresponsável, interesseira, que não se dá valor, pilha, vigarista, mulher viva, 

mulher que não tem palavra, mulher insegura, por exemplo.   
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Resumo:  
Tomando como ponto de partida a importância dos estudos sobre: (a) o léxico de área temáticas 
especificas (brinquedos e brincadeiras infantis) e (b) a delimitação de áreas dialetais no 
território brasileiro, esta comunicação tem por objetivo, partindo do corpus do Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil (Projeto ALiB): (i) analisar dados referentes às brincadeiras infantis, em 
especial àquela conhecida como “corre-cutia”/“lenço-atrás”/chicotinho-queimado”; (ii) 
reconhecer regiões geográficas marcadas por traços linguísticos peculiares e (iii) identificar o 
papel e a importância do léxico para a descrição e delimitação de área dialetais. Sabe-se que a 
identificação de áreas dialetais é uma das metas às quais se propõe a Dialetologia, ramo da 
Linguística que se encarrega de identificar as diferentes possibilidades de manifestação de uma 
determinada língua numa área geográfica fotografada. O trabalho fundamenta-se na 
Dialetologia e na Geolinguística Pluridimensional. A metodologia de pesquisa adotada 
corresponde à estabelecida pelo Projeto ALiB. Na comunicação, são trazidos os dados obtidos 
após aplicação do questionário semântico-lexical – QSL – 164: “Como se chama uma 
brincadeira em que as crianças ficam em círculo, enquanto uma outra vai passando com uma 
pedrinha, uma varinha, um lenço que deixa cair atrás de uma delas e esta pega a pedrinha, a 
varinha, o lenço e sai correndo para alcançar aquela que deixou cair?”  (Comitê Nacional... 
2001, 34). Apresentam-se resultados comparativos obtidos na consulta a trabalhos elaborados 
com base no Banco de Dados ALiB. Consideram-se, para esta análise, os resultados das Teses 
de Doutorado (Ribeiro 2012; Alencar 2018), das Dissertações de Mestrado (Portilho 2013; 
Santos 2016; Santos 2018) e dos trabalhos em andamento realizados por Isquerdo e Ribeiro, os 
quais, em menor ou maior grau, abrangem o estudo de áreas dialetais brasileiras e tiveram foco 
na área temática considerada. No que se refere às respostas à pergunta (COMITÊ 
NACIONAL... 2001, 34), o “corpus” em análise revelou formas lexicais como: “corre-
cutia”/“lenço-atrás”/“chicotinho-queimado”/“galinha-choca”/“má-cochila”/“ovo-choco”/pato-
choco”/“lenço” dentre outras. Avaliou-se, com base no exame dos dados considerados, a 
atualidade da divisão dialetal do Brasil, proposta por Nascentes (1953), que reconhece dois 
grupos de falares, o do (a) Norte e o do (b) Sul. Os resultados atestam a relativa vitalidade da 
divisão em duas grandes áreas e identificam algumas subáreas dialetais demarcáveis por meio 
de isoglossas. 
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