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Resumo:  
A variação da língua portuguesa pode ser investigada por meio dos dados disponibilizados pelo 
Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), cuja criação foi determinada pelo decreto brasileiro 
governamental de 20 de março de 1952. Somente em 1996, por iniciativa de Suzana Cardoso, 
originou-se o Projeto Atlas Linguístico do Brasil, que contou com a adesão de vários 
pesquisadores. As entrevistas com os Informantes do Projeto ALiB iniciaram a partir de 2001 
e com isso diversos questionários linguísticos foram propostos pelo ALiB com o objetivo de 
contemplar as áreas linguísticas e analisá-las. Em 2014, os dois primeiros volumes (1 e 2) foram 
publicados e corresponderam à variação geossociolinguística das 25 capitais do Brasil. Os 1100 
informantes foram contatados e os questionários fonético-fonológico (incluindo as questões de 
prosódia), semântico-lexical e morfossintático, assim como questões metalinguísticas, questões 
de pragmática, temas para a obtenção de discursos não monitorados e um texto para leitura 
foram aplicados para o preenchimento dos inquéritos (Cardoso et al 2009). Quase duas décadas 
se passaram desde a coleta de dados do ALiB até os dias atuais. Ao mesmo tempo, a explosão 
das redes sociais mudou a forma como os brasileiros trocam informações e discutem diversos 
temas. Neste contexto, novos desafios foram impostos ao Projeto ALiB: analisar a vitalidade 
das variantes lexicais do ALiB nas redes sociais. Dentre as mídias sociais, o Twitter tem um 
maior potencial quanto à abrangência do conteúdo. Assim, este trabalho objetiva analisar a 
vitalidade dos termos do ALiB no Twitter, desenvolvendo cartas linguísticas paralelas às cartas 
linguísticas publicadas no ALiB. Em relação à metodologia, mais de 2,5 milhões de tweets 
foram coletados em português perfazendo um total de 17Gb.  A carta selecionada neste trabalho 
corresponde a Carta L10 – Pernilongo do ALiB (Cardoso et al 2014, 227). Os termos lexicais 
dessa carta são estatisticamente contabilizados nos tweets. Na presença de termos polissêmicos, 
os mesmos são desambiguados através do Wordnet e/ou de um Dicionário Online de Português. 
Considerando que na Carta L10 – Pernilongo do ALiB (Cardoso et al 2014, 227) o termo de 
maior frequência nas capitais brasileiras foi “Pernilongo”, os resultados desse trabalho 
permitem analisar essas variantes lexicais nos tweets. Nesse caso, a variante lexical mais 
frequente referente a essa carta foi “Praga”. Em relação ao termo “Pernilongo”, há uma 
confirmação da sua vitalidade no Estado de São Paulo, já observada pelo ALiB e confirmada 
através do Twitter com 75% das ocorrências nesse estado. O termo “Carapanã” também 
confirma a vitalidade na capital Belém quando esse termo também é encontrado no Twitter. A 
ocorrência dos termos é analisada por capital descrita pela localidade que o usuário informa 
manualmente. A localidade e a polissemia de termos empregados no Twitter são fatores de 
discussão nesse trabalho. No Twitter, um usuário pode informar a sua localidade atual e não a 
sua cidade natal. Dependendo do tempo que ele utiliza nessa localidade, esse fator pode 
impactar no mapeamento da carta do Twitter. Outro fato que é importante discutir se refere aos 
termos polissêmicos do ALiB que ainda não constam nos dicionários da Língua Portuguesa e 
nem no Wordnet-PT, dificultando a desambiguação quando ocorrem no Twitter. Em termos 
gerais, a carta teve, em sua distribuição de termos referente ao Twitter e ao ALiB, a evidência 
da vitalidade de termos nos tweets. 
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Resumo:  

A comunicação apresenta dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) no que tange 
aos registros lexicais das localidades interioranas do Norte e do Nordeste do país. O ALiB tem 
como objetivo salvaguardar variantes fônicas, lexicais e morfossintáticas do português 
brasileiro, bem como registrar formas caracterizadoras de diferentes regiões, classes sociais, 
nível de instrução (Fundamental e Superior), gerações (18-30 e 50-65 anos) e sexo. Os dados 
do Projeto ALiB são explorados pelos integrantes das academias de Letras de várias 
universidades brasileiras, fato que contribui para a disseminação do conhecimento da língua 
falada no país, a qual registra a lexias de 1.100 informantes que compõem o perfil dos nativos 
e traçam, por sua vez, a realidade linguística falada no Brasil. Dessa forma, este estudo insere-
se no grupo de pesquisadores que utiliza o banco de dados do Projeto ALiB. O corpus se 
constitui das respostas de 268 informantes da Região Nordestina e de 72 da Região Nortista, 
totalizando 340 falantes e aproximadamente 486 registros para a questão 198 do campo 
semântico “Vida Urbana” do QSL (Questionário Semântico-lexical) – ALiB (COMITÊ 
NACIONAL DO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL, 2001) –, assim formulada: “Como 
chama aquele trecho da rua ou da estrada que é circular, que os carros têm que contornar 
para evitar o cruzamento direto?”. As gravações foram transcritas e revisadas, inicialmente, 
pelas equipes do projeto, e, posteriormente, realizamos uma nova revisão das respostas 
concedidas à questão analisada para garantir maior confiabilidade nos resultados. Para gerar o 
áudio no notebook (Samsung), foi necessário instalar o Programa Winamp, um aplicativo de 
fácil acesso e uso que possibilita que as gravações possam ser ouvidas, pausadas e avançadas 
de acordo com a configuração que o próprio usuário cria. Após a coleta de dados, conduzimos 
a tabulação em uma planilha do Microsoft Excel elaborada peloautores, a fim de permitir uma 
organização mais precisa dos dados obtidos. Com a conclusão dessa etapa, transferimos os 
dados da planilha do Excel para o Sofware SGVCLin – Software para Geração e Visualização 
de Cartas Linguísticas (ROMANO, V. P.; SEABRA, R. D.; OLIVEIRA, N. 2014), o qual nos 
possibilitou gerar as cartas experimentais e os relatórios dos resultados. Esta pesquisa iniciou-
se com os dados das capitais (MARTINS, 2019), que apontam respostas diversificadas, como 
o uso de rotatória, rótula, retorno, contorno, redondo; léxicos que retratam o formato do 
elemento, estabelecendo uma relação metonímica: queijinho, bola, balão, ilha; e até registros 
de expressões metafóricas, como mulher grávida deitada, cabeça de baiano, entre outras. 
Diante da polissemia dos dados, estabelecemos os objetivos desta comunicação: i) identificar 
quais variantes diatópicas são utilizadas nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil; ii) analisar os 
dados com base na Dialetologia Pluridimensional (THUN, 1998); e iii) colaborar com a terceira 
etapa do Atlas Linguístico do Brasil. Mencionamos que este estudo é um recorte da tese em 
andamento, que analisa mais quatro questões do Questionário Semântico-lexical do ALiB, 
quais sejam: 195. Lombada/Quebra-molas, 196. Calçada/Passeio, 197. Meio-fio e 199. 
Terreno. Em vista disso, esperamos, com esta comunicação e com as outras análises ainda em 
construção, contribuir para o entendimento de aspectos do léxico regional e da cultura 
brasileira. 
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Resumo:  
O Atlas Linguístico do Sul Amazonense - ALSAM (Maia 2018) investiga o falar de seis 
municípios da mesorregião do Sul Amazonense – Boca do Acre, Lábrea, Tapauá, Humaitá, 
Manicoré e Borba – em alguns de seus aspectos fonético-fonológicos e semântico-lexicais, 
segundo o que preceitua a Dialetologia Pluridimensional (Thun 1998). A pesquisa contou com 
48 informantes, estratificados em sexo, idade (20-35 anos e 50-65 anos) e escolaridade (4-7 
anos de escolaridade e 10-13 anos de escolaridade), e se deu por meio da aplicação de 
questionários. Os dados coletados e transcritos deram origem a 435 cartas linguísticas, das quais 
285 no âmbito lexical. 
O campo semântico Relações Sociais (Festa e Divertimentos) faz parte da grande área Meio 
Antrópico e compreende 20 cartas linguísticas sobre 10 conceitos semânticos investigados no 
atlas. Neste trabalho, temos por objetivo apresentar os resultados obtidos a partir das cartas 
lexicais desse campo semântico, partindo da identificação de diferenças diatópicas entre as 
variantes coletadas e observando ainda a influência das variáveis sociais consideradas na 
pesquisa, bem como comparando-os, principalmente, com os resultados observados no Atlas 
Linguístico do Amazonas - ALAM (Cruz 2004) e no Atlas Linguístico do Brasil – ALiB 
(Cardoso et al. 2014) para essas variáveis.  
Foram identificadas diferenças diatópicas entre as localidades do Sul Amazonense em quatro 
cartas do ALSAM, das quais destacamos a carta L164 – Pata cega que apresenta agrupamento 
geográfico bem definido, com ocorrências quase categóricas, para a variante cabra-cega, em 
Boca do Acre e Lábrea, e pata-cega, em Tapauá, Humaitá, Manicoré e Borba.  
No que se refere à análise dos fatores extralinguísticos, identificamos quatro cartas que 
demonstram influências das variáveis sociais analisadas e destacamos a carta L167a – Macaca 
– distribuição por sexo. Essa carta demonstra que as variantes amarelinha, aranha macaca e 
bole-bole ocorrem predominantemente entre as mulheres, enquanto os homens apresentam 
ocorrência quase categórica de macaca.  
Seis cartas puderam ser comparadas ao ALAM, uma vez que apresentavam o mesmo conceito. 
Como exemplo, destacamos a carta L160- Calambota, a qual confirma a variante calambota 
como mais recorrente na mesorregião, conforme observou o ALAM. O ALSAM confirma 
também a variante cangapé, registrada no ALAM para o Sul Amazonense, além de registrar as 
formas cambalhota, mortal, carambola, calambiota e bunda canastra, não registradas pelo 
ALAM nessa mesorregião. 
Também são seis as cartas comparáveis com as cartas publicados pelo ALiB, principalmente 
no que se refere às capitais nortistas ligadas geográfica, cultural e politicamente ao Sul do 
Amazonas – Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Destas destacamos a carta L169 – Papagaio. 
No ALiB, a forma papagaio é mais recorrente nas três capitais, assim como o é em todas as 
localidades do ALSAM, porém chama a atenção que a variante pepeta, observada apenas em 
Rio Branco no ALiB, também foi observada apenas em Boca do Acre, no ALSAM, o que parece 
ser uma influência da ligação existente entre essas cidades. 
Assim, observamos, a partir dessa pequena amostra, que os aspectos geográficos, históricos, 
socioeconômicos e culturais das localidades investigadas não estão desvinculados dos 
resultados linguísticos obtidos na pesquisa, sempre na perspectiva de que a língua é reflexo da 
cultura de seus usuários. 
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