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Neste estudo, investiga-se o papel do léxico como elemento denotador de
característica diageracional de falantes que integram os grupos etários que compõem os
informantes do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB). A metodologia
empregada consistiu no desenvolvimento das seguintes etapas: 1) definição da base
teórica a ser seguida; 2) estabelecimento do corpus, constituído por 200 informantes (8
por capital), distribuídos equitativamente, seguindo a metodologia do Projeto, com base
nos fatores sociais idade — informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa II (50-65 anos)
—, sexo — masculino e feminino — e escolaridade — fundamental e superior; 3)
análise dos dados relativos aos campos semânticos corpo humano (conjuntivite) e ciclos
da vida (menstruação), com destaque para os itens semântico-lexicais presentes no
repertório linguístico dos informantes selecionados e indicadores do fato em estudo. O
termo identidade está sendo aqui concebido como “identidade social” que segundo Ochs
(1993, p.289) é entendido “como um termo que pode abranger uma gama de personae
sociais que um indivíduo pode reclamar para si ou atribuir aos outros ao longo da vida,
não sendo, portanto, fixa nem categórica”. A análise do corpus possibilitou realizar o
levantamento e a documentação da diversidade lexical do português falado no Brasil,
seguindo os princípios da Geolinguística Pluridimensional e revelou a relação entre a
faixa etária e a seleção lexical. Nesse sentido, no que diz respeito às denominações que
recebem conjuntivite e menstruação podem-se fazer algumas considerações
preliminares:
a)

as

designações

enfocadas

apresentam

uma

grande

variação,

possibilitando a visualização da diversidade lexical e geolinguística do português falado
no Brasil;
b)

a temática da comparação passado X presente está presente na linguagem

dos informantes de faixa etária mais avançada, evidenciado-se na seleção lexical desses
informantes como demonstram as estruturas: dor d’olho, tá de Chico, tá de bode e
regra.

Assim, o trabalho procurou mostrar como as lexias trazem, na fala dos
informantes, as marcas do contexto em que se encontram inseridas, oferecendo
subsídios para o registro da diversidade da língua portuguesa.

BIBLIOGRAFIA:
BENKE, Vanessa Cristina Martins. Tabus linguísticos nas capitais do Brasil: um estudo
baseado em dados geolinguísticos. 2012. 244 p. Dissertação (Mestrado em Estudos de
Linguagens) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, 2012.
BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. Teoria linguística: teoria lexical e linguística
computacional. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. Dialectologia e ensino-aprendizagem da língua
materna. In: MOTA, Jacyra Andrade; CARDOSO, Suzana Alice Marcelino. (Orgs.).
Documentos 2. Salvador: Quarteto, 2006, p. 97-107.
CARDOSO, Suzana Alice Marcelino da Silva. Geolinguística: tradição e modernidade.
São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB: Atlas Lingüístico do Brasil.
Questionários. Londrina: UEL, 2001.
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, 2001.
HOFFNAGEL, Judith Chambliss. A emergência de identidades na atividade discursiva
falada e escrita. In: MOURA, Denilda (Org.). Os múltiplos usos da língua. Maceió:
[s.n.], 1999, p. 80-91.
ISQUERDO, Aparecida Negri. O fato lingüístico como recorte da realidade sóciocultural. 1996. 409 p. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, Universidade
Estadual Paulista, Araraquara, 1996.
ISQUERDO, Aparecida Negri. Léxico em tempo e espaço: a questão dos regionalismos.
In: MARIN, Jérri Roberto; VASCONCELOS, Cláudio Alves de. (Orgs.). História,
região e identidades. Campo Grande: Editora da UFMS, 2003, p. 165-181.
OCHS, Elionor. Linguistic resoursces for socializaing humanity. In: GUMPERZ, Jonh;
LEVINSON, Stephen. (Orgs.). Rethinking linguistic relativity. Cambridge: Cambridge
University Press 1996. p. 407-437.
PRETI, Dino. A linguagem dos idosos. São Paulo: Contexto, 1991.

