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RESUMO:

Com base no corpus do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), no que se
refere às 25 capitais de Estado que integram a sua rede de pontos, a
mesa-redonda “Aspectos do português do Brasil nos dados do ALiB”
busca exemplificar a variação linguística documentada no português do
Brasil, do ponto de vista fonético-fonológico, morfossintático e léxicosemântico. Os dados fonético-fonológicos são trazidos por Jacyra
Andrade Mota, em “Variação fônica no português do Brasil, a partir dos
dados do ALiB – Capitais”, com vistas a delimitar, desse ponto de vista, o
falar nordestino, a partir de fatos apresentados nas cartas linguísticas do
Atlas Linguístico do Brasil (CARDOSO et al., EDUEL, 2014). Vanderci de
Andrade Aguilera e Felício Wessling Margotti ocupam-se da variação no
nível morfossintático, na comunicação que se intitula “A variação do
advérbio 'menos' no português falado nas capitais das regiões CentroOeste, Sudeste e Sul do Brasil”. Maria do Socorro Aragão e Abdelhak

Razky tratam da variação semântico-lexical, em duas comunicações, a
primeira sobre a “Variação léxico-semântica de bêbado nas capitais
brasileiras – dados do ALiB”, de autoria de Maria do Socorro Aragão, e a
segunda, com a reflexão sobre “O conceito de agrupamento lexical a
partir de cartas lexicais do ALiB – Capitais”, sob a responsabilidade de
Abdelhak Razky.

