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Pretende-se apresentar, através desse trabalho, resultados 
preliminares do projeto de investigação em nível de Mestrado, em 
desenvolvimento na Universidade do Estado da Bahia, (Programa de 
Pós-Graduação em Linguagens) intitulado: As cartas ao Barão de 
Jeremoabo: abordagem léxico-semântica de documentos pessoais do 
final do século XIX. O objetivo maior do mesmo é desenvolver um 
olhar investigativo a partir de uma perspectiva léxico-semântica 
sobre 190 cartas pessoais, datadas entre 1890 e 1898, enviadas ao 
barão de Jeremoabo, o Dr. Cícero Dantas Martins - importante figura 
política e um dos maiores latifundiários do Nordeste, em especial do 
Sertão e Recôncavo baianos do século XIX- por 43 sertanejos, todos 
eles parentes, amigos e/ou correligionários do Barão. Pretende-se 
realizar o levantamento do vocabulário utilizado nas cartas, a partir 
dos fundamentos teórico-metodológicos da Lexicologia, 
considerando principalmente a proposta da teoria dos campos 
lexicais, de Eugênio Coseriu. Outra etapa da investigação objetiva 
analisar os recursos semânticos empregados nos textos e perceber, 
através disso, a contribuição do contexto extralinguístico para a 
fixação dos significados das lexias. Buscar-se-á, deste modo, 
observar como os correspondentes do Barão manejavam a língua 
escrita, e se inovavam em seu uso, criando lexias ou captando outros 
sentidos para as já existentes, o que ser ia revelador de um uso 
produtivo do léxico. Acredita-se, nesse sentido, ser possível realizar 
a identificação dos usos lexicais enquanto caracterizadores de uma 
comunidade, no que diz respeito as suas crenças, valores e costumes, 
partindo do pressuposto de que há, em toda e qualquer sociedade, 
uma intensa relação entre as manifestações linguísticas e as 
manifestações culturais. Para efeito de amostragem, serão 
apresentados os resultados de um estudo preliminar do vocabulário 
de parte das cartas que compõem o corpus, no qual as lexias 
selecionadas foram agrupadas em campos lexicais (macrocampos e 



seus respectivos microcampos), seguidos do levantamento dos 
significados das lexias mais representativas e os respectivos 
exemplos de aplicação no texto. 


