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A proposta deste trabalho é apresentar resultados parciais dos 
estudos linguísticos realizados na Serra do Cipó, localizada na região 
metropolitana de Belo Horizonte - Minas Gerais, enfatizados no 
léxico e tendo os elementos léxico-sociedade-cultura como suporte 
para a pesquisa. A língua apresenta um caráter social inegável, o 
léxico se revela como uma das áreas dos estudos da linguagem que 
apresenta de maneira eficaz a realidade linguística, cultural e social 
de um povo. Sabe-se que a variação é inerente ao sistema lingüístico, 
há, assim, a necessidade de sistematizá-lo, correlacionar as formas 
variantes e realizar o detalhamento das análises lexicais nas diversas 
regiões, para que com isso se possa tentar determinar as influências e 
o funcionamento da língua além de compreender estruturação de 
uma sociedade. A escolha da região da Serra do Cipó se deu por 
diversos fatores relacionados à riqueza histórica e cultural da região 
e às peculiaridades encontradas na fala dos moradores. A região 
serviu como via de acesso aos Bandeirantes que partiam de São 
Paulo em busca de ouro e pedras preciosas. Há uma grande 
heterogeneidade da formação cultural do povo da região da Serra do 
Cipó. O elemento europeu, africano e indígena está presente na 
formação cultural da comunidade. O referencial teórico-
metodológico do estudo se baseia no desenvolvimento de pesquisa 
de campo sob a perspectiva da sociolínguística (Labov e Milroy), da 
lexicologia (Biderman),  da antropologia lingüística (Duranti e 
Hymes) e da dialetologia (Isquerdo, Ferreira e Cardoso) com a 
realização de entrevistas orais, utilizando-se as técnicas previamente 
definidas com o objetivo de registrar a fala das pessoas. 
Posteriormente os dados são transcritos e analisados de forma 
quantitativa e qualitativa. A partir da transcrição de tais dados, serão 
selecionadas e analisadas as lexias que melhor reflitam a cultura da 
região. 


