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Este trabalho tem como objetivo mostrar as primeiras 
considerações acerca do estudo do léxico rural no Vale do 
Jequitinhonha, mais especificamente na região de Minas 
Novas. A região historicamente denominada Minas Novas está 
inserida em área que foi uma das zonas de mineração durante o 
período do Ciclo do Ouro em Minas Gerais. O estudo propõe 
evidenciar os aspectos históricos, sociais e culturais da região, 
destacando-se a importância da forma de ocupação do 
território em virtude da mineração. Pretende-se apontar, desse 
modo, como os estudos do léxico mostram a relação existente 
entre o homem, a cultura e o local onde se inserem, por meio 
de um estudo linguístico-cultural na região que tem como foco 
o mundo rural. A coleta de dados será feita seguindo certos 
parâmetros propostos por Labov, constituindo-se como corpus 
gravações de entrevistas orais, registro de fala espontânea. As 
entrevistas serão feitas com falantes de ambos os sexos, com 
idade acima de 70 anos, com pouca ou nenhuma escolarização. 
A transcrição das entrevistas seguirá a metodologia proposta 
pelo projeto 'Pelas trilhas de Minas: As bandeiras e a língua 
nas Gerais' (Faculdade de Letras/UFMG). Após a análise dos 
dados coletados e a composição do glossário, deseja-se 
verificar a existência de um vocabulário próprio da região, os 
casos de retenções, variação e mudança linguística ao longo do 
tempo, bem como a influência do vocabulário baiano, devido à 
proximidade da região com o estado da Bahia. O referencial 
teórico-metodológico adotado para a realização do projeto será 
baseado na sociolinguística (LABOV, 1972; e MILROY, 
1992); na lexicologia e na teoria dos campos lexicais 
(BIDERMAN, 1978, 1998 e 2001; e COSERIU, 1997); na 
antropologia linguística (DURANTI, 2000; e HYMES, 1964), 
e no conceito de região cultural (DIÉGUES Jr., 1960). 
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