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Neste trabalho, editam-se trinta e dois fólios novecentistas (1916–

1929) pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 

sendo adotada a edição fac-similar diplomática, através da qual se propôs 

um dicionário biográfico dos nomes citados ao longo das atas. A partir 

disso, realiza-se um estudo de 303 nomes de pessoas que fizeram parte 

da instituição mencionada e que compuseram a elite mineira da época. 

Esta dissertação tem como objetivos; realizar um levantamento de pesso-

as citadas nas atas, reunir informações de tais personalidades, organizar 

informações para se criar um repertório biográfico e sistematizar as bio-

grafias para se construir um dicionário biográfico. Para realização deste 

trabalho, apoia-se em teóricos da Lexicografia como Niklas-Salminen 

(1997), Biderman (2001), Seabra (2011), apresentando o corpus como 

proposta de dicionário biográfico. Após o procedimento de transcrição 

das atas novecentistas do IHGMG, correspondentes ao período de 1917 a 

1929, e a realização de atentas leituras com o objetivo de extrair nomes 

de pessoas citadas nesses documentos, constituímos o corpus para pro-

duzir o Dicionário Biográfico. Nesse material, os verbetes foram ordena-

dos alfabeticamente pelo último sobrenome, seguidos das datas de nas-

cimento e de falecimentos, precedidos pelos dados biográficos. Realiza-

mos inúmeras pesquisas em arquivos a variados tipos de fontes, para 

descrever as trajetórias individuais dos biografados, informações que se 

inserem em um contexto sócio-econômico-cultural da sociedade mineira 

do passado. A edição conservadora das atas mostrou-se importante por 

permitir não só o contato com a escrita culta do período novecentista, 

como também o contato com os relatos dos acontecimentos de uma época, 

sendo expressão de um contexto sociocultural mineiro. Desse modo, 

compreende-se a necessidade do estudo biográfico para auxiliar os futuros 

pesquisadores da linguística, história, antropologia, ciências sociais etc. 

Palavras-chave: 

Nomes pessoais. Linguística Histórica. 

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. 

mailto:jejenayra@gmail.com

