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PRESSA 
 
Passei pelo tempo 
e ele não passa 
atado ao pulso 
sentado na praça 
 
Passei pelo tempo 
só de pirraça 
olhando pra trás 
e ele na praça 
 
Viajei na lembrança 
do velho sem pressa 
no éter, no tempo 
e ele não passa 
 
É terna, a criança 
correndo na praça 
me lembro do pulso, 
do tempo, depressa 
 
Lembrei da piscina 
do tempo que passa 
recordei novos recordes 
que cravei na lembrança 

... no tempo  
... e o tempo: ele não passa. 
Nós que passamos por ele 
cada centésimo de segundo 
na raça! 
  
          George Olavo 
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PREFÁCIO 
 

A impressão ótica causada pelas cores depende sempre da perspectiva de 

quem as observe e do contexto ou cenário em que estejam inseridas. É assim também 

com os livros. Cada uma de suas páginas poderá representar, para seu leitor, desde 

tons de tinta dispersos em uma paleta abandonada, até uma bela aquarela já 

emoldurada.  

Novos tons de Rosa utiliza, para a mistura de suas cores básicas, o melhor dos 

emolientes: o espontâneo desejo de uma homenagem a uma das mais expoentes 

personalidades da Linguística Histórica da atualidade − Rosa Virgínia Mattos e Silva 

−, a partir da compilação de trabalhos produzidos pela nova geração de estudantes − 

alguns hoje professores − do Grupo de Pesquisa PROHPOR (Programa para a História 

da Língua Portuguesa), que essa eminente linguista fundou e até hoje coordena.  

Percorrem os textos aqui publicados o "arco temporal" sobre o qual Rosa 

Virgínia sempre pesquisou em sua profícua carreira, isto é, toda a trajetória histórica 

de constituição da língua portuguesa, incluindo seu período arcaico, os contatos 

linguísticos a que se submeteu, o processo de formatação do português no espaço 

nacional brasileiro e sua relação com o ensino. Utilizando diversos tons teóricos, 

acabam esses trabalhos por desenhar um esboço deveras nítido, sobre a temática a 

que se filiam. 

Luciana Dias desenvolve uma reflexão acerca da antroponímia medieval 

portuguesa, utilizando como corpus textos dos séculos XIII ao XVI, sobre os quais 

observa quantitativa e qualitativamente a composição etimológica dos nomes 

próprios nesse período, identificando, além das óbvias incertezas − próprias ao 

trabalho de investigação histórica−, elementos latinos, germânicos, gregos e 

hebraicos em sua origem. 

Um estudo sobre a grafia das consoantes sibilantes no português arcaico é o 

trabalho apresentado por Hirão Fernandes Cunha e Souza. O autor procura 

identificar prováveis instabilidades de representação gráfica das sibilantes 

predorsodentais e ápico-alveolares, em função dos respectivos étimos latinos, no 

período arcaico do português, tomando por base textos dos séculos XIII ao XV. 

Acaba por demonstrar que a grafia dessas consoantes, estável nos primeiros séculos 
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da escrita, passa a experimentar certa instabilidade pouco antes do século XVI, 

contrariando, de certa forma, o que se tem afirmado sobre a questão até o momento. 

Annielle Souza de Oliveira traz para esta homenagem um texto originalmente 

publicado no Caderno Cultural do Jornal A Tarde, que privilegia uma análise 

contrastiva entre os primeiros gramáticos da língua portuguesa, Fernão de Oliveira e 

João de Barros. De verve historiográfica, a pesquisa revela alguns aspectos 

convergentes e divergentes entre os referidos autores, traçando, a partir de suas 

obras, inferências sobre o cenário de construção do pensamento renascentista sobre a 

linguagem humana. 

Garcia de Resende é foco da investigação de Hérvickton Israel de Oliveira 

Nascimento, que discorre sobre o processo de edição que empreendeu ao trabalhar 

com o Breve memorial dos pecados e coisas que pertencem à confissão, de 1521, 

complementado pela avaliação do sistema da pontuação que foi utlizado por esse 

importante intelectual português na composição de sua obra. A pesquisa aqui 

apresentada é um contributo para o conhecimento do comportamento e da função de 

alguns sinais de pontuação nesse período histórico da língua. 

Wagner Carvalho de Argolo Nobre discute as bases de um trabalho mais 

amplo de investigação que, a partir do espólio documental do Arquivo Histórico 

Ultramarino, objetiva, além de elaborar um catálogo de documentos que interessem 

ao trabalho de reconstrução do português brasileiro como um todo, discutir, 

especificamente, a questão da Língua Geral no Brasil e a inserção das populações 

indígenas no processo de aquisição e uso da escrita. 

Concentrada na observação da relação possível entre o processo de 

escolarização e a constituição das normas cultas, a pesquisa de Noemi Pereira de 

Santana prima por uma revisão do cenário sócio-histórico que circundava o processo 

de instrução pública, na Bahia do século XIX, apresentando dados substanciais sobre 

a difusão da escola, a inclusão de alunos, a qualificação de professores e os índices de 

analfabetismo, numa visão crítica e articulada entre o idealizado para o ensino 

naquela época e seus reais efeitos na aquisição do padrão linguístico. 

Luís Gomes traz à cena um períodico satírico, intitulado a Foia do rocêro, que 

teve circulação na Bahia entre 1899 e 1968, e que objetivou registrar, de forma 
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bastante peculiar, características da fala das áreas rurais baianas. O autor opta por 

observar as edições publicadas no último ano do século XIX, com vistas a levantar 

como se daria a concordância verbal nos textos da coluna Bertulameu e Praxede, haja 

vista ser esse fenômeno um dos mais estigmatizantes na avaliação linguística que 

fazem, hoje, sobre as normas populares, os falantes das normas cultas no Brasil.    

Klebson Oliveira, a quem se deve a organização deste volume, apresenta dois 

inteligentes trabalhos que reafirmam a emergência de "ajuntamento" de novas fontes, 

para o melhor entendimento de formação das diversas normas linguísticas 

brasileiras, nomeadamente das populares. Focaliza a necessidade de identificação de 

redutos arquivísticos ainda inexplorados, mormente os que ainda posssam guardar 

espólios textuais marginais, como os de sociedades secretas de escravos, os de 

museus regionais de ex-votos, ou mesmo os que conservem a produção escrita no 

ambiente do cangaço, por exemplo. É sobre esse último possível cenário que se 

debruça para analisar a produção escrita de Lampião, um dos mais evidentes líderes 

do "banditismo organizado" do Sertão brasileiro, vislumbrando, sob a ótica da 

grafemática, elementos linguísticos nela patente. 

Com base na lista dos aprovados no Vestibular de 2005, da Universidade 

Federal da Bahia, primeiro ano em que se instituiu o sistema de cotas, Ana Carolina 

Horta de Souza analisa os provavéis processos de formação de nomes próprios 

duplos na antroponímia baiana, dando principal atenção aos prenomes Ana e 

Antônio que suplantam largamente outros elementos onomásticos no corpus. Conclui 

sua pesquisa com a indicação de que a antroponímia obedece ao mesmo padrão de 

formação de palavras dos nomes comuns em língua portuguesa. 

Ana Sartori Gandra, após reconstituir, com precisão e economia, o estado da 

questão do comportamento da concordância verbal em língua portuguesa, desde seu 

período arcaico, vai, com base nos dados do CORDIAL-SIN − que reune registros do 

português rural contemporâneo −, oferecer um estudo comparativo desse tão saliente 

e estigmatizante fenômeno linguístico, com farta exemplificação e bastante rigor 

metodológico. Os resultados de sua pesquisa apontam para um índice pouco 

expressivo de perda de concordância no potuguês rural europeu, entre falantes de 

baixa escolarização, diferentemente do que ocorre no português popular brasileiro, 
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sobretudo no Interior da Bahia, cujos índices de perda superam, conforme algumas 

pesquisas já realizadas, os oitenta por cento. 

Utilizando o mesmo corpus em sua pesquisa, isto é, dados do CORDIAL-SIN, 

Verônica de Souza Santos trabalha com a sintaxe das construções relativas no 

português rural europeu, especificamente da Comunidade de Castro Laboreiro, 

extremo norte de Portugal. Os resultados de seu trabalho revelam não haver nessa 

variedade da língua as relativas reduzidas, conquanto todas as outras estratégias 

conhecidas de relativização tenham, com diferentes frequências, sido atestadas. O 

trabalho é mais uma contribuição para o conhecimento das diferenças estruturais 

entre as duas mais midiáticas variedades da língua portuguesa no mundo. 

Esses trabalhos reunidos, aparentemente dissonantes na sua origem, quando 

colocados em contato, refletem as cores da diversidade de interesses que Rosa 

Virgínia sempre buscou perseguir na sua vida acadêmica. Como num arco-íris, em 

que não se identificam as fronteiras de cada uma de suas cores integrantes, esses 

novos autores vão criando seus próprios tons, que trazem na essência o tanto que de 

Rosa. 

 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho 

Professor Adjunto do Instituto de Letras da UFBA
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ASPECTOS DA ANTROPONÍMIA NO PORTUGUÊS ARCAICO 
 

Luciana Dias  
(PPGLL–UFBA/PROHPOR) 

 
Chega mais perto e contempla as palavras 

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra... 
Carlos Drummond de Andrade 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

O presente artigo é fruto de uma monografia apresentada à Professora Rosa 

Virgínia Mattos e Silva, homenageada desta coletânea, como parte da avaliação da 

disciplina LET 666 – A língua portuguesa das origens ao período arcaico –, cursada como 

aluna especial, no semestre 2007.1, no Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.  

Inicialmente, fez-se um levantamento dos antropônimos presentes nos textos 

selecionados pela professora para leitura e análise linguística em sala de aula; 

contudo, para o trabalho que ora se apresenta, procedeu-se a uma ampliação do 

corpus e a uma análise mais cuidada, tanto no que diz respeito ao étimo desses 

antropônimos, quanto a sua relação com a história da língua portuguesa no seu 

período arcaico.  

 
1 SOBRE A ANTROPONÍMIA 
 

Os estudos antroponímicos se constituem em campo privilegiado de 

investigação linguística, pois, se “[...] o léxico de uma língua conserva [...] uma 

estreita relação com a história cultural da comunidade, uma vez que registra [...] as 

diferentes formas de conhecimento que nela se instauram” (ISQUERDO, 1996, p. 93). 

Caracterizando-se, portanto, por grande dinamicidade, os antropônimos, por sua 

vez, como um subsistema especial do léxico, potencializam este seu caráter dinâmico 

e são especialmente importantes pelas implicações sociais e culturais em que estão 

envolvidos (CÂMARA JR., 1975).   

Parafraseando-se os versos de Drummond na epígrafe deste trabalho, poder-

se-ia dizer: “Chega mais perto e contempla os antropônimos, cada um tem mil faces 

secretas sob a face neutra”. Os nomes próprios de pessoa possuem características 
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muito particulares e seu estudo se constitui em uma área ainda pouco explorada no 

Brasil, repleta de faces a serem descobertas. Se a palavra possui muitas facetas, 

podendo ser interpretada de muitas formas, o antropônimo, por sua vez, também 

pode ser analisado de muitos ângulos, ora do ponto de vista estrutural, isto é, fônico, 

morfo-semântico e sintático, ora do ponto de vista sociolinguístico e sócio-histórico, 

ou de ambos simultaneamente.  

Dick (1998, p. 98) afirma que “a língua como fato social põe em destaque 

ações, atividades, valores e referenciais do cotidiano do grupo [que a fala]” e que a 

palavra “ultrapassa o plano fonológico da expressão e se enriquece, semanticamente, 

pela incorporação de traços sêmicos emblemáticos e simbólicos”. Sob essa 

perspectiva, os antropônimos também não poderiam ser diferentes. Contudo, 

segundo alguns autores, não seria possível afirmar que os nomes próprios possuam 

uma semântica enriquecida a partir de diversos traços, como ocorre com os nomes 

comuns, pois o processo pareceria ser justamente o inverso. A natureza semântica 

dos nomes próprios, então, diferiria da natureza semântica dos nomes comuns, já 

que não conotariam um significado a partir do seu significante, o que faria supor que 

não possuíssem valor semântico.  

Entretanto, a mesma autora supracitada, em outro trabalho (DICK, 1992, p. 

181-182), diz que essa tese, proposta por Mill (apud ULLMANN, 1964, p. 154), 

relegaria aos nomes próprios as características de simples “marcas” ou “rótulos” de 

identificação individual, o que, segundo ela, os desvincularia da sua natureza 

sociolinguística. No seu entendimento, se não é possível preservar o sentido 

originário do nome próprio, visto que tal sentido é esvaziado pelo dinamismo da 

língua e não se tem como recuperá-lo, a não ser por um trabalho de recomposição 

etimológica, o valor semântico dos nomes próprios estaria intimamente ligado aos 

motivos pelos quais foram criados.  

O significado do antropônimo não seria uma contraparte do seu significante, 

como ocorre com os nomes comuns, isto é, embora a natureza do signo linguístico 

seja arbitrária, quando se diz, em português, “pedra”, já se tem, por parte do falante e 

do ouvinte, uma idéia mental do que seja “pedra”; entretanto, se se diz “Pedro”, não 

há, a priori, qualquer implicação nocional compartilhada entre o falante e o ouvinte 
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para esse significante. O significado do antropônimo seria, portanto, aquele 

possivelmente “relacionável” ao seu surgimento, ou seja, o porquê de determinadas 

épocas e culturas serem marcadas por certos tipos de antropônimos, como, por 

exemplo, no caso do Brasil, um número significativo de nomes compostos por parte 

do nome do pai e parte do nome da mãe ou outros tipos de combinação, ou ainda 

muitos nomes inventados sem nenhuma motivação visível. São, na verdade, os 

motivos pelos quais os nomes são atribuídos, ou até mesmo criados, que lhes 

conferem valor semântico, e os antropônimos passam a ser a representação de um 

dado momento histórico. Portanto, os nomes de pessoa, sendo fontes de 

conhecimento tão importantes quanto os melhores indícios documentais, registram 

informações das sociedades nas quais foram criados e são capazes, por conseguinte, 

de conservar a memória coletiva dessas sociedades, permitindo, assim, torná-las 

conhecidas no futuro, mesmo que sejam ágrafas, visto que são como autênticos 

registros do cotidiano, manifestado nas atitudes e posturas sociais que, em certas 

circunstâncias, poderia escapar às gerações futuras (DICK, 1992). 

Câmara Jr. (1975), em seu texto O léxico português – apreciação geral do léxico 

português, enfatiza a importância do estudo da antroponímia, além de apresentar o 

sistema latino de denominação de pessoas, que consistia em um sistema privativo, 

inerente à estrutura familiar, dentro da organização social do patriciado romano. O 

indivíduo se identificava pelo nome da sua gens, o gentillicum (correspondente grupo 

consanguíneo originário de um antepassado comum), pelo nome do grupo familiar 

menor a que pertencia, o cognomen, e pelo nome individual, o praenomen. Esses 

elementos obedeciam a uma locução obrigatoriamente ordenada – praenomen, 

gentilicum, cognomen: Marcus Tullius Cicero. O gentílico era o mais importante, pois 

revelava a posição social do seu detentor, além de ser a única caracterização pública 

das mulheres. Já o prenome, além de não ter muita importância, compunha um 

acervo mínimo de formas que se repetiam ad nauseam no tempo e no espaço.  

Os prenomes tradicionais portugueses têm sua origem nos nomes latinos, com 

passagem, frequentemente, de gentílicos e cognomes a prenomes (César, Júlio); nos 

gregos (Eusébio, Alexandre); nos bíblicos (Ana, Manuel); nos germânicos latinizados 

(Afonso, Rodrigo) e nos nomes de teor cristão (Deodato – dedicado a Deus). O sistema 
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latino fragmentou-se, devido à mobilidade social das classes, à influência do 

cristianismo e à integração dos “bárbaros” na sociedade romana. Com o batismo, o 

prenome passou a ser a parte mais relevante para a identificação do indivíduo; em 

seguida, criou-se o patronímico, uma forma de identificação suplementar feita 

através da indicação do prenome paterno. Uma outra estratégia para uma 

identificação suplementar foi a indicação do topônimo de origem do indivíduo, além 

dos nomes de intenção religiosa (Assis, Cruz), os decorrentes de uma profissão 

(Ferreira) ou de peculiaridades corporais, psíquicas e sociais (Branco, Delgado).   

O trabalho que ora se apresenta tem por objetivo analisar os antropônimos 

presentes em uma amostra de textos do período arcaico, fornecendo o seu significado 

etimológico e atentando para a sua língua de origem, a fim de verificar a relação 

dessas línguas com a história da língua portuguesa.  

 
 2 O CORPUS 
 

O corpus foi constituído a partir de cinco textos representativos do período 

arcaico da língua portuguesa, sendo os quatro primeiros traduções e o último já 

escrito em português. Apresenta-se, abaixo, uma breve caracterização de cada texto 

integrante do corpus:  

 

• Foro Real de Alfonso X – Trata-se de texto originalmente escrito em castelhano 

medieval. Tem como um dos objetivos limitar a influência  da nobreza na 

administração local, além de criar um corpo jurídico unitário. Sua datação está 

entre 1254 e 1255, embora alguns estudiosos acreditem que seja de 1252. A 

versão em português data de finais do século XIII; na verdade, trata-se de 

uma cópia do original que está guardado no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo. É desconhecida a fonte concreta da tradução.  

 

• A demanda do Santo Graal – As narrativas de origem celta que constituíram o 

famoso ciclo, referente à Bretanha, tiveram uma difusão muito ampla na 

Europa. As histórias sobre as aventuras do rei Artur e de seus cavaleiros da 

Távola Redonda foram consideradas em seu tempo como verdadeiras e 
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serviram também de modelo e fonte de inspiração para outros livros de 

cavalaria. São muitas as histórias, todas com a temática em torno do 

misterioso Graal, que seria o cálice usado na última ceia. No século XIII, as 

histórias do Graal se prolongaram em francês, principalmente, e a versão em 

português é uma tradução direta do francês e se tem conservado em 

manuscritos do século XIII. 

 

• Diálogos de São Gregório – Texto escrito pelo papa São Gregório Magno (540-

604, papa desde 590), datado entre 593 e 594, para satisfazer um desejo de seus 

familiares, ansiosos por conhecer milagres de santos italianos. A temática dos 

diálogos é dividida em quatro livros: I e III, que narram milagres de santos 

italianos; II, que trata da vida de São Bento, e o livro IV, de temática teológica 

e caráter didático. Sua datação é anterior ao século XV. 

 

• A lenda dos sete infantes de Salas (os filhos de Gonçalo de Salas ou Lara do distrito de 

Lara) – Baseia-se, provavelmente, em acontecimentos ocorridos no século X, 

recolhidos em um cantar de gesta perdido, que serviu como fonte para as 

crônicas posteriores. O texto também é originalmente castelhano. Os 

manuscritos portugueses derivam de um original comum ao manuscrito 

castelhano e datam do século XV. 

 

• O livro das obras de Garcia de Resende – Escrito por Garcia de Resende nos finais 

do século XV e primeira metade do século XVI, mas só publicado em 1545, 

nove anos após a sua morte. Garcia de Resende, “moço de escrivaninha” de D. 

João II, fidalgo da Casa do Venturoso, escrivão da Fazenda e guarda da 

Câmara de D. João III, foi, por assim dizer, testemunha ocular dos feitos de 

quem decidia sobre a partilha de terras e mares e o destino dos homens, no 

auge da expansão de Portugal no século XVI.  Registrou o que viu e o que 

soube de terceiros no intuito de reunir tais registros em um volume.   
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3 COLETA E ORDENAÇÃO DOS DADOS 
 

Foi coletado um total de 103 (cento e três) prenomes, conforme descrição 

apresentada na tabela a seguir: 

 
FONTE Nº DE DADOS 

Foro Real de Alfonso X 04 

A lenda dos sete infantes de Salas 07 

A demanda do Santo Graal 15 

Diálogos de São Gregório 18 

Livro das Obras de Garcia de Resende 59 

Total 103 

                                  Quadro 1: Total de nomes coletados, segundo a fonte 
 
Para fins de contabilização, não se levaram em consideração os dados 

repetidos no mesmo texto, nem as variantes gráficas; os antropônimos foram 

registrados apenas uma vez, obedecendo-se, sempre que possível, à grafia atual. 

Assim, também os dados comuns a mais de um texto, em um total de 05 (cinco), 

foram registrados apenas uma vez na lista de análise, o que conduz à contabilização 

de um total de 98 (noventa e oito) dados, e não de 103 (cento e três). Vale ressaltar 

que os dados do Livro das obras de Garcia de Resende foram extraídos do índice 

onomástico da edição consultada. Por questões metodológicas, selecionaram-se 

apenas os prenomes, ficando a análise dos sobrenomes para um trabalho futuro. 

Buscou-se a etimologia com base no Tomo II do Dicionário etimológico da língua 

portuguesa, de Antenor Nascentes, do ano de 1952, no Dicionário onomástico etimológico 

da língua portuguesa, de José Pedro Machado, de 1981, e no Dicionário de nomes galegos, 

de Xosé Feixó Cid, de 2003. Os dados foram listados em ordem alfabética e, logo após 

a menção do nome, encontra-se, entre parênteses, a indicação da fonte, isto é, do 

texto de que foi extraído, a partir da utilização das seguintes siglas: 

 
ABREVIATURA TEXTO 

FRA Foro Real de Alfonso X 
CRG Crônicas Gerais - A lenda dos sete infantes de Salas 
DEM A demanda do Santo Graal 
DSG Diálogos de São Gregório 
LIV Livro das Obras de Garcia de Resende 

                         Quadro 2: Abreviaturas dos textos-fonte 
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Após a indicação da fonte, tem-se também, entre colchetes, a indicação do 

dicionário no qual o antropônimo foi atestado, conforme a tabela abaixo: 

 
ABREVIATURA DICIONÁRIO 
DEN Dicionário etimológico da língua portuguesa, de Antenor Nascentes 
DOM Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, de José Pedro 

Machado 
DNC Dicionário de nomes galegos, de Xosé Feixó Cid 

          Quadro 3: Abreviaturas dos dicionários  
 

Com base nas informações fornecidas pelos dicionaristas, apresentou-se, 

destacado através do sinal gráfico das aspas, o significado etimológico no nome. 

Quando se fez necessário, as divergências entre os dicionaristas foram assinaladas 

nos prenomes em questão. 

 
3.1 OS DADOS 
 
 Listam-se, a seguir, os 98 nomes selecionados: 
 

ABRAÃO (DSG) [DEN, DOM, DNC] – “pai da multidão”. Do hebraico Abraham.  

ADRIANO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “nascido na Ádria”. Do latim (H)Adrianus.  

AFONSO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “nobre valente ou de nobre valor”. Do germânico 

Athalfunsus. 

AGNELO (DSG) [DEN, DOM, DNC]– “cordeirinho”. Do latim agnellu. 

AGRAVAIM (DEM) – não atestado. 

ALBERTO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “que brilha com nobreza, brilhante por sua nobreza, 

totalmente nobre”. Do germânico Athal-berht. 

ALEXANDRE (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “o que defende ou protege o(s) homem (ns), o que 

repele os inimigos”. Do grego Alexándros. 

ALMANÇOR (CRG) [DOM]– “vitorioso”. Do árabe Al-mançōr. 

ÁLVARO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “nobre guardião, sábio, precavido”. Do germânico 

Allwars. 

AMADIS (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “que ama a Deus ou amor de Deus”. Do francês Amadeo. 

AMONIO (DSG) [DOM] – “certo, fiel, verdadeiro”. Do hebraico, pelo grego Ámmon. 

ANDRÉ (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “viril”. Do grego andréas, derivado de andrós. 

ANTÔNIO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “inestimável”. Do latim Antonius. 

ARMENTÁRIO (DSG) [DEN, DOM] – “aquele que nasceu nas armentárias”, para Nascentes. 

E para Machado, “pastor de gado grosso”. Do latim armentārĭu. 
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ARTUR (DEM) [DEN, DOM, DNC] – “urso grande”. Uma das hipóteses aponta que veio do 

celta, art, urso e ur, grande. 

BAM (DEM) – não atestado. 

BÁRTOLO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “ancião”.  Hipocorístico de Bartolomeu. Do latim 

Bartholomaeus. 

BEATRIZ (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “aquela que faz alguém feliz”. Do Latim Beatrīce. 

BERMUDO (CRG) [DEN, DOM] – “corajoso”. Do germânico bermudu. Para Machado, do 

germânico bar, urso. 

BLIOBLERIS (DEM) – não atestado. 

BOORZ (DEM) [DNC] –“o que conquista a glória combatendo”, interpretado como Bóris pela 

semelhança fônica.  

BRANCA (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “nobre, pura, brilhante”. Do germânico blank. 

CARLOS (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “homem, varão, forte, viril”. Do germânico Karl. 

CATARINA (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “pura, imaculada”. Do grego kathará. 

CECÍLIA (LIV) [DEN, DOM, DNC]  – “cega”. Do latim Caecĭlĭa, feminino de Caecĭlĭus, 

diminutivo de caecus cego, curto de vista. 

CIDEOMAR (LIV) - não atestado 

CONSTANTINO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “constante, firme, inquebrável”. Do latim 

Constantinus. 

DAVID (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “amado, apreciado, amigo”. Do hebraico Dawidh. 

DIOGO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “suplantador ou instruído ou segundo, o segundo filho”. 

Derivado de Santiago, de origem ibérica, provavelmente. 

EINAGUIS (DEM) – não atestado. 

ESPRANDIÃO (LIV) [DEN]– Provavelmente, de Espiridião. Do grego speridion. 

ESTOR (DEM) – não atestado. 

FEBOS (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “brilhante, radiante”. Do grego Phebos, deus do sol. 

FERNANDO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “valente, porém pacífico”. Do germânico 

Frithunanths. 

FIIZ (DSG) [DEN, DOM] – “contente, feliz”. Para Nascentes, variante de Félix. Do latim felice. 

Para Machado, divergente de Félix e feliz que vieram por via culta. 

FILIPA (LIV) [DEN, DOM, DNC] – feminino de Felipe.  

FILIPE (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “aquele que gosta de cavalos”. Do grego Phíllipos. 

FRANCISCO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “livre, ousado”.  Do antigo italiano Francesco. 

GAERIET (DEM) – não atestado. 

GALVÃO (DEM) [DEN, DOM, DNC] – “o que nasceu feliz ou contente”. Do celta Gwalchmei, 

através do francês antigo Gauvaim. 
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GONÇALO (CRG, LIV) [DEN, DOM, DNC] – “cego pela luta, gênio da batalha, guerreiro 

disposto à luta ou que ajuda na batalha”. Do germânico gunthi, lutar e de alv, elfo. 

GREGÓRIO (DSG) [DEN, DOM, DNC] – “perfeito”, para Nascentes. Para Machado, 

“vigilante, acordado”. Para Cid, “esperto, astuto, vivo”. Do grego Gregōrios, pelo latim 

Gregorius.  

GUEREES (DEM) – não atestado. 

HELENA (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “luz brilhante, resplandecer do sol”. Do grego Helene. 

HENRIQUE (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “casa poderosa, poderoso por sua linhagem, 

poderoso”. Do germânico Heimirich ou Haimirich. 

HÍON (DEM) [DEN ]– “violento”. Do grego íon. 

HUGATO (LIV) – não atestado. 

INHIGO (LIV) [DOM, DNC] – “caeira do monte”. Do vasco Enndko, possivelmente. 

INOCÊNCIO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “inocente, honesto, sem culpa.” Do latim Innocentius. 

ISABEL (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “Deus é perfeito, Deus do juramento”. Do hebraico Elixeba 

ou Elizabade. 

ISMAEL (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “Deus escuta”. Do hebraico Yshima’el. 

JAIME (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “suplantador”. Do hebraico, através do latim Iacomus. 

JENNUARII (DSG) [DEN, DNC] – “consagrado a Jano ou nascido em janeiro”. Do latim 

Iannuarius. 

JERONCIO / JERUNCIO (DSG) [DOM] – “velhinho”. Do grego gerontio, pelo latim gerontiu. 

JESUS CRISTO (FRA) [DEN, DOM] – Jesus: “Deus é a salvação”, do hebraico Iexu, por Ieoxuá 

ou Iexuá. Cristo: “ungido”, do hebraico machiahh. 

JOANA (LIV) [DEN, DOM, DNC] -  feminino de João. 

JOÃO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “agraciado por Deus, o que Deus favorece, Deus é 

misericordioso”. Do hebraico Iohanan. 

JORGE (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “agricultor, o que trabalha na terra”. Do grego Geórgios. 

JOSEPE (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “Deus aumenta-me a família ou Deus acrescenta bens”. 

Do grego Iosef. 

JÚLIO (LIV) [DEN, DOM, DNC] -“brilhante, relativo à família Julia”. Do latim Iulius. 

LÃBRA (CRG) – não atestado. 

LANÇAROT (DEM) [DEN, DOM, DNC] – “lancinha ou anjinho”. Para Cid, “pequena pátria”. 

Adaptação portuguesa do francês Lancelot. 

LÁZARO (DSG) [DEN, DOM, DNC] – “ajuda de Deus, Deus ajuda”. Do latim Lazārus. 

LEÃO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “homem valente”. Do latim Leon, Leonis. 

LEONOR (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “Deus é minha luz, luz, brilhante”. De origem duvidosa. 

LIENEL (DEM) [DEN, DNC] – “leãozinho”. Para Cid, “leão novo, cachorro de leão”. Do 

francês Lionel. 
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LÚCIFER (FRA) [DEN, DOM] – aquele que traz a luz. Do latim lux e ferre, luz e trazer, 

respectivamente. 

LUDOVICO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “ilustre guerreiro”. Do germânico Hlodowid. Variante 

de Luís. 

LUÍS (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “defensor do povo, glorioso na batalha”. Do germânico 

Hluthawigm. 

MANUEL (LIV) [DEN, DOM, DNC] - forma aferética de Emanuel que quer dizer “Deus está 

conosco”. Do hebraico Immanu’El. 

MARCELO (DSG) [DEN, DOM, DNC] – “marcial, proveniente de Marte, dedicado ao deus 

Marte”. Para Machado, diminutivo de Marcos. Do latim Marcellus. 

MARGARIDA (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “flor ou pérola”. Do grego margarites, pelo latim 

Margarita. 

MARIA (FRA, LIV) [DEN, DOM, DNC] – “exaltada”. Para Cid, “senhora, a vidente, a 

profeta”. Do hebraico Myriam. Para Nascentes, as interpretações são incertas. 

MARTINHO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “relativo a Marte, dedicado ou consagrado a Marte, 

”. Do latim Martinus. 

MAXIMILIANO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “o maior”. Do latim Maximilianus. 

MÉCIA (LIV) [DEN, DOM] – feminino de Mécio.  Do latim Maecĭa. 

MELICO (DSG) – não atestado. 

MIGUEL (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “quem é como Deus?”. Do hebraico Mikka-El. 

MOISÉS (FRA, LIV) [DEN, DOM, DNC] – “filho das águas”. Do hebraico Moseh. 

MORDERET / MORDRET (DEM) – não atestado. 

MORGANA (DEM) [DEN, DOM] – “mulher encantadora”, fada céltica. Do francês Morgane, 

de origem celta. 

MUDARRA (CRG) – não atestado. 

NARSO (DSG) – não atestado. 

PAULO (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “pequeno, miúdo”. Do latim Paullus. 

PEDRO (DSG, LIV) [DEN, DOM, DNC] – “rocha, pedra, rochedo”. Do latim Petrus. 

RAFAEL (LIV) [DEN, DOM, DNC] – “Curado por Deus”. Do hebraico Rephâ’El. 

RODRIGO (LIV) [DEN, DNC] – “rico em fama, com muita glória”. Do germânico Roderich. 

ROI (CRG) [DNC] – abreviação de Rodrigo. 

SANCHA (CRG) [DEN, DOM, DNC] – “santa”. Do latim Sanctus. 

SISTO (DSG, LIV) [DOM, DNC] – “sexto, o sexto fillho“. Do latim sextus. Para alguns autores, 

“polido”, vindo grego Systós. 

TAMERLÃO (LIV) [DEN, DOM] – “manco, coxo”. Do turco timur leng,  ferro coxo. 

THEOFÂNIO (DSG) [DEN, DOM, DNC] – “o que parece com um deus”. Do grego théos, deus 

e phan, raiz de phaino, parecer. 
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TOMÁS (LIV) [DEN, DOM, DNC] - “gêmeo”. Do latim Thomas. 

TRAJANO (LIV) [DEN, DOM, DNC] - nome do imperador romano. Do latim Traianus. 

VALERIANO (DSG) [DEN, DNC, DOM] – “pertencente à família de Valério, são, forte, que 

tem força, que tem valor”. Do latim Valerianus, derivado de Valerius. 

VALÉRIO (DSG) [DEN, DNC, DOM] – “ter saúde, são, forte, que tem força, que tem valor ”. 

Do latim Valerius. 

VALENCIANO (DSG) [DEN, DOM] – “nascido em Valença”.  

ZACARIAS (LIV) [DEN, DNC, DOM] – “Deus lembra-se de ti ou aquele de quem Deus se 

lembrou”. Do hebraico Zekharyâh. 

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

O quantitativo de nomes atestados foi o seguinte: 

 
NOMES QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Atestados 84 85% 
Não atestados 14 15% 
Total 98 100% 

Quadro 4: Quantitativo de atestação de dados 
 
A atestação dos nomes nos dicionários consultados apresentou-se conforme 

discriminado a seguir: 

 
DICIONÁRIO QUANTIDADE 

DEN 77 
DOM  77 
DNC   70 

Quadro 5: Quantitativo de dados atestados em cada dicionário 
 

Percebe-se um índice significativo de dados atestados em mais de um 

dicionário. No universo de 84 prenomes, mais de 80% têm, ao menos, uma referência 

para a sua origem.  

No que diz respeito ao étimo, observou-se a seguinte composição no corpus 

estudado: 
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ORIGEM DO ÉTIMO QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Latim 27 32% 
Hebraico 13 16% 
Germânico 12 14% 
Grego 12 14% 
Outras 11 13% 
Incertas, divergentes ou não localizadas 09 11% 
Total 84 100% 

Tabela 6: Origem do étimo 
 
Pode-se observar aqui que o étimo predominante no corpus estudado é o 

latino, correspondendo a 32% dos dados, contudo há influências de outras línguas, 

principalmente o hebraico, o germânico e o grego, com uma média de 15% de dados 

atestados para cada uma delas.  Isto se deve, é claro, ao processo de constituição 

histórica da língua portuguesa.  

A seguir, apresentam-se as tabelas com os percentuais destas línguas em cada 

texto: 

 
FRA QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Latim 01 25% 
Hebraico 02 50% 
Nomes de origem incerta/divergente ou não 
atestados 

01 25% 

Total 04 100% 
Quadro 7: Frequências no texto Foro Real de Alfonso X 
 
 

DEM QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Grego 01 7% 
Outras – francês e celta 05 33% 
Nomes de origem incerta/divergente ou não 
atestados 

09 60% 

Total 15 100% 
Quadro 8: Frequências no texto A demanda do Santo Graal 
 
 

DSG QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Latim 10 56% 
Hebraico 01 5% 
Grego 04 22% 
Nomes de origem incerta/divergente ou não 
atestados 

03 17% 

Total 18 100% 
Quadro 9: Frequências no texto Diálogos de São Gregório 
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CRG QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Latim 01 15% 
Germânico 03 43% 
Outras 01 15% 
Nomes de origem incerta ou não atestados 02 27% 
Total 07 100% 

Quadro 10: Frequências no texto Crônicas Gerais - A lenda dos sete infantes de Salas 
 
 

LIV QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Latim 16 27% 
Hebraico 11 19% 
Germânico 11 19% 
Grego 10 17% 
Outras 05 8% 
Nomes de origem incerta/divergente ou não 
atestados 

06 10% 

Total 59 100% 
Quadro 11: Frequências no texto Livro das Obras de Garcia de Resende 

 
É possível perceber que a maior frequência de antropônimos de origem latina 

se dá em dois textos específicos, distantes temporalmente, o DSG e o LIV, 

correspondendo, respectivamente, a 56% e 27% do total de dados.  Isso mostra que, 

as interferências de outras línguas na antroponímia portuguesa parecem ficar mais 

salientes com o decorrer do tempo.  Entretanto, ainda que os resultados dos textos 

FRA e CRG, também recuados no tempo, em relação ao LIV, sinalizem uma baixa 

frequência latina, não são, contudo, dados representativos, uma vez que o número 

total de nomes identificados em cada texto é muito baixo e pouco significativo para a 

análise em questão. 

Com relação aos dados do texto da DEM, ainda que sejam pouco 

representativos, vale notar que não foi possível atestar nenhum dado de origem 

latina, tendo inclusive, um índice de 60% de nomes de origem incerta, divergente ou 

não atestados, outra questão é o fato de o seu segundo maior percentual, 33%, ser de 

nomes de origem celta ou francesa, língua de origem da versão da qual o texto 

português foi traduzido, o que assinala a não interferência da tradução, pois, na 

tradução de um texto antigo, embora a língua se atualize de uma maneira geral, os 

antropônimos não são alcançados, preservando assim, as características da língua da 

qual foi traduzido.  
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Um fator que também merece destaque é a ínfima presença de nomes 

femininos, no total de 84 dados atestados nos dicionários, apenas 14 nomes 

femininos para um universo de 70 masculinos, sendo esses catorze separados 

conforme a indicação nos dicionários: 

 
TIPO DE NOME FEMININO QUANTIDADE 

Feminino sem oposição ao masculino 10 
Feminino em oposição ao masculino 04 

Quadro 12: Tipo de nome feminino 
 
Esses nomes femininos dividem-se em dois grupos: o primeiro é constituído 

por nomes femininos cuja formação não deriva, aparentemente, de um modelo 

masculino, a exemplo de Beatriz, Catarina, Isabel; e o segundo corresponde àqueles 

que fazem oposição a um masculino, como Filipa (feminino de Filipe), Joana (de João), 

Sancha (de Sancho). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a análise desenvolvida, verificou-se que muitos nomes têm significados 

relacionados entre si, embora de étimos diversos, são motivados por características 

comuns, conservam significados de origem religiosa, de virtudes, características 

humanas, gentílico e patronímico.  

Castro (2004), no texto Atribuição de nome próprio no espaço luso-brasileiro, a 

partir de listas telefônicas, comparando as cidades de Lisboa e São Paulo, verificou, 

entre outras coisas, os nomes mais frequentes nas duas cidades. E confrontando os 

dados aqui encontrados com os do trabalho de Castro (2004), pode-se perceber quão 

conservadora é a antroponímia portuguesa, visto que nomes atestados em textos 

antigos são ainda bastante usados em Portugal. A exemplo de Fernando, Isabel, Artur, 

Alberto, Miguel, Henrique, Júlio, Jaime, Álvaro, atestados neste trabalho, que em Castro 

(2004), apresentam um índice elevado de ocorrências em Lisboa e taxas baixíssimas 

em São Paulo. 

Conclui-se, então, que os antropônimos revelam aspectos irrevogáveis da 

história do grupo social a que pertencem, além de demarcar o momento histórico em 

que estão situados. Com os dados aqui apresentados, pode-se perceber o caráter 

documental que o antropônimo pode ter, fornecendo informações quanto à formação 
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do léxico antroponímico. Principalmente, no que diz respeito à base latina, 

influenciada de maneira equilibrada por outras línguas. Espera-se que as 

informações aqui apresentadas possam ter contribuído para revelar um pouco desses 

aspectos no que diz respeito ao português arcaico. 

 Fica para trabalhos futuros o desejo de uma análise mais apurada, com base 

numa pesquisa em outras fontes para a recomposição do significado dos nomes não 

atestados nos dicionários, uma ampliação do corpus com a inclusão dos sobrenomes, 

além de um confronto com os antropônimos do português brasileiro. Faz-se 

necessário, ainda, um aprofundamento acerca das características comuns aos 

significados dos antropônimos, que, embora, percebidas na leitura da lista de dados, 

não foi abarcada por este trabalho. 
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ESTUDO GRAFEMÁTICO-ETIMOLÓGICO DAS CONSOANTES SIBILANTES 
NO PERÍODO ARCAICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

                                                      Hirão F. CUNHA E SOUZA 
(PPGLL – UFBA/PROHPOR/FAPESB) 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
As línguas humanas não são estáticas, elas mudam com o passar do tempo. 

Essa mudança que ocorre, de forma contínua e dinâmica, nas diversas línguas, é 

objeto de estudo da Linguística Histórica.  

As línguas românicas, dentre elas a portuguesa, resultaram de uma lenta 

transformação, através dos séculos, da língua latina. O latim, mais especificamente o 

latim vulgar, foi levado pelos soldados romanos às distantes regiões conquistadas 

pelo império. Essa língua foi, gradativamente, tornando-se cada vez mais diversa na 

medida em que o Império se expandia. Dessas mudanças ocorridas na língua latina, 

resultaram os romances e, posteriormente, as línguas românicas. 

O português, como língua neolatina, também sofreu, desde sua origem até o 

final do seu período arcaico, diversas mudanças em sua estrutura.  

Uma dessas mudanças se refere à questão do quadro das consoantes sibilantes 

portuguesas no período arcaico, questão já devidamente observada por alguns 

linguistas, a exemplo de Mattos e Silva (1991) e Teyssier (1997). Contudo, a 

correspondência gráfica em face da etimologia específica de cada uma das sibilantes 

ainda precisa de ampla investigação. Portanto, esse artigo objetiva observar, numa 

perspectiva histórico-diacrônica, o comportamento gráfico das sibilantes, no período 

arcaico da língua, e sua correspondência etimológica.  

 
1 O SISTEMA DE SIBILANTES NO PERÍODO ARCAICO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 
O período arcaico da língua portuguesa apresentava um sistema de 

consoantes sibilantes, distinto do de hoje conhecido pelas normas-padrão no Brasil e 
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em Portugal, composto por quatro sibilantes, duas africadas predorsodentais (/ts555/ e 

/dz5/) e duas fricativas ápico-alveolares (/s∞/ e /z∞/).  

 Na visão de alguns linguistas, a exemplo de Teyssier (2004), não restam 

dúvidas sobre a existência desse sistema nessa época e, ademais, tendem a registrar 

que houve uma certa coerência em sua representação gráfica em documentos escritos 

nesse período, que deve ter perdurado até o final do período arcaico, quando 

variações começam a aparecer nos textos. Fernão de Oliveira, autor da primeira 

gramática da língua portuguesa, datada de 1536, já atentara para a existência desses 

quatro fonemas distintivos, porém, o saudoso gramático não faz referência sobre a 

ocorrência de instabilidade na grafia dessas sibilantes, fato que só irá ocorrer no final 

do século XVI, com os gramáticos Duarte Nunes de Leão e Pero de Magalhães 

Gândavo. 

 Segundo Teyssier (2004), a instabilidade na grafia dessas sibilantes só 

começou a surgir por volta do ano de 1550 (mil quinhentos e cinquenta), entre cada 

uma das predorsodentais e as ápico-alveolares correspondentes.  Veja-se o que diz 

Teyssier (2004, p. 60): 

 
A existência dessas quatro unidades distintivas no português do início do século XVI não 
sofre dúvida. As grafias são sempre muito coerentes: encontram-se somente ç ou c em 
paço, moça, parecer; só z em cozer, rezão, vezes, vazio; somente - ss - em passo, disse, 
nosso, passar; somente -s- em coser, quiseste, casar, rosa.  

 
Sua opinião é corroborada por diversos estudiosos da Linguística, os quais 

demonstram que palavras como PAÇO (do latim PALATIUM), por exemplo, 

apresentava-se coerente com o seu étimo latino, isto é, era grafada apenas com <ç>, 

correspondendo à sibilante africada predorsodental surda /ts5/, e nunca 

representada, na palavra, pela sibilante ápico-alveolar surda /s∞/.  

Por outro lado, Cintra (1963) afirma a existência de “confusões”1 na 

representação gráfica das sibilantes em textos não-literários portugueses, defendendo 

que essa instabilidade começou em documentos de Lisboa e do Sul de Portugal 

                                                
1 A expressão confusões está entre aspas porque, como pondera Mattos e Silva, não é coerente afirmar 
que havia confusão no processo comunicativo do falante da época, já que não existia ainda uma 
norma ortográfica estabelecida, fato que só irá ocorrer no início do século XX, em 1911. Optou-se, 
portanto, em usar a expressão instabilidade na grafia das sibilantes. 
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desde o final do século XIII. Um outro exemplo a ser observado é a opinião de Maia 

(1986) ao citar exemplos de “confusões” na grafia das quatro unidades distintivas em 

documentos galegos ainda no século XIII. A autora faz referência à Andaluzia, à 

Galiza e ao Sul de Portugal como locais que comprovam ter havido essa instabilidade 

na representação gráfica das sibilantes. Veja-se o que diz Cardeira (2003, p. 135) sobre 

o assunto: 

 
Ora, nos documentos notariais editados por Ana Maria Martins encontramos alternância 
gráfica quer na documentação de origem meridional quer nos documentos provenientes 
do Noroeste: <-s-> e <-ss-> substituem <-z-> ou <-ç-> (faser, em 1279, iuysses, em 1288 e 
cõpossisson, em 1296)  e <-z-> ou <-c-, -ç-> ocorrem em vez de <-s-> (huzado, em 1296 e 
precença, diceru, suço, ffoçe, em 1288) na documentação dos Mosteiros do Noroeste. 

 
Não obstante essas observações, até que ponto a instabilidade de representação 

gráfica desse sistema não se teria operado antes do que propõe Teyssier (2004). Isso 

porque, a análise de corpora diferentes e em lugares e épocas diferentes do período 

arcaico da língua portuguesa podem proporcionar resultados novos para o 

pesquisador.  

Portanto, o conhecimento não se deve prender a sistemas fechados e 

absolutos. Considerar essa rigidez seria ignorar o processo natural e dinâmico de 

mudança que ocorre nas diversas línguas. A língua não dá pausas em seu processo 

de mudança, está em constante processo de transformação. Questiona-se, por esta 

razão, se houve, realmente, essa alegada coerência gráfica nos documentos grafados 

nesse período, como afirma Paul Teyssier.  

 
2 A GRAFIA DAS SIBILANTES EM RELAÇÃO À SUA ETIMOLOGIA LATINA 
 

Do sistema consonantal latino, da história do latim para o português, 

resultaram as sibilantes fricativas /s/ e /z/ provindas, do /s/ latino (< s-, -ss-, -s- >). 

Havia, também, um par de sibilantes africadas provindas do /ty/, /dy/, /ke,i/ 

latinos. Posteriormente, com a perda do elemento oclusivo das africadas, passou-se a 

dois pares de fricativas, porém, a oposição se manteve, pois o ponto de articulação 

entre elas não era o mesmo. Esse sistema de quatro sibilantes simplificou-se, através 

da mudança linguística, a apenas duas, uma surda e outra sonora, a depender da 

área considerada. Em um rápido olhar para Portugal, na atualidade, constata-se a 
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existência de três áreas, no que diz respeito à presença dessas consoantes: os dialetos 

rurais mais conservadores do Norte e Nordeste conservam os quatro fonemas 

primitivos; no Centro-Sul a simplificação foi em favor das predorsodentais, 

transplantadas para o Brasil com o advento da colonização; já na zona intermediária, 

área das Beiras portuguesas, a simplificação foi em favor das ápico-alveolares (o 

chamado s beirão). 

Essa simplificação a apenas dois elementos do antigo sistema de sibilantes do 

período arcaico, com a neutralização da oposição, provocou instabilidade na grafia 

dessas consoantes. 

Questionando-se a afirmação de Teyssier (2004), em que momento, isto é, 

quando do período mais recuado da língua pode ter iniciado essa instabilidade na 

grafia das consoantes? Ademais, onde se registra indícios dessa instabilidade na 

representação gráfica? 

Com base nos escassos estudos que se tem sobre um sistema de sibilantes 

ocorrido no período arcaico, uma observação maior na documentação da época 

poderá indicar a existência, desde cedo, de uma instabilidade gráfica generalizada no 

sistema desses quatro fonemas distintivos. 

Considerando-se as diversas opiniões dos linguistas que já se debruçaram sobre 

o assunto em pauta, observa-se com clareza que há um conflito entre o que dizem os 

autores sobre o período e o local onde se iniciou a instabilidade na representação 

gráfica do antigo sistema de sibilantes. Observe-se o que preceitua Cardeira (2003, p. 

136-137): 

 
Em posição intervocálica ocorre, em documento do Mosteiro de Chelas datado de 1305, a 
forma, já observada em documentos do século anterior, prezença, com o grafema <z> a 
substituir um esperável <s>. Por outro lado, um documento de 1317 apresenta um 
conjunto de formas em que <s> substitui <z>: tresentos, vesinho, ffaser, (sobre)juises. Já na 
segunda metade do século, em documento de 1367, ocorre <s> em lugar <ç> em vez de 
<s, ss> em despóçadós (< posse >) e em lesençiado (1377). Na documentação do Noroeste, 
uma sentença de 1328 apresenta as formas transpaçado(s) e crauzula (em alternância com 
craussula, crassula) com <ç> e <z> onde esperaríamos encontrar <ss> e <s>. Em 
documento de 1350, pelo contrário, são várias as ocorrências de <s> em lugar de <z>: 
tresentos, vesyno, ffaser, joyso e dosentos. 

 
Pelo confronto de datas e locais fica notório que a ocorrência de instabilidade 

não se limitou a um único lugar ou um único período do galego português, até 
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mesmo porque, a mudança linguística não respeita fronteiras, ela ocorre de forma 

contínua e constante. Veja-se no quadro apresentado por Esperança (2003) exemplos 

de instabilidade das sibilantes: 

 
NOROESTE 
DE PORTUGAL 

SEC. 
XIII 

1277 
MEZ 

1279 
FAZER 

REGIÃO 
DE LISBOA

1266 
MEZ 

1297 
PEÇOA 

NOROESTE 
DE PORTUGAL 

SEC. 
XIV 

1328 
TRANSPAÇAD

O 

1350 
TRESENTOS 

REGIÃO 
DE LISBOA

1317 
TRESENTOS 

1373 
RAIS 

Quadro 1 – Instabilidade gráfica na representação das sibilantes em documentação do Noroeste 
e de Lisboa nos séculos XIII e XIV. 
 

Considerando o quadro exposto e a análise de um dos documentos que compõe 

os corpora, o Flos Sanctorum, por exemplo, documento do século XIV, constata-se a 

presença de instabilidade na representação gráfica das sibilantes em palavras como 

çuia que, pela sua origem latina (<sucidus>) e çugavam (verbo vindo do latim sucare, 

de sucus) deveriam ser grafadas com <s>, em representação da sibilante fricativa 

ápico-alveolar surda. Vejamos alguns fragmentos extraídos do texto2: 

 

[fol. 34vC1] 

 

• “... Edepois oBisto dos Ereges aque dizia Suma. Começou affalar priemeiro / edisse 

parauoas muyto ásperas e mui çuias e de gram soberunha / ca qual ele era de dentro 

taes obras e taes palauras mostraua el de fora ...”. 

 

[fol. 34rC2] 

 

• “... Aqueste seendo Bispo na dicta Cidade da parte daqueles quetijnhã a Eresia dearrio 

dezia nuytas parauas sandias eçuias contra osacto Bispo e Mansono que era da parte 

dos cristaaos ...”. 

 

[fol. 24vC1] 

 

• “... E o enmiigo deytou comigo ta muytas pulgas que mi çugavam o sanguy, assi que 

leixavam por morto...”. 

                                                
2 A representação entre colchetes indica o número do fólio, reto ou verso, coluna 1ou 2. 
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Esses exemplos extraídos do Flos Sanctorum atestam a presença de 

instabilidade gráfica na representação das sibilantes em um documento do século 

XIV, fato já verificado por Mattos e Silva (1989) em outro documento desse mesmo 

século, Diálogos de São Gregório, onde são encontradas palavras como aceso ~ acezo,  

bravesa ~ braveza e simples ~ simplez, simplezes.  

 
3 OS CORPORA DA PESQUISA 
 

Foram eleitos três documentos para compor os corpora da presente pesquisa: O 

Testamento de Afonso II (as duas versões remanescentes), produzido no século XIII, o 

Flos Sanctorum, produzido no século XIV, e Vida e Feitos de Júlio Cesar, produzido no 

século XV, para analisar um aspecto sobre o passado linguístico do português, isto é, 

o comportamento grafemático-etimológico das consoantes sibilantes. 

No que diz respeito à caracterização dos documentos selecionados, o 

Testamento de Afonso II foi o primeiro documento régio, datado, escrito em língua 

portuguesa. Desse documento, o rei Afonso II mandou fazer treze cópias, de que 

restam duas, conservadas no Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, 

em Lisboa, e no Arquivo da Diocese de Toledo, na Espanha. O rei, apesar de ter 

apenas 28 anos de idade, preocupou-se em produzir o testamento3 para garantir a 

paz e a tranquilidade da família e do reino, no caso de lhe sobrevir uma morte 

prematura. Toma providências para garantir a sucessão do reino pela via varonil ou, 

na falta dela, pela filha mais velha. Providencia também sobre o governo do reino 

durante a possível menoridade do herdeiro e sobre a tutela dos filhos e filhas 

menores, confiando ao Papa a proteção destes e do reino e a execução do testamento. 

Na disposição dos bens, portanto, o rei contempla a rainha, Dona Orraca, os filhos e a 

Igreja Católica. 

                                                
3 As informações contidas neste texto sobre o Testamento de Afonso II (as duas versões remanescentes) 
foram retiras do corpus pertencente ao BIT-PROHPOR/DEPARC (Banco Informatizado de Textos do 
Programa para a História da Língua Portuguesa/Dicionário Etimológico do Português Arcaico), coordenado 
pelo Professor Doutor Américo Venâncio Lopes Machado Filho.  
 



 33 

Para o Flos Sanctorum, um documento produzido no século XIV, utilizou-se a 

edição elaborada por Machado Filho (2003), como tese de dutoramento, intitulada 

Um Flos Sanctorum do século XIV: edições, glossário e estudo linguístico, cujo conteúdo, 

de natureza religiosa, discorre sobre a vida e o comportamento dos diversos santos 

dos primeiros séculos de difusão do cristianismo na Alta Idade Média e, também, 

sobre exemplos de doutrinação religiosa. 

Vida e feitos de Júlio César é uma tradução anônima quatrocentista da obra 

francesa do século XIII LI FAIT DES ROMAINS. Essa compilação é considerada uma 

das obras mais antigas de historiografia latina escrita em francês. Para a realização do 

presente trabalho tomou-se por base a edição crítica da tradução portuguesa de 

autoria de Maria Helena Mira Mateus.  

O documento narra a biografia de Júlio César e tem início com a descrição das 

magistraturas do Império Romano. Nessa primeira parte é narrado o período da vida 

do Imperador Júlio César, com a descrição circunstanciada de se nascimento até à 

primeira ditadura. Em seguida é narrada a Campanha das Gálias, a Guerra Civil e a 

Campanha do Egito. Por fim, faz-se referência ao caráter e costumes do general Júlio 

César, terminando com a narração detalhada de sua morte.  

 
4 DA ANÁLISE DOS DADOS 

 
Como já foi atestado anteriormente, a representação gráfica das sibilantes do 

período arcaico era feita através dos grafemas <c> (sibilantes surdas) e <z> (sibilantes 

sonora) para as predorsodentais e por <s> e <ss> para as ápico-alveolares. Vários 

sinais eram utilizados para representar a sibilante africada predorsodental, 

principalmente no século XIII. O Testamento de Afonso II (documento de 1214), por 

exemplo, corpus que compõe este trabalho, encontra-se os grafemas <ci>, <z> e <c> 

para representar a sibilante predorsodental, vejamos o quadro: 

 
Manuscrito L (ANTT) Manuscrito T (Toledo) 

faca faza 
facam fazam 
galicia galiza 

seruicio seruizo 
decima D(e)cima 

                                         Quadro 2  
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Pelo quadro, percebe-se a variação gráfica existente entre os dois manuscritos 

no que toca à representação das sibilantes predorsodentais. No manuscrito de 

Toledo, por exemplo, o escriba representa, sistematicamente, a sibilante surda com o 

grafema <ci>. No manuscrito de Lisboa, por outro lado, o escriba utiliza-se do 

grafema <ci> e do grafema <z>, para a representação da mesma sibilante. No 

entanto, se a distinção surda/sonora, para as predorsodentais, não é bem nítida nos 

dois manuscritos, já a distinção entre africada e fricativa é rigorosa, uma vez que às 

fricativas /z/ e /s/ ficam reservados os grafemas <s> e <ss>, constatando-se um 

respeito à etimologia latina.  

 
Manuscrito L (ANTT) Manuscrito T (Toledo) 

semmel semel 
suso susu 

assim assi 
luctosas luitosas 

ssi sse 
si se 

                                       Quadro 3 
 
Pela análise do Flos Sanctorum, documento do século XIV, que também 

compõe a pesquisa, já se percebe uma maior estabilidade na representação desses 

fonemas nos grafemas <c> e <ç>. Isso ocorre porque, já no final do século XIII, o 

grafema <ç> vai fixando-se como representante da sibilante predorsodental surda. 

Surge em qualquer contexto, tanto seguido de vogal anterior (e;i) como vogal 

posterior (a;e;o). Senão vejamos: 

 
çarrada çea  
graça çeo 
çopa açesa 

lediça offiçio 
çulorgiães sciençia 
coraçuudo çiada 

                                      Quadro 4 
 

Porém, quando o grafema <ç> é seguido de vogal anterior, desde o século XIII, 

que o <c> é mais frequente do que o <ç>. Em Vida e Feitos de Júlio César, documento 

do século XV, comprova-se essa prevalência, já que na maioria esmagadora das 
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palavras atestadas no documento, a exemplo de força, condenaçom, cidade, oficio, está 

patente essa frequência. 

 

PALAVRAS FINAIS 
 
Com base nas opiniões dos linguistas que já abordaram sobre o quadro das 

sibilantes portuguesas no período arcaico e levando-se em conta a análise dos dados 

patentes nos documentos selecionados, observa-se que, de um modo geral, na grafia 

das sibilantes, a etimologia latina era respeitada pelos escribas. Percebe-se uma 

sistemática distinção entre africadas (predorsodentais) e fricativas (ápico-alveolares). 

No entanto, desde muito cedo, constata-se uma instabilidade generalizada na 

representação gráfica desses quatro fonemas distintivos, fato que era bastante 

rezoável de acontecer, considerando-se a dificuldade de distinção fonológica entre 

dois pares de consoantes de articulações tão próximas. Dessa forma, deu-se a 

redução do antigo sistema: o português padrão de Portugal (e, como consequência, 

do Brasil) elegeu as predorsodentais, a área centro-norte selecionou as ápico-

alveolares (o conhecido “s” beirão) e a região mais arcaizante do território português, 

os dialetos rurais do norte e nordeste, mantiveram os quatro fonemas distintivos. 

Como conclusão, portanto, nota-se que o processo de mudança nas diversas 

línguas não respeita fronteiras e que, no que diz respeito ao quadro das sibilantes 

portuguesas no português arcaico, ocorreu uma instabilidade generalizada na grafia 

dessas consoantes, muito antes do século XVI, como propõe Paul Teyssier. 

 
REFERÊNCIAS 
 
BUARQUE DE HOLANDA, Aurélio (1986). Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 
 
CAMARA JR., Joaquim Mattoso (2000). Dicionário de Lingüística e Gramática. 21. ed. 
Petrópolis: Vozes. 
 
CARDEIRA, Esperança (2003). Alguns dados sobre o sistema de sibilantes do português. In: 
CASTRO, Ivo; DUARTE, Inês. (Orgs.). Razões e emoção Vol. 1–Miscelânea de estudos em 
homenagem a Maria Helena Mira Mateus. Lisboa: INCM – Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 
p. 129–145.  
 
CUNHA, Antônio Geraldo (1986). Dicionário etimológico Nova Fronteira de língua portuguesa. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 



 36 

 
DUBOIS, Jean  et al (1978). Dicionário de Lingüística. São Paulo: Cultrix.  
 
HOUAISS, Antônio (2004). Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. 
 
MACHADO, José Pedro (2003). Dicionário etimológico da língua portuguesa. Lisboa: Livros 
Horizonte.  
 
MACHADO FILHO, Américo Venâncio Lopes (2003). Um Flos Sanctorum do século XIV: 
edições, glossário e estudo linguístico. Tese de Doutorado. Universidade Federal da Bahia, 
Salvador. 
 
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia (1989). Estruturas Trecentistas. Elementos para uma gramática 
do Português Arcaico. Lisboa: Imprensa Nacional–Casa da Moeda. 

 
MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia (1991). O português arcaico: fonologia. São Paulo/Bahia: 
Contexto/Editora Universidade Federal da Bahia. 
 
CRISTÓFARO-SILVA, Thaïs (2005). Fonética e fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de 
exercícios. São Paulo: Contexto.  
 
TEYSSIER, Paul (2001). História da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes.      
 



 37 

GRAMATICOGRAFIA QUINHENTISTA:  
UMA CARACTERIZAÇÃO DIALOGAL ACERCA DE BARROS E OLIVEIRA 

 
Anielle Souza de Oliveira 

(PPGLL – UFBA/ CNPq /PROHPOR) 
 
 
BREVE DEDICATÓRIA 
 

Sabe-se da importância da orientação, dos ensinamentos, da discussão, das 

reflexões na construção do conhecimento, da ciência, da pesquisa. O trabalho aqui 

apresentado é resultado de uma laboriosa etapa vencida, em disciplina de 

graduação, ministrada pela Professora Doutora Rosa Virgínia Barretto de Mattos 

Oliveira e Silva, também orientadora, a quem dedico esta empreita. Não poderia 

ser diferente, uma vez que, somente depois de uma série de considerações em 

torno da temática em questão, fruto do diálogo estabelecido entre orientanda e 

orientadora, o produto que se expõe foi elaborado, conduzido e apresentado tanto 

em seminários e congressos de caráter acadêmico quanto no caderno cultural do 

Jornal A Tarde, publicação louvável na trajetória de qualquer estudante de 

graduação. Inserido que está no âmbito da Linguística Histórica, ainda que de 

maneira introdutória e sucinta, explora duas vertentes fundamentais para o 

entendimento da formação teórica sobre a nossa língua. Assim, esta breve 

realização, resultado de um amplo debate em torno da gramaticografia 

portuguesa do século XVI, representada, aqui, pelas figuras de João de Barros e 

Fernão de Oliveira, não se concretizaria, não fossem as horas aproveitadas ao lado 

da amiga e orientadora tão querida, cujo nome muito tem a dizer, Rosa.  

 
1 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

Impossível é o entendimento de uma realidade não contextualizada, 

estanque, indiferente ao meio que a permitiu nascer, evidenciar-se factual. Assim, 

na atual apresentação, serão, antes de tudo, contextualizadas, mas também 

descritas, duas das principais referências atuantes na história e construção da 

língua portuguesa, considerando-se que, por meio de registro escrito, teriam 
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iniciado o processo de normatização do idioma, mesmo que de maneira incipiente 

ou imatura, mas, de certo, adequada ao tempo e espaço em que estavam inseridos. 

Sob a égide renascentista, então, emerge o ideário humanista de João de 

Barros e Fernão de Oliveira, notáveis pelo pioneirismo e desafio, frente a uma 

mentalidade tradicional e conveniente aos diversos setores sociais que, nesse caso, 

por intermédio da língua, fazia prevalecer a hegemonia do paradigma latino sobre 

qualquer expressão de nacionalidade. Ilustrativamente, cabe a seguinte 

conceitualização, na consideração dos aspectos destacados: 

 
(...) o conceito de “Renascimento” significa um processo social total, entendendo-se as 
esferas social e econômica, onde a estrutura básica da sociedade foi afetada até ao 
domínio da cultura, envolvendo a vida de todos os dias e as maneiras de pensar, as 
práticas morais e os ideais éticos quotidianos, as formas de consciência religiosa, a arte 
e a ciência (...) (HELLER, 1982, p.17) 
 

Dentro desse prisma, torna-se viável a compreensão do cenário configurado 

pela ebulição de um movimento, que daria novo significado a conceitos existentes, 

surgido para alumiar o que por toda a Idade Média havia sido obscurecido pela 

repressão à produtividade. Em paralelo à emergência de uma nova ordem, o 

Renascimento simboliza, linguisticamente, o favorecimento do vernáculo, 

introduzido pelas obras de Oliveira e Barros, sendo, assim, a dignificação da 

língua vernácula um traço caracterizador do humanismo renascentista. 

Interessante é ainda tecer comentários biográficos relativos a ambos os 

gramáticos. A respeito da “desconcertante figura de aventureiro e de letrado” 

(BUESCU, 1984, p. 12), Fernão de Oliveira foi o primeiro a ousar encaminhar e 

registrar estudos linguísticos voltados à norma do português. Filho de Heitor de 

Oliveira, nascido em Aveiro em 1507, foi professor dos filhos de João de Barros; 

discípulo de André de Resende; piloto em missão à Itália, quando passa a 

prisioneiro de galés francesas; encarcerado pela Inquisição, em 1547; capelão real 

em expedição ao norte da África, organizada por D. João III em 1551; revisor 

tipográfico da Universidade de Coimbra nomeado por D. João III, em 1554, vindo 

a falecer por volta de 1580. 

Quanto ao universo de João de Barros, afortunada é a seguinte colocação: 
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Ligado à mercancia e à corte pelos cargos públicos que ocupou, humanista atento à 
lição dos clássicos, cristão que se interroga sobre a «mercadoria espiritual» e polemista 
empenhado na questão judaica, João de Barros foi também pedagogo e moralista, 
gramático da língua portuguesa, prosador, panegirista régio, geógrafo e historiador. 
(BUESCU, 1996, p. 61) 
 

E ainda nesse “ímpeto”: 

 
A sua obra de uma estimulante diversidade, exprime um percurso em que se 
confrontam e articulam traços de uma mundividência medieval com a modernidade, 
cosmopolitismo e abertura ao mundo da cultura do Renascimento. (BUESCU, 1996, p. 
63) 
 

Assim se desenvolveram dois dos importantes alicerces para o estudo e 

fortalecimento da norma linguística, mas não só dela, uma vez que levadas em 

consideração, por exemplo, as reflexões fonéticas de Fernão de Oliveira, pode-se 

afirmar que já se cogitava a existência de diferentes usos de língua, ainda que num 

âmbito restrito. Terão, dessa forma, ambos, importância incontestável no 

encadeamento da história linguística de formação da língua portuguesa. E, tendo 

em vista esse contexto, serão aqui expostos aspectos relevantes tanto para o 

distanciamento quanto para a aproximação na análise das gramáticas dos dois 

portugueses.  

 
2 AFASTAMENTO 
  

Quando se pensa em história ou relação diacrônica, parece mesmo necessário 

o estabelecimento de marcos temporais para o aparecimento das coisas, 

acontecimento dos fatos, surgindo daí, também, um primeiro ponto a ser 

considerado neste estudo comparativo entre os compêndios gramaticais de Fernão 

de Oliveira e João de Barros. Há, logo, de se considerar que o primeiro 

caracterizou-se pela vertente descritivista de sua obra e o segundo, pela postura 

preceitiva. 

Ainda que a datação confirme a obra de Oliveira como anterior à de Barros, 

têm sido constantes as considerações em torno da proposta de definir como 

primeira uma ou outra obra. Existe, contudo, por parte de seus próprios autores, 

uma avaliação em torno de caráter precursor de seus trabalhos. Segundo Estanco 

Louro (1930, p. 27), Fernão de Oliveira avaliaria sua obra como não sendo uma 
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gramática, mas sim uma primeira anotação da língua, o que se comprova em 

última parte da Gramática da Linguagem Portuguesa – “Acabou-se d’empremir esta 

premeira anotação da Língua Portuguesa”. Por seu turno, seria para João de 

Barros, ele “o primeiro que pôs a nóssa linguágem em árte”. Dessa perspectiva, 

não há maiores implicações em considerar as duas como precursoras, cada uma a 

seu tempo, objetivos e necessidades. Contudo, em citação de Rodrigo de Sá 

Nogueira (1932, p. 14), retoma-se a idéia de um pioneirismo absoluto: “A 

Gramática de Fernão de Oliveira (1536) foi a primeira que se publicou em 

português e de um português; foi a primeira que se publicou do português e em 

Portugal”.  

Parece essa questão, assim como muitas outras, ser determinada pela 

perspectiva com que se enxerga o objeto ou pelos conceitos embutidos na 

definição desse. É necessário levar em conta que a gramática, ao longo do tempo, 

tem assumido diferentes posturas e características, o que não significa estabelecer 

o valor de uma superior ao da outra, mas, sim, considerar cada uma dentro das 

suas intenções e contextos. Não é o fato de a gramática de Barros ser prescritivista 

que vai indicar pioneirismo e menos, uma superioridade, em relação à de Oliveira. 

É essencial relevar a tipologia de cada um desses trabalhos, despertando-se para o 

fato de que, a depender do nível de análise, serão definidos, ou não, como 

precursores.  

Ainda, dentro desse âmbito, faz-se interessante citar Hernani Cidade em 

prefácio da obra de Oliveira: 

 
A respeito da reinvidicação de Barros como primeiro, entre nós, na arte gramatical em 
face da «pequena obra» de Oliveira, isso assemelha-se à tentativa de quem, 
embasbacado perante os 18 livros da arte de Prisciano, achasse que a Ars Minor de 
Donato não ia além de uma amostra. (2000, p. 22) 

 
Entrando no mérito do enfoque linguístico presente nos respectivos 

universos da Gramática da Linguagem Portuguesa e Gramática da Língua Portuguesa, é 

possível afirmar que muito se pode concluir mesmo a partir dos tópicos 

introdutórios de cada uma das partes dessas obras, uma vez que neles estão 

contidos os conceitos abordados e aspectos destacados, por cada autor, dentro da 

língua. Ou seja, pode-se extrair dos próprios enunciados relativos a cada capítulo 
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das obras informações fundamentais, por exemplo, no que tange às nomenclaturas 

utilizadas pelos autores, como se vê em Fernão de Oliveira, ao tratar no capítulo 

VI, Das letras e figuras, ou no VIII, Das vogaes grandes e pequenas.  Por meio dessa 

análise de enunciados já é possível propor a comparação entre um e outro 

estudioso da língua. 

Com base nos tópicos dos primeiros capítulos de Fernão de Oliveira – Da 

linguagem e suas leis; Da nobreza das origens; Da nossa terra e gente; Da cultura e gloria 

da terra; Dos princípios desta arte – pode-se confirmar o fato de que antes de 

adentrar a esfera gramatical, faria incursões pela linguagem e sua história, além de 

enveredar também pelo que é denominado “fantástica pré-história de Portugal” 

(CIDADE, 2000, p. 21). A partir desse ponto, emergem as contrariedades entre 

autores que, se por um lado, defendem a postura de Oliveira, por outro, 

condenam-na: “A obra de Oliveira é, efectivamente, um conjunto de curiosas e 

judiciosas reflexões, de tipo ensaístico; em suma, uma miscelânea linguística e 

cultural” (BUESCU, 1983, p. 15). 

É possível inferir a partir do uso da palavra miscelânea, no trecho acima, o 

caráter assistemático da obra de Oliveira, destacado por alguns autores na 

descrição de sua gramática. A partir dos enunciados de cada capítulo, de ambas as 

gramáticas, poder-se-á encontrar sinais de sistematicidade, ou não, pois, a começar 

pela obra de Barros, possui uma estrutura de tópicos muito mais próxima daquilo 

que se entende por gramática normativa, ao contrário da “outra” em que constam 

terminologias inovadoras, ou mesmo primárias, que não se repetiriam mais, ao 

longo do tempo.  Revela-se aqui um ponto de distinção entre Fernão de Oliveira e 

João de Barros, pois estaria presente, nesse último, o caráter pedagógico 

gramatical “em vista de uma fácil aprendizagem e fixação” (1983: 49), o que pode 

ser explicado pelo envolvimento desse autor com o espírito da expansão 

portuguesa que visava a conquista de novos territórios, permeada pelo ideário de 

língua companheira do Império. Como reforço dessa análise, diz-se a respeito da 

Cartinha que acompanha o conjunto cuja principal obra é a gramática:  

 

(...) inovadora no método que preconiza e na qual vibra o amor pela língua pátria, 
ganha um significado ideológico mais amplo, ao ser justificada a sua utilidade pelo 
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papel universal da língua portuguesa no encontro planetário das civilizações e 
sobretudo na expansão da fé cristã (...) (BUESCU,  1984 p. 14) 

 
Já, com relação à obra de Oliveira:  
 

 (...) apresenta, como já vimos, uma indisciplina de plano, uma ocasionalidade de 
reflexões, que lhe retiram a feição de uma gramática no sentido exacto do termo. 
(BUESCU, 1984,  p. 18) 

 
Hernani Cidade, discorrendo sobre as acusações presentes na crítica à obra 

gramatical desse autor “assistemático”, vai se fundamentar em fatos diacrônicos 

na defesa do nobre gramático português, elegido por muitos como o primeiro. A 

gramática de Oliveira estaria, por exemplo, dividida da mesma forma que a de 

Nebrija – ortografia (e fonética), prosódia, etimologia (morfologia), sintaxe, 

repartição herdada dos gregos. Nesse aspecto, é importante salientar que, por 

mais que existam argumentos para desmentir a estrutura um tanto desconforme 

existente na obra em questão, não se pode desconsiderar o que existe, o que está 

documentado e fixado, ou seja, a Gramática da Linguagem Portuguesa guarda 

características descontextualizadas quanto ao padrão de compêndio didático ou 

pedagógico. Ainda que cheia de virtudes, são claras as repetições e 

assistematicidades: 

 

Trata-se de um conjunto de curiosas e judiciosas reflexões de tipo ensaístico, mas em 
que se notam repetições (por três ou quatro vezes se refere ao uso do til, do m e do n) 
(...) (BUESCU, 1984, p. 18) 

 
 Isso pode ser confirmado na leitura dos capítulos XXVI, XXIX, XLV, mas, de 

forma alguma, desmerece a obra desse autor que, em muito, deve ser valorizada, 

se não bastasse unicamente o fato de ter ousado refletir primeiramente sobre 

aspectos até hoje discutidos na língua portuguesa.  

Em relação às abordagens enfocadas por Oliveira, não terá lugar em sua obra 

a retórica, presente em Barros, em seu antecessor, Nebrija, e na maioria dos 

gramáticos renascentistas, contudo, para Hernani Cidade não se configura como 

problema, uma vez que, já na gramática de Cleonardo, 1538, “(...) essa secção 

simplesmente não existe (...)”. Esse fato sinaliza, mais uma vez, para um 
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afastamento da norma latina, uma vez que, dentro dessa perspectiva, a gramática 

estaria sempre associada à retórica, a arte do bem falar e escrever.  

Com relação à omissão de assuntos, teria Barros também compartilhado 

dessa “prática”, não dedicando nenhuma parte de sua obra à etimologia, talvez 

pelas constantes incertezas envolvidas na difícil tarefa de desvendar origens de 

vocábulos. Mesmo acometido pelos empecilhos, Oliveira permitiria a si, ainda que 

“(...) com cautela, descrição e reserva, pondo de lado «voos» audaciosos e pouco 

prudentes(...)” (OLIVEIRA, 1975: 85), no mínimo, flutuar por esse infinito céu de 

transcendências e suposições, tendo a certeza de que: 

  

(...) para saber todas estas cousas requere-se ler e ver muito, e ainda assi alcançaremos 
pouco, porque havemos de preguntar isto a cada tempo e terra e pessoa muito pello 
miúdo(...)” (OLIVEIRA, 1536, p. 119) 

 
Nesse contexto de reflexão, ousa algumas sugestões etimológicas: 
 

Ora pois, se como adevinhando dixéremos que homem se chama porque é o meio de 
todas as cousas ou porque está no meio do mal e do bem; e se dixéremos que molher se 
chama porque é molle e velho porque vio muito (...) (OLIVEIRA, 1536, p. 119)   
 

Dando continuidade à enumeração de elementos divergentes na obra de 

Oliveira e Barros, merece destaque o uso de uma nomenclatura diversa daquela 

adotada pela tradição gramatical, tanto que, em nada será aproveitada por João de 

Barros, em sua posterior obra: 

 
(...) se um dos aspectos curiosos da obra de Oliveira consiste na adopção de uma 
nomenclatura original e muito expressiva (palavras apartadas e juntas, mudadas, 
primeiras, tiradas), verificamos que João de Barros ignora completamente tais 
inovações de nomenclatura e se mantém fiel depositário da tradição latina nessa 
matéria. (...) (BARROS, 1971, p. LXXVIII) 

 
Tais observações deixam mesmo transparecer uma maior inovação por parte 

de Fernão de Oliveira, em contrapartida, há um conservadorismo paradigmático 

visível na obra de Barros. É possível conceber, cada vez, com mais clareza, a idéia 

de que ambos adotam medidas convenientes e necessárias aos objetivos e 

finalidades pretendidas. Da mesma maneira que João de Barros permitiu na sua 

obra um prosseguimento de algumas atitudes latinistas, por conta de um 

compromisso intelectual com aqueles que com a língua portuguesa entrariam em 
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contato, fosse pelas conquistas ou pela urgência de nacionalismo, Oliveira, por seu 

turno, seguro dos “limites”, mas, também, dos desafios, almejou uma libertação, 

certamente, em busca da inovação mais original possível em função do espírito 

humanista e renascentista.  

Com relação aos aspectos ortográficos e fonéticos da língua, considerando-se 

que será enfática em Oliveira a busca pelos aspectos fonéticos da língua 

portuguesa, é interessante observar que  

 
(...) emprega littera para as unidades fônicas e ao mesmo tempo para a sua 
representação gráfica, como era de costume desde os antigos. (...) (COSERIU, 2000, p. 
34) 

 

 Compreende-se aqui umas das inovações de Oliveira, fundamentada, no 

entanto, em paradigma antigo,  como aparece no trecho citado. Destaca ainda que 

 

(...) para as várias letras, especialmente para as vogais, ele descreve separadamente 
figura e pronunciação (que ocasionalmente, chama também voz.) (COSERIU, 2000, p. 
35) 

 

Outro ponto interessante é o fato de esse autor atribuir “(...) o valor fonético 

de cada letra à palavra que o define: l = lambe; f = fecha; m = muge; z = zine (...)” 

(BUESCU, 1983: 18). E assim vão sendo determinados alguns traços peculiares da 

descrição fonética apresentada na obra de Oliveira.  

Na questão ortográfica, Barros vai se distanciar um pouco dos modelos 

anteriores, propondo inovações condizentes com o contexto fonético de sua época.  

 

A Ortografia de João de Barros não constitui uma obra autônoma, mas apresenta-se 
simplesmente como um capítulo com que remata o seu estudo, ou melhor, o seu 
compêndio de gramática portuguesa. De resto, João de Barros escusa-se de, seguindo 
um critério contrário à da maior parte dos gramáticos latinos e também de Nebrija, 
haver seguido essa ordem. (BARROS, 1971, p. LX)  

 

Surge, nesse ponto, mais uma vez, uma linha diferente seguida pelos 

“ortografistas”, como se observa em: 

 
(...) enquanto João de Barros, na sua Gramática, publicada em 1540, parece acusar uma 
influência italiana, ao propor as designações de grande e pequeno (respectivamente 
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aberto e fechado) e uma influência francesa (...), Fernão de Oliveira, pelo contrário, 
mantém-se mais próximo da doutrina italiana. (BUESCU, 1983, p. 20)  

 

Ainda como exemplo de originalidade na obra de Barros tem-se: o emprego 

de acentos como sinal de abertura e fechamento (´, ^) e o emprego de ç em todas 

as posições e de c com valor de k ou qu (oclusiva velar surda). Atitudes essas que 

não serão copiadas posteriormente. Como se pode notar, não só Fernão de 

Oliveira enveredaria pelos caminhos contrários aos preestabelecidos pela tradição.  

Retornando ao ímpeto de Fernão de Oliveira, teria sido ele, em seu estudo, 

lacônico no que tange à sintaxe, o que é confirmado por Coseriu (2000, p. 50) em 

apreciação introdutória à Gramática da Linguagem Portuguesa:  

 

(...) Oliveira ocupa-se muito brevemente da gramática stricto sensu (‘Morfossintaxe’) e 
a parte que dedica ao verbo é ainda mais curta que a do nome. Relativamente à 
sintaxe da oração trata-a superficialmente, pois Oliveira remete para outras obras que 
estaria a preparar sobre estes temas. Mas, mesmo nesse tratamento tão sucinto, pode 
notar-se o seu esforço no sentido de se libertar dos esquemas da gramática latina e de 
delimitar como tais as categorias gramaticais que funcionam em português. 

 

Para Cidade (2000, p. 22), o fato de Oliveira não ter destinado espaço à 

sintaxe seria justificado pela exteriorização da vontade desse autor de mais tarde, 

em nova obra, dedicar mais “assunto” ao tópico. O mesmo não ocorre na 

gramática de Barros que, em seu juízo, discerne, inclusive, as inovações 

morfossintáticas do português frente ao latim como a “existência de artigo” – 

“artigo é ũa das partes da òraçám, a qual [...] nam tem os latinos” (BARROS, 1971, 

p. 79) e a “formação perifrástica dos graus de comparação” – “Ésta dificuldade 

máis é entre os latinos e gregos pola variaçám dos casos que açerca de nós [...] 

porque toda a [...] nóssa variaçám é de singulár a plurár”. 

É importante ainda nesse contexto de diferentes abordagens e prioridades, 

apontar outra “falha” indicada na estrutura gramatical de Oliveira ao “esquecer”  

partes do discurso, o que não seria tão grave para Hernani Cidade, mais uma vez 

em sua análise, pois teria esse gramático deixado de lado apenas três dessas 

partes, estando presentes o artigo, o nome, certos pronomes, advérbios e verbos, 

considerando ainda as “focagens de relance”. Realmente, faz-se notar a omissão de 

partes discursivas nos enunciados dos capítulos, diferentemente do que acontece 
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em João de Barros, em que são claramente dispostas de maneira semelhante ao 

quadro normativo atual e tradicional. Segundo Barros, “podemos daqui entender 

ser a nóssa linguágem compósta déstas nóve pártes : Artigo [...], Nome, Pronome, 

Verbo, Advérbio, Partiçípio, Conjunçám, Preposiçám, Interjeçám” (Buescu, 1996, 

p. 61).   

Após algumas amostras de como se configura o quadro de diferenciação da 

gramática de Fernão de Oliveira frente à de João de Barros, pode-se dizer que 

muitas são as opiniões em torno da valorização dessas obras ou da avaliação de 

como teriam abordado os fatos concernentes à língua portuguesa, emergente em 

meio a um quadro de novas necessidades refletidas nas inovações que a 

acompanhavam em sua ampliação e desenvolvimento. Ao lado da nova situação 

que se esculpia, estavam as figuras daqueles que converteriam a norma em 

documentação escrita e que, assim como foi ao longo de outras reflexões, 

divergiriam quanto à imagem do português submetido ao latim. Com base nisso, 

pode-se extrair diferentes pontos de vista por parte de Barros e Oliveira no que 

concerne, por exemplo, à idéia de corrupção: 

 

A mudança linguística, ao contrário se tantos outros teóricos do Renascimento, não é 
considerada por Oliveira como ‘corrupção’; encara-a, como Varrão e Dante, como algo 
natural da língua, isto é, algo intrínseco à sua essência.(COSERIU, 2000, p. 58)  
 

Certo é que, mesmo diante as discordâncias, para ambos os polígrafos, será a 

língua pátria sempre cogitada como filha do latim, tendo dele herdado um legado 

que de maneira alguma pode ser desconsiderado. 

 
3 APROXIMAÇÃO 
 

Parece que o fato de pertencerem a um mesmo contexto histórico e 

participarem de uma mesma vertente em que constava como prioridade o enfoque 

do vernáculo já contribui, em parte, para a consonância entre dois dos gramáticos 

apontados como precursores de uma linha que preconizava a fixação da norma a 

partir da nova realidade afigurada pela chegada do Renascimento. Ainda que de 

forma mais expressiva em um ou em outro, constantes são as similaridades: 
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Obras fundadoras de um trabalho de normativização e de reflexão sobre a língua 
portuguesa, elas já participam de um novo programa intelectual. Em primeiro lugar, 
trata-se de definir um programa, inspirado no já referido tópico de Nebrija, segundo o 
qual a língua deverá acompanhar o império. Fernão de Oliveira é quem melhor o 
apresenta, ao afirmar: ‘Apliquemos o nosso trabalho a nossa língua e gente e ficará 
com maior eternidade a memória dela, e não trabalhemos em língua estrangeira, mas 
apuremos tanto a nossa com boas doutrinas, que sempre a possamos ensinar a muitas 
[gentes] (CURTO, 1993, p. 358) 

 

Nesse espírito, é possível enxergar tanto Barros como Oliveira engajados no 

processo que envolvia um pensar a língua voltado ao seu emprego na conquista, 

na ampliação do império português. Se, por um lado, João de Barros centrou o 

desenvolvimento do seu compêndio no enfoque pedagógico e didático, com uma 

disposição de tópicos gramaticais determinada para facilitar a aprendizagem e 

fixação, pode-se dizer que, em Fernão de Oliveira, esse mesmo propósito existiu, 

porém, firmado através de outros recursos, que não a sistematicidade.  

 

Com efeito, Fernão de Oliveira inicia a sua obra por uma parte preambular (ausente 
da gramática tìpicamente escolar do seu sucessor), em que define a linguagem e 
expende considerações sobre a formação das línguas. Seguem-se algumas páginas 
sobre «o modo de falar dos portugueses» e a formação do reino, parte sem dúvida 
visando a iniciação dos estudantes ultrmarinos à cultura portuguesa. Só depois de se 
referir à origem do nome de Lisboa, Lusitânia, Portugal, de fazer um breve resumo da 
história dos primeiros reinados, de tomar como exemplo a perdurabilidade da glória 
romana devido à imposição da língua aos vencidos, se propõe definir gramática. 
(BARROS, 1971, p. LXXVII) 

 
Ultrapassando esse panorama geral de similitudes, encontram-se também 

traços correspondentes em outros momentos e abordagens, ao longo das duas 

gramáticas. Se considerarmos, por exemplo, a presença de influências estrangeiras 

no português, é possível extrair informações tanto em Barros quanto em Oliveira. 

Há de se esperar, contudo, um maior grau de especificidade por parte do 

primeiro. Fernão se restringe à adequação do que denomina dições alheas ou “ 

aquellas que doutras línguas trazemos à nossa por alghũa necessidade de 

costume, trato, arte ou cousa alghũa novamente trazida à terra.” (OLIVEIRA, 1536, 

p. 121). Em Barros, serão enfocadas as influências estrangeiras ao longo de seu 

compêndio, não necessariamente na Gramática da Língua Portuguesa – “Mais três 

línguas ocorrem citadas na obra de Barros, por ordem de frequência: o vasconço, o 

galego e o cigano.” (BARROS, 1971, p. LII) 
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Com relação às questões da lingua que são discutidas nessas duas obras, 

podem ser consideradas, de acordo com BUESCU (1983, p. 18), em Oliveira: 

  

a. Perda da noção de quantidade vocálica, substituída pela perda de 

qualidade e, em consequência, necessidade de representar 

graficamente os graus de abertura vocálica. 

b.  Abolição de k e tentativa de abolição de qu, substituídos por c. 

c. Distinção de i e de u, semivogais e consoantes; persistência da 

utilização de y. 

  

O quadro observado em Barros, por BUESCU (1983, p. 50) seria: 

 

a. Perda da noção de quantidade e necessidade de notação dos graus de 

abertura vocálica; 

b. Tentativa de abolição de qu, substituído por c e utilização de ç para o som 

sibilante (no século XVI ainda africado): ça, çe, çi, ço, çu; 

c. Distinção de i e u semivogais de j e v.   

 

Como se pode perceber, muito havia em comum na determinação do que se 

podia enxergar como novo quadro vigorante da língua. Dessa forma, nota-se uma 

sintonia de pensamentos por parte desses estudiosos. Não era mesmo de se 

estranhar que muitas idéias fossem compatíveis, curiosamente, pelo fato de 

compartilharem uma amizade, e de, indiretamente, estarem unidos pelo filho de 

João de Barros, aluno de Fernão de Oliveira. É certo que unicamente esse 

argumento não seria suficiente para estabelecer uma relação linear entre os dois 

autores, mas há de ser levado em consideração. Ilustrativamente, permite-se aqui 

a seguinte colocação: 

 
Verifica-se, pois, que, próximos no tempo, os dois primeiros gramáticos portugueses 
assumiram curiosamente, uma posição doutrinária diferente em relação aos 
problemas ortográficos da língua portuguesa. E não só. Ao citar João de Barros três 
vezes ao longo de todo o texto, Fernão de Oliveira refere-se-lhe com singular apreço, 
embora não aderindo totalmente às suas opiniões. O convívio humanístico entre os 
espíritos cultivados da época ressalta notavelmente do texto de Fernão de Oliveira 
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(capítulo XLVII). E é através desse colóquio cultural que se forja e se estabiliza 
gramaticalmente a língua portuguesa. A Gramática de Fernão de Oliveira é um 
testemunho desse momento da história cultural portuguesa. (BUESCU, 1983, p. 22) 
 

Não só entre eles, mas em meio a toda uma gama de gramáticos houve 

sempre a tendência de se adotar muito do que já havia sido exteriorizado em obras 

anteriores. Interessante é pensar que, quanto mais estreitas essas relações traçadas 

entre o novo e a tradição, maior é o crédito atribuído à novidade. O fato de Fernão 

de Oliveira apresentar uma nova configuração, deixando de lado muito do que já 

havia sido citado ou retomado, por vezes, tem tornado sua obra alvo de críticas 

que se fundamentam, principalmente, em uma assistematicidade não condizente 

com as propostas de fixação da língua até então delineadas.  

Ainda que inquietos em relação a muitas questões encaradas como “senso 

comum”, os renascentistas se mantinham lineares nas considerações em torno de 

algumas questões linguísticas, como, por exemplo, a origem da linguagem. Por 

mais que o contexto humanista interferisse no pensamento de maneira a promover 

um afastamento do cânone estabelecido, em alguns pontos, não se fugia à regra. 

Em seu discurso, Fernão de Oliveira já afirmava: 

 

Este só é um meio [a linguagem] que Deus quis dar às almas racionais para se 
poderem comunicar entre si e com o qual, sendo espirituais, são sentidas dos corpos. 
(BUESCU, 1983, p. 188) 
 

Reforça-se, assim, a linguagem enxergada como dádiva atribuída por Deus. 

Em Barros, dá-se continuidade ao espírito bíblico: 

 
Segundo nos éla [a sagráda escritura] demóstra, depois que Deos criou Adam, que foi 
o primeiro hómem, e ô pôs naquele lugár deleitoso, apresentou-lhe todalas cousas que 
pêra ele criára, as quáes Adam conheçeo, e âs chamou per seu nome, que entám 
nòvamente pôs (BUESCU, 1983, p. 189) 

 
E, dessa maneira, se constrói o pensamento linguístico renascentista. Por um 

lado, dispondo de recursos renovadores e sensíveis ao universo nacionalista 

nascente, contudo, de uma ou outra perspectiva, mantendo-se inerte ao sistema. 

Tudo concebível pela necessidade, pela urgência de seu tempo. As mudanças, 

realmente, só se fazem duradouras se ocorridas vagarosamente, conforme o ritmo 

do meio externo. Não seria diferente com a língua portuguesa. 
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O vernáculo entrava em cena, mas, junto a ele, se condicionava um novo 

esquema social, cultural, político. A língua, com certeza, se mostrava viva e 

portadora de muitas possibilidades. Se hoje, muitas são as controvérsias em torno 

das questões linguísticas, maior ainda seriam, em um tempo onde a certeza maior 

era a de que tudo era incerto. Permitamos a Fernão de Oliveira e João de Barros as 

falhas e acertos, as respostas e as perguntas, os “felizes” e “infelizes” 

posicionamentos. Só a partir disso foi possível que outros viessem e se ousassem, 

novamente, a alçar novos vôos, partindo, cada vez mais, de plataformas mais 

altas, por conta do legado que lhes foi deixado. Sejamos sensíveis à tradição, não a 

aceitando, mas sim, refutando-a e, quando possível, reinventando-a.  
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EDIÇÃO E ESTUDO DA PONTUAÇÃO EM UMA OBRA DE GARCIA DE 
RESENDE1 

 
Hérvickton Israel de Oliveira Nascimento 

(IC-CNPq/UFBA/PROHPOR) 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Garcia de Resende (1470-1536) se apresenta como uma das figuras mais 

expoentes no que diz respeito à língua e à literatura portuguesas na passagem da 

Idade Média para a Idade Moderna. Seu feito intelectual mais marcante tenha, 

talvez, sido a compilação do Cancioneiro Geral, em que reúne a produção poética 

portuguesa que vai do século XV até à primeira metade do século XVI. Faz parte 

também do espólio resendiano obras épicas como a Miscelânea, na qual estão 

registrados, de forma rimada, grandes feitos do império português. Fora isso, 

Garcia de Resende compôs, pioneiramente, as Trovas à morte de D. Inês de Castro, 

mulher icônica da Idade Média, contribuindo então para a mitificação dessa 

importante personagem na história de Portugal. 

Além de obras voltadas para o enaltecimento das conquistas e progresso 

portugueses, a produção resendiana é também marcada por uma forte carga de 

moralismo, a qual, segundo Crabbé Rocha (1993, p. 289), “deplora as 

transformações duma sociedade que o espírito de aventura colocara à mercê da 

cobiça, da intriga, do oportunismo e da ostentação de riquezas”. Vale lembrar que 

essa crítica voraz à sociedade portuguesa quinhentista será, de certa forma, uma 

constante na produção literária medieval. Exemplo disso são as cantigas galego-

portuguesas de escárnio e maldizer, da Idade Média, e também da narrativa épica 

camoniana em Os Lusíadas, na qual abre um espaço para criticar as ambições do 

império português, através do famoso episódio do Velho do Restelo.  

                                                
1 Aqui está o fruto do trabalho de um ano de iniciação científica, que teve como orientadores a 
Professora Rosa Virgínia Mattos e Silva e o Professor Américo Venâncio Lopes Machado Filho. 
Agradeço à “Pró Rosa”, como muito carinhosamente alguns de seus alunos a chamam, a 
oportunidade de poder estudar, em sua companhia, a história da língua portuguesa, sobretudo no 
recorte que envolve o século XVI. Nada mais gratificante para mim do que lhe prestar homenagem 
com este primeiro trabalho em uma coletânea  do Grupo PROHPOR.    
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É provavelmente nesse cenário de moralismo e preocupações com os rumos 

da sociedade portuguesa de então que desagua o Breue memorial dos pecados e 

cousas que pertence  a cõfissã, em 1521, impresso depositado na Biblioteca Nacional 

de Lisboa, sob a cota Reservado 91, corolário das manifestações sociais formatadas 

nos fins da Idade Média portuguesa. 

O Breue memorial é uma obra de caráter essencialmente normativo-religioso 

na qual se prescreve todo um ritual a que o pecador deveria atender no momento 

de sua confissão. Entre os muitos pecados contidos na lista do texto resendiano, 

encontram-se os “sete pecados mortais”, conhecidos hoje como os “sete pecados 

capitais”. Sobre isso, diz o historiador medievalista Jacques Le Goff (1994, p. 159) 

que a concepção moral a eles atrelada se elabora lentamente a partir do século V, 

até o século XII. Ademais, consta no Breue memorial uma parte dedicada aos “dez 

mandamentos”, aos “doze frutos do espírito” e às “bem-aventuranças”, todos 

acompanhados de prescrição e orientação de guarda e/ou seguimento estritos.  

Como bom moralista, Garcia de Resende incentiva o ato da confissão como 

um meio de expurgação e, consequentemente, de regeneração do indivíduo 

perante à sociedade e à Igreja. Assim, o pecador se coloca diante de uma poderosa 

autoridade capaz de absolver todos os atos que viessem em desalinho ao que a 

Igreja pregava. Segundo Michel Foucault (1988), no seu livro História da 

sexualidade: 

 
Confessa-se – ou se é forçado a confessar. Quando a confissão não é espontânea ou 
imposta por algum imperativo interior, é extorquida; desencavam-na na alma ou 
arrancam-na ao corpo. A partir da Idade Média, a tortura a acompanha como uma 
sombra, e a sustenta quando ela se esquiva: gêmeos sinistros. Tanto a ternura mais 
desarmada quanto os mais sangrentos poderes têm necessidade de confissões. O 
homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente. (p. 59) 

 

Para o citado autor, o ocidente se tornou uma sociedade “singularmente 

confessanda”. No texto de Garcia de Resende, vê-se tanto uma lista de pecados 

contra “a natura”, ou seja, pecados que desobedecem o curso natural dos 

desenvolvimentos “moral” e “sexual” do homem, quanto, por exemplo, a prática 

do onanismo, como passagens de prescrição que ditam a maneira que o confessor 

irá se confessar. 



 54 

Com base nessa obra confessionária pretende-se apresentar as características 

do seu sistema pontuacional, muito condicionado pelos ditames da Idade Média, 

assim como discutir o processo de edição que precedeu a essa análise. 

 
O BREUE MEMORIAL E A EDIÇÃO CONSERVADORA 

 
Para se conhecer a história de uma língua, tanto seus fatores de constituição 

internos, como externos, faz-se necessário, como sugere Ivo Castro (2006, p. 78), o 

uso de dois métodos conjecturais. O primeiro consiste na “reconstrução dos 

estados passados, baseada na comparação entre variedades modernas, deles 

geneticamente derivadas”. O segundo diz respeito à “exploração de fontes escritas 

produzidas na época que é objecto de atenção”. Assim, diferentemente do estudo 

da língua em tempo aparente, na qual se tem à disposição falantes vivos, o estudo 

da língua em tempo real não dispõe, obviamente, desses falantes, sendo então 

necessária e indispensável ao pesquisador a análise da documentação 

remanescente do período que se pretende estudar (MATTOS E SILVA, 1991). 

Porém, como assinala Mattos e Silva (2008, p. 51), nem sempre será possível 

ter acesso direto à documentação guardada nas bibliotecas, sendo então necessário 

recorrer a edições paleográficas ou edições críticas. As primeiras apresentam 

quase nenhuma interferência por parte do editor, porém as edições críticas exibem 

mais intervenções, por isso conferem algumas reservas, por parte dos linguistas, 

no que tange a estudos nos níveis de análise fonético e fonológico. 

Como se sabe, ao longo dos anos, diversos documentos têm sido descobertos 

nas bibliotecas e arquivos portugueses, tanto literários como não-literários. Esses 

documentos, sobretudo aqueles em prosa não-literária, trazem ao linguista e/ou 

ao filólogo fatos linguísticos que poderão ser sistematizados com vistas a uma 

caracterização do português na sua trajetória de constituição. O Breue memorial dos 

pecados e cousas que pertence  a cõfissã situa-se no final do período arcaico da língua 

portuguesa e só conheceu apenas uma edição, publicada em 1980, por Joaquim 

Bragança. 

Com vistas a um estudo que privilegiasse manter algumas das características 

paleográficas do texto, a fim de que fosse feito um estudo sobre as estratégias 
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pontuacionais no documento em questão, optou-se por uma edição conservadora 

de compromisso. Essa edição, embora mantenha vários índices originais da obra, 

interfere em alguns pontos que não prejudiquem a integridade do fenômeno que 

se objetiva estudar. Nesse sentido, optou-se por manter o número de linhas dos 

fólios, as abreviaturas foram desdobradas e indicadas em itálico, as letras 

tironianas foram substituídas pelas suas correspondentes no alfabeto e as 

descrições da letrina e das letras capitulares encontram-se em notas-de-rodapé. 

Segue abaixo o fac-simile do fólio 2v, bem como o resultado de sua transcrição, 

seguindo os critérios aqui apresentados. 

 

Fac-simile do folio 2v, do Breue memorial 

P2Rimeiramente que sam e o 
estado em que viuo: se nelle vso 
como deuo e he rezam. prinçipal 
mente os que tem cura dalmas / o 
cuydado e delijençia que tem em 
enssynar e correger seus suditos: 
e olhar pollas cousas da ygreja. 
e como despendem os bees della. 
E perque maneira ouueram o be // 
nefiçio que tem. E os que tem mã 
do jurdiçam se olham pollo pouo 
e proueyto comuu como deue de 
fazer ou se lhe dã a pressoões delles 
ou se lhe tomã o seu. E os da justi // 
ça se ha fazem verdadeiramete co 
mo deuem ou se deixam de fazer 
por amor ou odio ou temor ou co // 
biça: ou piedade: ou se cõ yra e ri // 
gor dã mais asperas senteças do que 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
                                                
2 Letrina “P”, na cor dourada, de fundo vermelho, ornada com filigranas e antenas douradas, 
ocupando as linhas 01 e 02. 
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A PONTUAÇÃO NO BREUE MEMORIAL 
 

O Breue memorial apresenta 429 ocorrências de sinais de pontuação. Dessas, 

304 apresentam-se na forma do ponto moderno [ . ], 40 se parecem com o sinal de 

dois pontos [ : ], 49 obedecem ao traçado de uma barra inclinada à direita [ / ], e, 

por fim, há a ocorrência de 36 caldeirões medievais que, como se sabe, é um sinal 

característico da escrita da Idade Média portuguesa e servia para indicar “o início 

do parágrafo, proposição, estrofe ou parte do texto”, segundo Martins (1996, p. 

25). 

Desses sinais, o ponto [ . ] é o mais complexo de todos, pois, desde a língua 

latina até o latim tardio, passando pelo português arcaico e chegando até o 

moderno, sofre mudanças no que diz respeito à sua função. Denominando o 

referido sinal de colon, Rosa (1994) afirma que juntamente com o que vem chamar 

de comma [ : ] “indicavam diferentes graus de coesão textual na gramática do latim 

tardio” (p. 111) e que, mais tarde, “tiveram seu valor alterado, quando transferidos 

para o português”. Esse valor, citado pela autora, diria respeito a um contínuo de 

graus de coesão textual, dos quais, na passagem do latim para o português, em seu 

corpus de análise, a comma indicaria um grau maior de coesão em relação ao colon. 

Fato curioso é que, para Parkes (1993), o ponto [ . ] seria apresentado com o 

nome de comma, e o colon indicará uma disjunção de sentido menor, no momento 

em que fosse necessária uma pausa. O colon apresentar-se-ia sob a forma de dois 

pontos [ : ] e seria usado para indicar uma pausa após a comma. Essa aparente 

“confusão” quanto às formas de representação e funções textuais do ponto [ . ] e 

dos dois pontos [ : ] elucidam quão complexo é o sistema de pontuação da língua 

latina, que, mais tarde, a língua portuguesa escrita iria herdar e se complexificar 

ainda mais. 

Uma forma de resolver parcialmente a questão discutida acima é denominar 

o ponto [ . ] de punctus. Essa foi a terminologia adotada por Machado Filho (2004) 

em seu trabalho sobre a pontuação em manuscritos medievais portugueses. Veja-

se que o sistema pontuacional da língua portuguesa foi herdado da gramática 

latina, a exemplo do punctus, que, segundo Núnez Contreras, em seu Manual de 
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Paleografía (1994, p. 161), surge no século II. Observe-se o comportamento desse 

sinal nos fragmentos abaixo: 

 
Breue memorial dos pecados 
e cousas q 
ue pertençe ha cõfissã 
hordenado por Garçia de resede 
fidalguo da casa del Rei nosso 
senhor. (...) [ F1r] 
DIguo minha culpa a Deus e a 
santa maria e a vos padre de  
nam vijr a este sancto sacrameto 
da cõfissam / com aquella contriçã 
e door de meus pecados. assy co / 
mo ouue deleytaçam em os fazer 
e cuydar por minha culpa. (...) [F1v] 

 

Encontra-se, nos fragmentos acima, o punctus, tanto usado para indicar final 

de sentença, como para indicar fronteira de uma subordinação. Ademais, estão 

presentes, no último fragmento, barras inclinadas à direita, que, de fato, se referem 

às vírgulas suspensivas, sinais que eram utilizados para indicar uma pausa mais 

breve no texto e extremamente frequentes nos textos medievais portugueses. 

Segundo Parkes (1993, p. 307), em algumas cópias dos séculos XIV, XV e XVI, as 

vírgulas suspensivas eram até usadas para indicar todas as pausas, só não a pausa 

final, cuja marcação, quase sempre, era de função do punctus. Machado Filho 

(2004) chega a cogitar que as vírgulas suspensivas foram progressivamente 

substituídas pelo ponto antes de minúscula.  Alguns desses sinais não encontram 

qualquer correspondência com o hábito pontuacional contemporâneo, 

comprovando-se assim mais uma funcionalidade para o sistema do período da 

escrita medieval portuguesa: a marcação de elementos prosódicos. Abaixo se pode 

observar mais um exemplo de uso das vírgulas suspensivas, nesse caso, separando 

um sintagma nominal: 

 
(...) E os fidalguos caualey // 
ros e comedadores como cu prem 
e guardã o que deue  e suas regras 
e cõstituyções dellas: e tãbem os 
relegiosos / ecclesiasticos: casados (...) [F 3r] 
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O fragmento acima apresenta um outro tipo de sinal detectado no texto 

resendiano, isto é, a comma, que, na 4ª linha, não apresenta correspondência 

alguma com o hábito pontuacional contemporâneo e diferentemente de outra 

ocorrência na 5ª linha, onde é usado para separar um sintagma nominal, pode ser 

substituído pela vírgula atual. Outras ocorrências de comma podem ser 

identificadas nos fragmentos abaixo: 

 
(...) E os fidalguos caualey // 
ros e comedadores como cu prem 
e guardã o que deue  e suas regras 
e cõstituyções dellas: e tãbem os 
relegiosos / ecclesiasticos: casados (...) [F 3r] 
(...) Se tenho nele fyrme  
fee e esperança: ou se descõfiey da  
sua misericordia (...) [F 5r] 
(...) Se hõrro meus 
padres esprituais e os prelados: 
e cousas da ygreja: e os que nos de // 
fende e mante em justiça (...) [F 6v] 

 
No exemplo do fólio 5r, o mesmo sinal serve de fronteira para separar uma 

oração coordenada alternativa. E, no exemplo do fólio 6v, a comma é usada na 

fronteira de uma oração coordenada aditiva, não tendo nenhuma correspondência 

com qualquer outro sinal da língua escrita contemporânea. Importante lembrar 

que as barras duplas inclinadas à direita, no fragmento acima, não têm o mesmo 

valor funcional das vírgulas suspensivas, comportando-se dessa maneira como um 

sinal de separação de vocábulo. 

Encontrado de forma profusa no documento analisado e presente desde a 

primeira fase nos documentos do período arcaico, ou como prefere alguns autores, 

português medieval, o caldeirão [ ¶ ] ocorre 36 vezes. Importante lembrar da 

função desse sinal de marcar, segundo Martins (1996, p. 25), “o início do 

parágrafo, proposição, estrofe ou parte do texto”. Segundo a autora (1996, p. 20), a 

sinalização do início dos parágrafos “irá tirar importância ao sinal de fim” de 

texto. Antes, o caldeirão medieval era representado pela letra gama maiúscula, ou 

pela letra K, ou “escrevendo a primeira letra de tamanho maior, de modo a que 

sobressaísse sobre as restantes”. Véronique Dahlet (2006) afirma que 
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a história da paragrafação é exemplar, pois mostra as determinações que regem sua 
função, que é diretamente ligada às condições concretas de leitura. Essas condições 
concretas explicam a razão pela qual o parágrafo é o primeiro sinal de pontuação que 
apareceu nos textos, pois a ordem tabular, isto é, a introdução de marcas divisórias da 
escrita que permitiam ao escriba ou ao leitor referir-se diretamente a blocos textuais 
sem obrigação de retomar o texto desde seu início, respondia a uma necessidade 
prioritária em relação à segmentação de unidades textuais menores, seja a unidade 
frasal, ou interna à frase. (p. 290) 
 

Mais adiante, a autora irá falar da importância da alínea, que é o espaço em 

branco, que irá também ter a função de marcar o parágrafo, substituindo assim o 

caldeirão pelo espaço em branco. Explica então Dahlet (p. 292) que “essa 

transformação decisiva, consiste, a meu ver, na consagração da auto-suficiência da 

escrita a remeter a si mesma e a estruturar seus conteúdos sem outro recurso”.  

Esse recurso seria o branco. Vê-se assim o caráter mutacional da escrita, que 

atende, como materialização do texto, às mudanças que decorrem das 

transformações sociais, isto é, a imprensa irá reconfigurar muitos pontos 

relacionados à língua escrita, como é o caso da substituição do caldeirão medieval 

[ ¶ ] e de outros meios gráficos que marcavam o parágrafo pela alínea, o espaço 

em branco.  

No Breue memorial, o caldeirão nunca ocorre antes de maiúsculas e nunca 

antes de letras capitulares ou no interior do corpo do texto, o que demonstra a sua 

importância como um marcador de mudança de tema.  

Não tão antigos como o caldeirão medieval, conquanto bastante recorrentes 

no documento, usados inicialmente para indicar o fim de um parágrafo ou 

sentença, os sinais de fim de texto (SFT) se fazem presentes com 89 ocorrências. 

Esses sinais foram estudados por Martins (1996) em um corpus constituído por 

documentos dos séculos XIV e XV. Segundo a autora, “o primeiro sinal dos 

manuscritos é uma espécie de 7. Depois serão outras figuras compósitas”, ou seja, 

a pluralidade de formas e cores serão características bem específicas dos SFT. No 

Breue memorial esse sinal apresenta-se sob a forma de traçados retos horizontais, 

por vezes preenchidos com tons diferentes dos que os delineiam, podendo ter as 

cores verde e dourado; azul e dourado; vermelho e dourado; azul e vermelho; 

verde; dourado e verde seguido de dourado e azul; dourado e verde seguido de 

vermelho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pretendeu-se nas linhas acima apresentar uma brevíssima síntese do trabalho 

de um ano de iniciação científica, cujo corpus é de autoria de uma expoente figura 

do final do período arcaico da língua portuguesa, Garcia de Resende. Espera-se 

então que este trabalho tenha contribuído, ainda que infimamente, para o 

conhecimento de algum aspecto da sociedade portuguesa da virada da Idade 

Média para a Era Renascentista. Principalmente no que concerne aos mecanismos 

de escrita, pelos quais o poder e a repreensão se materializavam pela Igreja a seus 

fiéis, especialmente para o conhecimento do português quinhentista, no que diz 

respeito aos usos pontuacionais empregados naquela época, 1521, onde a 

sistematização e prescrição metalinguísticas estavam quase por acontecer através 

da Gramática da linguagem portuguesa (1536), de Fernão de Oliveira, e da Gramática 

da língua portuguesa (1540), de João de Barros.  
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O PASSADO LINGUÍSTICO INDÍGENA E AS LÍNGUAS GERAIS ENTRE O 
RIO DE JANEIRO E O PIAUÍ: BUSCA POR DOCUMENTOS NO ARQUIVO 

HISTÓRICO ULTRAMARINO ENTRE 1758 E 1794 
 

Wagner Carvalho de Argolo Nobre 
(PPGLL – UFBA/PROHPOR/CAPES) 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O trabalho que se segue visa à apresentação dos três desdobramentos 

pretendidos com a prospecção no Arquivo Histórico Ultramarino (de agora em 

diante, AHU), que está sendo feita, desde o início de 2008, por nós, integrantes do 

Programa para a História da Língua Portuguesa (de agora em diante, PROHPOR), 

coordenado pela Professora Doutora Rosa Virgínia Mattos e Silva, sendo que o 

primeiro desdobramento será condição para que se chegue ao segundo, assim como 

este será condição para que se chegue ao terceiro, que, além de ser o último 

desdobramento, é o objetivo principal da pesquisa. O acervo do AHU constitui-se em 

um conjunto de solicitações de nobres ou pessoas comuns, dirigidas ao Rei de 

Portugal, através do Conselho Ultramarino, da Secretaria de Estado da Marinha e 

Ultramar e do Ministério do Ultramar, e engloba os mais variados tipos de 

documentos: desde queixas geradas por simples rixas pessoais entre párocos, ao 

pedido de aposentadoria do conhecido Mestre Luís dos Santos Vilhena, com uma 

extensa gama de temas entre esses dois extremos (adiante, serão expostas 

informações mais detalhadas sobre o AHU). É justamente essa grande variedade que 

nos abre a perspectiva de encontrar documentos que sejam importantes para a 

reconstrução da história linguística do Brasil Colonial. Assim, com a prospecção no 

acervo do AHU relativo à Bahia, de 1604 a 1828, pretende-se: 1) realizar a elaboração 

de um Catálogo de documentos para a reconstrução da história linguística do Brasil Colonial 

(já em andamento); 2) promover a reconstrução da História da penetração das populações 

indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita1; e 3) levar a termo o esclarecimento – no 

                                                
1 Esses problemas dizem respeito a um projeto mais amplo, intitulado Reconstruindo a história da 
penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita, relativo à Bahia, Pará, 
Maranhão e São Paulo, que vem sendo implementado pela Professora Doutora Tânia Conceição 
Freire Lobo, da Universidade Federal da Bahia, e a quem agradeço pela valiosa orientação e leitura 
crítica deste texto.  
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que se refere às línguas gerais – do passado linguístico dos índios pertencentes à região 

costeira situada entre o Rio de Janeiro e o Piauí. Para a concretização deste terceiro e mais 

importante desdobramento, nos utilizaremos da hipótese levantada por Lobo, 

Machado Filho e Mattos e Silva de que línguas gerais possivelmente eram faladas no 

território costeiro compreendido entre o Rio de Janeiro e o Piauí, indo de encontro à 

posição de Aryon Rodrigues, que afirma não ter havido condições sociolinguísticas 

para a formação de línguas gerais nessa área, pois a investigação dessa hipótese e sua 

possível confirmação já se constituiria em um grande avanço em direção ao objetivo 

principal de nossa pesquisa. 

 
O TRABALHO A SER FEITO 
 

Para que tenhamos a noção exata da importância dos documentos que podem 

ser encontrados no AHU, vejamos o que diz um dos trechos da apresentação do 

mesmo, que pode ser encontrado em seu site oficial (ver referências): 

 
O Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) tem a sua documentação organizada em três 
fundos principais: o Conselho Ultramarino (séc. XVI a 1833), a Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar (séc. XVI - 1910) e o Ministério do Ultramar (1911-1975). Esta 
classificação tem em conta a diferenciada organização administrativa e documental 
das instituições que geriram o antigo império colonial: o Antigo Regime, a Monarquia 
Constitucional e a República. No seu conjunto, estes fundos encerram a memória 
histórica de Portugal e dos países ou regiões com os quais manteve relações de 
domínio ou de vizinhança. 
A documentação, instalada em cerca de 15 km de prateleiras, é constituída por 
documentos avulsos, códices e livros de registo, cartografia e iconografia. O AHU 
possui, também, uma importante colecção de diapositivos, de negativos, de 
fotografias em papel e vidro e de postais ilustrados. 
Existem outros fundos como o do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, do Banco 
Nacional Ultramarino, da Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, de alguns governos 
coloniais e, ainda, de colecções particulares. 
O acervo documental do AHU, que constitui a memória de cinco séculos de Portugal 
no Mundo, é extremamente rico e de um valor incalculável pela diversidade da sua 
temática.  

 
Essa riqueza, tanto em termos de espécie de documentos, quanto em termos de 

variedade de aspectos dessas espécies de documentos, pode ser verificada, como 

vimos acima, pela quantidade de temas abordados. Assim, no AHU, podemos 

encontrar informações relativas à legislação para a administração dos territórios; aos 

levantamentos geográficos e topográficos; à colonização, povoamento e concessão de terrenos; 

ao progresso científico; à demarcação de fronteiras; à defesa dos territórios; à construção de 
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obras públicas, religiosas e civis; à exploração de recursos naturais e explorações agrícolas; a 

exposições coloniais; a explorações marítimas, terrestres e missões científicas; ao ensino e 

evangelização; à saúde e saneamento; às relações de guerra; às relações diplomáticas e 

consulares; e a aspectos etnográficos sobre a terra, seus habitantes e sua cultura. 

 Como não seria possível pesquisar, de uma só vez, os documentos do AHU 

relativos ao Brasil inteiro, optamos por começar, obviamente, pela pesquisa dos 

documentos que dizem respeito à Bahia, por ser, em primeiro lugar, o estado ao qual 

pertencemos e onde vivemos e, em segundo, por ser o estado onde teve origem e atua 

com grande produção científica o PROHPOR.  

Felizmente, ainda no início da prospecção no AHU, já fomos congratulados 

com o achado de um documento de extrema relevância para o objetivo final de nossa 

pesquisa, o que vale dizer, o esclarecimento – no que se refere às línguas gerais – do 

passado linguístico dos índios pertencentes à região costeira situada entre o Rio de Janeiro e o 

Piauí: 

 
10186-  1758, Dezembro, 9, Bahia 

CONSULTA do Conselho Ultramarino  ao  rei   D. José  sobre os  requerimentos dos 
índios  moradores    da    vila    da    Nova   Abrantes   solicitando professores, ajuda   de   
custo   para vestuário, funcionários  administrativos  e  judiciários,  reformas  de  an- 
tigos prédios jesuíticos, etc.  
Anexo: consulta (2ª via). 
AHU-Baía, cx. 146, doc. 40; cx. 147, doc. 85 
AHU_ACL_CU_005, Cx. 138, D. 10675.  

 
A reconstrução da História da penetração das populações indígenas brasileiras no 

mundo da cultura escrita – na qual está inserido o objetivo principal de nossa pesquisa, 

já ressaltado acima – é um projeto coordenado pela Professora Doutora Tânia 

Conceição Freire Lobo, e será o segundo desdobramento resultante da produção de 

um Catálogo de documentos para a reconstrução da história linguística do Brasil Colonial.  

 Como pudemos observar no resumo do documento transcrito acima, trata-se 

de uma solicitação na qual os índios da Vila da Nova Abrantes, atual Vila de 

Abrantes, situada no Recôncavo Baiano pedem professores, vestuário, funcionários 

administrativos e reformas de antigos prédios jesuíticos. Nesse sentido, para que 

possamos mensurar com maior precisão o que o documento pode nos informar, 

torna-se necessário algum esclarecimento sobre o contexto histórico no qual o 
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documento se encontra, pois os fatos históricos são, sempre, resultado do contexto no 

qual estão inseridos. Assim, não poderíamos deixar de levar em conta o fato de que, 

justamente no ano em que foi feita a solicitação dos índios, pedindo professores, 

vestuário, funcionários administrativos e reformas de antigos prédios jesuíticos, 

havia acabado de entrar em vigor o “Directorio, que se deve observar nas povoações 

dos índios do Pará, e Maranhão em quanto Sua Magestade não mandar o contrário”, 

elaborado por Sebastião José de Carvalho e Melo, o conhecido Marquês de Pombal, 

documento este que, apesar de, em seu título, referir-se especificamente ao Pará e 

Maranhão, apresentava disposições que efetivamente deveriam atingir todo o Brasil-

Colônia.  

 O “Directorio, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará, e 

Maranhão em quanto Sua Magestade não mandar o contrário” fazia parte de um 

projeto mais amplo do governo português no intuito de fortalecer novamente a 

autoridade régia na Colônia, que, entre 1720 e 1750, havia enfraquecido, obrigando os 

agentes da Coroa, devido a pressões locais, a delegar poderes aos colonos, 

contribuindo, dessa maneira, para a descentralização do poder no Brasil. É 

justamente nesse contexto de descentralização do poder real na Colônia e de 

empenho para novamente centralizá-lo nas mãos do Rei que, entre 1750 e 1777, atua o 

Marquês de Pombal com sua política que ficou conhecida como “Política Pombalina”.  

 
Quanto à Colônia, também nos encontramos em face de duas temporalizações, 
conforme se trate de ritmos administrativos ou econômicos. Os ritmos político-
administrativos seriam assim descritos: uma reação centralizadora, típica do início do 
reinado de D. João V, de 1707 a 1740, como contraponto à política pouco eficaz da 
Coroa, em termos da sua presença na colônia, nas décadas finais do século XVII; um 
progressivo enfraquecimento da autoridade régia na Colônia, entre 1730 e 1750, que 
propicia o enfraquecimento de poderes locais em várias regiões coloniais, a tal ponto 
que suas resistências forçam os agentes da Coroa a retrocessos e compromissos, 
ampliando-se assim a participação, por delegação de poderes, dos “colonos” nas 
administrações locais; a seguir, entre 1750 e 1777, sobre esse quadro de 
“descentralização” projeta-se a “vontade férrea” de Pombal no sentido da 
“centralização” (...). (FALCON, 2000, p. 152-153). 

 
Dessa maneira, empenhado em fortalecer o poder real e, consequentemente, o 

poder do Estado, algumas medidas foram tomadas com esse intento. Dentre essas 

medidas, a que nos interessa é a reforma na educação promovida pelo Marquês.    
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A Europa do século XVIII atravessava o período que ficou conhecido na 

posteridade como Iluminismo, cuja idéia central consistia em estender o 

conhecimento a todas as pessoas e não apenas restringi-lo a um grupo seleto, como 

era praxe até então. Sustentado nas idéias iluministas, Portugal então resolve 

implantar a chamada Reforma Ilustrada, que a Coroa Portuguesa, governada por D. 

José I, desejava levar a cabo não só no espaço europeu, mas em todas as suas 

possessões, inclusive as ultramarinas, no sentido de, no caso do Brasil Colonial, 

“civilizar” os índios, livrando-os dos seus “perniciosos” hábitos, que, segundo o 

próprio Marquês de Pombal, eram praticados com prejuízo do fortalecimento do 

Estado.  

Dentre outros fatores mencionados no Diretório do Marquês de Pombal como 

necessários à civilização dos índios (não nos esquecendo de que, para os 

colonizadores, civilizar significava absorver a sua cultura), transcrevemos logo abaixo 

o que diz respeito ao nosso estudo: 

 
6. Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Naçoens, que 
conquistáraõ novos Domínios, introduzir logo nos Povos conquistados o seu próprio 
idioma, por ser indisputável, que este he um dos meios mais efficazes para desterrar 
dos Póvos rusticos a barbaridade dos seus antigos costumes; e ter mostrado a 
experiência, que ao mesmo passo, que se introduz neles o uso da Língua do Príncipe, 
que os conquistou, se lhes radîca tambem o affecto, a veneração, e a obediência ao 
mesmo Príncipe. Observando pois todas as Naçoens polîdas do Mundo este prudente, 
e sólido systema, nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidáraõ os 
primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da Língua, que chamaráõ geral; 
invençaõ verdadeiramente abominavel, e diabólica, para que privados os Índios de 
todos aquelles meios, que os podiaõ civilizar, permanecessem na rustica, e bárbara 
sujeição, em que até agora se conservávaõ. Para desterrar este perniciosissimo abuso, 
será hum dos principáes cuidados dos Directores, estabelecer nas suas respectivas 
Povoaçoens o uso da Língua Portugueza, naõ consentindo por modo algum, que os 
Meninos, e Meninas, que pertencerem ás Escolas, e todos aquelles Indios, que forem 
capazes de instrucçaõ nesta materia, usem a Língua própria das suas Naçoens, ou da 
chamada geral; mas unicamente da Portugueza, na forma, que Sua Magestade tem 
recomendado em repetidas ordens, que até agora se naõ observáraõ com total ruína 
Espiritual, e Temporal do Estado. (In: ALMEIDA, 1997) 

 

Para tanto, no item 7 desse mesmo Diretório, está decretado que, em todas as 

povoações do reino deverá haver duas escolas públicas, “huma para os Meninos, na 

qual se lhes ensine a Doutrina Christãa, a ler, escrever, e contar”, e “outra para as 

Meninas, na qual, álem de serem instruidas na Doutrina Christãa, se lhes ensinará a 

ler, escrever, fiar, fazer renda, custura, e todos os mais ministérios próprios daquelle 
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sexo.” (1997). Dessa forma, o Diretório se esboça à nossa frente como um valioso 

auxiliar para se chegar à reconstrução da História da penetração das populações indígenas 

brasileiras no mundo da cultura escrita e, através desta, ao esclarecimento – no que se refere 

às línguas gerais – do passado linguístico dos índios pertencentes à região costeira situada 

entre o Rio de Janeiro e o Piauí.   

 De acordo com o que foi exposto até agora, levando em conta o requerimento 

feito pelos índios da Vila da Nova Abrantes, em 1758, e o parágrafo 6 do Diretório do 

Marquês de Pombal, algumas perguntas se tornam inevitáveis para quem deseja 

investigar o passado linguístico, no que se refere às línguas gerais, dos índios que 

habitavam a região costeira já mencionada: se os índios da Vila da Nova Abrantes 

solicitaram professores, seria no intuito de aprenderem a falar a língua portuguesa ou 

apenas aprenderem a escrevê-la? Se o intuito era o de aprenderem a falar o 

português, então que língua esses índios falavam? Seria uma língua geral, à símile dos 

índios aos quais Pombal se referiu quando proibiu o uso de sua língua nativa? 

Pertence a Aryon Rodrigues o conceito, hoje hegemônico, de língua geral, 

segundo o qual seria uma língua de origem indígena, falada, a partir do século XVII, 

principalmente por mestiços de europeus com índios, como podemos ver no texto, de 

sua autoria, chamado “As línguas gerais sul-americanas”: 

 
A expressão língua geral tomou um sentido bem definido no Brasil nos séculos XVII e 
XVIII, quando, tanto em São Paulo como no Maranhão e Pará, passou a designar as 
línguas de origem indígena faladas, nas respectivas províncias, por toda a população 
originada no cruzamento de europeus e índios tupi-guaranis (especificamente os tupis 
em São Paulo e os tupinambás no Maranhão e Pará), à qual foi-se agregando um 
contingente de origem africana e contingentes de vários outros povos indígenas, 
incorporados ao regime colonial, em geral na qualidade de escravos ou de índios de 
missão.  (RODRIGUES, 1996, p. 5). 

 
Ainda nesse texto, Rodrigues argumenta convincentemente a favor de seu 

conceito de língua geral, dizendo que esta não correspondia mais à cultura indígena, 

mas à cultura dos mamelucos que as falavam, e que essa cultura estaria, inclusive, 

mais próxima à dos pais europeus desses mestiços, do que à cultura de suas mães 

índias. Além do mais, afirma, baseado em dados demográficos e históricos, que, na 

área costeira compreendida entre o Rio de Janeiro e o Piauí, não houve condições 

sociolinguísticas para que se formassem línguas gerais, concluindo, assim, que apenas 
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na região Sul, primeiramente, se formou a Língua Geral Paulista (LGP) e, no extremo 

Norte, quase cem anos depois, se formou a Língua Geral Amazônica (LGA).  

No entanto, em pesquisa anterior à nossa, também realizada no âmbito do 

PROHPOR, o pesquisador Permínio Ferreira encontrou, no Arquivo Público do 

Estado da Bahia, um documento de 1794, referente à Vila de Olivença, no sul da 

Bahia – ou seja, dentro da área na qual Aryon Rodrigues afirmou não haver 

condições sociolinguísticas para o surgimento de línguas gerais – no qual Antônio da 

Costa Camelo é requerido no sentido de prover Manuel do Carmo de Jesus no cargo 

de Diretor de Índios, alegando como principal razão para tal o fato “(...) de ser criado 

naquela vila e saber a língua geral de índios para melhor saber ensinar”. (LOBO et 

alii, p. 608). Como se pode ler claramente, o documento faz referência a uma língua 

geral falada na Vila de Olivença. Ora, se Aryon Rodrigues afirma que, no território 

compreendido entre o Rio de Janeiro e o Piauí, não houve condições sociolinguísticas 

para a formação de línguas gerais, então como explicar a referência explícita, constante 

no documento, a uma língua geral falada na Vila de Olivença, no Sul da Bahia? Este 

fato, por sua vez, nos leva a pensar o seguinte: se, na Vila de Olivença, havia uma 

língua geral falada pelos índios, por que não considerar a possibilidade de os índios 

da Vila da Nova Abrantes (caso sua solicitação de professores tenha sido no intuito 

de aprender a língua portuguesa) também serem falantes de uma língua geral? Nesse 

sentido, transcrevemos abaixo o questionamento de Lobo (2008, p. 16): 

 
Vila da Nova Abrantes, Recôncavo da Bahia, 1758: requerimento de índios, solicitando 
professores, reformas de antigos prédios jesuíticos. Vila de Olivença, sul da Bahia, 
1794: requerimento para prover Manuel do Carmo de Jesus no cargo de Diretor de 
Índios, por “ser [ele] criado naquela vila e saber a língua geral de índios para melhor 
saber ensinar” (cf. item 2.1.). Pontas de um mesmo iceberg?  

  
Assim, seria de extrema importância o estudo sociolinguístico do período 

situado em meados do século XVIII, pois foi nele que se iniciou o declínio das línguas 

gerais, que terminaram por perder quase todo o seu espaço para a língua portuguesa, 

hoje hegemônica, considerando como ponto de referência o Diretório do Marquês de 

Pombal, publicado em 1758, que tornou a língua portuguesa oficial e obrigatória. No 

entanto, o referido período do século XVIII deve ser levado em conta, em maior grau, 

para o declínio da LGP, pois a LGA ainda permaneceu hegemônica na região Norte 
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do Brasil por aproximadamente mais cem anos, quando, entre 1835 e 1840, nas 

imediações do rio Amazonas, eclodiu a revolta da Cabanagem, provocando o genocídio 

de grande parte da população falante da LGA. Devido a esse genocídio, com o 

incremento do ciclo da borracha e a necessidade premente de mão-de-obra, foram 

importados grandes contingentes de nordestinos para suprir o vazio de recurso 

humano provocado pelas autoridades responsáveis por sufocar a revolta da 

Cabanagem. Sendo esses contingentes nordestinos compostos por pessoas que falavam 

apenas a língua portuguesa, e sendo esta mesma língua a que foi utilizada nas 

relações comerciais recém surgidas e na navegação que se desenvolveu na região, não 

é de surpreender que o idioma de origem européia tenha passado a ocupar grande 

espaço no cenário linguístico da área onde antes predominava a LGA. Após a 

expansão da língua portuguesa na Amazônia, apenas alguns redutos continuaram a 

fazer uso da LGA, sendo o maior deles o alto rio Negro e seus afluentes. Contudo, até 

mesmo nesse grande reduto, devido às missões dos salesianos, que utilizavam-se da 

prática da segregação – na qual crianças indígenas eram separadas de seus pais para 

que não crescessem sob sua influência cultural – a LGA também perdeu muito do seu 

espaço, pois era o português a língua utilizada por esses missionários. Atualmente, a 

LGA – já com a denominação recente de Nheengatu (que significa “língua boa”) – tem 

uma área de atuação muito restrita na região Norte do Brasil, sendo a cidade de São 

Gabriel da Cachoeira, no rio Negro, o seu principal núcleo de atuação. Com relação à 

influência do Diretório do Marquês de Pombal no processo de expansão da língua 

portuguesa (e de declínio da LGA) na região amazônica, Rodrigues refere-se apenas à 

parte situada ao oriente dessa região como realmente afetada pela legislação 

pombalina (RODRIGUES, 2006, p. 149-150). 

Com relação ao declínio da LGP – que Lorenzo Vitral, em seu texto "Língua 

geral versus língua portuguesa: a influência do ‘processo civilizatório’”, prefere 

denominar de Língua Geral do Sul – este mesmo autor afirma que “é preciso ter 

sempre em mente que os novos padrões civilizados devem ter funcionado como 

preceitos de comportamento ideal, investidos de prestígio social” (2001, p. 311), nos 

levando a concluir que o Marquês de Pombal atingiu seu intento mesmo tendo sido 

educados pelas escolas apenas 2,5% da população masculina livre brasileira: se as 
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escolas não atuaram sobre a maior parte da população como difusoras da língua 

portuguesa, o processo civilizatório se encarregou dessa tarefa, pois, sendo a cultura 

portuguesa a de maior prestígio social e vista como ideal, a população, naturalmente, 

sem precisar do auxílio de escolas, procurou seguir essa cultura-alvo. E seguir essa 

cultura-alvo incluiu falar o português. 

Com a descoberta de ouro e diamantes, no final do século XVII, na região de 

Minas Gerais, essa preocupação em acelerar o processo civilizatório na colônia se 

intensificou sobremaneira, pois, a partir de então, a região mineradora seria alvo dos 

mais variados tipos de aventureiros em busca de riqueza fácil. Esse contexto dava 

margem ao desrespeito às leis, à violência e aos mais variados tipos de excesso. Por 

isso, a implantação de uma ordem institucional nessa área se tornava premente, já 

que o embate entre “civilidade” e “barbárie” se tornara uma das características da 

sociedade mineira do século XVIII. 

Assim, no que concerne à LGP ou Língua Geral do Sul, Vitral considera a 

guerra dos Emboabas como o fator decisivo que impediu a expansão da LGP por outras 

regiões além do Sudeste. Isto porque nessa guerra entre paulistas – que eram vistos 

como selvagens e rústicos – e portugueses – auxiliados por baianos e pernambucanos 

– quem venceu foram os portugueses, chamados pelos paulistas de emboabas. Foi a 

vitória dos emboabas que possibilitou a abertura de Minas Gerais ao processo 

civilizatório de origem européia e implantado no Brasil pelos portugueses. A 

hipótese de Vitral, então, é a seguinte: a vitória dos portugueses na região de Minas 

Gerais possibilitou a implantação de uma ordem institucional na qual se incluía a 

obrigatoriedade do uso do português. Se considerarmos o fato de que, ao longo do 

século XVIII, Minas Gerais se tornou a capitania mais importante da colônia – tendo 

como língua oficial o português – é plausível acreditar que a influência de sua política 

civilizatória tenha, de fato, impedido a expansão da Língua Geral do Sul ou LGP pelo 

resto do Brasil (VITRAL, 2001, p. 304-313). 

Também é necessário frisar a importância da investigação dos motivos que 

levaram à expulsão dos jesuítas em 1759, ou seja, logo após a entrada em vigor do 

Diretório. Essa investigação se justifica por ser a expulsão dos religiosos da 

Companhia de Jesus um divisor de águas na maneira de a Coroa Portuguesa 
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administrar os seus domínios, pois, segundo Lyra (in: CARDOSO, 2001, p. 180), essa 

atitude representa a ruptura do governo português com o pensamento escolástico 

que já vigorava há dois séculos, promovendo, assim, a criação do Estado secular e 

regalista, “dentro de um projeto de reformismo ilustrado de constituição de um vasto 

e poderoso império”. Sobre isso, vejamos o que diz Falcon: 

 
A partir da dominância exercida pelos padres da Companhia de Jesus sobre o sistema 
educacional da Colônia, até 1759, a historiografia tende a fixar um marco divisório, um 
“antes” e um “após”, em torno do qual se alinham os críticos e os defensores das 
reformas. Segundo Laerte Ramos de Carvalho34 o processo de transformação 
pedagógica, que teve seu momento decisivo na expulsão dos jesuítas, insere-se no bojo 
do universo de práticas reformistas tendentes à secularização do ensino e do próprio 
Estado absolutista. (FALCON, 2000, p. 157). 

 

Flexor, em seu texto “Aprender a ler, escrever e contar no Brasil do século 

XVIII”, também trata da expulsão dos jesuítas do Brasil: 

 
Uma Carta, de 26 de janeiro de 1765, contendo as Instruções do então Conde de Oeiras 
[futuro Marquês de Pombal], dirigida ao Vice-Rei de Estado do Brasil, Conde da Cunha, 
esclarecia a finalidade da política urbanizadora lusa. Por ela, a criação de vilas nas 
aldeias dos índios, quanto em outros lugares que fossem tidos como próprios para essas 
fundações, a liberdade dos índios e o desenvolvimento do comércio entre eles seriam o 
melhor meio de resistir aos jesuítas cuja maior força e riqueza, na América, tinha sido o 
domínio completo da civilização dos mesmos índios. (FLEXOR, 1998, p. 98) 

 

Como se pode notar, mesmo que os objetivos finais da Coroa fossem o 

fortalecimento do Estado, ainda assim contribuíram de forma relevante para a 

inserção dos índios brasileiros no mundo da cultura escrita, ou seja, os trechos citados 

de Falcon e Flexor já esboçam para nós um possível caminho para a reconstrução da 

História da penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita, o 

que já representaria atingir metade do caminho a ser percorrido em direção ao nosso 

objetivo primordial: o esclarecimento – no que se refere às línguas gerais – do passado 

linguístico dos índios pertencentes à região costeira situada entre o Rio de Janeiro e o Piauí. 

Porém, não devemos deixar de levar em conta a importância, tão grande 

quanto, de se investigar a história da educação no Brasil, tanto no “período jesuítico” 

em si, de meados do século XVI (1549) a meados do século XVIII (1759) – quando o 

“ensino ficava ao encargo da Companhia de Jesus, instituição religiosa que 

ministrava um ensino básico nas ‘escolas de ler, escrever e contar’” (CARDOSO, 2001, 
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p. 179) –, quanto no período das Aulas Régias em si – que teve início logo após a 

expulsão dos jesuítas de todo o Reino Português – e que se estende de meados do 

século XVIII (1759) a meados do século XIX (1834).   

 Com relação ao primeiro desdobramento de nossa prospecção no AHU, ou 

seja, a elaboração de um Catálogo de documentos para a reconstrução da história linguística 

do Brasil Colonial, enfatizamos que este visa a ser uma fonte útil e profícua para 

veteranos e novos linguistas. Sua utilidade não se limita apenas à pesquisa que já 

vem sendo realizada por nós no intuito de promover a reconstrução da história da 

penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da cultura escrita e, por meio 

desta, o esclarecimento – no que se refere às línguas gerais – do passado linguístico dos índios 

pertencentes à região costeira situada entre o Rio de Janeiro e o Piauí, mas será de grande 

utilidade para outras linhas de pesquisa que, assim como a nossa, também estariam 

inseridas dentro desse projeto mais amplo, o que vale dizer, a elaboração do referido 

catálogo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por fim, é importante frisar que, ao elaborarmos um Catálogo de documentos 

para a reconstrução da história linguística do Brasil Colonial, ao promovermos a 

reconstrução da história da penetração das populações indígenas brasileiras no mundo da 

cultura escrita, e ao levarmos a termo o esclarecimento – no que se refere às línguas gerais – 

do passado linguístico dos índios pertencentes à região costeira situada entre o Rio de Janeiro e 

o Piauí, estaremos contribuindo para um dos quatro grandes campos de pesquisa 

propostos por Mattos e Silva, em seu texto “Idéias para a história do português 

brasileiro” (2004, p. 59-60), qual seja “(a) o campo que se moverá na reconstrução de 

uma história social linguística do Brasil”. Esse campo tem como base de informações 

a história social do Brasil e, para o seu desenvolvimento, o historiador da língua terá 

de trabalhar em conjunto com o historiador propriamente dito. Mattos e Silva prevê 

duas vertentes dentro desse campo: uma, que se confunde com a primeira das quatro 

vias de pesquisa propostas por Antônio Houaiss em seu ensaio “O Português no 

Brasil”, e que se constitui no “levantamento exaustivo de depoimentos diretos e 

indiretos sobre todos os processos linguageiros havidos a partir (e mesmo antes, para 
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os indígenas e negros) dos inícios da colonização”. Nesse sentido, é necessário 

estudar a fundo a demografia histórica, relacionando-a com fatores linguísticos. A 

segunda vertente, que se confunde com outra via de pesquisa proposta por Houaiss 

(a quarta via), e na qual está inserida a nossa pesquisa, seria a reconstrução da 

história da penetração da língua escrita no Brasil, que Mattos e Silva chama de 

história da escolarização. 

 Assim, esperamos, com essa pesquisa que já estamos realizando, transformar 

“proposições tentativas” – e agora fazemos uso das palavras de Mattos e Silva – em 

“construção sólida”, preenchendo senão todos, o que seria uma grande pretensão – e 

agora fazemos uso das palavras de Antônio Houaiss –, pelo menos alguns dos 

“requisitos da pesquisa e conhecimento com que se possa elaborar uma história da 

língua portuguesa no Brasil” (...) (apud LOBO, 2008, p. 1). Que não os decepcionemos. 
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ESCOLA PRIMÁRIA E PADRONIZAÇÃO LINGUÍSTICA NA BAHIA NA 
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX1 

 
Noemi Pereira de Santana 

(PPGLL – UFBA/PROHPOR) 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Resultado de fatores históricos e sociais, a realidade linguística brasileira se 

apresenta, segundo Lucchesi (2002), plural e polarizada em dois sistemas. Um 

deles, denominado de normas cultas, é constituído das regularidades de usos dos 

falantes escolarizados, que foram expostos à sistematização pela escola; o outro, 

denominado de normas vernáculas ou populares, é identificado a partir das 

regularidades de usos adquiridos de maneira espontânea, pela oralidade, por 

falantes que não têm histórico escolar. Classificar esses pólos, entretanto, não 

significa considerá-los estanques; pesquisas têm revelado que entre eles perpassa 

um continuum dialetal. A configuração desses sistemas apresenta, em suas origens, 

aspectos relacionados à própria constituição da sociedade brasileira. Por isso é 

que, para se compreender a configuração do português brasileiro, Mattos e Silva 

(2004a) propõe, como um dos campos de investigação, a reconstrução da história 

social linguística do Brasil. Para tanto, expõe duas vertentes a serem seguidas. A 

primeira abordaria aspectos relacionados à ocupação territorial e à distribuição 

demográfica. A segunda trataria da reconstrução da história da escolarização no 

Brasil.  

 Este trabalho propõe verificar, então, em que medida o processo de 

escolarização na Bahia, na segunda metade do século XIX, contribuiu na 

constituição das normas cultas do português brasileiro, considerando, por um 

lado, a escola como instituição social difusora da padronização da língua, e, por 

outro, o número de indivíduos que teve acesso à instrução pública na Bahia, nesse 

período, bem como a formação dos professores.  

                                                
1 Este artigo é fruto de pesquisa realizada por ocasião do Curso de Mestrado em Letras e 
Linguística, na Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Profa Dra Emília Helena Portella 
Monteiro de Souza, que resultou na dissertação intitulada Escolarização na Bahia na transição império-
república e a constituição da norma culta do português brasileiro, defendida em 2007. 
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 A escolha da segunda metade do século XIX deu-se por dois motivos. 

Primeiro, porque o século XIX foi marcado pelo ideal de educação para todos, 

principalmente na sua segunda metade, quando o Estado se empenhou em 

difundir as primeiras letras entre os segmentos populares. Segundo, porque esse 

foi o momento, também, da padronização linguística no Brasil. Nesse período, foi 

delineando-se um padrão de língua nacional, em função da difusão e 

sedimentação da cultura escrita. Mattos e Silva (2004b) enfatiza que, ao longo do 

século XIX, entrou 

 
[...] no cenário linguístico brasileiro [...] um elemento novo que [foi] a normativização 
linguística explicitada, coercitiva, que, até então, só atingiria raros, sobrepondo-se às 
normas linguísticas consensuais dos diversos grupos sociais que constituíam e 
constituem a sociedade brasileira. (MATTOS E SILVA, 2004b, p. 134). 

 
Intensificou-se o processo de escolarização e, consequentemente, de 

padronização linguística. Mas como identificar em que medida a escola garantiu a 

difusão de uma norma considerada padrão?2 

 Para investigar esse fenômeno, considerou-se, em primeiro lugar, o aporte 

teórico da Sociolinguística, que institui o nível de escolaridade como um dos 

fatores sociais relacionados à configuração das normas. Se considerarmos que, 

conforme a Sociolinguística propõe, os usos linguísticos respectivos aos falantes 

cultos resultam da internalização de regras a partir da exposição desses falantes à 

sistematização da língua na escola, torna-se fundamental, então, identificar o 

número dos falantes que tiveram contato com esse conjunto de regras 

apresentadas de maneira sistematizada e verificar se isso foi significativo, do 

ponto de vista demográfico.  

 Para se compreender o processo de escolarização no período em foco, foram 

levantados dados oficiais e não-oficiais no intuito de se fazer uma leitura da 

história da forma mais próxima possível do cotidiano da realidade investigada, 

conforme orientações metodológicas da História, mais especificamente da Nova 

                                                
2 Uma distinção clara e sucinta entre norma padrão e normas cultas, de acordo com o que se 
concebe neste trabalho, é a proposta por Lobo e Lucchesi (1998), quando afirmam que “[a norma-
padrão] reuniria as formas contidas e prescritas pelas gramáticas normativas, enquanto que a 
[norma culta] conteria as formas efetivamente depreendidas da fala dos segmentos plenamente 
escolarizados.” 
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História. Uma das fontes fundamentais foram os Relatórios da Instrução Pública, 

bem como as Falas dos Presidentes da Província da Bahia, que permitiram 

levantar as informações sobre o número de escolas e sobre os índices de matrícula 

e de frequência de alunos. Nas críticas e sugestões expressas nas Falas e nos 

Relatórios, foi possível, também, perceber, também, os limites da instrução pública 

no período em questão. Como suporte para a leitura dos documentos localizados 

nos arquivos públicos da Bahia3, foram consultadas publicações a respeito da 

História da Educação na Bahia; e a participação em alguns cursos sobre o assunto 

permitiu interpretar os dados e as informações levantadas. Pela dificuldade no 

acesso aos dados sobre as escolas particulares, religiosas e filantrópicas, 

denunciada, inclusive, pelos próprios diretores de instrução pública, este trabalho 

aborda exclusivamente as escolas públicas. 

 Elucidar a escolarização na Bahia e a formação do português brasileiro só é 

possível por partes. Segue, então, uma parte de sua vasta história. 

 
1 PADRONIZAÇÃO LINGUÍSTICA 
 
 No século XIX, segundo Pagotto (1998), a norma culta em Portugal foi se 

configurando, a partir de alguns usos do português falado. Isso se deu porque, no 

momento em que o romantismo literário se popularizou por meio da imprensa, e a 

burguesia emergente se constituiu como o novo público leitor, o escritor buscou 

alcançar esse público, que já não usava as formas clássicas da língua.  Nessa 

direção, foi estabelecendo-se a nova norma culta portuguesa. Explica Pagotto 

(1998) que, no Brasil, diferentemente do que ocorreu em Portugal, foram interesses 

políticos das elites em relação ao projeto de formação da nação, fundamentados no 

discurso científico difundido à época, que deram voz a um ideal de nacionalidade. 

Ideal, porque, segundo o autor, essa voz correspondeu apenas ao desejo de uma 

pequena parcela da sociedade brasileira, cujo projeto político visava a formar uma 

nação centrada no elemento branco e pautada em valores europeus, negando, 

dessa forma, a mestiçagem própria do seu povo. 

                                                
3 Arquivo Público do Estado da Bahia, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Centro de 
Documentação e Informação Cultural sobre a Bahia – Fundação Clemente Mariani e Biblioteca 
Central do Estado da Bahia. 
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 Isso parecia uma contradição, haja vista o movimento de independência em 

relação a Portugal. De acordo com Faraco (2008), mesmo querendo independência 

política, a elite brasileira tentava se manter, culturalmente, idêntica à europeia, 

pois acreditava que, assim, se diferenciaria dos demais segmentos sociais 

brasileiros, e alcançaria a civilização. Nesse sentido, a elite letrada rejeitava os usos 

linguísticos que diferenciavam os brasileiros dos portugueses. De acordo com 

Faraco (2008), 

 
A codificação que se fez aqui, na segunda metade do século XIX, não tomou a norma culta 
[...] brasileira de então como referência. Bem ao contrário: a elite letrada conservadora se 
empenhou em fixar como nosso padrão um certo modelo lusitano de escrita praticado por 
alguns escritores portugueses do romantismo. (FARACO, 2008, p. 80). 

 
 Nesse sentido, ao analisar aspectos socioculturais e linguísticos do século 

XIX, Mattos e Silva (2004a) ressalta a difusão dessa norma padrão, em decorrência 

da escolarização – especialmente no final do século, que, com a abolição da 

escravatura, passou a contemplar, ainda que timidamente, africanos e 

afrodescendentes, portanto um número maior de indivíduos da sociedade 

brasileira de então – e do surgimento, nessa mesma época, de gramáticos 

normativistas brasileiros (cf. MATTOS E SILVA, 2004b). 

 Uma hipótese que orientou esta pesquisa foi que, embora a padronização 

linguística houvesse sido implementada, ela não foi bem sucedida. Mas o que 

pode ter comprometido o projeto da elite brasileira? Uma explicação diz respeito à 

escolarização. Uma das instituições sociais que ficaram encarregadas dessa 

empreitada, naquele momento, foi a escola, porém apenas uma ínfima parcela da 

população a ela teve acesso, assim mesmo de forma precária, conforme foi 

possível verificar nas fontes levantadas.4 

 Diante do exposto, surgem, então, as seguintes questões: Qual a base de 

constituição da norma-padrão brasileira na segunda metade do século XIX? Que 

população, nesse período, tinha acesso à escola? 

 
  
                                                
4 “[...] A iniciação dos indivíduos na cultura letrada se fazia a partir de iniciativas muito 
diversificadas como família, igreja, preceptores particulares, corporações profissionais, associações 
filantrópicas dentre outras.” (VILELLA, 2000, p. 98). 



 79 

2 A ESCOLA E O PADRÃO LINGUÍSTICO NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX 

 
 A partir de meados do século XIX, ocorreram alguns eventos que causaram 

impacto na estrutura da sociedade brasileira: a) a extinção do tráfico de escravos 

da África; b) a abolição da escravatura no Brasil, em 1888; c) o começo da 

industrialização; e d) a intensificação do sistema de instrução primária pública 

para as classes populares e da instrução secundária para as classes intermediárias.5 

 O século XIX foi chamado o século da instrução primária, em função da 

importância dada à educação em diversos países, fundamentados no pensamento 

iluminista que via na instrução o caminho para a civilização (SCHELBAUER, 

2005). No Brasil, principalmente na segunda metade do século, o olhar dos 

governantes se direcionou à escola como instituição apropriada para controlar as 

classes populares, diante das transformações sociais, e como canal de formação de 

cidadãos capazes de seguir o ideal civilizatório, nele contido o domínio da leitura 

e da escrita por todos. Nessa direção, o governo passou a investir na instrução 

pública, por meio da criação de escolas primárias, da formação de professores, da 

adoção de métodos de ensino e da distribuição de materiais didáticos. Ressalte-se 

que, nesse século, segundo Vilella (2000), a criação das Escolas Normais 

possibilitou a formação do professor de maneira especializada, institucionalizando 

a profissão docente. 

 Sobre a concepção de escola como instituição responsável e necessária para a 

difusão de um padrão linguístico e sobre a concepção desse padrão, vale atentar 

para a avaliação de um renomado professor que viveu nesse período, autor, 

inclusive, de livros de leitura para o ensino primário.  Em 1868, em carta dirigida a 

Paulino José Soares de Souza, conselheiro do Imperador, o professor Abílio César 

                                                
5 Na segunda metade do século XIX, formaram-se os sistemas nacionais de ensino no mundo. No 
Brasil, desde 1834, o sistema de instrução pública passou a ser de responsabilidade de cada 
Província, que deveria garantir ensino primário e secundário aos que tivessem em idade escolar. 
(Cf. Nunes, 1999). 
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Borges6 demonstrou que a língua portuguesa era desprezada nos diversos níveis 

de ensino. Segue um trecho da carta: 

 
Ao ler as instrucções sobre os exames de preparatório mandadas executar 
ultimamente por V. Ex., onde a tudo sabiamente se provê em prol da instrucção 
secundaria, e que por isso mesmo valeu-lhe as iras dos apóstolos da ignorância, 
assomou-me ao espírito uma consideração, que desde muito me preocupa: quero falar 
do total esquecimento da língua portugueza, a qual não só nunca figurou no numero 
dos preparatórios, sinão que da mesma nenhum cabedal se faz na apreciação das 
provas nella escriptas. [...] 
Mas dirá alguém, que se não falla da nossa língua nos programmas, porque 
subentendido é que bem sabe a sua, quem se propõe a ser examinado nas línguas 
estranhas. [...] 
Dannoso engano, de que para logo se desenganaria esse tal, si tomasse algumas das 
ditas provas, e as examinasse. (BORGES, 1880, p. 15). 

 
 É possível perceber, nesse registro, que havia uma distância entre o que se 

usava e o que se ensinava da língua nacional. Mais interessante ainda é perceber 

que isso ocorria em falantes do nível secundário, ou seja, já num nível avançado de 

escolaridade. Mas de que padrão de língua professor Abílio falava? Segue mais 

um trecho do seu discurso: 

 
E não terá escapado, sem duvida, á V. Ex. o lastimoso estado da linguagem 
portugueza no jornalismo brasileiro, com poucas excepções, assim como em theses de 
doutorandos, discursos de parlamentares, correspondência particular e outros 
escriptos, onde são frequentemnte postergadas as regras mais simples da grammatica, 
e em toda a maneira injuriada e corrompida a bella língua de Vieira e de Camões [...].  
(BORGES, 1880, p. 15-6). 

 
 Observa-se que, quando o professor Abílio indicou os referenciais para o 

“escrever bem”, citou Vieira e Camões, ambos escritores europeus. 

 E continuou dizendo que esse mal 
 

[...] procede não só de se não exigir exame da língua portugueza como preparatório, 
sinão tambem de se não dar o mínimo valor na apreciação e julgamento das provas 
das outras matérias. [...] O estudo de lingua portugueza tem cahido no lamentavel 
abandono. (BORGES, 1880, p. 16). 

 

                                                
6 Natural de Rio de Contas-Bahia. Fez o curso de Medicina no Rio de Janeiro, mas voltou para a 
Bahia e, em 1847, fundou o Ateneu Barrense e o Gymnasio Bahiano, no qual estudaram Castro 
Alves e Rui Barbosa. Aborrecido com a interferência da política na educação, fechou os colégios e 
foi para o Rio de Janeiro, em 1871, onde fundou o Colégio Abílio. O título de Barão de Macaúbas 
foi dado em 1881 por decreto imperial de D. Pedro II. Sobre biografia do Barão, ver ALVES, Lizir 
Arcanjo (Org.) (2000). O Ginásio Baiano de Abílio César Borges. Antologia. Salvador: Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia. 
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 O que se evidencia no discurso de professor Abílio é a valorização de certo 

padrão europeu e uma crítica aos usos dos estudantes brasileiros da época, por se 

distanciar desse padrão. 

 Lucchesi (2002) apresenta reflexão sobre a maneira como esse discurso em 

defesa do padrão europeu se expressou no ambiente escolar, distanciando-se das 

normas brasileiras, tanto populares quanto cultas, salientando o seguinte: 

 

[...] ao se definir a norma-padrão brasileira com base nos usos do português europeu 
(cf. Pagotto, 1998, p. 56), esta norma subjetiva, que fornece as bases do padrão 
normativo pedagógico, acaba por descolar das tendências em curso nas normas 
objetivas brasileiras, tanto na norma culta quanto na norma popular. (LUCCHESI, 
2002, p. 79). 

 

  Mas essa necessidade de padronização, não somente em relação à língua, 

mas também aos valores, hábitos e comportamentos em geral, se deu não apenas 

em função da busca de identidade. Essa foi a forma que a elite brasileira encontrou 

de garantir seus valores em resposta à diversidade presente num país que se 

configurava tão distinto. De acordo com Faraco (2008), 

 
Por trás da atitude excessivamente conservadora dessa elite letrada, além de uma 
herança de pesada tradição normativa dos países de línguas latinas, está o seu desejo 
elite de viver num país branco e europeu, o que a fazia lamentar o caráter multirracial 
e mestiço do nosso país (aspirando, de modo explícito até a década de 1930, a um 
“embranquecimento da raça”); e, no caso da língua, a fazia reagir sistematicamente 
contra tudo aquilo que nos diferenciasse do modelo linguístico lusitano por ela 
escolhido para padronizar a fala e a escrita no Brasil.  (FARACO, 2008, p. 81). 
 

  O que fazer, então, para alcançar esse ideal de “civilização”? Segundo 

Vilella (2000), os governantes,  

 

Elegendo as nações européias como o modelo mais aperfeiçoado, [entenderam] que a 
falta de instrução do nosso povo era a verdadeira causa da distância existente entre o 
Brasil e as nações civilizadas. (VILELLA, 2000, p. 103). 
 

 O século XIX, então, foi marcado pelo interesse desses governantes em 

sistematizar o ensino, principalmente o primário, conforme ocorria em outras 

nações que se consolidavam. Esse objetivo foi se tornando cada vez mais intenso 

no país, na medida em que foi chegando o final do século. Com a abolição da 
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escravatura e a implantação da República, a escola passou a ser vista como uma 

necessidade social, tanto para moralizar e controlar as classes populares, como 

para acompanhar o projeto de civilização. 

 
3 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA BAHIA NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX 

 
 Para se identificar o perfil da escola nesse período, é necessário compreender 

a configuração de uma sociedade em transformação.  

 A Bahia havia sido, no século XVII, detentora da primazia na produção e no 

comércio internacional de açúcar, o que garantiu riqueza e poder para os donos de 

fazendas e senhores de engenho, à custa da população, composta, principalmente, 

por escravos. No século XVIII, a descoberta das minas no sertão promoveu uma 

nova situação econômica e social, que também contribuiu para a ascensão de 

fazendeiros e vaqueiros. Porém, isso não durou muito tempo nem o suficiente 

para envolver o excedente de mão-de-obra deixado pela indústria de açúcar, que 

entrara em decadência (cf. FRAGA Fº, 1996). Até a primeira metade do século XIX, 

criaram-se alternativas. No Recôncavo, a produção do fumo e a indústria têxtil 

foram impulsionadas. Salvador e o Recôncavo passaram a ser o primeiro pólo de 

indústria têxtil do Brasil, embora o setor industrial ainda fosse incipiente. O 

trabalho foi deixando de ser escravo, tornando-se assalariado. Alguns 

proprietários de escravos também passaram a alugar os que estavam ociosos para 

esse novo mercado (OLIVEIRA, 2003). Mesmo assim, a população havia crescido e 

se encontrava em estado de pobreza e sem perspectiva de trabalho e renda.  A 

falta de alimentação e de saneamento básico causava doenças, inclusive 

epidemias, o que provocava mais miséria social. Sobre essa situação, Fraga Fº 

(1996) constata o seguinte: 

  

[...] como ocorreu em outras sociedades escravistas, a economia baiana mostrou-se 
pouco flexível à incorporação da mão-de-obra livre ao mercado de trabalho. Por conta 
disso, o homem livre assumia condição de verdadeiro deslocado. No século XIX, esta 
situação tornou-se crítica, uma vez que não havia espaços econômicos suficientemente 
amplos para absorver um contingente populacional em permanente crescimento. 
Durante grande parte da segunda metade do século XIX, quando a escravidão foi 
mais questionada, os escravos continuaram a merecer a preferência dos senhores de 
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engenho. Em Salvador, os trabalhadores livres tinham de disputar, quase sempre em 
condições desiguais, com os donos de escravos as limitadas oportunidades do 
mercado de trabalho. (FRAGA Fº, 1996, p. 23). 
 

 A abolição da escravatura tornou liberta uma população, mas o governo não 

lhe garantiu trabalho, terra nem renda, muito menos educação. A capital da 

Província da Bahia recebeu muitos libertos, fazendo aumentar o índice 

demográfico. Esse contexto, entretanto, de consolidação nacional e de transição 

para a República, fez com que as classes populares em formação se tornassem o 

alvo dos governantes, no sentido de inculcar-lhes os conceitos, normas e valores 

que garantissem a “ordem” social. Nesse sentido, uma das saídas seria a escola.  

 O acesso a essa instituição, era, nesse momento, privilégio de poucos. A 

sociedade, em geral, não via o ensino como expectativa de vida. Essa noção era 

fruto de uma sociedade rural, que, mesmo com a abolição, só vislumbrava o 

trabalho braçal, para o qual não era necessário adquirir saberes escolares. Para os 

poucos que conseguiam oferecer sua força de trabalho, eram necessários apenas 

rudimentos de leitura, escrita e cálculo. Além disso, o estado de pobreza em que se 

encontrava a maioria da população permitia pensar-se apenas em soluções 

imediatas, relacionadas mesmo com a subsistência.7 Diante dessa realidade, 

restava ao governo conter a população insatisfeita. Nesse sentido, no decorrer da 

segunda metade do século XIX, foram sendo fundadas escolas primárias públicas 

e o número de matrícula de alunos foi, gradativamente, aumentando. (Cf. Falas 

dos Presidentes, 1867-1899). 

 
4 ESCOLA PRIMÁRIA NA BAHIA NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 
 
 Os ensinos primário e secundário já estavam, na segunda metade do século, 

sob  responsabilidade  da  Província.  O  ensino primário era oferecido por escolas 

 

                                                
7 Somente os filhos dos grandes fazendeiros e de funcionários públicos de alto escalão cogitavam 
uma formação acadêmica, objetivo já bem próximo de ser alcançado, pois, nesse momento, já havia 
algumas instituições de ensino superior no país. 
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 públicas, por escolas particulares8 e por instituições filantrópicas. As escolas eram 

divididas em masculinas, femininas e mistas. Pelos Relatórios de Instrução Pública 

de 1867 a 1899, pode-se fazer um levantamento e verificar que, ao longo do 

período, houve um crescimento no número de escolas públicas na Bahia, conforme 

a tabela 1 a seguir:  

 
TABELA 1 – ESCOLAS PRIMÁRIAS PÚBLICAS NA BAHIA / SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 

ANO MASCULINAS FEMININAS MISTAS TOTAL 
1867 200 50 - 250 
1871 209 60 - 269 
1878 315 172 2 489 
1880 348 226 4 578 
1881 362 238 10 610 
1882 362 233 21 616 
1886 367 237 38 642 
1890 347 259 135 741 
1892 333 264 158 755 
1893 NÃO INFORMADO NÃO 

INFORMADO 
NÃO 

INFORMADO 
755 

1899 282 228 204 714 
FONTE: Relatórios da Diretoria Geral de Instrução Pública do Estado da Bahia, 1867 a 1899 

(IGHBa). 
 
 

 Observa-se, na tabela 1 que, em três décadas, triplicou-se o número de 

estabelecimentos escolares públicos e aumentou-se consideravelmente o número 

de escolas femininas e mistas, demonstrando a demanda feminina por escolas, 

espaço lhes negado, anteriormente, já que, para as mulheres, considerava-se que 

seriam suficientes os saberes domésticos. 

 Desde 1879, o presidente da Província, Antonio de Araújo Aragão Bulcão, já 

sugeria a criação de escolas mistas e não distintas para os dois sexos. A tabela 2, a 

seguir, revela que o número de meninas foi equiparando-se ao dos meninos, 

principalmente com o advento da República. 

 
 
 
 
                                                
8 Sobre as escolas particulares, poucas informações foram conseguidas, porque, segundo muitos 
diretores de instrução pública, as mesmas não lhes encaminhavam os mapas estatísticos com 
rigorosa frequência. Algumas instituições filantrópicas disponibilizaram dados relacionados ao 
ensino. Dessa forma, os dados das escolas públicas, ainda que não tenham sido precisos, 
constituíram o material estatístico privilegiado para a discussão aqui proposta. 
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TABELA 2 – TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS / SEXO 
ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL 
1867 7.885 78,5 2.155 21,5 10.040 
1871 10.254 77,5 2.973 22,5 13.227 
1880 14.201 65,6 7.425 34,3 21.626 
1882 12.883 63,3 7.463 36,7 20.346 
1892 12.121 48,4 12.914 51,6 25.035 
1893 15.999 56,0 12.543 44,0 28.542 

FONTE: Relatórios da Diretoria Geral de Instrução Pública do Estado da Bahia, 1867 a 1893 
(IGHBa). 

 
 O processo de promoção da instrução pública, embora viesse constituindo-

se ao longo do século XIX, foi delineando-se na sua segunda metade. Em 1871, o 

Presidente da Província, João Antonio de Araujo Freitas Henriques, revelou um 

otimismo em relação à instrução pública, ao afirmar que os professores estavam 

mais habilitados e o número de frequência havia aumentado nas escolas: “[...] 

nota-se um movimento considerável dos ignorantes em busca de instrução e dos 

mestres no interesse de a fornecer.” (HENRIQUES, 1872, p. 3). 

 Dados levantados nos Relatórios de Instrução Pública expressam índices 

referentes à matrícula e à frequência de alunos nas escolas primárias públicas na 

Bahia, no período em foco, o que se pode ver na tabela 3 a seguir: 

 

TABELA 3 – NÚMERO DE MATRÍCULA E FREQUÊNCIA DE ALUNOS  / ANO 
ANO MATRÍCULA FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
1871 13.227 881 6,6 
1880 21.626 NÃO 

INFORMADO 
__ 

1882 20.346 1.987 9,79 
1884 18.159 836 4,6 
1888 19.135 NÃO 

INFORMADO 
__ 

1890 23.242 15.694 67,5 
1891 25.867 17.246 66,7 
1892 25.035 16.738 66,8 
1893 28.542 19.972 70,0 

FONTE: Relatórios da Diretoria Geral de Instrução Pública do Estado da Bahia, 1867 a 1893 
(IGHBa). 

 

 Observa-se, na tabela 3, que, quatro anos após a proclamação da República, 

em 1893, o número de matrículas aumentou e, em relação à década anterior, foi 

                                                
9 Neste ano, estava em execução o Regulamento Bulcão, proposto em 1881, que reorganizou o 
ensino público provincial, intensificando a inspeção das diversas escolas públicas. 
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possível manter os alunos na escola, embora ainda não o total, como idealizavam 

os republicanos. Vale lembrar que, ao se aproximar a República, gradativamente o 

acesso de meninas foi se equiparando ao dos meninos (cf. tabela 2). 

 Os alunos matriculados estavam frequentando a escola; os dados o 

confirmam. Mas esses índices seriam representativos? Ou melhor, haveria 

correspondência entre a população matriculada e a população em idade escolar?  

Satyro de Oliveira Dias, Diretor Geral de Instrução Pública, no relatório do 

ano de 1893, comparou os números brasileiros aos índices dos Estados Unidos da 

América, nessa época também referência para o Brasil, e fez o seguinte 

comentário: 

 

Eu diria que [...] ao passo que na União Americana 90% dos rapazes de 6 a 16 anos 
aprendem a ler e a escrever, na Bahia apenas vão à escola 10% dos nossos pequenos 
patrícios! Ocupamos exatamente o pólo oposto àquele país em matéria de instrução 
primária. (DIAS, 1893, p. 38).  
 

 Um outro aspecto também que perpassa a relação, aqui discutida, entre 

escolarização e padronização linguística diz respeito à formação dos professores. 

De acordo com Dias, já em 1893, ou seja, uma década após a reforma promovida 

por Bulcão, que decretou a prioridade nos concursos para o candidato formado 

pela Escola Normal, em muitas freguesias os professores eram substitutos ou não 

eram habilitados por essa instituição oficial de formação de professores. Que 

qualificação tinha, então, o professor que formava esses alunos? 

  
5 ASPECTOS DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PRIMÁRIOS 
 
 Embora não tenha sido feito um levantamento exaustivo para identificar o 

histórico escolar dos professores, alguns dados e informações são esclarecedores 

do processo de sua formação. Um aspecto importante a considerar é que apenas 

alguns dos professores que lecionavam nas escolas primárias da Bahia, na 

segunda metade do século XIX, eram formados pela Escola Normal, instituição 

oficial de formação para o magistério. É possível inferir essa informação, haja vista 

a proposta, feita em 1880, pelo então Presidente da Província, Antonio de Araújo 

Bulcão, de que o tirocínio docente na Escola Normal fosse obrigatório. Com isso, 
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os alunos saíriam com habilitações para o magistério de primeira classe, sem haver 

necessidade de passar por concurso público, tendo prioridade em relação aos 

candidatos autodidatas. Segundo Bulcão (1881), essa medida visava a garantir a 

qualidade do ensino, tendo em vista que, conforme seu próprio depoimento, os 

concursos eram realizados com grandes facilidades para beneficiar alguns 

candidatos que não tinham qualificação.  

 Isso não significava, todavia, que, naquele momento, ele considerasse de 

qualidade o ensino dado pela Escola Normal.  É possível afirmar-se isso, tendo em 

vista sua crítica feita à formação pedagógica: 

 
Das escholas normaes sahião alumnos que mal podião exercer as nobres funcções do 
sacerdócio do ensino, por ignorarem matérias de que devião ter conhecimento, mas 
que não erão contempladas no programma de estudos d’aquelles estabelecimentos. 
Mao preparo do mestre só podia trazer, como consequencia inevitável, mao ensino. 
(BULCÃO, 1881, p. 25). 
 

 A Escola Normal era, entretanto, a instituição oficial de formação. Se não 

houvesse essa normatização, não seria possível que os governantes controlassem o 

sistema de ensino, direcionando-o para seus ideais. A crítica de Bulcão revela que, 

embora houvesse uma preocupação com métodos de ensino inovadores, como a 

prática do ensino intuitivo, método baseado nas Lições de Coisas10, boa parte dos 

professores não estava preparada o suficiente para usá-lo com eficácia. Um 

exemplo está na Escola Normal de Senhoras. Bulcão (1881) comentou em seu 

relatório que nessa havia muitas disciplinas, mas o que dificultava os estudos era a 

falta de método e de sistema na divisão do trabalho, além do pouco tempo de 

dedicação. Denunciou a falta de laboratórios, afirmando que as alunas decoravam 

experiências feitas e, nos exames, as descreviam sem haver experimentado o 

processo. Em relação às disciplinas voltadas para a língua, Bulcão, no regimento 

proposto em 1881, preocupado também com a questão da língua, acrescentou ao 

                                                
10 Em 1881, o Conselho do Ensino Provincial adotou Object Lesson, de autoria de Norman Allison 
Calkins, traduzido e prefaciado por Rui Barbosa, que passou a intitular-se Primeiras Lecções de 
Cousas. Essa obra apresentava a concepção do método intuitivo, fundamentado na teoria 
psicológica de Pestalozzi. Algumas escolas adotaram-na (cf. Relatório de 1882). O método 
intutitivo substituiu o ineficaz método de memorização. O método intuitivo, ou Lições de Coisas, 
priorizava a intuição, a observação e a experiência através dos sentidos. Sobre o método intuitivo, 
ver Valdemarin (2004). 
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currículo das Escolas Normais a disciplina língua francesa e deu maior ênfase à 

cadeira de língua nacional. 

 A denúncia da falta de cobrança da habilitação dos professores primários, 

bem como da assiduidade às aulas era uma constante nos relatórios. A 

dificuldade, nesse último caso, se dava, muitas vezes, pela distância entre o local 

de moradia do professor e a escola, geralmente situada em cidades ou mesmo em 

povoados, distantes. Nesse sentido, era necessária uma maior supervisão.11  

 O empreendimento da instrução primária pública estaria comprometido, 

também, em decorrência de outros aspectos, conforme se observa a seguir. 

  
6 OS LIMITES DA INSTRUÇÃO PÚBLICA – ENTRE O IDEAL E O REAL 
 
 Em meio ao empenho dos intelectuais e dos governantes na educação, vista 

como alternativa para o desenvolvimento da nação brasileira, os relatórios 

expressam uma realidade bem distante do que era almejado. Um dos pontos 

críticos dizia respeito à infra-estrutura. 

 Embora a fala do Presidente da Província, João Antonio Freitas Henriques, 

em 1871, demonstrasse um otimismo em relação à instrução pública, conforme 

citado anteriormente, principalmente quando considerava que havia muitos livros 

e bons professores, denunciava, em contrapartida, muitas deficiências em relação 

à sua estrutura, como falta de espaço, de higiene e de mobília adequada nas 

escolas. (HENRIQUES, 1872, p. 3). Esse quadro contraditório levou o presidente a 

afirmar que a preocupação com livros e métodos era desnecessária, já que não 

havia as mínimas condições estruturais para efetivar-se o ensino.  

 As queixas em relação à mobília eram recorrentes nos relatórios, como se 

pode verificar, também, no relatório do Diretor Cônego Dr. Emílio Lopes Freire 

Lobo, que afirmava que, de todas as escolas da Província, apenas 19 haviam 

recebido mobília; mas ele só as poderia ir fornecendo à medida que fossem sendo 

reclamadas pelas escolas, pois a verba era limitada. (BULCÃO, 1879). 

                                                
11 Desde 1879, denunciava, também, o Diretor de Instrução Pública que muitos inspetores em 
cidades do interior eram nomeados mais por relações políticas e menos por competência. Estes 
exerciam poder sobre os professores, os quais, temendo perder o cargo, cediam ao que os primeiros 
determinavam. Criticava também os baixos salários, que denominou em seu relatório de “pequena 
esmola”, retificando, em seguida, de “retribuição”. (BULCÃO, 1879). 
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 O Presidente da Província, em 1882, João Lustosa da Cunha Paranaguá, 

baseado no Relatório do Diretor de Instrução Pública, Cônego Dr. Romualdo 

Maria de Seixas Barroso, teceu alguns comentários sobre o ensino público na 

Bahia, afirmando que, devido à ínfima verba direcionada para a educação, 

somente na Capital da Província, havia prédios apropriados para o ensino. Apenas 

a escola anexa à Escola Normal de Homens possuía mobília aperfeiçoada para 100 

alunos, vinda inclusive da Alemanha. Apenas a escola anexa à Escola Normal 

possuía material voltado para o método intuitivo, como trabalhos caligráficos dos 

melhores autores para modelos e cópias, além de ardósia para este fim.  A 

quantidade de material para ciências físico-naturais era maior em relação ao 

material a ser usado nas outras áreas. Nas demais escolas, faltava material 

didático. Ainda em 1897, livros eram solicitados pelas freguesias, com o 

argumento de que não havia livrarias no local e os pais não compravam os livros 

didáticos indicados, o que levava os alunos a não frequentarem as aulas12.  

 Além do problema de ordem estrutural, havia também um outro ponto que 

preocupava os governantes: a baixa frequência dos alunos, conforme constatamos 

na tabela 3. Desde o ano de 1878, o Presidente Bulcão enfatizava que havia um 

número razoável de matriculados, mas o número de concluintes por ano era 

bastante inferior. Responsabilizava os professores pela evasão dos alunos, como se 

aqueles não tivessem habilidade para esse tipo de trabalho, embora o governo 

provincial estivesse investindo alto para difundir a instrução primária. (BULCÃO, 

1879).  

 Em consequência da evasão e diante do interesse do governo em instruir as 

crianças baianas das classes populares, iniciou-se uma série de discussões em 

relação à obrigatoriedade do ensino primário. Para os adversários dessa proposta, 

o argumento era o seguinte: o dever da educação é de ordem moral e não pode se 

submeter à ação legal. Não se deve confundir obrigação moral com obrigação civil.  

                                                
12 Os Relatórios de Diretores de Instrução Pública da Bahia revelam com frequência as queixas dos 
professores em relação à falta de material didático, tais como: manuais ortográficos, gramática, 
silabários, caligrafias, entre outros, apesar da exigência de uso. 
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 No Relatório referente ao ano de 188013, o Diretor de Instrução Pública, 

Romualdo Seixas Barroso demonstra espanto pelo fato de que a Bahia tinha 

1.500.000 habitantes, mas apenas 21.626 alunos inscritos nas escolas públicas e 421 

nas particulares14, o que significava que apenas 1/5 da população recebia 

instrução. Como causas para índices tão baixos, aponta a carência de dinheiro por 

parte dos pais, para garantir o vestuário escolar, e a distância entre a casa do aluno 

e a escola. Denuncia também que, além disso, muitos pais usavam as crianças para 

o trabalho, principalmente na lavoura. Nesse momento, Barroso sugeria também, 

como única alternativa para reverter o quadro, tornar o ensino obrigatório, já que 

este já era um procedimento legal em alguns países dos Estados Unidos da 

América e em quase todos os países da Europa, além da Argentina e do Chile. 

 Ao longo da década de 1880, a luta pelo ensino obrigatório se intensificou. 

Desde o início da década, já se cogitava a possibilidade de admissão dos filhos dos 

escravos15, em consequência da Lei do Ventre Livre, decretada em 1871. 

Consultado, pelo Diretor Geral da Instrução, sobre a admissão dessas crianças, o 

presidente da Província da Bahia respondeu da seguinte forma: 

 

[...] resolvi, conquanto não haja disposição no regulamento vigente, que devião, em 
vista da Lei n. 2.040, de 28 de setembro de 1871, ser eles aceitos pelos professores 
públicos. Esta decisão pareceu-me rasoavel e estar de acordo com o progresso e 
civilisação dos povos. (BULCÃO, 1879, P. 12). 
 

 Não foi possível verificar se, embora a lei o decretasse, a inclusão dos filhos 

de escravos nas escolas, naquele momento, ocorreu de fato. Esse ponto necessita 

de uma maior investigação. 

 

 

                                                
13 Bulcão, nessa época, ainda era o Presidente da Província. 
14 Ressalte-se que o índice voltado para as escolas particulares pode não ser fidedigno, haja vista a 
não regularidade na prestação de contas dessas escolas à administração pública, conforme expresso 
nos relatórios. 
15 Sobre a admissão de ingênuos, em 1883, a Diretoria Geral de Instrução declarou que: “[...] sendo 
considerados de condição livre os filhos de mulher escrava, nascidos no Império desde a data da 
lei de 28 de setembro de 1871, não podiam deixar de ser admitidos à matrícula escolar, mediante 
guia dos senhores, das mães ou de quaesquer outras pessoas em poder, ou sob autorisação dos 
quais se achassem.” (MOACYR, 1939 apud NUNES, 1997, p. 190). 
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7 ANALFABETISMO NO FINAL DO SÉCULO XIX – ALGUNS DADOS 

 
 Apesar de terem sido criadas muitas escolas e de o número de matrículas ter 

aumentado ao longo das três décadas finais do século XIX, o índice de 

analfabetismo, já implantada a República, chama a atenção.  O censo de 1890 

informou que apenas 15,3% da população brasileira em idade escolar estavam na 

escola, o que se pode conferir na tabela 4: 

 

 

TABELA 4 – RECENSEAMENTO ESCOLAR / BRASIL, 1890 
ANO POPULAÇÃO EM IDADE 

ESCOLAR 
POPULAÇÃO ESCOLAR PERCENTUAL 

1890 1.805.662 275.714 15,3% 
Fonte: Adaptado de “Atos do Governo do Estado de 1889 a 1891”. Relatório da Diretoria 
Geral da Instrução Pública do Estado da Bahia, 18 de agosto de 1890.  
 

 E comparando com o quadro de analfabetismo na Bahia, tem-se o seguinte 

(ver tabela 5): 

 
TABELA 5 – TAXA DE ANALFABETISMO NA BAHIA, 1872 E 1890 

ANO POPULAÇÃO RECENSEADA NA BAHIA TAXA DE ANALFABETISMO  
1872 1.379.616 81,9% 
1890 1.919.802 91,3% 

Fonte: Adaptado de IBGE - Censo Demográfico, 1872 e 1890. 
 

 É importante lembrar que, na primeira constituição do Brasil independente, 

outorgada em 1824, estabeleceu-se a gratuidade do ensino primário a todos os 

cidadãos16. Entretanto, de acordo com Nunes (2001), em 1872, o índice de 

analfabetismo no Brasil era de 84,2% e na Bahia, 81,9%. Quando se proclamou a 

República, promovendo o acesso de todos à escola, o índice relativo a analfabetos 

na Bahia crescera para 91,3% (ver tabela 5). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Existe um consenso de que à escola coube e cabe a difusão da norma-padrão 

desde que o Marquês de Pombal, no século XVIII, instituiu o ensino da língua 

portuguesa no Brasil e que isso foi intensificando-se, principalmente com a 

                                                
16 Mas só dez anos depois o governo se propôs a criar estrutura para tanto. 
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padronização linguística e com a transição para a República, e o seu ideal de 

escola para todos, no final do século XIX.  Mas, retomando a questão proposta 

neste trabalho, será que de fato a escola conseguiu garantir a difusão do padrão 

linguístico?  

 Embora o governo não tenha poupado investimentos na área de instrução 

pública, com empenho em controlar as classes populares, os fatos narrados pelos 

Diretores de Instrução Pública e pelos Presidentes da Província, bem como por 

alguns outros homens públicos revelam uma longa distância desse ideal.  

 Na segunda metade do século XIX, muitos professores ainda não tinham 

formação adequada, além disso eram mal remunerados e tinham de assumir as 

despesas com os locais de trabalho. Por outro lado, os alunos, embora se 

matriculassem nas escolas, não frequentavam as aulas, e suas famílias não 

empreendiam esforços para tal fim. Ressalte-se, ainda, que a maioria da população 

baiana se localizava na zona rural. Os usos linguísticos dos falantes residentes 

nessas regiões estariam mais voltados para o que veio a se constituir no que se 

denomina normas populares. Infere-se, então, que as crianças das classes 

populares que chegavam à escola naquele momento levavam consigo também 

suas variantes – a que aprendiam na escola deveria ser raramente usada.  

 Em relação à estrutura escolar, os dados demonstram que havia muita 

dificuldade em colocar o ensino em prática, pois, além da falta de professores e de 

alunos, não havia prédios adequados nem mobílias nem mesmo materiais 

didáticos suficientes.  

 A baixíssima frequência dos alunos das classes populares nas escolas 

públicas das cidades, vilas e povoados da Bahia, na segunda metade do século 

XIX, revela que apenas uma parcela mínima da população tinha acesso aos 

materiais e métodos recomendados à época, portanto ao padrão linguístico 

difundido por esses meios. Embora seu perfil estivesse mudando nesse período, 

pois já contemplava mulheres e alguns libertos, a escola não atingiu um índice 

elevado de alunos, como previam os ideais republicanos. Sobre os libertos, pouca 

informação há e, pelos baixos índices de matrícula registrados após a abolição, 
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pode-se afirmar que essa população não estava sendo admitida pela escola 

pública. 

 Diante desse quadro, é provável que a aquisição do padrão linguístico 

difundido pela escola, no século XIX, só tenha sido garantido por uma parcela da 

população que já estava predestinada, por sua condição social e econômica, à 

escola, conforme reflete Mattos e Silva (2004b), a seguir: 

 
O ideal normativizador [...] desencadeado no século XIX não teve vez de se implantar 
efetiva e generalizadamente no Brasil, restringindo-se apenas a uma minoria 
economicamente privilegiada e a alguns quantos, seres excepcionais, que rompem as 
limitações impostas pelo desenvolvimento socioeconômico e cultural perverso do 
Brasil, desde suas origens coloniais. (MATTOS E SILVA, 2004b, p. 71). 
 

 Retomando, então, a polarização da realidade linguística brasileira, 

estabelecida por Lucchesi (2002), entre normas cultas e normas populares, verifica-

se que foram pouquíssimos os falantes responsáveis pelo primeiro dos pólos. Fora 

da escola e sem acesso aos meios de comunicação, os falantes brasileiros foram 

adquirindo fala e escrita distantes de um sistema coercitivo padrão, e por isso, até 

o final do século XIX, havia um vácuo entre a fala da elite e a fala popular.   
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Para a Maestrina Rosinha 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
 Para desvendar os mistérios do português popular do Brasil, muitas são as 

fontes e poucos são os caminhos. Diversos arquivos do país possuem um grande 

número de materiais que podem fornecer dados demográficos, historiográficos, 

políticos e sociais sobre diversos segmentos populares do país. Além dessas 

informações, que contribuem para a consolidação da história externa da língua de 

além-mar na Terra Papagali, toda a documentação escrita, em especial as de caráter 

não-oficial1, contribui para o entendimento da história interna da língua 

portuguesa no Brasil. Documentos de caráter não-oficial são mais importantes 

porque estão mais propícios a carregar marcas da oralidade e da língua corrente.  

 É diante dessa perspectiva que se faz necessária a edição semi-diplomática 

desses documentos e, posteriormente, a análise de fenômenos característicos do 

português brasileiro neles expressos, contribuindo, assim, para desvendar o 

passado e compreender o presente. 

 Este trabalho se propõe a descrever a concordância verbal na coluna 

Bertulameu e Prexede, do periódico A Foia dos Rocêro do ano de 1900, caracterizando 

os contextos em que ocorre ou não a concordância verbal. 

 A edição utilizada foi a de Gomes (2009), que resultou na dissertação de 

mestrado, cujo título é Indícios do português rural no Recôncavo Baiano no limiar do 

século XX: Bertulameu e Prexede em a Foia dos Rocêro, apresentada ao Programa de 

Pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal da Bahia. 

 
 

                                                
1 Cartas pessoais, bilhetes, anotações avulsas em manuais etc. Qualquer tipo de documentação que 
não possui a chancela do estado e nem siga a risca uma determinada norma prescrita por esse. 
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1 O CORPUS 
 
 A Foia dos Rocêro foi um periódico de cunho jornalístico que circulou na 

Bahia entre o final do século XIX e meados do século XX, que, segundo 

informações de Dantas (2007), fora publicado, especificamente, entre 1899 e 1968. 

  Trata-se de uma coleção documental bastante peculiar, que se encontra 

arquivada no Museu da ABI – Associação Baiana de Imprensa, instituição com 

sede situada no Centro Histórico de Salvador, precisamente na Praça da Sé. 

 Tem-se notícias de que exemplares avulsos se encontram disponíveis na 

Fundação Clemente Mariani, situada no bairro do Comércio, em Salvador. 

Contudo, durante uma visita à referida instuição, realizada no mês de julho de 

2006, os exemplares não foram localizados pelos funcionários da biblioteca. 

 Do acervo da ABI, foi selecionado um conjunto de exemplares do ano de 

1900, considerando que o arquivo possui todos os exemplares que circularam nos 

domingos do último ano do século XIX. Foram levantados trinta e dois exemplares 

do ano de 1900. Tais exemplares compreendem os números 15, 17, 20, 21, 23 a 39, 

40A (4ª Dominga do mês de setembro) e 40B (1ª Dominga do mês de outubro) e 42 

a 50. Desses exemplares, os exemplares 39, 42, 48 e 50 não apresentam publicadas 

a coluna Bertulameu e Prexede, o que reduz o corpus para vinte e oito exemplares. 

Essa coluna apresenta, com bastante humor, o diálogo entre dois “matutos” sobre 

assuntos que afetam a província. Mas o que apresenta de especial esse material, 

que possa representar interesse para uma comunidade de linguistas? 

 A Foia dos Rocêro está escrita numa linguagem bastante original. O texto, 

impresso em folhas dobradas em dois, amareladas pelo tempo e corroídas pelas 

traças, supostamente apresenta a caracterização da fala de habitantes de áreas 

rurais baianas do final do século XIX. O jornal, inicialmente, propõe-se a ser o Orgo 

uficiá da roça e do partido do dezingrossa, demonstrando intenção, obviamente, 

política e satírica. A camuflagem possibilitada pela escolha desse tipo de 

linguagem e a utilização frequente de metáforas e pseudônimos foram os artifícios 

manejados por um grupo da capital da Província da Bahia para: a) apresentar 

críticas aos governantes e às condições da Província; b) veicular notícias de 

localidades afastadas, por exemplo, o Recôncavo baiano, e c) contar histórias e 
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anedotas que circulavam, então, na capital baiana. Dantas (2007) apresenta uma 

descrição bastante segura e precisa quanto ao formato e às intenções da Foia dos 

Rocêro no contexto sócio-político baiano, conforme trecho abaixo: 

 
O jornal Foia dos Rocêro caracteriza-se pelo estilo humorístico, redatores disfarçados 
em pseudônimos, escrita em linguagem caipira e posterior uso de ilustrações. No 
formato In-4, medindo 32 X 24 cm. , o periódico apresenta-se em três colunas, 
preenchidas no editorial, artigos, trovas, charadas, versos, colunas e personagens 
travestidos em tipos rurais, distribuídos em quatro folhas que misturam graça e 
seriedade. (DANTAS, 2007, p. 99) 

 
 A pesquisadora ainda informa que o jornal buscava satirizar o governo do 

conselheiro Luiz Vianna, do intendente José Freire de Carvalho Filho e dos 

participantes do Partido Republicano (PR). Essas figuras foram com frequência 

apelidadas jocosamente, como no caso do Governador Luiz Vianna, que era 

apelidado como Lulu Papa-mé ou Ratão, fazendo alusão aos ratos da crise sanitária 

que assolou o Rio de Janeiro nos inícios do século XX, período em que assolava o 

medo da peste ser trazida para a Bahia pelos vapou do mar. As críticas tornavam-se 

mais acirradas pelo o sentimento saudosista dos velhos tempos do Império, pois 

naquela época. Salvador já havia perdido o prestígio de sede do governo 

brasileiro, tendo dado lugar ao Rio de Janeiro.  

 Portanto, trata-se de um corpus que carrega em sua gênese e em toda a sua 

expressão linguística marcas da oralidade e de variantes populares do português 

do Brasil. Por isso, torna-se oportuno um estudo linguístico descritivo do material 

editado. Nesse caso, este trabalho concentrar-se-á na descrição dos casos de 

concordância e não-concordância. 

 
2 A CONCORDÂNCIA VERBAL EM BERTULAMEU E PREXEDE 

 
B. Mais quá... cumpade, esses ingreia! esses ingreis esses ingreis é o diacho. Apois, 
cumo istuciaro um apareio pra mode vê o qui tá pur dento da gente.      
 P. Cumpade, esses diacho vremeião qui nem camarão cozido, tem parte cu xujo apois, 
Nó Sinhou non qué qui os home faça essas viage, não, só negoço do inimigo (Ave 
Maria, Ave Maria). Cumpade, (non ataiando sua preposta honrada) voincê viu as foia 
da capitá qui trais iscrivido um baruião do tá disputado das bomba cum seu dotou 
Liá?2 

 

                                                
2 Arquivo eletrônico da edição: <C:\Users\Acer\Desktop\corpora\oficina_agosto\xml\bep02.xml> 
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 O fenômeno da concordância verbal é um dos elementos mais 

característicos para representação das falas das populações rurais de ontem e de 

hoje no Brasil. Ao observar as falas da personagem Chico Bento nos quadrinhos, 

personagem criada pelo cartunista Maurício de Sousa, após 19593, observa-se que 

um dos recursos utilizados pelo cartunista para marcar as falas da respectiva 

personagem é a ausência de concordância ou a concordância em alguns contextos 

especiais. 

 Portanto, há muito tempo se observam as peculiaridades inerentes à 

caracterização de personagens rurais pelo imaginário de um falante culto da 

língua portuguesa, quer seja Maurício de Sousa, com as personagens que 

compõem as histórias de Chico Bento, quer seja Mário Paraguassu, com as 

personagens que circulavam no universo da Foia dos Rocêro, consoante as edições 

de Bertulameu e Prexede apresentadas na edição deste trabalho. 

 Levantar esses tipos de características para marcar as falas de populações 

menos privilegiadas não foi uma técnica exclusiva de autores de início e meados 

do século XX. A marcação de variações linguísticas, sobretudo das variações 

diafásicas e diatópicas, é uma das estratégias mais utilizadas por diversos autores 

de épocas também distintas. Isso não é artifício diferente do utilizado por Gil 

Vicente em Portugal, no século XVI. 

 Gil Vicente, em sua obra, buscou retratar a Lisboa quinhentista por meio da 

caracterização linguística de certos segmentos populacionais. Como bem informa 

Mattos e Silva (1991, p. 123), a Lisboa desse período seria um campo perfeito para 

qualquer sociolinguista dos nossos tempos.  A autora informa que Gil Vicente 

caracterizava o modo de falar dessas populações, utilizando o artifício das sátiras. 

Assim, eram caracterizadas gentes de todas as esferas sociais, conforme trecho 

abaixo: 

 
Avaliada em um milhão de habitantes a população portuguesa de então, cem mil se 
concentravam na capital. Atraídos, vinham para Lisboa para viver, negociar ou tentar 
partir para as aventuras marítimas gentes de todo o reino, sobretudo das Beiras e do 
norte, onde o excesso populacional sempre marcou os seus habitantes como 
destinados migrar, emigrar. Conhecidos jocosamente como <<ratinhos>>, passaram 
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à literatura e à história graças, sobretudo, à arte de Gil Vicente em recriar o rico 
tecido humano da sociedade portuguesa de seu tempo. Com eles vinham os seus 
<<modos de falar>>, os seus costumes. (MATTOS E SILVA, 1991, p. 123, Grifo 
nosso). 

 
 Logo, a caracterização de falas de habitantes rurais não é característica 

prototípica de autores do século XX, mas tudo o que torna o falante diferente, fora 

dos contornos de fala culta e das prescrições das gramáticas normativas, maiores 

expoentes da norma-padrão, serve de motivo de ridicularização ou reprovação. 

Assim como Gil Vicente, Mário Paraguassu, na Foia dos Rocêro, utiliza 

características admitidas com típicas de um segmento social para criticar os erros 

"na base dos escrachos": “Também era lido pela turma um jornalzinho, que, 

quando não apreendiam, a edição circulava. Era a “Foia dos Rocero”, do jornalista 

Mário Paraguassu, que criticava os erros na base dos escrachos” (LEAL, 1996, 

p.24) 

 O fenômeno que pretendemos estudar, para a caracterização dos falantes 

rurais representados no corpus editado, é a concordância verbal. Logo, coube os 

seguintes procedimentos: 

 

a) Levantamento exaustivo dos segmentos que apresentam 

concordância e não-concordância no material editado; 

b) Confronto desses segmentos com prescrições normativas do mesmo 

período; 

c) Distribuição desses segmentos, a partir da observação de contextos 

favorecedores ou desfavorecedores da concordância. 

 

 Dessa forma, pretende-se descrever um dos artifícios utilizados por Mário 

Paraguassu para caracterizar as falas personagens rurais de início do século XX. 

Para tal feito, é oportuno descrever sucintamente o tratamento dado ao fenômeno 

de concordância verbal pelas prescrições gramaticais, nos idos de 1900. Para tanto, 

foi necessário estuda a prescrição gramatical da época do periódico. 

 Segundo Santana (2007), a segunda metade do século XIX se caracterizou 

pela busca da identidade nacional. Um dos fatores que é de fundamental 
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importância para que um povo se conceba como uma nação é a língua. Isso 

culminará na proposição de uma língua ideal que, por sua vez, constitua um ideal 

normativo sustentado por um aparato de instrumentos legitimadores (gramáticas, 

dicionários, cartilhas e manuais) desse determinado padrão. 

 No que se refere ao estudo da concordância, quer seja nominal, quer seja 

verbal, o instrumento a ser analisado, instrumento que mais caracteriza a norma 

padrão de finais do século XIX, é a gramática normativa. Assim, torna-se 

necessário entender as concepções de gramática desse período. 

 Nos meados de oitocentos, Santana (2007, p. 26) indica que, conforme 

Guimarães (2004), os ideais do Romantismo interferiram na concepção de 

nacionalidade e, por sua vez, nas concepções de gramática que iriam nortear os 

pensamentos sobre esta nação nascente. Era necessário, segundo os autores, 

intensificar as diferenças entre Portugal e Brasil, inserindo na norma-padrão 

brasileira características de autores tipicamente nacionais, que antes eram 

relegados em favor de exemplos de autores portugueses. 

 Assim, percebe-se que há um conflito entre um novo ideal de norma, 

calcado nos ideiais românticos nacionalistas e o ideal tradicional que fundamenta 

as gramáticas filosóficas que buscavam analisar a língua por um cunho purista. 

 Nesse contexto, Santana (2007, p. 28) destaca compêndios gramaticais, 

instrumentos de legitimação do padrão, fundamentais na constituição da norma 

culta do Brasil no século XIX, informando quais obras apresentam o tradicional 

cunho filosófico e quais obras apresentam inovadora abordagem científica, 

conforme passagem abaixo: 

 
Ressalta ele (Guimarães, 2004) que o marco foi a Grammatica Portugueza, elaborada por 
Júlio Ribeiro e publicada em 1881, que buscou, em lugar de analisar a língua sob uma 
perspectiva filosófica, descrever seus usos, o que expressou, segundo Guimarães 
(2004), um distanciamento em relação à influência de Portugal. [...] Observa-se que 
concorrem no mesmo ano como manuais de orientação do ensino de língua 
portuguesa, uma gramática descritiva e outra de cunho filosófico, tradicionalista e 
conservador do purismo baseado na língua européia. 

 
 O que dizer da concordância variável que é fenômeno muito comum em 

diversos dialetos do português brasileiro de ontem e de hoje? Será que alguma 
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dessas gramáticas trata esse fenômeno? E, em caso de resposta positiva, qual a 

postura dessas gramáticas em relação a tais fatos? 

 Portanto, cabe observar o comportamento da concordância verbal em 

gramáticas do século XIX, período do corpus, considerando a orientação de cada 

gramática e a concepção de norma embutida em cada uma delas. 

 A primeira gramática contemporânea ao corpus a ser analisada é Os 

elementos de grammatica portugueza de Ernesto Carneiro Ribeiro.  A primeira edição 

é datada do ano de 1879, foi impressa na Bahia, pela Imprensa Econômica, contudo a 

edição em que foi consultado o fenômeno da concordância verbal foi a edição de 

1932, que não traz mudanças significativas em relação à primeira. 

 No que concerne às suas publicações, o autor, segundo Santana (2007, p. 

93), sugere que suas obras só contêm o que é considerado correto e que não foge 

aos padrões de seu tempo, caracterizando suas obras como um estandarte do 

normativismo da época. 

 O Doutor Ernesto Carneiro Ribeiro foi Cathedratico do Gymnasio da Bahia, 

portanto um dos grandes expontes e modelo de falante de modalidade culta da 

Bahia dos fins do século XIX. 

 As suas explanações sobre a concordância verbal encontram-se no capítulo 

destinado à Phraseologia, parte dos estudos linguísticos dedicada ao estudo da 

frase, conforme excerto abaixo: “[d]iz-se a que trata da composição de proposição 

e da phrase, das relações das palavras e das proposições umas com as outras, de 

sua estructura e construcção” (CARNEIRO, 1932, p. 314). 

  Quanto à concordância propriamente dita, o mencionado autor informa 

que a trata considerando dois tipos de relações, que são as relações de identidade e 

as de determinação, que se constituem da seguinte forma: 

 

De duas especies de relações trata a syntaxe: relações de identidade e de determinação ou 
differença. 
As relações de identidade, constituem o fundamento da syntaxe de concordância; as 
de determinação, os fundamentos da syntaxe de regencia ou de regime (...) 
(CARNEIRO, 1932, p. 315, grifo nosso) 

 
 Dessa forma, a sintaxe da concordância estaria expressa a partir da 

“identidade” entre os elementos constituintes da frase ou do período, ou seja, está 
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diretamente ligada à flexão dos constituintes de determinados períodos e à relação 

estrutural entre esses elementos. 

 Assim, na gramática de Carneiro (1932, p. 315) a concordância é 

conceituada da seguinte forma: “chama-se de concordancia a correlação que ha 

entre as palavras ou termos da oração, entre as proposições principaes e as 

secundarias, e entre as varias phrases ou membros de um periodo. E os seus sinais 

são: “são signaes de concordancia as terminações genericas e numeraes dos 

adjectivos, as numeraes e pessoas dos verbos, as conjuncções e a collocação ou 

posição.” 

 Ainda em Carneiro (1932), pode-se observar a distinção entre dois tipos de 

concordância, que seriam a concordância regular e a concordância irregular. 

Provavelmente essa distinção se dá para legitimar certos usos de alguns autores, 

que apresentam certas faltas de concordâncias que seriam classificadas como 

irregulares. Eis as reflexões de Carneiro (1932, p. 315) sobre a concordância regular 

versus a concordância irregular: “a concordancia diz-se regular quando as partes 

concordantes correspodem às concordadas, sem ser necessario recorrer a 

supplemento algum: no caso contrario, é a concordancia irregular”. 

 Assim, desde as primeiras gramáticas de finais do século XIX encontram-se, 

como seria de se esperar, as definições sobre concordância e uma prescrição do 

que seria bom ou ruim para determinado uso linguístico. Dessa forma, percebe-se 

que a concordância regular estaria ligada aos bons usos, enquanto que a irregular 

estaria relacionada ou com o uso incorreto da regra ou com usos de alguns doutos 

da língua, oferecendo o gramático uma tentativa de legitimação de tais usos. 

 Fez necessário recorrer a uma definição mais precisa da norma em relação 

ao fenômeno da concordância verbal em tal período. Nos primórdios do século 

XX, acreditamos que, dentre as gramáticas analisadas, a descrição da concordância 

é mais clara na gramática de Maciel (1922). Nessa gramática, a concordância verbal 

é descrita sob um princípio denominado conformidade, ou seja, a relação entre as 

partes concordante e concordada tem que estar em perfeita harmonia, o que 

remete à própria etimologia da palavra concordância, encontrada em Alves da Silva 

(2005): do latim cum corde (com o coração, no mesmo compasso do coração). 
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Portanto, retomando a definição de concordância verbal que julgamos como a 

melhor dentre as gramáticas analisadas, Maximino Maciel (1922, p. 311) descreve 

tal fenômeno como: “Concordancia verbal é a conformidade da flexão verbal com 

o numero e pessoa do sujeito, ex: << Todos os effeitos do estado de sitio 

desapparecem com sua terminação >>”. Tal exemplo de Maciel, utilizado para 

caracterizar a concordância verbal, é do grande jurista Ruy Barbosa, baiano, um 

eminente representante de falantes cultos do início do século. Analisando o 

exemplo do jurista, percebe-se a alegada harmonia entre as partes, apesar de o 

núcleo estar um pouco distante do verbo em questão. Entre o núcleo do sujeito e o 

verbo observa-se a presença de um sintagma preposicional complexo. Essa 

situação é prototipicamente favorável à ausência de concordância em dialetos 

populares do português brasileiro. 

 Ponto que julgamos poder ser identificado como fator linguístico relevante 

para a caracterização do contexto sócio-histórico do escritor da coluna é saber se o 

uso da concordância é regular ou variável, identificando-o como um usuário de 

norma culta ou norma popular. Como todo escritor de períodico é normalmente 

portador de uma variante culta, já que é requisito necessário, a ausência de 

concordância seria apenas um recurso estilístico para a carcterização do estrato 

social rural. Todavia até que ponto o escritor conseguiria manter essa proposta 

sem interferência de sua norma nos textos publicados na Foia dos Rocêro? 

 
2.1 CASOS DE CONCORDÂNCIA VERBAL EM RIBEIRO (1909)  
  
  O gramático João Ribeiro nasceu em Sergipe e foi para o Rio de Janeiro por 

volta de 1880. Era pintor, músico e poeta. Era formado em Direito e escreveu uma 

História do Brasil (cf. ROCHA JR., 2008). 

 No referido artigo, Rocha Júnior salienta ainda que a vertente 

historiográfica de João Ribeiro interferiu diretamente em sua produção linguística, 

o que não fugia à regra, pois os primeiros estudiosos da língua não se dedicavam 

exclusivamente à tal tarefa. A influência da historiografia nos trabalhos de João 

Ribeiro interferiu diretamente na elaboração da Gramática Portugueza de 1909, pois, 

conforme informação de Rocha Júnior (2008), essa gramática teria forte influência 
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do método histórico comparativo. Ainda consoante Rocha Júnior (2008, p. 1), João 

Ribeiro apresenta como definição de gramática “uma coordenação e exposição das 

regras da linguagem”: “A gramática seria, de acordo com ele, o sistema geral 

dessas leis. Entretanto, ele deixa claro que essas leis não têm caráter imperativo, 

mas representam ‘tendências’ em um grupo étnico e linguístico específico”.  

 Dessa forma, a gramática de Ribeiro (1909) se propunha a ser um sistema de 

regras de um determinado grupo, tornando o pensamento de Ribeiro um pouco 

mais avançado em relação aos outros gramáticos da época. Rocha Júnior (2008, p. 

1) informa que Ribeiro estava aberto a outras tradições, diferentemente de outros 

intelectuais que calcavam suas gramáticas em padrões lusitanos. 

 Desse inventário de regras que é colocado para as relações de concordância 

verbal, este trabalho concentrar-se-á nas Relações do sujeito com o verbo, que 

apresenta uma regra geral para a concordância e sete casos específicos que irão 

nortear o padrão. 

 A regra geral da Gramática Portugueza de João Ribeiro (1909, p. 175) é: 
 

Regra Geral – O verbo concorda em numero e pessoa com o sujeito. 
 

 Contudo, mais adiante, Ribeiro (1909) informa que esta regra geral é 

“suscetível de algumas modificações”, modificações estas que são as sete a seguir: 

 

a) Sujeito collectivo; 

b) Sujeitos coordenados e unidos por e; 

c) Sujeitos separados por intercalação; 

d) Sujeitos unidos por nem e ou; 

e) Sujeitos unidos por com; 

f) Sujeitos da forma um dos que; 

g) Sujeito da phrase é que. 

 

 No que diz respeito ao primeiro caso, Ribeiro (1909, p. 175) aponta que, 

quando o coletivo é seguido de um determinado plural, o verbo irá ficar no 

singular se o coletivo for geral (Ex: O exército dos persas invadiu a Grécia); se o 
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coletivo carregar um traço [+partitivo], o verbo poderá ou não ir para o plural (Ex.: 

A maioria dos gregos pedia(m) a paz). 

 Torna-se interessante também salientar que dentro dos casos especiais há 

outros casos especiais, pois o primeiro caso aponta para uma exceção quando a 

ação do verbo só pode ser atribuída à coleção e não separadamente aos 

indivíduos, devendo o verbo concordar com o coletivo (Ex.: Um troço dos 

soldados enchia o primeiro pavimento do edifício). 

 No que diz respeito aos sujeitos coordenados e unidos pela conjunção e, 

segundo caso, Ribeiro informa que o verbo vai para o plural (Ex.: O sol e a lua são 

astros). Contudo mais uma vez são apresentadas inúmeras exceções, que são: a) a 

precedência do verbo na frase (Ex: Foi grande princípio e esperança de saúde); b) 

quando os sujeitos apresentam a mesma coisa ou pessoa o verbo deverá 

permanecer no singular (Ex.: Seu filho e sucessor subiu ao throno um anno 

depois); c) gradações de uma mesma idéia (Ex.: Uma palavra, um olhar, um gesto 

basta para denunciá-lo); d) quando a enumeração fica resumida em outra palavra 

(Ex.: As flôres, as arvores, os rios, tudo se iluminou com os raios de sol). Vale 

lembrar que a sub-regra do item d é um pouco falha, tendo em vista que o sujeito 

em questão é tudo e os outros elementos nada mais são que apostos explicativos 

deslocados para a esquerda. 

 Quanto ao terceiro caso, sujeitos separados por intercalação, o verbo ficará 

no singular quando ele estiver entre os dois sujeitos (Ex.: Assim Deus quer e a 

natureza). 

 Sujeitos unidos por nem e ou, quarta modificação da regra geral exposta por 

Ribeiro (1909), deverão se associar ao verbo no singular quando o predicado se 

referir a um dos únicos elementos (Ex.: Nem eu, nem ele será nomeado) e verbo no 

plural quando se referir á totalidade dos sujeitos (Ex.: Nem Achilles, nem Ulysses 

estiveram em Lisboa). 

 O quinto item, que trata dos sujeitos unidos por com, preconiza que o verbo 

em geral deverá concordar com o primeiro (Ex.: Napoleão com os francezes 

venceu a Europa). No entanto, quando à cooperação do mesmo grau entre os 
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sujeitos, o verbo irá para o plural (Ex: O tigre com o leão ganhavam dinheiro nas 

feiras). 

 Para sujeitos do tipo um dos que, quinta observação, o verbo da segunda 

proposição deverá estar no plural (Ex.: Eu sou um dos que entendem...). No 

entanto, para desvios dessa regra, João Ribeiro utiliza o princípio da autoridade dos 

bons autores, apontado por Alves da Silva (2005), para legitimá-los. Ou seja, 

algumas divergências de construções como as do gramático Júlio Diniz são 

apontadas como casos “excepicionais” (sic.) (Ex.: O reitor foi um dos que mais se 

importou com a preocupação do homem.). 

 Por último, com o sujeito da frase acompanhado de é que, o que hoje se 

considera como uma das estruturas de focalização, o sujeito do plural não 

modificará o primeiro verbo (Ex.: Os moços é que serão os velhos d’amanhã), o 

que prova que a expressão é que já era percebida como uma expressão cristalizada. 

 Assim, é correto afirmar que, por meio da análise dos casos de concordância 

em João Ribeiro (1909), a regra de concordância no início do século XX, assim 

como o próprio fenômeno da concordância em língua portuguesa, é extremamente 

variável pelo número de exceções e sub-regras que regem tal aspecto, o que 

poderá refletir nos dados analisados. Cabe então, observar o comportamento de 

tal fenômeno no corpus editado no segundo capítulo. 

 Portanto, a questões a se observada e descrita, repetimos, descrita, na coluna 

Bertulameu e Prexede na Foia dos Rocêro de 1900 é relacionada à observação dos 

contextos em que acontece a ausência de concordância. O uso de regras 

semelhantes de concordância verbal ratificaria a tese de um único escritor para 

todas as colunas?  

 
2.2 OBSERVANDO A CONCORDÂNCIA VERBAL NA COLUNA 
BERTULAMEU E PREXEDE 
 
 Nos vinte e oito números do periódico que apresentaram a referida coluna 

foi observada a relação de concordância entre os sujeitos plurais e seus respectivos 

verbos, o que gerou 159 ocorrências. Ao observarmos essas 159 amostras, 

constatamos as seguintes situações: concordância do núcleo do sintagma nominal 

(doravante SN) com o verbo, não-concordância do núcleo do SN com o verbo e 
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casos ambíguos, quando não se tem uma margem relativamente segura para 

afirmar se o redator da Foia utilizou ou não utilizou a norma. Coube, então, 

separar os dados nessas três categorias e analisar os contextos que condicionam 

cada uma delas, depreendendo, assim, o critério de uso ou não da concordância 

utilizado pelo redator para caracterizar essa variante rural do Português Popular 

Brasileiro em finais do século XIX. 

 Das 159 ocorrências, em 54 o redator realiza a concordância entre as marcas 

de plural do sujeito e do respectivo predicador. Ainda que haja perda de material 

fônico, o morfema de plural permanece, conforme exemplos abaixo: 

 
BEP 02 

(01) B - Non teve nada, não, arrumei os brugunço tudo, e na segunda fêra  
      fumo pra cidade, 
(02) B - nois cheguemo la, tá e coiza... fumo im riba dos pé pra caza do  
      dito cujo 

 
 No próximo exemplo, tem-se uma oração relativa que apresenta o verbo 

mais afastado em relação ao elemento retomado pelo pronome relativo, mas ainda 

assim o redator faz a concordância adequada quando se esperaria o contrário. 

 

BEP 06 
(03) B - esse home todo qui tão guvernando o Brazi 
 

 Em 55 ocorrências, verificou-se a ausência de concordância, o que se 

esperaria ser mais característico do corpus, já que é um dos fenômenos mais 

prototípicos das variantes rurais da língua portuguesa. 

 Com os exemplos arrolados abaixo tem-se uma amostra do se apresenta 

como a ausência de concordância em Bertulameu e Prexede: 

 

BEP 08 
(04) B - Os trio pra mode o vapou andá pra riba alem de sê véio jà e inferrujado, ta assentado 
im riba de silipas de pau de mamueiro e imbauba 
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BEP 09 
(05) B -  os geno assubi pra  riba e elles antonce lambê4 os conconé dos pobe tudo. 
 

BEP 11 
(06) P. Esses reméido de foia do  mato é qui a véia Incarnação ta apilicando no cunsiguinte 
da mulestra. 
 

 Nas outras ocorrências, verificou-se um tipo determinado de concordância 

que foi denominado de ambíguo, tendo em vista que a distinção entre o singular e 

o plural é foneticamente muito inexpressiva e graficamente seria representada por 

um sinal de acentuação que seria o circunflexo < ^ >, ou por uma pequena marca 

de nasalidade, representando uma oposição anda : andam; pode : podem; serve : 

servem. Esses elementos ambíguos são encontrados em 50 ocorrências e teriam 

como exemplos os seguintes trechos abaixo: 

 

BEP 15 
(07) P - elles cum elle non bota bunda não. 
(08) B. E' pur essa gimitria quelles anda tudo ca crista pundurada 
 

BEP 22 
(09) B. Ou! esse mundo de deus e isso mémo, nem todos qui tem baiba na cara, devéra tê.  
 

 Pode-se constatar que nos exemplos 07 e 08, a ambiguidade se dá pela 

ausência do grafema <m> que expressaria ortograficamente o uso do plural. Já no 

outro exemplo, 09, a ausência do sinal < ^ > também favorece a ambiguidade, já 

que a distinção fonológica entre o singular e o plural é muito tênue e não pode ser 

percebida com a ausência desse sinal. 

 O gráfico abaixo apresenta a relação percentual e numérica entre os dados 

relativos à concordância, não-concordância e ambíguos: 

 

                                                
4 lambê : lamberem. 
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Concordância X Não-Concordância X Ambíguos

Ambíguos; 50; 
31%

Concordância; 
54; 34%

Não-
concordância; 

55; 35% Ambíguos
Concordância
Não-concordância

 
                        Figura 1: Concordância verbal 
 

 Observa-se que a distribuição dos dados não apresenta diferenças 

significativas. O redator, falante culto do século XIX, atribui às personagens o uso 

da concordância em alguns casos específicos, que podem ser determinados por 

alguma semelhança entre eles. Ou seja, algum determinado fator chamaria mais a 

atenção do redator para colocar a marca de concordância em detrimento de outros. 

Isso será tratado mais adiante. 

 Quanto ao caso dos elementos que apresentam ambiguidades, se agrupados 

aos elementos que não apresentaram concordância entre os sujeitos plurais e os 

verbos, observa-se o seguinte percentual dos dados: 

 

Concordância X Não-concordância

Concordância; 
54; 34%

Não-
concordância; 

105; 66%

Concordância
Não-concordância

 
                          Figura 2: Concordância verbal versus não-concordância 
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 Considerando que nada confirma o uso da concordância nesses casos 

considerados “ambíguos”, decidimos incluí-los no rol das ocorrências de não-

concordância.  

 Assim, o percentual de ocorrências que não possuem concordância ficou 

ampliado para 66%. Logo, trataremos apenas de ocorrências concordantes e não-

concordantes. 

 Concentrando agora os nossos olhares nas ocorrências concordantes, 

devemos verificar em que contextos esse uso se manifesta. Isso poderá mostrar o 

que é mais perceptível no fenômeno da concordância nas falas de habitantes rurais 

da Bahia no século XIX, pois esses elementos mais perceptíveis aos ouvidos de um 

falante culto é que demosntrariam a criação desse estereótipo em relação ao 

falante rural. 

 O primeiro fator que analisamos foi a pessoa verbal. Com quais pessoas 

verbais o redator faz mais concordância? 

 
2.2.1 1º FATOR – PESSOA VERBAL 
 
 O percentual de concordância distribuído entre P4, P5 e P65 estão 

representados na tabela abaixo: 

 

Dados gerais Concordância X Pessoa

Concordância 
com P5; 2; 4%

Concordância 
com P4; 14; 

26%

Concordância 
com P6; 38; 

70%

Concordância com P5
Concordância com P4
Concordância com P6

 
                         Figura 3: Pessoa verbal 
 
 

                                                
5 Respectivamente: nós, vocês e eles/elas. 
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 A concordância com P6 foi a mais significativa e representa 70% dos dados. 

Como exemplos temos: 

 
BEP 02 
(10) P -  pra ellas qui ton acustumadas quesas 
 

BEP 03 
(11) P - os ligume de caroço ton chegando, 
 

BEP 07 
(12) B -  qui os  moço da capitá, non sei pruque, botaro o apilide [[de]] de Canudinho 
 

BEP 07 
(13) B -  quondo chegaro na galaria de riba 
 

 No exemplo 10, se esperaria a ausência de concordância com o antecedente 

do pronome relativo “qui”, no entanto o autor realiza a concordância, fato que 

ditancia dos dialetos rurais brasileiros. 

 É interessante notar que mesmo quando se tem um elemento intercalado 

entre o sujeito e o verbo, como no exemplo 12, em que se poderia esperar a 

ausência de marcas de plural nos verbos, o redator faz a concordância mesmo com 

redução de material fonético nos morfemas de plural. Já na ocorrência 13, 

encontram-se sujeitos indeterminados, sempre representado por P6 Mesmo sem o 

sujeito estar explícito no contexto, as marcas de concordância ficam expressas nos 

verbos em questão. 

 O segundo dado mais significativo foi a concordância com P4, que se 

apresenta em 14 ocorrências, correspondentes a 26% dos dados levantados. 

Observem-se os exemplos abaixo: 

 
BEP 09 
(14) B -  Nois trevessemo aquella trivisia de cris; 
 

BEP 11 
(15) B -  nós non somo nada  nesse mundo, não 

  
BEP 15 
(16) P -  B. Oi... meu cumpade. Vamos pidi a Deus Nó Sinhou 



 112 

O que se observa a partir desses exemplos é que, estando o sujeito explícito 

ou oculto, esse fator não trará diferença na expressão da concordância entre P4 e o 

verbo. 

 No que diz respeito ao fenômeno da concordância em P5, somente 2 dados 

foram verificados, o que corresponde ao universo de 4%. As duas ocorrências são 

as seguintes: 

 
BEP 06 
(17) P - Ora voinces non quere vê! 
 

BEP 12 
(18) P. Quà, véio, cá cu fio do véio voinceis assim nas aua ton perdendo de meia noite veia im 
diente. 
 

 Os exemplos até aqui destacados fazem supor que um dos principais 

fatores que levam o redator da Foia dos Rocêro, na coluna Bertulameu e Prexede a 

realizar a concordância do verbo com as pessoas do plural é a saliência fônica. 

 
2.2.2 2º FATOR – SALIÊNCIA FÔNICA 
 
 A oposição singular x plural torna-se mais saliente quando a diferença 

fônica entre o singular e o plural é mais evidente, o que favorece a marcação de 

concordância, conforme excerto abaixo: 

 
O uso mais frequente de formas marcadas em contextos plurais ocorre quando esta 
oposição é realizada por uma diferença mais perceptível na forma do plural com 
relação ao singular. Por exemplo, a forma plural é mais usada em uma oposição do 
tipo confessou/confessaram, em que as desinências –ou, do singular, e –aram, do plural, 
são acentuadas e inteiramente diferentes uma da  outra na composição fônica. Já há 
bem menos uso da forma marcada de plural numa oposiçaõ do tipo bebe/bebem, em 
que as desinências –e e –em não se encontram em sílaba acentuada e, na língua falada, 
são frequentemente realizadas por uma simples nasalização da vogal final alta [i]. 
(SCHERRE; NARO, 1998, p. 9) 

 
 Logo, ao observarmos todas as relações de concordância entre sujeito plural 

e verbo, na coluna Bertulameu e Prexede que foram analisadas nessa dissertação, 

contatamos, por hora, que a utilização das regras de concordância é orientada 

exclusivamente pelo princípio da saliência fônica. Podem-se listar exemplos 

oposições encontradas para ilustrar tal conclusão. Exemplos: tá : ton; é : son; ganho : 
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ganhemo; levou : levaro. Por via de tais exemplos, pode-se constatar, ainda que de 

maneira preliminar, a relevância do princípio da saliência fônica. 

 Dessa forma, o redator culto percebe esse traço na fala dos “roceiros” e o 

transpõe para a redação do jornal como fato caracterizador dessa variante do 

português rural, ou seja, uma marca para estereotipar os falantes do campo. 

 Quanto aos dados que se referem à não-concordância e ambíguos, que 

correspondem a 66% dos elementos, ou seja, 105 ocorrências, observa-se que a 

não-concordância, na maioria das vezes, se refere a mais um estereótipo para 

caracterização de variantes rurais, associado, por exemplo, a fenômenos fonéticos 

e a seleção lexical. 

 Cabe concluir, de modo preeliminar, que a concordância verbal em 

Bertulameu e Prexede, que uma estratégia utilizada para a caracterização dos 

dialetos rurais da Bahia de finais do século XIX é a ausência de concordância na 

maioria dos casos e quando essa se faz presente, é completamente perceptível que 

a saliência fônica a rege. 

 
PRIMEIRAS CONCLUSÕES 
  
 O desenvolvimento deste trabalho nos forneceu um novo panorama sobre a 

história do português do Brasil. Foi demonstrado, principalmente, que o olhar de 

um falante culto sobre as variantes não-cultas não é um artifício dos autores da 

contemporaneidade, pois foi demonstrado que há muito tempo essa estratégia é 

utilizada por muitos autores em tempos diversos.  

 Pode-se perceber, também, que os autores utilizam técnicas diversas para 

caracterizar linguisticamente os diversos seguimentos sociais. Tal caracterização 

pode se dar pela escolha adequada dos campos lexicais; utilização de uma 

morfologia nominal e/ou verbal característica da comunidades em questão; 

construções sintáticas específicas de cada comunidade, metaplasmos particulares, 

dentre outros fenômenos afetos aos diversos níveis de análise.  

 O que se pode observar em relação à concordância verbal na coluna 

Bertulameu e Prexede é que ela apresenta um comportamento bastante homogêneo 

em relação à concordância e não-concordância, independentemente da 
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personagem em questão. Tanto o Bertulameu, quanto o Prexede apresentam em 

suas falas contextos em que se verificam uso de concordância e a não-

concordância, variando de acordo com os fatores analisados: a pesssoa verbal e a 

saliência fônica. 

 Portanto, cabe concluir, ainda que preliminarmente, que temos um escritor 

que determinou e escolheu traços característicos de concordância para delinear 

tais personagens. Num estudo futuro, quando uma outra coluna for editada, 

poderá se comparar as estratégias utilizadas em uma coluna e em outra, para 

então se constatar se A Foia dos Rocêro, de 1900, fora escrita por uma ou mais 

pessoas, pois as características linguísticas comuns, oriundas da escolha do 

escritor para carcterizar determinado perfil social irá definir um único escritor, ou 

apresentar outros autores para o nosso folhetim. 

 Vale lembrar que este trabalho abre portas para futuras pesquisas. No 

campo da lexicologia e lexicografia, ele apresenta espaço para a elaboração de 

glossários ou de dicionários a partir do léxico do material editado. 

 Quanto ao campo da fonética e fonologia, seria interessante notar os 

metaplasmos utilizados pelo autor para caracterizar tal dialeto. Esses fenômenos 

seriam rotacismos, lambidacismos, migrações silábilas, metátase, nasalisações 

progressivas e regressivas etc., além da possibilidade de um estudo grafo-fônico, 

analisando a escrita etimologizantes fornecer informações mais ou menos seguras 

sobre a formação intelectual do(s) autor(es). 

 No que concerne ao campo da morfologia, o estudo dos processos de 

formação de palavra poderá levantar questões particulares sobre a criação lexical 

em dialetos rurais de finais do séculos XIX. 

 Outro estudo interessante está centrado no campo da sintaxe. Qual seria o 

comportamento das estruturas relativas na Foia dos Rocêro? E em que contextos 

ocorrem cada uma dessas estruturas (padrão, copiadora e cortadora)? 

 Enfim, diversas são as possibilidades de estudo fornecidas pela edição da 

Foia para montar o complexo jogo de formação do português do Brasil. Essa foi 

apenas uma contribuição “Para uma gramática dos Rocêro”. 

 
Inté sempre! 
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CARTAS E BILHETES DE VIRGULINO FERREIRA DA SILVA, O LAMPIÃO: 
SÓCIO-HISTÓRIA, FUNÇÕES E UM POUQUINHO DE DESCRIÇÃO 

LINGUÍSTICA 
 

Klebson Oliveira 
(PRODOC – CAPES/ UFBA – PROHPOR)  

 
 
1 SÓCIO-HISTÓRIA 

 
Uma manifestação de banditismo, tipicamente brasileira, teve endereço e 

tempo certos: o sertão nordestino e o arco temporal que vai de 1900, com a prisão 

de Antônio Silvino, a 1940, com o assassinato de Cristino Gomes da Silva Cleto, o 

Curisco. É do cangaço que estamos a falar. Dos estados que compõem a região 

Nordeste do Brasil, apenas Piauí e Maranhão não conheceram as ações do 

cangaço, porém os demais “sentiram na pele”, em maior ou menor escala, os atos 

de roubos, violência, ameaça, invasão e destruição praticados pelos cangaceiros. 

 Quais as causas que permitiram ser o sertão do Nordeste o palco 

privilegiado para as ações do cangaço? A bibliografia sobre o tema aponta para 

várias respostas e, dentre elas, está a de Nascimento (1998, p. 15) que relaciona o 

cangaço com os aspectos sociais que caracterizavam o Nordeste da época. No seu 

entender, a falta de emprego, em que a metade da força de trabalho não 

encontrava colocação, o elevadíssimo número de analfabetos e outros itens 

fizeram da região mencionada uma das mais atrasadas socialmente no Brasil. 

Menciona ainda o autor que, olhando por esse ponto de vista, se torna fácil 

entender o que levou as gerações passadas a apoiar o banditismo e depois tomar 

rumo para as grandes cidades do Nordeste ou para outras localidades: São Paulo, 

por exemplo. 

 A rede de relações movimentada pelo cangaço articulava gentes localizadas 

em várias instâncias sociais, mas que, de modo geral, pode se resumir no triângulo 

cangaceiros-coiteiros-policiais. No curso da História, passaram os cangaceiros a 

ocupar o lugar de facínoras e muitos se tornaram célebres, porém nenhum 

“chegou aos pés” de Lampião, o mais afamado, o mais procurado, o mais ardiloso 

de todos os homens que se estabeleceram no cangaço.  
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 Em outro vértice do triângulo, estão os denominados coiteiros. Tinha esse 

epíteto o sertanejo que abrigava e protegia os cangaceiros. Segundo Nascimento 

(1998, p. 26), existiam coiteiros por sugestão, ou imitação, simpatizantes ou 

admiradores dos membros do banditismo, porque frutos do mesmo meio social. 

Houve ainda, de acordo com o autor acima referido, os coiteiros por interesse, 

traficantes do crime, cúmplices do cálculo, que davam a mão aos cangaceiros, 

objetivando lucros e vantagens. Por outro lado, marcaram também a sua presença 

na rede dos coiteiros aqueles que, vendo o acaso a que eram submetidos pelas 

autoridades legais, ajudavam os bandidos para não perderem a vida ou a 

propriedade.  

 As forças formadas por soldados para combater o cangaço eram chamadas 

de “volantes”, porém “macacos” para os cangaceiros. Foram criadas para rápida 

atuação, isto é, perseguir os bandidos e acabar, de pronto, com o cangaço. 

Acontece que Nascimento (1998, p. 32) mostrou que as volantes não passavam de 

patrulhas com mobilidade restrita dentro da caatinga, porque 

 

em primeiro lugar, não possuíam cavalos nem burros para a cobertura de longas 
distâncias, não só pela dificuldade que tal meio de transporte apresentava, pois em 
muitas localidades a caatinga era espessa, impossibilitando qualquer passagem, como 
pelo ônus decorrente da manutenção da cavalaria, sem levar em conta o aspecto da 
alimentação, principalmente porque no verão, durante a seca, faltavam forragens e 
água; e, no inverno, além dos atoleiros, existiam barreiras intransponíveis, os rios 
cheios. Andavam como os cangaceiros, a pé. Em segundo, as estradas não eram 
carroçáveis; algumas delas, verdadeiras veredas, mal permitiam o tráfego de carros-
de-bois. 

 

As atrocidades cometidas pelos integrantes do cangaço eram noticiadas nos 

jornais de vários lugares – Salvador, São Paulo, Aracaju, Maceió, Recife, Rio de 

Janeiro. De São Paulo, no dia 9 de agosto de 1938, portanto alguns dias depois da 

morte de Lampião, saem, no jornal O Estado de São Paulo, as seguintes palavras: 

 

Não se póde negar que o “cangaço” é um flagello tão grande quanto o das seccas 
periodicas, o da falta de transportes, o da crendice das populações sertanejas que 
acreditavam na invulnerabilidade do facínora de “corpo fechado”. Todos esses males, 
entretanto, provêm unica e exclusivamente, como tanto se tem dito, da falta de 
cartilha. 
Alphabetisem-se os sertões, e adeus bandidos, adeus santos, “coiteiros” (apud Araújo, 
1982, p. 87) 
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Para essa voz era o analfabetismo que assolava o Nordeste uma das molas 

propulsoras para a emergência de crendices e de alguns males sociais. Os censos 

realizados para os Estados da região — o de 1900, de 1920 e de 1940 — 

descortinam o fato de que o analfabetismo reinava na região, uma vez que, nos 

três censos analisados, o número de letrados permanece em torno de 20,0%. Mas 

esse percentual, nu como se exibiu, é enganoso, porque inclui as capitais e as 

cidades mais prósperas do Nordeste e sabemos que o cangaço não fez aparição 

nesses lugares. Isso aponta para o fato de que os números relativos ao 

analfabetismo poderiam ser para mais, muito mais. 

 

 
 
Talvez por isso Nascimento (1998, p. 29) afirma que, ao adotar Lampião o 

banditismo como profissão, passou a conviver com homens marginalizados, 

condenados pela lei, além de ignorantes e analfabetos. Quanto ao último rótulo 

empregado, ele é de todo verdade, sem dúvidas, o cangaço, de modo geral, 

acolheu em seu seio muitos indivíduos com o perfil de Volta-Seca, definido por 

Mello (2004, p. 129) como analfabeto, profundamente inculto e limitado. Oliveira 

Figura 1: Área de atuação do cangaço no Nordeste brasileiro
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(1970, p. 164-178, p. 405-429), biografando a vida de 49 cangaceiros e cangaceiras, 

aponta 8 que possuíam a faculdades das letras. É irresistível trazer à baila o caso 

de José Alves de Matos, o Vinte e Cinco: analfabeto no grupo de Lampião, 

aprendeu a ler e escrever na penitenciária de Maceió. Melo (2004, p. 190-254), por 

seu turno, revela-nos alguns pormenores de, mais ou menos, 56 integrantes do 

cangaço. Vai encontrar 3 alfabetizados. Manuel Vítor da Silva tinha instrução 

admirável: era comerciante, compositor, violonista, criptógrafo; Ulisses Liberato 

de Alencar, filho legítimo de Francisco Liberato de Alencar, era mais que 

alfabetizado: falava razoavelmente o inglês e o francês, dançava impecavelmente e 

possuía palestra ágil e interessante. Mas não há dúvidas, estamos nos referindo a 

exceções. A respeito do líder maior, Lampião, sabemos que frequentou as aulas de 

primeiras letras e mantinha um gosto pela leitura e pela escrita. É clássica uma 

foto sua, tirada pelo fotógrafo Benjamin Abrahão, em que lê, nada mais, nada 

menos, que Edgar Wallace. 

 
 
 

A oralidade tinha papel importante dentro da rede social tecida pelo 

cangaço. Acontece que essa manifestação também desencadeou escrituras de 

Figura 2: Lampião em momento de leitura 
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naturezas diversas: cartas, bilhetes, orações, acordos governamentais, relatórios, 

literatura etc. Interessam-nos, principalmente, as duas primeiras tipologias, 

porque, em sua quase totalidade, saíram das mãos dos próprios integrantes do 

cangaço. Mas essa apresentação resvala apenas para os documentos saídos dos 

punhos mais ou menos hábeis de Lampião. Conseguimos reunir 26 textos seus e 

os transcrevemos nos moldes de uma edição diplomática, em que se prioriza, 

entre outras coisas, o estado de língua ali fixado.  

 
2 FUNÇÕES 
 

A escrita no circuito do cangaço tinha diversas funções – extorquir, 

ameaçar, agradecer, acalmar etc. Vejamos uma carta de Lampião para Horácio 

Ferraz, datada de 1926: 

  
Illustríssimo Senhor Horácio Ferraz, 
 
Estimo suas saudações com toda Excelentíssima familia. Ofim desta para lhe 

pedir-lhe Um conto di réis. Espero Qui o Senhor não faça duvida. Será isto Melhor do 
Qui Vossa mercê ter outro Priguiso mais alem. Espero Qui Reposte logo, agora alarmi 
as autoridade, i depois não si sahia mal. Sem mais Asunto, Reposta Urgente. 
   
   Capitam Virgulino Ferreira da Silva 
   Vulgo Lampião 

 
 Pobre Horácio Ferraz! Lampião não lhe deu muita opção: ou 

entregava-lhe dinheiro ou só Deus sabe o que poderia acontecer. Nesta outra, 

dirigida a Verimundo Soares, de 1926, é um acerto de contas que está em jogo:  

 
                Senhor Verimundo Suaris 
                Suas Saudações, 
 
O fim desta somente para saber Qual seu plano. Qui apois, Em minha paçagem O 
Senhor mandou, Uma força a ir, atras, d’eu mesmo. Pelerehou, Bastante di mim. Em 
outra oura nois Já fumos, Inimigo porem para opresente, Eu pençava Que nois hera, 
Amigo, para Senhor Eu Era mais para si mi Pareci Qui O Senhor Era meu Inimigo, 
portanto Eu lhi faço Esta, para Saber qual E seu Destino. Ja mandei avizar ao Padri 
Ciciro, Qui Nesta minha diligença Qui si Alteroci contra mim foi, o município di 
Salguero, tenha muita cautela Eu não volte para U mesmo Qui Eu era outas óra, Eu 
Bem Qui quéro virar Santo e faser a felicidadi para Voceis mesmo sem mais asunto. 

     Capitam Virgulino Ferreira 
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Lampião era mesmo abusado! Num recado para a polícia sergipana, escrito 

em 25 de novembro de 1929 na cidade de Capela, o que chama a atenção é a 

matéria subjetiva: mensagem grafada a lápis em parede de bilhar: 

 

                   Capella – 25-11-29 
                   Salve 
 
Eu Capitão Virgulino Ferreira 
Lampião deixo esta Lembrança para o officiá qui aqui parçar Em minha peuseguição, 
apois tenho Gosto que oceis mim peusigam, Discurpe as letra qui sô Um bandido 
como ôceis mim chamam pois eu num mereço. Bandido É ôceis qui andam robando e 
deflorando as famia aleia porem eu não tenho este custume todos mim discurpem a 
gente a quem o dia? Aceite Lembranças meu irmão ezequiel Vurgo Ponto Fino e de 
meu cunhado Virgino Vurgo Moderno 

 

O acerto de contas, na carta abaixo, é com Elias Barbosa:  

 

Illustríssimo Senhor Elias Barboza 
 
Estimo Suas Saudações com todos. lhe faço Esta Envista di ter por Nuticias qui O 
Senhor esta com um peçoal Em arma contra mim. portanto Quero qui faça como 
homem, sahia da Rua e me pegue. Estou pençando qui U Senhor Esta ganhando 
muito porque quer pegar questão com migo. Sem ter menor agravo demim ou por 
outra quem Pença qui sou tolo Eu tenho comido toicinho com Mais cabello. Sem 
ohomem Qui tem questão comigo dormi poco e quando pega questão sem Razão, 
muito pior, apois Nunca li agravei se lhi contaram alguma histora E mentira, u qui 
tenho para lhi dizer di pelera fica para quando nos se Encontra na luta. Sem mais. 

  
     Capitam Virgulino Ferreira da Silva 
     Vulgo: Lampião U terror do Sertão 

 

Na seguinte, Lampião escreve ao fotógrafo Benjamin Abrahão, nos 
seguintes termos: 

 
Ilustríssimo Senhor Bejamim Abrahão 
 
Saudações 
 
Venho lhi afirmar que foi a primeira peçoa que conceguiu filmar eu com todos os 
meus peçoal cangaceiros, filmando asim todos us muvimento da noça vida nas 
catingas dus sertões nordistinos. 
Outra peçoa não conciguiu nem conciguirá nem mesmo eu consintirei mais. 
 
   Sem mais do amigo 
   Capitam Virgulino Ferreira da Silva 
   Vulgo Capitam Lampião 
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Porém o Rei do cangaço, inteligente que era, sabia que não poderia lidar 

com os seus somente à base do “chicote”, da ameaça e criou um expediente muito 

interessante: uma espécie de passaporte legalizando a ida e vinda de fazendeiros, 

desde que lhe fossem generosos. Para José Gonçalves, em 1936, enviou um cartão 

tamanho postal com foto sua no anverso com os seguintes dizeres:  

 
Amigo José Gonçalvis recebi um recado seu, vou providenciar a os cangaceiro 

todos para que não lhi abureçam mais. si por acauso receber carta di Alguem não 
resposte com dinheiro, mandi dizer que se enttendam commigo. faça tudo com este 
portador e a seu dispor. do amigo 
  Capitão Lampião 

 

Certamente, diante do pavor que Lampião espalhava nos interiores 

nordestinos, deve ter ficado em alívio Joaquim Resende, quando recebeu, em 1936, 

do “Governador do sertão” a seguinte mensagem:  

 
A U Amigo Joaquim Rezendis como prova di Amizadi e garantia perante os 
Cangacero. 
Offereci 
    Capitão Lampião 
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Figura 3: Carta autógrafa de Lampião 
Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 
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3 UM POUQUINHO DE DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA 
 
Quanto ao pouquinho de descrição linguística, no título referido, nos 

ateremos ao nível da fonética/fonologia, buscando na escrita os traços que se 

transpuseram da fala. E nesse aspecto, não tem como negar: os textos de Lampião 

oferecem um banquete aos olhos, como demonstram as seguintes antologias:  

 

• Elevação de vogal média em monossílabos: lhi (lhe, 17), Lhi (lhe, 03), qui 

(que, 23), Qui (qui, 13), si (se, 12), i (e, 04), mi (me, 09), u (u, 08), U (u, 04), 

us (us, 01), di (de, 09), dus (dos, 01), ti (te, 02), li (li, 01) 

• Elevação de vogal média pretônica: pucivel (possível, 01), priguiso 

(prejuíso, 01), Priguiso (prejuíso, 01), milhor (melhor, 01), muvimento 

(movimento, 01), nordistinos (nordestinos, 01), conciguiu (conseguiu, 01), 

conciguirá (conseguirá, 01), consintirei (consentirei, 01), custume (costume, 

01), discurpem (desculpem, 01), Suaris (Soares, 02), Presentimente 

(presentemente, 01), purque (porque, 01), Nuticias (notícias, 01), mutivo 

(motivo, 01), pulicia (polícia, 01), Sinhoris (senhores, 01), abureçam 

(aborreçam, 01), istreita (estreita, 01), pidido (pedido, 01)    

• Elevação de vogal média tônica: fumos (fomos, 01) 

• Elevação de vogal média postônica: mandi (mande, 05), Mandi (mande, 

01), mandarmi (mandar-me, 02), Empotança (importância, 01), Suaris 

(Soaris, 02), pareci (parece, 01), Padri (padre, 01), Ciciro (Cícero, 01), 

felicidadi (felicidade, 01), alarmi (alarme, 01), mesmu (mesmo, 01), falti 

(falte, 01), olhi (olhe, 02), dormi (dorme, 01), Rezendis (Resende, 01), 

Amizadi (amizade, 01), Offereci (oferece, 01), alarmi (alarme, 01), tivi (tive, 

01), Sempri (sempre, 01), Sinhoris (senhores, 01), Semnhoris (senhores, 01), 

pedi (pede, 01), elli (ele, 02), Goncalvis (Gonçalves, 01), Gomi (Gomes, 01), 

hoji (hoje, 01), quigembi (Quigembe, 01), ignori (ignore, 01) 

• Abaixamento de vogal alta pretônica: Lampeão (Lampião, 02), Lanpeão 

(Lampião, 01), Aureleano (Aureliano, 01), ençendear (incendiar, 01), 

Bareguda (Bariguda, 01), Vergolino (Virgulino, 02), Dovazinho 

(Durvalzinho, 01), logar (lugar, 01), coidado (cuidado, 01), assenar (assinar, 
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01), desponha (disponha, 01), despor (dispor, 01), egnora (ignora, 01), 

Enportança (importância, 01), empotança (importância, 01) 

• Aféreses: oceis (vocês, 01), ôceis (vocês, 02), inda (ainda, 01) 

• Próteses: Apois (pois, 01), apois (pois, 09), amandar (mandar, 01) 

• Síncopes: Reposte (resposte, 02), Reposte (resposte, 01), reposta (resposta, 

01), Reposta (resposta, 01), catingas (caatingas, 01), outas (outras, 01), 

Rodopho (Rodolfo, 01), Dovazinho (Durvalzinho, 01 - /r/), Dovazinho 

(Durvalzinho, 01 - /l/) 

• Epênteses: ezirge (exige, 01), parçar (passar, 01), Quilarindo (Clarindo, 01), 

Iginora (ignora, 01) 

• Apócopes: entrega (entregar, 01), odia (odiar, 01), Encontra (encontrar, 01), 

peçoa (pessoal, 01), officiá (oficial, 01), Gomi (Gomes, 01) 

• Paragoges: pedir (pedi, 04) 

• Metáteses: tratra (tratar, 01), percisão (precisão, 01) 

• Ditongações: Voceis (vocês, 01), Oceis (vocês, 03), Vossa Merceis (Vossa 

Mercê, 01), nois (nós, 01), oura (hora, 01), acauso (acaso, 01), por acauso 

(por acaso, 01) 

• Monotongações: quera (queira, 01), esto (estou, 01), urgença (urgência, 03), 

Urgença (urgência, 02), Soto (Souto, 01), Emportança (impotância, 01), 

Enportança (importância, 01), emportança (importância, 01), importança 

(importância, 01), sô (sou, 01), num (não, 01), robando (roubando, 01), 

Virgino (Virgínio, 01), diligença (diligência, 01), Alteroci (alterou-se, 01), 

Salguero (Salgueiro, 01), poço (pouco, 01), histora (história, 01), Cangacero 

(cangaceiro, 01), o (ou, 01) 

• Nasalizações: envito (evito, 01), envitar (evitar, 01), convinhér (convier, 01) 

• Rotacismos: Discurpe (desculpe, 01), discurpe (disculpe, 01), Vurgo (vulgo, 

02), Nerço (Nelson, 01) 

• Vocalização de /r/: peuseguição (perseguição, 01), peusigam (persigam, 01)       

• Despalatização: aleia (alheia, 01), li (lhe, 01) 

• Iotização: famia (família, 01) 
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Abaixo uma tabela a querer revelar uma imagem do que foi encontrado nos 

documentos de Lampião: 

 
FENÔMENO NÚMERO 

Elevação de vogal média em monossílabos 107 
Elevação de vogal média pretônica 22 
Elevação de vogal média tônica 01 
Elevação de vogal média postônica 37 
Abaixamento de vogal alta pretônica 18 
Aféreses 05 
Próteses 13 
Síncopes 10 
Epênteses 04 
Apócopes 06 
Paragoges 04 
Metáteses 02 
Ditongações 11 
Monotongações 23 
Nasalizações 03 
Rotacismos 05 
Vocalização de /r/ 02 
Despalatização 02 
Iotização 01 

                         Tabela 1: Fenômenos fônicos nos textos de Lampião 
 
 Vamos encontrar nos textos do Rei do cangaço 19 fenômenos, uns bem 

representados, outros nem tanto. E por falar em fenômenos bem representados, a 

elevação de vogal média em monossílabos é a característica mais marcante dos 

textos analisados. 

 
POR FIM 

 
Tudo bem e ninguém parece discordar: Lampião foi o mais o mais afamado, 

o mais procurado, o mais ardiloso de todos os homens que se estabeleceram no 

cangaço, mas, por outro lado, deixou, com os seus textos, pistas para uma 

reconstrução histórica do português popular brasileiro e, num plano mais geral, 

para uma história da epistolografia no Brasil, especialmente no âmbito de uma 

manifestação de banditismo, como o foi o cangaço. 
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A RECORRÊNCIA DE ANAS E DE ANTÔNIOS NA FORMAÇÃO DOS 
NOMES DUPLOS NA ANTROPONÍMIA BAIANA 

 
Ana Carolina Horta de Souza 

(GD – UFBA/CNPq/PROHPOR) 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A antroponímia é o ramo da Onomástica que se ocupa dos nomes próprios 

de pessoa, nomes que surgem da necessidade que tiveram os homens de 

distinguir-se entre si, e, embora, hoje, tenhamos diferentes motivações para esta 

escolha, os nomes próprios1 são automaticamente ligados aos seus proprietários e 

desempenham um importante papel nas relações humanas. 

    Sabemos que todo ser humano tem um nome, mesmo que, em alguns 

casos, o mesmo não lhe agrade. O fato é que, ainda que uma pessoa não tenha 

registro de nascimento, um nome lhe é dado, geralmente ao nascer.  

  Na escrita em língua portuguesa, distinguem-se os substantivos próprios 

dos comuns através da grafia com inicial maiúscula. O mais difícil, porém, é 

estabelecer, do ponto de vista linguístico, em que se baseia essa distinção, visto 

que os nomes próprios não têm sido foco de estudos sistemáticos no português 

brasileiro. Esta é uma tarefa difícil e complexa, pois, no caso dos antropônimos, 

são refletidos variados movimentos sociais, demográficos, culturais e religiosos, 

mantendo fatos devidamente registrados nas construções e significações desses 

nomes, passando a antroponímia, a ser um vasto campo de estudo para entender 

as sociedades que os geraram.  

Tem sido bastante recorrente o nomear utilizando nomes duplos, ou seja, 

nomes com mais de uma base lexical. É interessante notar que nomes como Ana 

Carolina, Antônio Carlos, Maria Aparecida, têm feito cada vez mais parte das 

escolhas, no grande leque de possibilidades que a língua oferece. Com este 

                                                
1 Usamos, neste texto, nome próprio como o nome dado no momento do batismo, ou do 
nascimento da pessoa. 
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trabalho, pretende-se estudar a formação destes nomes duplos e quais os tipos de 

combinações mais recorrentes2. 

Em um corpus representativo da antroponímia baiana, constituído pelos 

3.986 nomes que integram a lista dos aprovados no vestibular da UFBA em 20053, 

foram selecionados os nomes duplos que começam com a letra A, destacando-se 

os formados com um dos nomes Ana ou Antônio, sendo esses dois prenomes de 

grande recorrência no corpus.  

O presente artigo divide-se, pois, em três partes: na primeira, buscamos 

definir o estatuto dos antropônimos com duas bases justapostas em face dos 

nomes comuns compostos por justaposição; na segunda, discutimos o porquê da 

alta incidência de nomes duplos no corpus; finalmente, na terceira, realizamos a 

apresentação e a análise dos dados. 

 
1 COMO SE CARACTERIZAM OS CHAMADOS NOMES DUPLOS? 
 

Existem, em português, dois processos de formação de palavras, a 

derivação e a composição. Na derivação, temos uma base mais afixo e/ou afixos; 

na composição, temos duas ou mais bases, que podem sofrer processo de 

justaposição ou aglutinação. Justaposição, quando os elementos componentes 

conservam sua integridade fônica e cada um deles mantém seu acento tônico, e 

aglutinação, quando as bases se unem de tal forma, que, além de haver perda de 

fonemas, geralmente do primeiro termo, os dois elementos se subordinam a um 

único acento tônico.  

Uma questão, portanto, se coloca: quando um antropônimo é formado por 

duas bases, deverá ser considerado um nome composto? 

                                                
2 O subprojeto Anas Marias e Antônios Josés: a produtividade dos nomes duplos na antroponímia baiana 
analisa, no âmbito do projeto Todos os nomes: análise sócio-histórica, mórfico-semântica e etimológica da 
antroponímia baiana, as ocorrências de prenomes duplos. 
3 Esses dados foram escolhidos por ser aquele o primeiro ano em que passou a vigorar o sistema de 
cotas, que considera seis categorias de inscrição dos candidatos no Vestibular. Categoria A 
(36,55%): candidatos de escola pública que se declararam pretos ou pardos. Categoria B (6,45%): candidatos 
de escola pública de qualquer etnia ou cor. Categoria D (2%): candidatos de escola pública que se declararam 
índio-descendentes. Categoria E (55%): todos os candidatos, qualquer que seja a procedência escolar e a etnia 
ou cor. Não sendo preenchidas todas as vagas das Categorias A e B, elas são prioritariamente 
preenchidas por candidatos de escola particular que se declararam pretos ou pardos (inscrição de 
Categoria C). Permanecendo vagas abertas, elas são preenchidas por candidatos com inscrição da 
Categoria E.  
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Cunha e Cintra (2002) definem a palavra composta como aquela que 

sempre representa uma idéia única e autônoma, estando dissociada, muitas vezes, 

das noções expressas por seus componentes. Essa noção não se aplica ipsis litteris 

aos nomes próprios, uma vez que nestes parece ter havido um esvaziamento 

semântico em relação às propriedades sêmicas do vocábulo comum do qual 

advém o nome próprio.   

Villalva (2000) apresenta duas estruturas de composição, uma morfológica e 

outra sintática. A composição morfológica constitui um processo de formação de 

palavras que pode dar origem a uma estrutura de modificação, por adjunção à 

esquerda, sendo binárias e tendo o núcleo à direita, ou a uma estrutura 

coordenada por conjunção (adjunção simétrica), em que é possível admitir que 

todos os radicais coordenados pertencem a uma mesma categoria sintática, que é 

idêntica à do composto (adjetivos ou nome) e todos os constituintes estão na 

mesma categoria hierárquica.    

Com base nos critérios abordados pela autora, um quadro foi elaborado 

para confrontar nomes comuns e antropônimos com mais de uma base. 

 
 NOMES COMUNS 

COMPOSTOS 
ANTROPÔNIMOS COM MAIS 
DE UMA BASE 

ESTRUTURA DE MODIFICAÇÃO 
(BINÁRIA E NÚCLEO À DIREITA) 

Luso-descendente 
Vaso-dilatação  

Ana Clara 
Ângela Cristina  

ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO 
(CONCATENAÇÃO DE DOIS OU 
MAIS CONSTITUINTES) 

Econômico-geográfico 
Luso-brasileiro   

Aline Rebeca  
Anselmo Luis  

Quadro 1: Estrutura de modificação X Estrutura de coordenação 
 
Ao que tudo indica, esses mesmos processos de formação são utilizados nos 

nomes próprios, sendo que o elemento modificador nem sempre vem à esquerda 

do núcleo.  

Assim, as formas compostas, em geral, apresentam uma combinação de 

termos das seguintes classes gramaticais: S+S / S+A / A+S / V+S / S+V / 

S+de+S. Tais possibilidades combinatórias também são admitidas para os nomes 

duplos, ainda que, como se disse anteriormente, as propriedades morfossintáticas 

e semânticas do nome comum, não sejam equivalentes nos nomes próprios.  
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Verificamos, segundo Alba Valéria Silva (2002), em sua dissertação de 

Mestrado intitulada Metáfora e metonímia: o traço-de-união entre os compostos, que os 

chamados nomes comuns compostos compõem um conjunto heterogêneo quanto 

a forma, classe, sentido e estilo. No Quadro 2, a seguir, elaborado a partir dos 

critérios discutidos pela referida autora, confrontamos nomes comuns compostos e 

antropônimos com mais de uma base, para verificar se apresentam as mesmas 

características ou não. Destacamos que, na nossa análise, apenas foram 

considerados, tanto para os nomes comuns, quanto para os antropônimos, os casos 

em que as duas bases estão justapostas: 

 
 NOMES COMUNS 

COMPOSTOS 
ANTROPÔNIMOS COM MAIS DE 
UMA BASE 

Com hífen (erva-doce)  
Sem hífen (espaçonave) 

Escritos comumente sem hífen 
Nada impede que tenham hífen (Joseph-
Maria Piel) 

Reduplicados (corre-corre) 
Formados por componentes 
diferentes (vira-face) 

Reduplicados (Maria Maria / Jan Jan) 
A maioria é formada por componentes 
diferentes (Antônio Carlos) 

A maioria é formada por dois 
elementos (caixa-alta) 
Podem ter três ou mais elementos 
(comigo-ninguém-pode) 

A maioria é formada por dois elementos 
(Ana Paula) 
Podem ter três ou mais elementos 
(Gabriel Marcus Vinícius) 

FORMA 

A maioria é formada por 
substantivos comuns (meia-calça) 
Alguns trazem substantivos 
próprios em sua composição (ave-
maria) 
 

A maioria é formada por substantivos 
próprios (André Luís) 
Alguns trazem substantivos comuns em 
sua composição (Maria Brisa) 

CLASSE Todas, às vezes perfazendo uma 
sentença inteira (maria-vai-com-
as-outras) 

Todas, às vezes perfazendo uma sentença 
inteira (Emineu Casamenteiro das Dores 
Conjugais) 

SENTIDO Literal (sofá-cama)  
Figurado (louva-a-deus) 

Literal (Zacarias Filho. Os patronímicos – 
p. ex., Rodrigues, filho de Rodrigo – e 
gentílicos – Adriana, natural de Ádria – 
tinham sentido literal)  
Figurado (Lua Morena) 

ESTILO Termos próprios do discurso 
técnico-científico (agricultura) 
Termos típicos de uma norma 
mais popular (papai-e-mamãe) 

Termos próprios do discurso técnico-
científico (Magnésia Bisurada)  
Termos típicos de uma norma mais 
popular (Restos Mortais) 

Quadro 2: Nomes comuns compostos X Antropônimos com mais de uma base 
 
O que distingue um nome composto comum de um antropônimo com mais de 

uma base? Após as análises contrastivas apresentadas, chegamos à conclusão de 

que os antropônimos com mais de uma base, praticamente, se comportam como 
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nomes comuns compostos. Contudo, optamos por chamá-los de nomes próprios 

duplos e não de nomes próprios compostos, por três motivos fundamentais:  

 
• primeiro, nada impede que todos os antropônimos de um língua 

sejam duplos, contudo não parece ser plausível que todos os nomes 

comuns de uma língua sejam formados por composição; 

• nem sempre os nomes próprios duplos representam uma idéia única e 

autônoma. 

• além disso, não se pode propor que os chamados nomes próprios duplos 

sejam dicionarizados, enquanto os nomes comuns compostos, em sua 

maioria, o são.  

 
Definido, assim, o estatuto teórico dos nomes duplos, passamos a seguir a 

discutir o porquê da sua alta incidência no corpus. 

 
2 POR QUE SÃO TÃO FREQUENTES OS NOMES DUPLOS? 
 

Dos 440 candidatos que têm nomes iniciados com a letra A, 171 (38.9%) 

possuem um nome duplo e 269 (61.1%) possuem um nome único. Dos prenomes 

duplos do corpus (171), os nomes duplos com Ana (76) equivalem a 44,4% e os 

nomes duplos com Antônio (21) equivalem a 12,3%. Trata-se de um dado no 

mínimo surpreendente, pois não se verificam estudos, no português brasileiro, que 

apontem para tal realidade. 

Na tentativa de entender por que os prenomes duplos são tão recorrentes, 

focamos a teoria abordada por Ullmann (1977) no livro Semântica: uma introdução à 

ciência do significado. No capítulo intitulado Significado, encontramos cinco critérios 

propostos para a caracterização de um nome próprio: a unicidade, a identificação, a 

designação contra conotação, o som distintivo e os critérios gramaticais.  

Ativemo-nos a dois critérios. Quanto ao primeiro deles, o da unicidade, 

segundo o autor, o gramático grego Dionísio Trácio, no séc. II a.C., estabeleceu que 

o que difere um nome próprio de um nome comum é que este pode ser usado 

comumente e aquele individualmente – “comumente, como homem, cavalo, e 
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individualmente, como Sócrates” (ULLMANN, p.151). Nome próprio, portanto, 

como aquele que significa um ser individual.  

Ullmann (p. 152), contudo, chama a nossa atenção para o fato de que o 

critério da unicidade não leva em consideração “o fato de que muitas pessoas 

diferentes e não relacionadas e mesmo vários lugares diferentes podem ter o 

mesmo nome”. Mas, se considerarmos que, quando usamos um nome próprio 

(antroponímico), normalmente estamos fazendo referência a uma pessoa 

específica, podemos chegar ao segundo critério apresentado pelo referido autor, 

ou seja, o da identificação. Diferentemente dos substantivos comuns, que têm como 

função incluir espécimes particulares num conjunto genérico, como, p. ex., casa, 

independentemente do tamanho, cor, material, estilo, os nomes próprios têm a 

função de identificar pessoas e lugares, singularizando-os dentre os demais 

semelhantes. Se eu grito pai num ambiente público onde temos uma centena de 

homens, é certo que dezenas de homens olharão para mim. Eu não vou atingir o 

meu objetivo de identificar uma pessoa. Se eu chamo Benedito (nome do meu pai), 

estou buscando identificar alguém, mesmo que não seja o único a se chamar 

Benedito. 

Segundo Stuart Mill (1879, apud ULLMANN, 1987, p.153): 

 
O nome próprio não mais é que uma marca sem significado que relacionamos na 
nossa mente com a idéia do objeto, na intenção de que sempre que a marca se 
encontre com os nossos olhos, ou ocorra à nossa memória, possamos pensar naquele 
objeto individual. 

 
Seriam a unicidade e a identificação importantes fatores para a formação de 

nomes duplos? Em outras palavras, a alta frequência de nomes duplos no corpus 

seria um importante recurso de que lançam mão os baianos para a criação de 

nomes neológicos? Ou predominam entre os nomes duplos os tradicionais? 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

A fim de responder às questões anteriormente colocadas, os dados foram 

analisados de acordo com o tipo de “combinação” observado nos nomes próprios 

duplos. Assim, tais nomes foram classificados nos três tipos a seguir: 
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TIPO EXEMPLO FREQUÊNCIA 

Tradicional + Tradicional Alberto Carlos, Adriana 
Maria 

123 – 71.9% 

Tradicional + Neológico Adaltiva Glória, André 
Celli 

34 – 19.9% 

Neológico  + Neológico Adler Ramon, Aline Gisele 14 – 8.2% 
                 Quadro 3: Tipos de nomes duplos 

 
O critério utilizado para definir um nome como tradicional foi o de estar 

atestado no Dicionário etimológico da língua portuguesa: nomes próprios de Antenor 

Nascentes (1952) e/ou na Bíblia.4 O fato de um nome ter sido considerado 

tradicional não significa, sob nenhuma hipótese, que seja amplamente conhecido, 

assim como muitos nomes vastamente conhecidos por nós são, segundo o critério 

estabelecido, considerados neológicos. Por exemplo, em Arthur Gualberto, o 

segundo nome – Gualberto –, apesar de tradicional, parece ser hoje pouco utilizado; 

já em Aline Soraia, o primeiro nome – Aline – é hoje extremamente recorrente, 

contudo, pelos critérios estabelecidos, é um nome neológico.  

Num total de 171 nomes duplos, foram encontrados no corpus:  

 
a) 123 formados por dois nomes tradicionais (71.9%);  

b) 34 formados por um nome tradicional e um nome neológico ou 

vice-versa (19.9%); 

c) 14 formados por dois nomes neológicos (8.2%). 

 
Se considerarmos que apenas os duplos formados por tradicional + neológico 

ou neológico + neológico seriam nomes duplos neológicos, concluiríamos facilmente 

que a neologia não é o que se destaca entre os nomes duplos, correspondendo a 

26.9% do total dos dados. Contudo, quando dois nomes tradicionais formam um 

nome duplo, pode tratar-se, pelo inusitado da combinação, de um nome novo, 

como se pode notar no caso do já referido Arthur Gualberto ou no da professora 

Aurelina Ariadne. O que se quer dizer é que dois nomes tradicionais podem formar 

um nome duplo neológico. 

                                                
4 Por ser a Bíblia um dos mais antigos documentos e ter registros de nomes próprios (topônimos e, 
especificamente, antropônimos), que persistem na tradição antroponímica brasileira até os dias 
atuais, adquirindo desta forma, um caráter tradicional. 
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De acordo com Câmara Jr. (1979): 
 

O Brasil apresenta a esse respeito uma grande mobilidade e antes de tudo um intento 
de originalidade e inovação, enquanto Portugal se atém aos prenomes tradicionais e 
rege a escolha por motivos de ordem religiosa ou de continuidade familiar. No Brasil 
chegou-se à cunhagem de prenomes pela combinação de silabas de prenomes 
tradicionais diversos. 

 
3.1 SOBRE AS ANAS5 
 

Dentre os nomes duplos femininos, o prenome Ana aparece com grande 

frequência no corpus. Vale ressaltar que Ana é um nome tradicional bíblico. Dos 

104 nomes femininos, 76 têm Ana ~ Anna como primeiro nome, o que equivale a 

73.1% do total, sendo que Ana aparece como nome simples apenas uma vez no 

corpus.  

Das 76 ocorrências em que Ana ~ Anna integra um nome duplo, em 66 delas 

– 86.8% –, combina-se com outro prenome tradicional e, em 10 – 13.2% –, com um 

prenome neológico.  

 

ANA + TRADICIONAL ANA + NEOLÓGICO 
ANA CAROLINA (21)                 ANA CARLA ~ ANNA KARLLA (7) 
ANA PAULA (18)             ANA CARINE (1)  
ANA CLAUDIA (5)             ANA KELLI (1)          
ANA CRISTINA (4)              ANA LOUISE (1) 
ANA FLAVIA (3)                
ANA BEATRIZ (2)  
ANA MARIA (2)               
ANA APARECIDA (1)            
ANA CELIA (1)  
ANA CLARA (1)  
ANA LINA (1)                  
ANA LUISA (1)                
ANA MARTA (1)                
ANA OLIVIA (1)            
ANA ROSA (1)                 
ANA SARA (1)                
ANA TARCILA (1)  
ANA VERA (1)  

66 – 86.8% 10 – 13.2% 
        Quadro 4: Duplos com Ana 

 

                                                
5 São 23 nomes diferentes que combinam com Ana ~ Anna, sendo destes 18 tradicionais e 4 
neológicos. 
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O corpus analisado só nos permite afirmar que Ana Carolina - com 21 

ocorrências - e Ana Paula - com 18 ocorrências - são combinações bastante 

recorrentes de dois nomes tradicionais. Sabemos, porém, que, apesar de estarem 

aqui pouco representados, Ana Beatriz, Ana Maria, Ana Clara e Ana Luísa, por 

exemplo, não são combinações inusitadas, como nos parecem ser Ana Lina e Ana 

Tarcila. Assim, só com a ampliação do corpus é que poderemos dar uma resposta 

mais definitiva quanto à possibilidade de dois nomes tradicionais formarem um 

duplo neológico. Vale notar também que o duplo Ana Carla ~ Anna Karla, apesar 

de apresentar um nome neológico, apresentou um número expressivo de 

ocorrências. 

Seria possível afirmar, a partir dos dados apresentados, que o prenome Ana 

~ Anna estaria sofrendo um processo de gramaticalização, passando a uma espécie 

de nome auxiliar, utilizado para a formação de compostos? É interessante notar que 

esse nome que é formador de nome duplo o é de tal forma, que, quando alguém 

diz ter o nome Ana, é quase automático perguntarmos, Ana de quê? Como 

dissemos anteriormente, houve apenas uma atestação de Ana como nome único no 

corpus.  

Devemos ainda mencionar que Ana é um nome de corpo fônico 

relativamente reduzido6.  

Sendo afirmativa a resposta à questão anteriormente colocada, sobre uma 

possível gramaticalização do nome Ana, a cadeia de gramaticalização provável 

seria a indicada a seguir: 

 
NOME PLENO > NOME AUXILIAR NA FORMAÇÃO DE NOMES DUPLOS ou 

COMPOSTO POR JUSTAPOSIÇÃO > COMPOSTO POR AGLUTINAÇÃO > PREFIXO 

 
ANA > ANA CAROLINA > ANALICE > ANA- (?) 

 

Outro dado interessante é que, no caso dos nomes duplos, muitas vezes nos 

apegamos ao primeiro nome – as professoras Rosa Virgínia, Suzana Alice e Tânia 

                                                
6 É importante destacar que, em nomes como Juliana e Fabiana, –ana origina-se do sufixo 
nominativo latino –āna, que significa ‘proveniência’, ‘origem’e não do hebraico Ana. Contudo, 
ocorre algo semelhante: Juliana e Fabiana são chamadas geralmente de Júli e Fábi e não de Ana. 



 138 

Conceição são Rosa (ou Rosa Virgínia), Suzana e Tânia, e não Virgínia, Alice ou 

Conceição, embora saibamos que há exceções: a professora Aurelina Ariadne é 

Ariadne. Contudo, quando se trata de Ana + X, o mesmo já não acontece, sendo ou 

favorecido o segundo nome ou usado o nome duplo. O meu nome, por exemplo, é 

Ana Carolina: ou me chamam de Carol ou de Ana Carolina.  

Por que, então, o nome Ana, na formação do nome duplo, é usado sempre 

na frente, como uma espécie de núcleo/base, se não é, comumente, priorizado 

pelas pessoas na escolha do nome pelo qual o indivíduo passa a ser identificado? 

Os nomes que o acompanham funcionariam como modificadores do Ana só que 

com adjunção à direita? 

Villalva (2000) ressalta que, em alguns casos, além da relação de 

precedências, a enumeração dos compostos coordenados é condicionada por 

nexos lógicos que determinam a linearização, embora estejam hierarquicamente 

no mesmo nível, mantendo as relações de dominância idênticas. Um exemplo seria 

o caso de infanto-juvenil, já que não usamos a forma juveno-infantil. Talvez esse fato 

explique a enumeração lógica com os nomes duplos iniciados por Ana, que sempre 

vem primeiro. Não vemos, ao menos com frequência, nomes como Carolina Ana, 

Paula Ana. Isso implicaria afirmar que, no caso dos nomes próprios, mesmo nas 

estruturas de modificação, existe uma relação de precedência.  

 
3.2 SOBRE OS ANTÔNIOS7 
 

Dentre os 67 nomes masculinos, o mais recorrente para formar nomes 

duplos foi Antônio, porém com uma frequência bem menor que a observada para 

Ana, apenas 21 ocorrências, o que equivale a 31,35% do total. Além disso, houve 

três casos em que Antônio ocorreu como nome único: 

 
ANTÔNIO + TRADICIONAL ANTÔNIO + 

NEOLÓGICO 
ANTONIO CARLOS (4)           ANTONIO DIEGO (1) 
ANTONIO CESAR (2)              
ANTONIO FERNANDO (2)              
ANTONIO JORGE (2)  
ANTONIO JOSE (2)         

                                                
7 São 13 nomes diferentes que combinam com Antônio, sendo destes 12 tradicionais e 1neológico. 
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ANTÔNIO + TRADICIONAL ANTÔNIO + 
NEOLÓGICO 

ANTONIO MARCOS (2)               
ALOISIO ANTONIO (1)  
ANTONIO LUCAS (1)                 
ANTONIO RAPHAEL (1)   
ANTONIO REGINALDO (1)            
ANTONIO SERGIO (1)    
ANTONIO VICTOR (1)  

20 - 95.2% 1 - 4.8% 
                 Quadro 5: Duplos com Antônio 

 
Quando Antônio ocorreu com outro nome tradicional, não houve nenhum 

caso em que a combinação se destacasse em número de ocorrências das demais. 

Mais uma vez, é apenas com a ampliação do corpus que se poderá chegar a uma 

conclusão mais definitiva. 

Diferentemente do Ana, o Antônio apresenta-se sempre, no corpus analisado, 

como parte de uma estrutura de coordenação, já que existe uma relação simétrica 

na enumeração dos termos e ambos os constituintes destes compostos podem ser 

identificados como núcleo e também como não núcleo.  

Além disso, não há uma posição fixa para o nome Antônio, pois ainda que 

esses dados nos tenham fornecido apenas uma ocorrência desse prenome à direita 

(Aloísio Antônio), não é incomum, em língua portuguesa, a recorrência de 

Antônio nessa posição.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face do exposto anteriormente, algumas considerações gerais acerca dos 

prenomes duplos cabem, aqui, serem ressaltadas: 1) os nomes próprios passam 

pelos mesmos processos de formação de palavras que os nomes comuns - podem 

ser formados por derivação ou composição; 2) o estatuto dos chamados nomes 

próprios duplos é basicamente o mesmo dos nomes comuns compostos; 3) existe 

uma maior ocorrência de nomes duplos formados de bases tradicionais, podendo 

surgir nomes duplos neológicos a partir da junção dessas bases.  

No conjunto dos nomes duplos iniciados pela letra A (171), destacaram-se, 

entre os femininos, os formados com Ana (76), e, entre os masculinos, os formados 
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com Antônio (21), havendo, tanto num caso, quanto noutro, a combinação com 

nome tradicional ou com nome neológico. 

Algumas combinações outrora “inusitadas” têm se tornado frequentes, como já 

podemos observar nos casos de Ana Carla, Aline Cristina e Anne Caroline. Anne 

Caroline merece destaque já que é uma espécie de variação de Ana Carolina, o nome 

duplo mais recorrente. 

Embora tenha sido grande a ocorrência dos nomes duplos no corpus 

analisado – girando em torno dos 40.0% –, nenhum nome duplo foi atestado no 

dicionário de Antenor Nascentes, o que nos leva a concluir que os nomes duplos 

não são dicionarizados devido às possibilidades infinitas de combinações e ao não 

impedimento de que todos os nomes próprios passem a ser duplos no português. 

Ainda que alguns nomes sejam bastante frequentes – como foi o caso de Ana 

Carolina -, será difícil determinar critérios para justificar a entrada de certas 

combinações em prejuízo de outras. 
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A CONCORDÂNCIA VERBAL NO PORTUGUÊS EUROPEU RURAL 
 

Ana Sartori Gandra 
(PPGLL – UFBA/CNPq/PROHPOR) 

  
 
A TÍTULO DE INTRODUÇÃO 
 
 Baxter (1995), ao analisar o debate a respeito da constituição do português 

brasileiro, considerou que este se encontrava em uma fase de impasse. Para o 

autor, tanto os partidários da hipótese de que as características particulares do 

português brasileiro seriam advindas da deriva natural da língua, quanto os que 

acreditavam que tais características seriam fruto do contato entre línguas ocorrido 

no Brasil, estariam adotando, até então, procedimentos metodológicos que não 

permitiam “uma avaliação crítica adequada da hipótese”. Para sair do impasse, o 

referido autor propunha uma abordagem “fatorizada”, que focalizasse as 

vertentes rurais africanas e ameríndias do português brasileiro, que seriam as mais 

propensas à influência de processos de contato de línguas. 

A isso tem se dedicado o Projeto Vertentes do Português Rural do Estado da 

Bahia, que, desde o ano de 2001, tem recolhido e analisado amostras de fala 

vernácula de comunidades rurais afro-brasileiras isoladas e de comunidades 

rurais não isoladas em municípios do interior baiano, com o objetivo de traçar um 

quadro do português popular rural do Estado da Bahia. Estudos como os de 

Lucchesi e Baxter têm analisado a fala de comunidades rurais afro-brasileiras 

isoladas, a exemplo da comunidade de Helvécia, “buscando identificar estruturas 

linguísticas resultantes de processos de variação e mudança induzidos por 

situações de contato entre línguas” (LUCCHESI, 2004, p.64). 

Por outro lado, como afirma Baxter (1995), os traços morfossintáticos não-

padrão encontrados em dialetos rurais brasileiros, tais como a variação na 

concordância de gênero e número do sintagma nominal e a variação na 

concordância sujeito-verbo, teriam que ser igualmente avaliados em documentos 

históricos e dialetos do português europeu. Dessa forma, estariam sob análise as 

duas ‘pontas’ do problema: as variedades do português europeu e brasileiro.  
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Aqui será apresentado um estudo de um dos aspectos morfossintáticos que, 

no Brasil, exibem grande variação: a concordância verbal, pretendendo-se verificar 

se tal variação ocorre no português europeu.  

 
1 A CONCORDÂNCIA VERBAL NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Segundo Lucchesi (2004), um dos poucos traços tidos consensualmente 

como típicos de situações de contato entre línguas seria a perda da morfologia 

flexional associada às regras de concordância, “que seria fortemente afetada em 

qualquer situação de contato abrupto e maciço entre línguas”. O autor afirma que 

o português brasileiro possui um quadro de ampla variação no que diz respeito às 

regras de concordância nominal e verbal, o que “poderia ser visto como reflexo do 

maciço contato do português com línguas indígenas autóctones e línguas africanas 

no Brasil” (p.64). 

 A ideia de que variações nas regras de concordância podem estar 

associadas à situação do contato entre línguas ocorrido no Brasil foi também 

defendida por Silva (2005), que analisou a concordância verbal no português 

popular do interior do estado da Bahia. Os informantes de sua pesquisa eram 

todos analfabetos ou possuíam escolarização precária (de 1 a 4 anos de estudo). 

Das 2.100 ocorrências de verbos com sujeitos de terceira pessoa do plural, 83% não 

apresentaram marcas explícitas de plural. Em apenas 17% das ocorrências, 

realizou-se a concordância. O autor observou uma diferença nos índices de 

realização da concordância entre as três comunidades contempladas pela 

pesquisa: na comunidade urbana sede do município de Poções, a concordância foi 

de 26%; na comunidade rural de Morrinhos, a concordância foi de 17%; e em 

Cinzento, comunidade afro-descendente, o índice de concordância foi o menor 

encontrado: 13%. Esses dados atestam que a variação na concordância é mais 

presente nas variedades da língua que estariam mais propensas à influência de 

processos de contato ente línguas, e que, quanto maior a integração da 

comunidade à sociedade, maior tem sido a reaquisição da regra de concordância. 
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2 UMA VISÃO HISTÓRICA DA CONCORDÂNCIA VERBAL NO 

PORTUGUÊS EUROPEU 

 
 Mattos e Silva (1989, p.489), em estudo da gramática do português arcaico 

com base em corpus trecentista, afirma, com relação à concordância nominal, que 

“é uma regra categórica no corpus as repetições das marcas de gênero e de número 

nos determinantes, quantificadores e qualificadores do nome selecionado como 

núcleo do sintagma nominal”. Com relação à concordância verbal, diz a autora 

que o comportamento sintático mais generalizado é a aplicação da regra de 

concordância, e passa a elencar os casos em que a concordância seria variável:  

— 30 das ocorrências por ela apresentadas são de sujeitos que têm como 

núcleo do SN um nome de traço [+ singular, - singularidade] – um nome coletivo; 

os que apareceram na posição de sujeito foram: poboo, gente e companha. Das 30 

ocorrências, em 11 houve variação na concordância, estando o verbo no plural.  

Nesses casos, o que ocorre não é propriamente uma perda de concordância – o 

verbo não perde uma marca de plural, e sim ganha a marca de plural para 

concordar com o sentido de pluralidade do sujeito. Em nenhuma dessas 

ocorrências o sujeito está contíguo ao verbo. Uma das afirmações de Mattos e Silva 

é que “se poderia concluir que uma maior distância do verbo em relação ao sujeito 

poderia levar a uma concordância com o significado e não com a forma do 

significante” (p.492).  

— 18 ocorrências são de sujeitos constituídos por mais de um SN – sujeitos 

compostos. 12 é o número de ocorrências em que, com o sujeito composto, o verbo 

está no singular. Em muitos dos casos o verbo estava distanciado do sujeito ou o 

sujeito anteposto ao verbo e, na maioria dos casos (em 10 ocorrências), os 

sintagmas nominais do sujeito são parassinônimos (do tipo “door e desprazer”, 

“deleito e prazer”, “temor e tremor”, “nome e fama”, “lagrimas e door e choro e 

amargura”). Esses estariam entre os casos de concordância ideológica, quando 

haveria a possibilidade de um verbo se manter no singular, “quando o sujeito 

múltiplo, ainda que possua termos no plural, favoreça intensa representação 

unitiva” (ROCHA LIMA, 2000, p.410): “aqueles que Deus e a Natureza fez”. 
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— 12 ocorrências são de sujeito composto por um único SN, sendo que 3 

são os casos de variação na concordância; em dois destes o sujeito é singular e 

verbo vai para o plural (ocorrendo, portanto, a concordância pelo sentido) e em 

apenas um caso o verbo fica no singular, quando o sujeito é plural: “Começaron 

todos estes que trabalhavan muito aficadamente a demandar que comessen e dezian ca 

se non comessen ca non averia força pêra trabalhar.” 

Das 41 ocorrências de variação na concordância verbal analisadas por 

Mattos e Silva, não houve casos da perda de concordância generalizadamente 

difundida no português popular brasileiro: um sintagma nominal plural na 

posição de sujeito seguido imediatamente de um verbo no singular. 

Outro estudo da concordância verbal no português arcaico foi realizado por 

Souza (2005). O autor quantificou 5.901 ocorrências em corpus dos séculos XIII e 

XIV. Foram 5.583 ocorrências (95%) de concordância sujeito-verbo e 318 (5%) 

ocorrências em que não se aplicou a regra de concordância. Em tais ocorrências, 

estão incluídos os tipos de construções analisados por Mattos e Silva: sujeito 

composto, concordância pelo sentido. Isso pode ser verificado, por exemplo, na 

variável ‘indicação do plural no sujeito’ analisada por Souza, em que o fator 

“noção de plural indicada pelo valor semântico do item lexical” desfavorece 

bastante a aplicação da regra de concordância (o peso relativo desse fator é .11). É 

aí que estão os casos de sujeito que têm como núcleo do SN um nome com os 

traços [+ singular, - singularidade], nos quais foi relativamente frequente a perda 

de concordância no corpus analisado por Mattos e Silva. 

 Tratando dos resultados obtidos em sua pesquisa (95% de concordância 

verbal), Souza (p.68) considera que “Essa frequência dos dados parece favorecer a 

aplicação da regra de concordância, entretanto é preciso levar em consideração as 

limitações impostas pelo próprio corpus: está-se diante de textos escritos de fases 

pretéritas do português – e aqui se coloca a complexa relação, anteriormente 

discutida, entre o ‘oral’ e o ‘escrito’.” É sem dúvida importante ter em mente a 

complexa relação entre o oral e o escrito, uma vez que a escrita não é retrato fiel da 

linguagem falada; tal relação é ainda mais complexa quando está em análise uma 

fase pretérita do português. Por outro lado, a escolha da data dos corpora 
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analisados por Souza foi proposital: buscou-se um período anterior ao do 

estabelecimento das normas gramaticais para a língua portuguesa, objetivando 

encontrar uma escrita um pouco mais livre de um padrão escrito e um pouco mais 

aproximada, talvez, da oralidade. 

 
3 UM ESTUDO DA CONCORDÂNCIA VERBAL NO PORTUGUÊS RURAL 

EUROPEU 

 
Para um estudo da variação na concordância verbal no português europeu, 

foram escolhidos registros do português rural falado atualmente. O corpus para a 

análise foi retirado do ‘Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe’ (CORDIAL-

SIN), um conjunto de gravações de fala transcritas e digitalizadas de comunidades 

rurais portuguesas1. Foram recolhidos dados de comunidades do norte (Minho, 

Fiscal e Gião), do centro (Monsanto) e do sul (Alvor e Luzianes) de Portugal. 

Foram escolhidas entrevistas de comunidades rurais por serem essas comunidades 

as mais propícias a apresentarem registros mais populares do português, mais 

distantes da norma padrão, devido ao menor acesso à escolarização e menor 

influência da mídia e dos grandes centros urbanos. Não há no site do CLUL um 

levantamento completo do nível de escolaridade de cada um dos informantes 

entrevistados, mas sabe-se que são pessoas analfabetas ou com poucos anos de 

escolarização.  

 Foram analisadas 904 ocorrências de verbos com sujeito referencial na 

terceira pessoal do plural, e os resultados obtidos foram os seguintes: 32 

ocorrências de perda de concordância (3,5%) e 872 ocorrências de marcação da 

concordância (96,5%).  

 O índice de 3,5% de perda de concordância revela uma situação oposta 

àquela analisada por Silva (2005) no interior baiano, de 83% de não-aplicação da 

regra. Ao serem comparados os dados obtidos nos registros de fala do português 

rural atual com o estudo de Souza (5% de perda de concordância), constata-se que, 

muito provavelmente, não houve crescimento de perda de concordância no 
                                                
1 O Corpus Dialectal para o Estudo da Sintaxe foi constituído pelo Grupo de Variação do Centro de 
Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) e está disponível na internet no site do CLUL: 
www.clul.ul.pt 
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português europeu, dos séculos XIII/XIV ao século XX – trata-se de evidências 

linguísticas de que os oito séculos da sócio-história linguística do português em 

Portugal foram, de fato, diferentes dos cinco séculos de história do português no 

Brasil. 

 Observa-se, ao serem comparadas as análises de Souza e de Mattos e Silva 

para o português escrito aos dados do CORDIAL-SIN, que o caráter da variação 

nos textos escritos do português arcaico não é propriamente o mesmo dos casos de 

variação encontrados na fala do português europeu rural atual.  

Os casos de sujeito composto, frequentes no corpus do português trecentista 

analisado por Mattos e Silva, não apareceram nenhuma vez nas ocorrências em 

que há perda de concordância no corpus aqui analisado. Por outro lado, em uma 

análise contemporânea do português europeu culto e escrito, observa-se que uma 

variação desse tipo ainda pode ser atestada, mas é própria de uma norma mais 

adequada à escrita e próxima da norma-padrão. Ao descrever os casos de variação 

na concordância sujeito-verbo na norma culta escrita do português europeu atual, 

Peres e Móia (1995) comentam que a não-utilização da “regra básica da língua 

portuguesa de concordância (literal) sujeito-verbo” normalmente acontece, “como 

é natural (...) em construções de certa complexidade estrutural e não em frases de 

estrutura simples” (p.451).  

Peres e Móia (1995) tratam dos casos em que não há utilização da regra de 

concordância (literal) sujeito-verbo e, antes da análise de tais casos, comentam a 

chamada concordância lógica, concordância siléptica ou silepse, afirmando: “Este 

processo gramatical, que faz prevalecer o conteúdo semântico das expressões 

sobre a sua forma morfológica, é ainda bastante actuante no português actual.” (p. 

449). O mesmo foi observado no corpus do português europeu falado. Casos de 

variação com um sujeito singular, com sentido de pluralidade (um nome coletivo) 

ocorrem com grande frequência no CORDIAL-SIN. Encontraram-se, no corpus 

analisado, como sujeito coletivo: o pessoal, o povo, a malta e a gente.  

- Nas ocorrências de ‘o pessoal’, houve sempre a concordância sujeito-

verbo, sendo o verbo mantido no singular.   
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- ‘O povo’ foi usado com sentido de ‘povoado’ (sendo, nesses casos, o verbo 

mantido no singular), e com sentido de ‘as pessoas’, variando, nesse caso, o uso do 

verbo no singular ou plural, mas apenas em contextos em que o sujeito não está 

explícito: “E eu levava as moídas, trazia outras para baixo. Agora, ultimamente o... 

o povo não coze. É. Coze pouquinho. E agora cozem só nos fogões de lenha, umas 

broinhas muito pequeninas e tal, e vão assim arremediando”. (FIS01-C, p.02).  

- Com ‘a malta’, houve também variação na concordância verbal; o verbo 

apareceu no plural em casos de sujeito oculto (“Há muita gente, se for aí desta 

malta (aqui e ali), se for fazer uma murça num atilho, não dão feito.” (LUZ05-C, 

p.12)) e em um caso em que o verbo que seria interpretado como segundo verbo 

de uma locução verbal: “Não, a malta não dava para guerrearem uns com os 

outros…” (LUZ12-C, p.34-35). 

- ‘A gente’ foi usado de duas maneiras: 1) com sentido de ‘nós’, havendo 

variação do verbo entre a 3ª pessoa do singular e a 1ª pessoa do plural: “A gente 

temos visto a morte muito (…), o que vale não é a nossa barra, é a de Portimão. É a 

nossa salvação. E a gente vai pescar peixe para Silves, peixe para Monchique… 

Está bem, pagam o nosso trabalho.” (ALV04, p.06), “A gente (já) chegamos a uma 

certa idade que já a gente come menos”. (MIN06, p.11); 2) com sentido de ‘as 

pessoas’, havendo variação de número: “Porque o mar é muito grande, por isso dá 

o rendimento, mas também há muita escassez. Também a costa de Espanha, é 

bastante grande, já falta pequena, já falta peixe. Escasseou. Portanto, da ova, os 

dois meses… Eu acho que havia… A gente arremediava-se todos.” (ALV09, p.14); 

“Além de a gente pagarem e coisa e que vamos arriscados.” (ALV04, p.07). 

Como se pode observar, a variação no uso da forma singular ou plural do 

verbo nos casos de sujeito com traço [+singular, -singularidade], documentada por 

Mattos e Silva (1989) e Souza (2005), em corpus no português arcaico, ainda vem 

ocorrendo, com frequência, na fala do português europeu rural. Como já foi dito, 

não se trata propriamente de casos de perda de concordância, em que o verbo 

perde a marca de plural, e sim vai para o plural, para que se processe uma 

concordância pelo sentido. Esses casos estão largamente descritos pelas gramáticas 

tradicionais, como “concordância irregular ou figurada” – como silepse de gênero, 
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número ou pessoa (ALMEIDA, 2005), como sínese, “concordância pelo sentido” 

ou “concordância com a idéia que temos em mente” (ALI, 1966) ou como 

“concordância ideológica” (ROCHA LIMA, 2000).  

Retomando os dados apresentados por Souza (2005), tem-se, no português 

dos séculos XIII e XIV, 5% de “perda” de concordância verbal. Se fossem retirados 

os casos de sujeito coletivo, mais usados na escrita (sobretudo os sujeitos 

compostos por nomes parassinônimos, em que pode haver também concordância 

pelo sentido), e os casos de concordância pelo sentido, com sujeito coletivo, que 

não correspondem propriamente a perda de concordância, se chegaria a um índice 

de perda de concordância para o português arcaico mais baixo do que 5%.  

Foi também um índice de perda de concordância mais baixo que 5% aquele 

encontrado na presente análise do português rural falado atualmente em Portugal, 

sendo que foram quantificadas apenas as ocorrências de verbos com sujeito 

referencial na 3ª pessoa do plural. Não estão incluídos, portanto, os casos de 

sujeito coletivo, uma vez que o foco de análise foram os casos em que se nota uma 

grande variação na concordância verbal no português brasileiro: quando há um 

sujeito referencial de 3ª pessoa do plural e o verbo, para marcar a concordância, 

deveria estar na 3ª pessoa do plural. 

Passarão a ser analisados, a seguir, os casos de perda de concordância que 

foram quantificados, avaliando-se em que medida o desfavorecimento da 

marcação da concordância pode estar associado a estruturas apresentadas por 

Carrilho (2003), que vem analisando aspectos linguísticos do português europeu, 

utilizando como corpus as transcrições do CORDIAL-SIN. Segundo Carrilho, além 

dos casos de concordância lógica e das construções com sujeitos complexos ou 

coordenados, que podem envolver concordância parcial, a variação na 

concordância verbal ocorre, em variedades não-padrão, em contextos em que o 

sujeito está em posição pós-verbal. 

Das ocorrências de perda de concordância no corpus em análise, 14 

ocorreram em contextos com o sujeito posposto ao verbo, 12 com o sujeito 

anteposto, 4 com sujeito retomado por um relativo e 2 com sujeito não-realizado. 

Dessa forma, com relação à posição e realização do sujeito, o fator que parece ter 
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sido mais relevante para a perda de concordância foi o sujeito posposto, fator que 

havia sido igualmente apresentado por Silva (2005) e por Souza (2005) como 

desfavorecedor da marcação de concordância.  

 
3.1 OCORRÊNCIAS COM SUJEITO POSPOSTO  
 

Para Carrilho (2003), a variação na concordância verbal em casos de sujeito 

posposto “não atenua a unidade da língua relativamente à relação gramatical de 

concordância entre sujeito e verbo, uma vez que os argumentos não concordantes 

podem ser adequadamente descritos como não-sujeitos”. Analisando o fenômeno 

sob a perspectiva da sintaxe gerativa, tendo como base os dados do CORDIAL-

SIN, a autora considera que a “aparente ausência de concordância entre o verbo e 

um sujeito pós-verbal” ocorreria apenas em construções com predicados verbais 

que não estariam selecionando um argumento externo referencial, em contextos 

em que o constituinte pós-verbal, que geralmente controla a concordância do 

verbo, pode ter propriedades de não-sujeito. Os casos típicos de posposição de 

sujeito seriam as construções predicativas e construções com verbos inacusativos. 

No corpus em análise, das 14 ocorrências de perda de concordância com o 

sujeito posposto, 7 foram de estruturas com verbos inacusativos: 

 
-“Sempre vinha uns patacos.” (ALV36-C, p.52) 

-“Morre umas e vence outras.” (ALV47-C, p.72) 

-“(É o mesmo que é serem) frutos, aparece uns, morrem outros, existem outros.” 

(ALV47-C, p.72) 

-“Vai uns potes, vão...vão aqui os tractores.” (LUZ14-C, p.38) 

-“E outras vezes, quando está muito frio, às vezes chove aquelas pinguinhas de água e 

dizem assim: "Está a cair neve"!” (ALV38-C, p.57) 

-“E a maré não é toda igual. Conforme os dias é que regula as marés.” (ALV45-C, p.69) 

 
Nessas 7 estruturas, de acordo com a descrição de verbos inacusativos de 

Carrilho (2003), haveria a variação na concordância devido à presença de um 

expletivo não totalmente defectivo na posição de sujeito, que poderia licenciar o 

uso do verbo no singular, ainda quando o argumento interno do verbo 

(considerado sujeito posposto pela gramática tradicional) estivesse no plural. 
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Foram ainda quantificadas 5 estruturas predicativas:  
 

-“(...) despois de estar aqueles feixes todos, atava-se, ia-se enterrar no rio ou na água” 

(MIN36-C, p.65) 

-“Há, há... Não está por aí umas alquitarras?” (MST36-C, p.64) 

-“Está a vinte nove escudos os anzóis...” (ALV03-C, p.05) 

-“O cambão é aquela parte que está essas peças todas ligadas a ele.” (MST08-C, p.18) 

-“...era posta umas chapinhas de linhaça para... para aquilo amadurar.” (MST17-C, 

p.33) 

  
As frases predicativas ou copulativas são, segundo Mira Mateus et al. (2003, 

p.583), frases em que o verbo pertence à classe dos verbos copulativos, podendo 

figurar após o verbo um SN, um SA, um SP ou um SAdv. Nas ocorrências com 

estruturas predicativas listadas anteriormente, o sujeito está na posição pós-verbal 

– o tipo de estrutura descrito por Carrilho (2003), em que haveria uma variação na 

concordância, resultante da possibilidade de escolha entre diferentes associados 

para o expletivo na posição de sujeito.  

Além dos casos de verbos inacusativos e estruturas predicativas, houve 

mais 2 ocorrências com sujeito posposto: 

 

-“Punha-lhe aqui dois parafusos, assim aqui, amarrava em baixo…” (MST28-C, p.50) 

-“Diz as vizinhas assim: "Para tirar a sina do meu filho", diz que queimado…” (ALV50-

C, p.76) 

 

 Se fossem excluídas das ocorrências quantificadas de variação na 

concordância, os casos com verbos inacusativos e estruturas predicativas, haveria 

apenas 2,2% de perda de concordância, contra 97,8% de marcação da 

concordância. Restariam apenas os dois casos aqui listados de sujeito posposto em 

que não há verbos inacusativos ou estruturas predicativas e mais 18 ocorrências, 

que serão apresentadas a seguir. 
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3.2 OCORRÊNCIAS COM SUJEITO ANTEPOSTO  
 

Foram 12 as ocorrências em que havia um sujeito realizado, diferente de 

pronome relativo, anteposto ao verbo: 

-"Eh, porque bem dizem, porque para...para uns ficar bem, outros têm de morrer...” 

(MIN05-C, p.08) 

-“Depois de as meadas estar feitas, pronto, lavavam-se, metiam-se em água bem 

quente com cinza.” (FIS19-C, p.40) 

-“Mas isso...Mas isso não é... não é por elas ir para o nariz.” (FIS36-C, p.75) 

-“Ai se os senhores calha em lá ir...” (MST02-C, p.09) 

-“Estes é para o lanche (...)”(MST01-C, p.5-6) 

-“(...) eles fica a massa (que) parece uma pedra” (MST01-C, p.02) 

-“Em certo tempo, as obras era... era só de pedra.” (MST28-C, p.49) 

-“As traineiras, às vezes, não apanha peixe, as coisas (dão) mal (...)”(ALV04-C, p.6)  

-“Aqueles mais (de destino) é: besugo, safia, faneca e choupa. E também vem o pargo.” 

(ALV07C, p.11) 

-“As ginjas já não é tão perfeitas!” (ALV46-C, p.70) 

-“Eu não sei que sentimentos é os daquela mulher.” (MIN05-C, p.08)  

-“Quando eu falei no problema de alinhar os carreiros, havia também um interesse 

próprio em que os carreiros fosse estreitos.” (GIA21-C, p.38) 

 

Nas primeiras ocorrências, o verbo está no infinitivo pessoal, devendo ser, 

nesses casos, flexionado, segundo a norma-padrão. Entre as demais ocorrências, 

chama atenção a quantidade de vezes em que figura o verbo ‘ser’: são 6 

ocorrências, sendo que, em 4 delas, o verbo aparece na forma da 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo (a forma ‘é’).  

Quando há uma ‘saliência fônica’ – uma diferença fonicamente marcante – 

entre as variantes singular e plural de uma forma, existe uma tendência a se fazer 

mais a concordância do que em contextos em que a diferença entre o singular e o 

plural não é tão saliente. O verbo ‘ser’, na conjugação da 3ª pessoa do presente do 

indicativo, é um exemplo típico dessa saliência: contrastam-se as formas ‘é’ e ‘são’. 

A saliência fônica foi constatada, inclusive, no estudo de Silva, a respeito da 

concordância verbal no interior da Bahia. Ele chegou aos seguintes resultados: 174 
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ocorrências de é/são, 65 (37%) casos de concordância (uso de ‘são’) e 109 (63%) de 

perda de concordância (uso de ‘é’).  

O relativamente alto uso do verbo ‘ser’ na forma singular, em uma posição 

que tenderia mais ao uso da concordância (o sujeito anteposto ao verbo), 

direcionou o olhar da presente pesquisa para o comportamento desse verbo no 

corpus; quantificando e analisando mais detidamente essas ocorrências com o 

verbo ‘ser’, chegou-se aos seguintes resultados: 73 ocorrências de é/são, sendo 66 

(90%) os casos de concordância (uso de ‘são’) e 7 (10%) de perda de concordância 

(uso de ‘é’).  

 Foi constatado que, diferentemente do que observou Silva, nos casos com o 

verbo ‘ser’, é mais frequente a perda de concordância que no geral do corpus. Se o 

índice de perda de concordância é de 3,5% para o corpus como um todo, essa taxa 

sobe para 10% no uso do verbo ‘ser’. O que poderia ser estranho para o português 

brasileiro não parece ser, no português europeu. Observa-se que há uma certa 

regularidade no contexto dessas ocorrências em que não é feita a marcação da 

concordância e o verbo ‘ser’ é frequentemente usado: há, nas ocorrências, uma 

vacilação entre o sentido singular e plural do elemento a que se está fazendo 

referência. Será retomado a seguir o contexto em que figura uma das ocorrências 

de perda de concordância. No exemplo, há uma constante oscilação entre o 

sentido ‘o queijo’ / ‘a massa de queijo’ e ‘os queijos’: 

 

INF1 Fa... Faço-lhe, um dia entre outro, porque estes 'fize-os' a semana passada, mas 

foram feitos à ovelheira. (...)  

Com a minha mão é que os escorro a todos, de um por um, só para não secarem, para 

depois eles ficarem realmente… 

INQ1 Qual é a diferença entre fazer à ovelheira e fazer à cabreira? 

INF1 Dão muito trabalho, minha senhora, à ovelheira. E tem outro gosto. (...) 

INF1 O que é que são picados três vezes. O queijo desmancha-se. Quer dizer… Este, a 

gente não os volta. N- N... Não percebe a senhora? Quer dizer, a gente deita só a massa 

para dentro e acalca. Aperta. 

INQ1 Pois. 
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INF1 E os outros não. Por exemplo, agora, aperta-se tudo o que pode ser até deitarem 

o soro. E depois torna-se a voltar o queijo, (e depois) /depois\ migalha-se outra vez, 

pica-se a coalhada toda. 

INQ1 Pois… 

INF1 Fica toda picadinha. E são muito apertados, muito apertados, porque eles fica a 

massa (que) parece uma pedra. Muito rija, muito rija! E depois então, à última vez, 

torna-se depois a voltar e então dá-se-lhe o jeito. Que é para eles ficarem assim mais 

ou menos redondos. Quer dizer, o que é que fica muito apertados. 

INQ1 Pois. E, portanto, não fica no cincho? 

INF1 Fica sim. 

INQ1 Ai fica? 

INF1 Fica à mesma no cincho. O que é que a gente volta-o. 

INQ1 Pois. 

INF1 A gente, por exemplo, agora faço assim, não é. Aquele já está assim. (E depois) 

desmancha-se to... desmancha-se todo, todo, todo, todo, todo. E depois torna-se esta 

parte, torna-se a voltar para cima, é quando então depois se lhe dá o fo... o jeito do 

queijo. 

(MST01-C, p.02) 
 
Parece que o uso do verbo ‘ser’ é mais frequente nesses contextos devido ao 

próprio teor dos diálogos, em que frequentemente se pergunta quais são as 

características, ‘o que é’ determinada coisa. São justamente esses contextos que 

parecem favorecer também uma vacilação de sentido singular/plural do elemento 

que é tema da conversação: o tema da conversação não é, por exemplo, uma 

pessoa ou lugar específico. Nesses contextos, fala-se, geralmente, de objetos, 

coisas, que tanto podem ser referidos como um, no singular, quanto pelo universo 

das coisas, no plural. Assim, observa-se que o verbo ‘ser’ é usado com frequência, 

nos diálogos do português europeu, em contextos em que há uma alternância 

constante, não propriamente dos traços morfo-fônicos singular x plural, mas do 

sentido singular ou plural do elemento a respeito do qual se está falando. 

As ocorrências descritas do CORDIAL-SIN fazem lembrar uma passagem 

da gramática de Rocha Lima (2000), o qual, tratando dos casos de concordância 

ideológica, mais especificamente dos casos de sujeito coletivo no singular com 

verbo no plural, citava e analisava o seguinte exemplo, do escritor Fernão Lopes:  
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O povo lhe pediram que se chamasse Regedor.  

 
A respeito do exemplo, dizia:  

 
Neste outro exemplo de Fernão Lopes (...) pressente-se a incapacidade de abstração, a 
qual levava o português de outros tempos a transmitir aspecto mais visual aos quadros 
coletivos. (p.410)  

 
Rocha Lima cita, em seguida, uma análise de Rodrigues Lapa, que parece 

ser do mesmo exemplo trazido por ele, e em seguida comenta:  

 
(...) mas o grande escritor que era Fernão Lopes não via no povo uma entidade 
abstrata, antes qualquer coisa de muito concreto e de muito vivo, que fervilhava pelas 
ruas e praças de Lisboa, na ânsia de escolher um rei. (RODRIGUES LAPA apud 
ROCHA LIMA, p.410).  

 
 Ao que parece, há, nos exemplos de fala do português europeu, não 

propriamente uma incapacidade de abstração, mas uma necessidade de 

particularização, de se falar em objetos concretos, como se os elementos referidos 

estivessem diante dos olhos do informante. Em nome dessa vontade de se 

transmitir “o aspecto mais visual” da cena narrada ou do quadro descrito, o 

informante parte, por vezes, do sentido plural e passa, em seguida, ao singular, ou 

o inverso. 

 
3.3 OCORRÊNCIAS COM SUJEITO RETOMADO POR UM RELATIVO   
 
 Alguma variação na concordância verbal com o uso de relativos na posição 

de sujeito é atestada em variedades cultas do português europeu, o que levou 

Peres e Móia, nas Áreas Críticas da Língua Portuguesa, a analisarem a variação na 

concordância verbal separando as ocorrências analisadas em dois grandes grupos: 

os casos que não envolvem pronomes relativos na função de sujeito e os casos que 

envolvem. No entanto, as ocorrências mais frequentes citadas por Peres e Móia são 

de relativos ‘quem’ ou ‘o que’, nos casos em que a concordância literal é 

substituída por uma concordância ‘de tipo siléptico’, em que “o verbo da oração 

relativa concorda não com o seu sujeito pronominal, mas com uma expressão à 

qual está associado no discurso e que tem marcas gramaticais diversas das suas” 

(p.491): “Numa eleição marcada pela abstenção recorde de 64 por cento, os 
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comunistas foram quem mais perderam (...)” (Público, 13/06/1994, p.1 apud Peres 

e Móia, 1995, p.493); ou de relativos antecedidos por uma estrutura de 

quantificação complexa: “Botelho Moniz foi um dos homens que tentou derrubar 

Salazar.” (Diário Popular, 13/04/1989, p.30 apud Peres e Móia, 1995, p.500). 

 Os contextos descritos por Peres e Móia não ocorreram no corpus do 

CORDIAL-SIN. O que se observou foi que todas as ocorrências de perda de 

concordância com sujeito retomado por pronome relativo foram com o verbo ‘ser’, 

sendo que em três destas o verbo estava na forma da 3ª pessoa do singular, em 

que se nota uma forte saliência fônica na variação singular-plural: ‘é’ x ’são’:  

 
-“Agora os senhorios que é de (jornada) /jornal\ não querem lá isso.” (MST32-C, p.56) 

-“E há umas caravelas, que é azuis, que também chama-se caravelas – a gente chama 

caravelas, é tal e qual uma caravela –, também é de água má.” (ALV28-C, p.41-42) 

-“Pois, essas [maltas] é que é boas. (Isso é tudo malta alegre).” (LUZ12-C, p.35) 

-“(...) como eles chamavam, as leivas, que era os pedaços da... da terra assim com que 

ficavam aquela coisa dura” (GIA10-C, p.16-17) 

 

Novamente se nota o que havia sido dito com relação ao uso do verbo ‘ser’ 

no português europeu: a concordância pelo sentido está bastante presente nesses 

casos. Estão representados a seguir alguns dos contextos em que figura esse tipo 

de ocorrência. No primeiro caso, estão em alternância ‘a planta marítima’ e ‘as 

plantas marítimas’; no segundo, se alternam ‘a malta’/‘a gente’ e ‘as gentes’/‘as 

pessoas’; nesse caso, o elemento referido é ‘pessoa’, no sentido coletivo, campo em 

que há grande variação no português europeu, como já foi visto: 

 
INQ1 Como é que se chama umas coisas que aparecem no mar, às vezes vão dar até às praias, 

dão à costa,assim brancas que, se a gente lhe toca, fica logo cheio, uma comichão muito grande, 

muito grande, muito grande… 

INF Alforrecas, exactamente. Nasce da água, mas cria-se nos calores e na água é que 

faz aquilo. E há umas caravelas, que é azuis, que também chama-se caravelas – a 

gente chama caravelas, é tal e qual uma caravela –, também é de água má. 

INQ2 É de quê, também? 
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INF Azuis. É de água má; cria-se das águas. Às vezes as águas estão ruins, já elas se 

criam das águas. Mas arde muito, dá muita comichão nos braços, aí algumas. 

INQ1 E aquilo é o diabo, não é? 

INF É! A alforreca até é venenoso. Até pode cegar uma pessoa.  

(...) 

INF Exactamente. É pouco, não é sempre que aparece. Tem períodos de tempo que 

não aparece. É conforme os tempos, a época do tempo. Assim de Verão, e conforme as 

águas, quando vêm as águas, que se veja para dentro de água e traz aquelas coisas… 

Faz-se do mar, cria-se assim. 

INQ1 Em Sesimbra, às vezes, chegam a dar à praia assim às quinhentas alforrecas. 

INF Ui! Alforrecas há muitas, agora caravelas há menos.  

(ALV28-C, p.41-42) 

....................................... 

 

Foi umas bebedeiras, mas fomos daquelas… É daquelas bebedeiras que a malta… Era 

daquelas bebedeiras alegres! 

INQ2 Pois. 

INF1 Pois. Não, a malta não dava para guerrearem uns com os outros… 

INF2 Pois, essas é que é boas. (Isso é tudo malta alegre). 

(LUZ12-C, p.35) 

 

3.4 OCORRÊNCIAS COM SUJEITO NÃO REALIZADO 
 
 Houve ainda dois casos de perda de concordância com o sujeito não 

realizado: 

 

-“Quer dizer, o que é que fica muito apertados.” (MST01-C, p.6) 

-“(...) para o mês que vem está a trinta, para o outro mês…” (ALV03-C, P.04-05) 

 

 Nesses exemplos, observa-se também a alternância entre singular e plural 

do elemento referido. Está a seguir o contexto da segunda ocorrência: 

 

INF1 Tantos contos réis (que) estavam aí já empregados. Não julgue o senhor, uma 

arte destas já custa quase três contos. Quase. Este anzolinho está – não havia de estar 

mas está… Estava a seis escudos, o ano passado, seis e quinhentos, este a... agora está 

a vinte nove escudos! Uma madeixa de sedela destas estava a cen- a, a nov... a oitenta 
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e cinco escudos – há quatro anos! Subiu, subiu. Há dois anos... Há dois anos estava a 

noventa e cinco, depois a cento e vinte, agora está a trezentos e cinquenta! E não há. O 

que subiu as coisas! Está bem, eu acho justo, mas, ainda sobem mais da conta. (Não 

havia de vir a ser) justificado? Sim, vem do estrangeiro… Se a madeixa sedela vem do 

estrangeiro por cento e cinquenta mil réis, qual é a razão de vender a trezentos e 

trinta? (O que não vem elevado)! Porque agora parece-me a mim que comprei uns 

anzóis… Que a um viajante, há dois meses, (vi eu) levar anzóis para vender a vinte e 

seis… Para ele venderam-lhe a doze escudos e ele só podia vender a vinte dois. 

Portanto que as coisas vêm baratas. O mais, eles estão têm os seus operários, têm é 

claro, têm os seus… Nas casas têm que pagar, mas isto também não é assim que se faz. 

INQ Pois. 

INF1 Bem, tem que ter uma percentagem, a gente sabe disso, as coisas estão caras, 

eles também… Um homem já ganha nove ou dez contos. A gente sabe bem disso. Mas 

as coisas é tudo normal. Aumenta este... Foram aumentados cem, está a vinte nove 

escudos os anzóis, para o mês que vem está a trinta, para o outro mês…  

(ALV03-C, p.04-05) 

 

 O contexto da primeira ocorrência já foi analisado anteriormente; é o 

mesmo do caso de sujeito anteposto ao verbo em que se fala da confecção do 

queijo, há alternância entre o sentido de ‘o queijo’ e ‘os queijos’. Nesse caso, a 

marca de plural é recuperada no adjetivo ‘apertados’ da estrutura predicativa, que 

não deixa dúvida de que o sujeito oculto seria plural. Já que a alternância entre 

sentido singular e plural é tão frequente nesses contextos, só é possível afirmar 

com segurança que o sujeito oculto é plural em frases como essa ou como a da 

segunda ocorrência, em que se vê claramente a repetição do referente da oração 

anterior (‘está a vinte nove escudos os anzóis’).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Observou-se, nos dados analisados do CORDIAL-SIN, um índice de perda 

de concordância de 3,5%, ainda menor do que o encontrado por Souza (2005) no 

corpus do português arcaico, sendo que não estavam incluídos na quantificação os 

casos de sujeito no singular com sentido coletivo, e não houve ocorrências de 

sujeitos compostos ou complexos – casos em que é relativamente frequente a 
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variação na concordância verbal no português arcaico e no português culto escrito, 

segundo estudos de Souza (2005), Mattos e Silva (1989) e Peres e Móia (1995).  

Entre as 32 ocorrências de verbo no singular com sujeito referencial na 

terceira pessoa do plural que foram quantificadas, estão 14 frases com sujeito 

posposto, quase todas com estruturas predicativas ou verbos inacusativos – 

estruturas que, segundo a análise gerativa, não seriam casos de perda de 

concordância, mas de concordância com um sujeito expletivo nulo que estaria 

ocupando a posição de sujeito.  

Nos demais casos, com sujeito anteposto, sujeito retomado por pronome 

relativo e sujeito não-realizado, o desfavorecimento à marcação da concordância 

não parece estar associado ao tipo de verbo utilizado, o que é visível quando se 

constata que das 18 ocorrências, 10 são com o verbo ‘ser’, sendo que, em 7 delas, a 

variação entre singular e plural é de alta saliência fônica. Dessa forma, ao que 

parece, não é o verbo que está desfavorecendo a marcação da concordância, mas o 

contexto que favorece o uso do verbo ‘ser’ e uma alternância de sentido singular e 

plural do elemento a que se faz referência na conversação. 

É preciso ainda ter em mente que deve haver uma parcela de casos, não 

passíveis de quantificação, em que a perda da concordância está associada ao 

caráter não-planejado da linguagem oral, uma vez que há sempre a presença de 

exemplos que fogem à regra, mesmo nas variedades mais próximas do padrão, 

quando a língua é falada.  

Ao contrastar os dados do português arcaico às ocorrências do português 

europeu atual, observou-se uma linha reta de uso da concordância verbal ao longo 

do tempo, com um índice de perda de concordância extremamente baixo. 

Comparando-se essa linha reta de desenvolvimento da concordância verbal no 

português europeu ao uso da concordância no português brasileiro, pode-se 

perceber que, de um índice em torno de 5%, de perda de concordância existente no 

português trazido ao Brasil pelos portugueses (ainda que de classes sociais 

diferentes, já que os dados aqui apresentados, de perda de concordância, são de 

3,5% entre falantes com baixa ou nenhuma escolarização, da zona rural), chegou-
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se a índices extremamente altos, como aquele encontrado por Silva (2005), de 83% 

de perda de concordância, no português popular do interior da Bahia.  

Seria possível ainda afirmar que o que houve no Brasil foi apenas uma 

tendência a um aumento da frequência de formas, neste caso, da perda de 

concordância. Seria possível, se não fosse o fato de que não houve, no caso do 

português brasileiro, um desenvolvimento de cinco séculos que permitisse que a 

língua seguisse um ‘curso’ e passasse de 5% a 83% de perda de concordância 

verbal. Esses 83% de perda de concordância trazem indícios da norma falada em 

momentos pretéritos do português no Brasil; a tendência, hoje, tem sido a 

aquisição da regra de concordância, com uma integração cada vez maior das 

comunidades mais isoladas à sociedade urbana – é o que se observa quando se 

compara o uso da concordância nas comunidades rurais mais isoladas ao uso da 

concordância nas capitais brasileiras.  

Se as comunidades brasileiras mais isoladas apresentam um índice de até 

mais de 83% de perda de concordância, essa foi, muito provavelmente, uma das 

características da variedade do português falada por africanos e afro-

descendentes, os principais difusores do português popular brasileiro, ao longo da 

nossa história. Dos 5% de perda de concordância usados pelos portugueses vindos 

nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX... passou-se a 83% ou mais, de forma brusca. Tais 

dados conduzem à idéia de que a variação na concordância verbal não seguiu uma 

linha ascendente, no caso do português brasileiro – não subiu uma ladeira, 

caminhando no sentido da perda de concordância: atravessou um muro; 

provavelmente, a barreira do contato linguístico.  
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O COMPORTAMENTO DAS ESTRATÉGIAS RELATIVAS EM UMA 
COMUNIDADE DE UM CORPUS DE DIALETOS RURAIS EUROPEUS 

  
Veronica de Souza Santos 

(PPGLL – UFBA/PROHPOR/CNPq) 
 

À minha prozinha Rosa 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O texto apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a sintaxe das 

construções relativas em uma comunidade rural portuguesa, denominada Castro 

Laboreiro. Os dados analisados fazem parte do corpus CORDIAL SIN1, constituído 

por inquéritos de fala de informantes da zona rural e pesqueira, todos com baixa 

escolaridade. Escolhemos para estudo essa comunidade do Extremo Norte de 

Portugal por, em estudo anterior sobre a sintaxe dos clíticos (Souza 2009), seus 

dados apresentarem características conservadoras, como, por exemplo, a 

interpolação de sujeitos pronominais, advérbios e da negação entre o verbo e o 

pronome clítico em função de complemento verbal2. Assim, a expectativa é que, 

também na sintaxe das relativas, os informantes façam usos de estratégias mais 

conservadoras (as denominadas relativas padrão e preposicionadas) e menor uso 

das estratégias inovadoras (as cortadoras e as resuntivas). 

Na seção 1 deste texto, apresentamos as definições gerais das relativas e das 

estratégias acima citadas; também descrevemos o comportamento das sentenças 

relativas no português europeu (PE) culto e vernacular, com base no estudo de 

Brito e Duarte (2003). Na seção 2, apresentamos os resultados da análise, da forma 

mais detalhada possível.  

 
 
 

                                                
1 O CORDIAL SIN está disponível no site do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e é 
coordenado pela Profª Drª Ana Maria Martins. É composto por 42 comunidades, todas com 
transcrição ortográfica disponível para consulta de dados. Ver endereço:  
http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin_corpus.php 
2 Tais como: Ali foi onde ME eu CRIEI. (Comunidade de Castro Laboreiro) 
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1 AS SENTENÇAS RELATIVAS: UMA BREVE DESCRIÇÃO 
 

Brito e Duarte (2003) caracterizam as sentenças relativas como orações 

subordinadas iniciadas pelo que tradicionalmente se identificam como pronomes, 

advérbios ou adjetivos relativos. São ainda mais precisas na definição dessas 

construções quando dizem que essas sentenças são “... formas de modificação de 

uma expressão nominal antecedente; mas podem ser igualmente uma forma de 

modificação de uma outra oração.” (p. 655) 

Sabendo que, basicamente, as sentenças relativas apresentam um 

antecedente nominal, elas chamam a atenção para as relativas livres, que são 

aquelas sem um antecedente expresso. A tipologia dada pelas autoras para as 

sentenças com antecedente nominal expresso é a básica: restritivas (também 

conhecidas por determinativas) e apositivas (as mesmas explicativas ou não-

restritivas).  

As restritivas, como o nome sugere, restringem a significação do antecedente. 

São as relativas indispensáveis ao sentido essencial da frase, pois contribuem para 

a ”construção de um valor referencial da expressão nominal” (BRITO e DUARTE, 

2003, p. 655), como se pode ver nos exemplos abaixo: 

 

(1) Os chapéus que estavam no armário desapareceram.  (BRITO e DUARTE, p. 655) 

(2) O homem de que tu me falastes está a chorar.  (BRITO e DUARTE, p. 655)    

 

Em (1) e (2), portanto, os valores referenciais de chapéus e de homem estão 

restringidos pelos conteúdos das suas respectivas sentenças relativas (em negrito).  

Já as não-restritivas acrescentam uma qualidade acessória ao nome. Por se 

assemelharem a um aposto, são dispensáveis ao sentido essencial da frase. 

Segundo as autoras, não contribuem para a construção de um valor referencial do 

antecedente nominal. Na modalidade oral, elas se separam do antecedente por 

uma pausa; na escrita, por vírgulas. Os exemplos em (3) e (4) são de relativas não-

restritivas: 
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(3) Lisboa, que é capital de Portugal, é uma cidade com uma luz especial. (BRITO 

e DUARTE, p. 671) 

(4) O António, que faz anos amanhã, regressou do estrangeiro. (BRITO e 

DUARTE, p. 671) 

 
Há ainda as denominadas relativas livres, que são aquelas que não 

apresentam nenhum antecedente nominal expresso. O que se observa nas relativas 

livres é que elas sozinhas são constituintes de uma oração, apresentando uma 

função sintática própria. Podemos ver exemplos de relativas livres em (5) e (6): 

 
(5) Quem vai ao mar perde o lugar. 

(6) Recebi quem tu me recomendaste.  

 
Temos em (5) uma oração, destacada em negrito, que exerce a função de 

sujeito do predicado verbal perder. Já em (6), a oração em destaque exerce a função 

de complemento objeto direto do verbo receber. Nos exemplos em (1) e (2) acima, 

ao contrário, a função de sujeito dos predicados desaparecer e estar a chorar é 

realizada pelo conjunto determinante+nome+sentença relativa. 

Quanto às estratégias de relativização, Brito e Duarte (2003) apresentam, 

além da estratégia canônica — conhecida também como padrão por se tratar da 

forma aconselhada pela gramática tradicional —, as estratégias cortadora e 

resuntiva. As autoras consideram essas duas estratégias como marginais, 

provavelmente pelo fato de não serem indicadas como formas de uso pela 

gramática tradicional.   

A estratégia padrão é aquela encabeçada por um constituinte relativo que 

pode apresentar diferentes funções sintáticas, correspondentes a uma posição 

vazia no interior da sentença relativa. Apresentamos um exemplo de relativa da 

função de objeto, identificando a sentença relativa entre colchetes e marcando a 

posição vazia por um __: 

 
(7) A surpresa [que tu me fizeste ___ ]  foi linda.   

 
Ribeiro e Figueiredo (no prelo) distinguem a estratégia padrão de posição 

de sujeito e de objeto direto da estratégia pied piping, que é uma estratégia padrão 



 165 

relacionada unicamente às funções preposicionadas, como ilustrado no seguinte 

exemplo: 

 
(8) O menino [a quem eu dei o livro ____] mora em Salvador. 

 
A denominação pied piping se relaciona com o fato de a preposição 

acompanhar o pronome relativo. 

A estratégia cortadora, por outro lado, se opõe à pied piping, justamente pela 

ausência da preposição: 

 
(9) O livro [que te falei __ ] é o mais bonito (em vez de: de que te falei...) (BRITO e 

DUARTE, p. 667). 

 
Embora Brito e Duarte (2003) as considerem marginais, não deixam de 

observar que já fazem parte dos registros orais de falantes com alto grau de 

escolaridade, como mostram diversos estudos3 no português europeu (PE). As 

autoras supõem que o seu uso crescente no PE indique uma tendência à mudança, 

no sentido de perda da estratégia pied piping. No português brasileiro (PB), a 

estratégia cortadora é a mais usada, segundo estudos de Perroni (2001), Lessa-de-

Oliveira (2008) e Silva (2005), dentre outros.  

Já a estratégia resuntiva, também estigmatizada no PE, é caracterizada por 

apresentar pronomes pessoais, demonstrativos, advérbios locativos na posição que 

corresponderia à lacuna, sendo que até o próprio antecedente nominal pode 

aparecer repetido. 

 
(10) [...] temos aí mulheres a trabalhar as máquinas que acho que essas devem 

receber mais do que aquelas. (BRITO e DUARTE, p. 667) 

 
Apesar de as autoras afirmarem que a estratégia resuntiva só seja vista com 

maior frequência em sentenças complexas, onde se faz necessário retomar o 

antecedente como uma forma para recuperar o sentido da frase, como no exemplo 

em (10) acima, outros estudos têm apontado para usos diversos de relativas 

resuntivas no PE (Alexandre, 2000), Arim et al (s/d)), como nos seguintes exemplos. 

                                                
3 Arim et al (s/d), Alexandre (2001),  Côrrea (2000),  Bagno (2001) e outros. 
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(11) Eles são dois jogadoresi [[OD que] eu osi vejo partir com tristeza]. (Alexandre, 

2000, p. 58) 

 
Estudos sobre relativas em PB mostram que não é comum o uso da 

estratégia resuntiva, independentemente do nível de escolarização (Perroni (2001), 

Kennedy (2002), Silva (2005)). Outra diferença essencial entre PE e PB é que no PE 

o pronome resuntivo tende a ser um clítico (cf. exemplo 11), enquanto no PB é um 

pronome forte (cf. exemplo 12) 

 
(12) ... e agora essa mulher que eu morei com ela... quer que eu volte. (Silva, 2005, 

p. 100) 

 
Em resumo, este texto faz uma análise desses fenômenos em um corpus do 

PE rural, como será discutido na seção a seguir. 

 
2 OS DADOS E A ANÁLISE 
 

Foram coletados 135 dados em 49 inquéritos da comunidade de Castro 

Laboreiro, do corpus CORDIAL SIN. Começamos a apresentar a análise 

discorrendo sobre os tipos de relativas, ao tempo em que discorremos sobre os 

tipos de pronomes encontrados; depois tratamos das estratégias usadas e das 

funções sintáticas dos constituintes relativizados; por último, apresentamos 

algumas construções aparentadas.  

 
2.1 TIPOS DE SENTENÇAS RELATIVAS 
 

As relativas restritivas são as mais produtivas no corpus em análise. 
Perfazem aproximadamente 90% dos dados. Alguns exemplos são como: 

 
(13) a.  Os penedos ficam cá abaixo baixo, onde lhe eu disse que era a Pena de 

Anamão. (CTL 08) 

b. Sabe. Dá-lhe as respostas que lhe nós damos. (CTL 03) 

          c. Detesto aquela pessoa (...) que lhe fuja com o valor a quem o tem. (CTL 44) 

  d. ...eram então as pessoas que andavam na estantiga. (CTL 37) 
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O quadro geral de pronomes apresentados nas gramáticas normativas 

considera as seguintes possibilidades de ocorrências de pronomes relativos no 

português: 

(14) a. Não diz nada que se aproveite, esse rapaz! (Cunha e Cintra, 2007, p. 346) 

b. A senhora a quem cumprimentara era a esposa do tenente-coronel Veiga 

(Cunha e Cintra, 2007, p. 350) 

c. Clareava: uma luz baça, em neblina, através da qual apareciam serranias 

distantes e o mar liso, esbranquiçado, luzindo a trechos. (Cunha e Cintra, 2007, 

p. 348) 

d. Sob o mar sem borrasca, onde enfim se descansa. (Cunha e Cintra, 2007, p. 

351) 

e. Em tudo quanto olhei fiquei em parte. (Cunha e Cintra, 2007, p. 351) 

f. Herculano é para mim, nas letras, depois de Camões, a figura em cujo 

espírito e em cuja obra sinto com plenitude o gênio heróico de Portugal. 

(Cunha e Cintra, 2007, p. 351) 

 

No entanto, no corpus em estudo, as relativas restritivas só ocorrem com os 

pronomes onde, que e quem, como já apresentado nos exemplos em (13). 

Em relação às relativas livres, sabemos de diversas possibilidades de 

realização do pronome, sobretudo na norma-padrão, como nos exemplos a seguir: 

 
(15) a.  O que João me deu foi isto 

b. Quem comprou o livro foi Maria 

c. Onde é moro é alegre 

d. Quando João partiu estava escuro 

e. Como João estava era muito alegre 

f. Quanto custou este livro foi 100 reais 

 
Embora Cunha e Cintra (2007 p. 346) não chamem diretamente essas 

orações de relativas livres, falam brevemente sobre os pronomes relativos sem 

antecedente; contudo, apontam que apenas o quem e o onde podem realmente se 

apresentar de tal maneira, exemplificando com construções como “Quem tem amor, 

e tem calma, tem calma... Não tem amor”. Assim, chamam a esses pronomes de 

indefinidos, interpretando que, no pronome quem, há um antecedente interno 
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correspondente a aquele que, fazendo com que a frase tenha o sentido de “Aquele 

que tem amor...”. 

As relativas livres são atestadas no corpus com alguns dos pronomes 

exemplificados em (15) acima: 

 
(16) a. Levava o que fosse. (CTL 15) 

b.  ... mas de qualquer maneira ainda há quem caia (CTL 32) 

c.  Ali foi onde me eu criei. (CTL 30) 

  
Os exemplos mostram que, além do quem e do onde, há ainda o o que, como 

pronome utilizado em relativas livres. Do mesmo modo são encontradas sentenças 

com o desdobramento do pronome relativo indefinido, na conceituação de Cunha 

e Cintra (2007), como mostram os exemplos em (17a) e (17b): 

 
(17) a. Aquele que for muito morto não dá nada (CTL 20) 

b. Que é: as andorinhas eram aquelas que tinham um rabinho muito 

comprido e as ‘verdoguinhas’ eram ‘averdogadinhas’. (CTL 21) 

 
Há usos do pronome onde em lugar do pronome quando, fato também 

comum no PB: 

 
(18) a.    E foi onde eu comecei a minha vida. (CTL 30) 

b. Quando se apanham as uvas, não é?, em Setembro ou Outubro; em 

Outubro, que é     quando se apanham - (...) e foi onde eu conheci o ouriço-

cacheiro. (CTL 17) 

 
Casos com o pronome que em lugar de quando também foram encontrados:  

 

(19) Quando se apanham as uvas, não é?, em Setembro ou Outubro; em Outubro, 

que é quando se apanham - (...) e foi onde eu conheci o ouriço-cacheiro. (CTL 

17) 

 

Observa-se que, embora o antecedente tenha valor temporal, seria estranho 

o uso do relativo quando no exemplo em (19). 

 
Há poucas ocorrências de relativas não-restritivas. Alguns exemplos são: 
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(20) a.  Havia um cepo - um carvalho que cortara - e fazia como uma mesinha. 

(CTL 13) 

b.  E depois, se deixavam ir lá, andavam então aqueles guardas da floresta - 

que agora já há   poucos - a multar. (CTL 26) 

 

As relativas pied pipping, apresentadas anteriormente, foram encontradas no 

corpus com baixa frequência: 

 

(21) Detesto aquela pessoa(...) que lhe fuja com o valor a quem o tem. (CTL 44)  

 

Mesmo assim, há variação com a cortadora, em contextos bem semelhantes: 

 
(22) a. Eu vou para o médico para onde a Dom Albano". (CTL 15) 

b. A gente que fosse ao médico, onde ao tal Dom Albano (CTL 15) 

 
Além desta variação, observa-se também oscilação no uso da preposição, 

como pode ser observado a partir da comparação dos dois exemplos em (23) 

 
(23) a. Ali foi onde me eu criei (CTL 30) 

b. Hoje, foram lá para cima (...) para o lugar donde me eu criei... (CTL 39) 

 
Em (23a) o pronome donde, que agrupa a preposição de + o relativo onde, 

apresenta um uso curioso, desde que a regência do verbo criar requer a preposição 

em, e não a preposição de. Em (24b), a relativa é realizada com o mesmo predicado 

verbal, mas não há realização de preposição. 

Há ainda um caso que poderia ter sido incluído dentre as relativas pied 

pipping se tivesse sido inteiramente realizado pelo falante da comunidade. É o 

exemplo (24): 

 
(24) Eu já lhe contei essa história de que eu, claro... (CTL 44) 
 

A falta do verbo na possível relativa nos impede de afirmar com certeza que 

a construção é de uma relativa pied piping. Nem mesmo a continuação do diálogo 
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entre o informante e o documentador nos permite fazer qualquer juízo acerca da 

construção, já que o tema em discussão não tem prosseguimento. 

Ainda em relação às relativas cortadoras que, como já dito anteriormente, 

diferem das pied-pipping pela ausência de preposição, observa-se raros usos desta 

estratégia na comunidade aqui estudada. Os exemplos em (25) ilustram essas 

sentenças: 

 
(25) a. Namorava com uma espanhola. E depois... Vocês (...) ao irem aos Portos, 

vêem o cruzeiro - que já hoje ali falaram outros. (CTL 08)  

b. É claro, aprendi com dezoito anos. E depois, havia aqui um livro, havia um 

livro que lhe chamavam: "A Censura do Minho e Verdades". (CTL 18) 

c. que é o caso que a senhora perguntou (CTL 20) 

 
As sentenças em (25) acima deveriam, como definido pela regência verbal, 

apresentar as preposições exigidas pelos seus respectivos predicados verbais. Em 

(25a), o verbo chamar pede um complemento com a preposição a (como revela o 

uso do pronome resuntivo lhe), que não aparece diante do que. Ou seja, no limite 

da sentença que lhe chamavam, podemos verificar tanto o uso do clítico lhe, comum 

no PE como objeto indireto, como opção para retomada da expressão nominal 

objeto indireto de chamar, o que caracteriza a existência da estratégia resuntiva, 

quanto a ausência da preposição a diante do que, exigida pela regência do verbo 

chamar. Do mesmo modo, em (25b), o verbo falar exige um complemento iniciado 

pela preposição com ou de ou sobre, e esta não é realizada pelo falante. Em (25c), 

também, a preposição exigida pelo predicado perguntar não é realizada antes do 

relativizador que. Todos os exemplos caracterizam, portanto, o tipo de relativa 

cortadora, pelo “corte” das preposições. Como observamos sobre o exemplo em 

(25a), as duas estratégias, a cortadora e a resuntiva, podem aparecer na mesma 

sentença.  
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2.2 OUTRAS CONSTRUÇÕES PRESENTES NO CORPUS 
 
 A expressão lexical que é bastante produzida pelos falantes de Castro 

Laboreiro e casos bem interessantes do ponto de vista sintático, além daqueles 

vistos nas relativas, são os que seguem: 

 

(26) a. E ele julgou que o cão que ia atrás dele; mas o cão nunca apareceu. (CTL 08) 

b. Ela bem percebia que eu que ia à procura deles (CTL 41) 

 

Observe que, em ambas as sentenças em (26a) e (26b), há duas ocorrências 

do introdutor de completiva que; entre os dois, ocorre uma expressão nominal 

topicalizada. Ribeiro (2009) as caracteriza como completivas com duplo que.  

Outras sentenças que foram separadas das relativas propriamente ditas 

aqui são as clivadas (cf. Franco 2007). De maneira breve, podemos dizer que, assim 

como as relativas, as construções de clivagem apresentam uma tipologia vasta e 

que varia de estudioso para estudioso. Uma opção de classificação é a apresentada 

por Kato e Ribeiro (2006).  

As autoras basicamente mostram que, a partir de uma sentença neutra 

como “Maria encontrou João”, tipos básicos de construções de clivagem podem ser 

gerados: 

 
(27) a. Foi o João que Maria encontrou -  (Clivada (It-Cleft)) 

b. O João é que Maria encontrou – (Clivada invertida) 

c. Quem Maria encontrou foi João – (Pseudo-clivada (Wh-cleft)) 

d. João foi quem Maria encontrou – (Pseudo-clivada invertida)  

 
No corpus, foram encontrados casos variados de construções de clivagem 

do tipo It-cleft, de acordo com a nomenclatura das autoras, como em: 

 
(28) Agora é a televisão que anuncia. (CTL 22) 
 

Também foram encontrados casos de Clivada Invertida: 
 

(29) O enxame é que sai. (CTL 11) 

(30) O canhoto da urzeira é que dá para fazer o carvão. (CTL 23) 
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(31) Era ela é que fazia os fatos das noivas daquele tempo. (CTL 41) 

(32) Este ano não choveu nem nevou.  E agora é que veio. (CTL 48)4.  

 
Foram observados ainda usos da forma o que em lugar de como, mas em 

construção exclamativa: 

(33) Olha, esta galinha o que está pesada! (CTL 32) 
 
 

CONCLUSÕES 
 

A partir dos dados com sentenças relativas aqui apresentados, chegamos às 

seguintes conclusões: 

 
a) Não foi encontrado nenhum caso de relativas reduzidas na comunidade. 

Todos os outros tipos de sentenças relativas foram atestados. 

b) Apesar de todas as estratégias de relativização adotadas para análise 

terem sido encontradas, a relativa convencional é a mais comum dentre 

os informantes dos inquéritos da comunidade nortenha.  

c) A preferência pela relativização de posições não-preposicionadas, 

principalmente as de sujeito e objeto direto, é bastante atestada, o que 

favorece o uso da estratégia convencional. 

d) Os constituintes relativos encontrados, antecedidos ou não por 

preposições, foram: que, o que, quem e onde. Não encontramos, no corpus, 

nenhum caso de cujo, confirmando informação de Ribeiro & Figueiredo 

(no prelo) de que o pronome cujo apresenta ausência frequente nas 

variedades brasileira e europeia do português falado contemporâneos. 

e) No que respeita à distribuição dos constituintes por tipo de sentença 

relativa, o pronome o que é o mais recorrente em relativas livres e o que, 

em relativas restritivas e não-restritivas. 

 
 
 
 
 

                                                
4 Franco (2007), em sua dissertação de mestrado, faz um estudo detalhado sobre as clivadas em 
algumas comunidades do corpus CORDIAL SIN. 
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AJUNTAMENTO DE FONTES PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS 
POPULAR BRASILEIRO: AMORES, DESAMORES E OUTRAS ESPÉCIES DE 

DORES 
 

Klebson Oliveira  
(PRODOC/CAPES – UFBA/PROHPOR) 

 
 
PARA INÍCIO DE CONVERSA, OU MELHOR, DE LEITURA 
  

Quando se apresenta, no título deste texto, a expressão Ajuntamento de fontes 

para a história do português popular brasileiro, terá ela, toda ela, de se vincular ao que 

se pode designar de produtos gráficos saídos de mãos das classes subalternas que, 

aqui, referencia blocos de indivíduos pertencentes a classes sociais inferiores que, 

a princípio e dentro de uma perspectiva histórica, não puderam ou não tiveram a 

oportunidade de se manifestarem por escrito. 

Sabe-se que a história da leitura e da escrita no Brasil é história de poucos: 

provavelmente de brancos e, mesmo assim, da elite. Amparam a assertiva dessa 

alínea os dados sobre escolarização: em fins do século XVIII, estava em torno de 

0.5% a 1.0% o número de letrados no país (Houaiss, 1992[1984], p. 141). O primeiro 

censo oficial feito para o Brasil, o de 1872, revela que, entre os escravos, o índice de 

analfabetismo atingia 99.9% desse contingente mantido em cativeiros; entre a 

população livre, os números ficam em, aproximadamente, 80.0%, elevando-se para 

86.0% quando se incluem as mulheres. Ainda desvelou o censo mencionado que 

somente 16.8% da população entre 6 e 15 anos frequentavam escolas (Fausto, 1994, 

p. 237). Em outro censo realizado 18 anos depois, portanto em 1890, as 

perspectivas também não são das melhores: contando o Brasil com uma população 

geral em torno de 14.339.915, possuíam a faculdade das letras apenas 14.8%. 

De frente com o panorama exposto, contendo dados sobre a história da 

alfabetização no Brasil, emerge a primeira questão a ser problematizada: onde 

encontrar fontes que podem ser de serventia para uma história do português 

popular brasileiro? O paleógrafo italiano Amando Petrucci (p. 1999, 29-30) propõe, 

por assim dizer, um roteiro que abraça seis direções. Consoante o autor, os 

testemunhos gráficos produzidos pelas classes subalternas ou a elas destinados 

podem fazer a sua aparição nos seguintes lugares: 
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1. Fundos administrativos públicos, onde se encontram contas ou recibos 

de trabalhos realizados por artesãos; correspondência de 

administradores; correspondências militares. 

2. Fundos judiciais, onde se acham denúncias e materiais de prova 

incorporados às atas processuais. 

3. Arquivos privados (administração patrimonial), onde se encontram 

contas e correspondências de subordinados. 

4. Arquivos notariais, em que, geralmente, se pode esbarrar com 

testamentos autógrafos adjuntos. 

5. Fundos manuscritos de bibliotecas, onde, além da possibilidade de 

achar material documental do tipo já mencionado, se pode ainda dar de 

frente com “livrinhos” manuscritos de caráter devocional, narrativo-

fantástico, médico (receitas), mágico etc, produzidos diretamente por 

representantes das classes subalternas e, geralmente, semialfabetizadas. 

6. Grafites ou inscrições estampadas e feitos a carvão em paredes pintadas 

ou em pórticos de entrada das igrejas e capelas rodeadas por uma 

devoção particular ou alvo de peregrinações. 

 
Petrucci, contudo, italiano que é, certamente não tem em conta o desenrolar 

do processo de alfabetização no Brasil e a sua proposta está voltada, sobretudo, 

para os países europeus de longa tradição escrita e riquíssimos em arquivos a 

serem explorados. De qualquer sorte, o farol por ele acendido não é de todo 

descartável e, além do mais, dará o autor idéias bastante proveitosas das quais este 

texto se apropriará. Uma delas: a busca de materiais escritos pelas classes 

subalternas ou como expressão da sua vontade intermediada por diálogos. Dito de 

outro modo, consagra Petrucci (1999, p. 30) a interdisciplinaridade como 

ingrediente fundamental em qualquer história voltada à escrita. Palavras suas: 

 
O historiador da escrita deverá manter estreitas relações com os historiadores da 
economia, da demografia, da língua e literatura, com os arquivistas e conservadores 
de manuscritos de bibliotecas públicas e privadas, com os historiadores do livro e da 
imprensa.    
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 Deixando-se, por enquanto, as lúcidas idéias de Petrucci (1999), navegar-se-

á em universos nos quais, no Brasil, são possíveis os flagrantes de produtos 

gráficos produzidos por classes subalternas.   

 
1 A SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS: UMA IRMANDADE DE 

COR 

 
 Apegando-se ao que disse Petrucci (1999, p. 30) sobre os diálogos que a 

história da escrita deve manter com outras áreas do conhecimento, destacam-se, 

para este item, dois deles. O primeiro foi travado com um texto da linguista Rosa 

Virgínia Mattos e Silva – Para a história do português culto e popular brasileiro: 

sugestões para uma pauta de pesquisa – de 2002, e o segundo, com um do historiador 

João José Reis, intitulado Identidade e diversidade étnicas nas irmandades no tempo da 

escravidão, de 1997. Mas o que um tem a ver com o outro? “Vamos devagar com o 

andor!”. 

 No texto de Mattos e Silva, acima dito, aparece a defesa da autora a favor 

da hipótese de que, no Brasil passado, foram os africanos e seus descendentes os 

mais prováveis utentes do português popular brasileiro. Mas esses indivíduos, 

como demonstram vários estudos de história social, se encontram, via de regra, na 

base da pirâmide da sociedade, ou seja, parece não haver restrições a enquadrá-los 

como compósitos de classes sociais subalternas e, deste modo, estariam dentro 

daquele grupo que não encontraram na escrita um lugar para registrar as suas 

vozes. Além disso, informação bastante relevante saída do texto de Mattos e Silva 

(2000, p. 457) diz respeito ao fato de que, para a reconstituição do passado 

histórico do português popular brasileiro, a via a ser seguida terá de ser indiciária, 

nos termos em que põe Ginzburg, no seu artigo clássico Sinais: raízes de um 

paradigma indiciário (1988, p. 143-206). É exatamente aqui que entra em cena o texto 

de Reis (1997), sobre a história de irmandades negras na Bahia, a desdizer Mattos e 

Silva (2002).        

 A criação de irmandades ou confrarias no Brasil foi profícua ao longo do 

período colonial e pós-colonial. Aqui encontraram terreno fértil e espelharam, na 

constituição dos seus membros, as tensões de toda natureza que prevaleciam na 
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sociedade. Observem-se as palavras de Reis (1997, p. 12) a respeito do que se 

conta: 

 
A sociedade formada na colônia escravocrata estava estruturada em moldes 
corporativistas que refletiam diferenças sociais, raciais e nacionais. As irmandades são 
um exemplo disso. Muitas fizeram as vezes de corporações profissionais típicas do 
antigo regime. Algumas poucas abrigavam a nata da sociedade, a ‘nobreza’ da 
colônia, os senhores de engenho, altos magistrados, grandes negociantes. Mas o 
principal critério de identidade dessas organizações foi a cor da pele em combinação 
com a nacionalidade. Assim, havia irmandades de brancos, de mulatos e de pretos. As 
de branco podiam ser de portugueses ou de brasileiros. As de preto se subdividiam 
nas de crioulos e africanos. Estas podiam se fracionar ainda de acordo com as etnias 
de origem – ou, como se dizia na época, as ‘nações’ – havendo as de angolanos, 
benguelas, jejes, nagôs etc. 

 
O que interessa para este texto é tudo, ou quase tudo, que se relaciona com as 

irmandades negras e pertencer a 

uma delas tinha o seu preço: 

frequentemente, exigia-se dos 

associados uma quantia, designada 

por jóia, com a qual se davam às 

órfãs dotes, se hospitalavam os 

doentes, se visitavam os indigentes, 

se emprestava dinheiro para 

alforria, se ofereciam, aos seus 

membros, enterros decentes nos 

seus cemitérios etc.  

 Dada acima a moldura em 

que se estampavam as irmandades 

negras, é chegada a hora de subir ao palco a informação mais preciosa fornecida 

por Reis (1997, p. 12). Segundo o historiador, “os estatutos das confrarias, 

chamados compromissos, e outros documentos constituem uma das poucas fontes 

históricas da era escravocrata escritas por negros ou pelo menos como expressão 

da sua vontade. As irmandades, aliás, produziram muita escrita”. De posse da 

“vara e da isca”, a pescaria começou, mas ela se mostrou mais penosa do que se 

imaginava, na medida em que, pouco a pouco, as irmandades negras foram 

fechando as suas portas, sobretudo depois da Abolição da Escravidão, e saber o 

Figura 1: Sociedade Protetora dos Desvalidos 
Cruzeiro de São Francisco – Salvador/Bahia 
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paradeiro da documentação produzida no âmbito dessas instituições é tarefa das 

mais difíceis de se empreender. 

 As conversas com profissionais de outras áreas, as leituras extensivas sobre 

o tema, a busca incessante para atingir um propósito e, talvez, uma pitada de sorte 

fizeram com que se chegasse à Sociedade Protetora dos Desvalidos, doravante 

também SPD, uma irmandade fundada por homens de cor, africanos, na cidade de 

Salvador no ano de 1832. Ganha, “de cara”, destaque a SPD por continuar de pé 

até os tempos que correm, o que possibilitou a conservação de um acervo 

documental que se circunscreve dentro de um arco temporal que vai de 1832, data 

da sua fundação, até os dias de hoje. Parte desse acervo, apenas documentos do 

século XIX, compôs a parte filológica da tese de doutorado de Oliveira (2006). 

Acontece, no entanto, que a conservação do acervo documental a que se fez 

referência carece de alguns “poréns”. 

 O primeiro deles alude às péssimas condições em que se encontram os 

livros em que constam 

variadas tradições 

discursivas: atas, circulares, 

relatórios, livros de contas, 

livros de requerimentos etc. 

O tempo deixou marcas: 

fortes em alguns livros, 

fracas em outros; por sorte, 

resolveu deixar em paz 

muitos exemplares. É bem-

vindo um fato a ilustrar o 

que se diz: para a feitura da tese de doutorado de Oliveira (2006) estava nos planos 

representar, na parte referente à edição filológica, documentos de todas as décadas 

do século XIX, mas a de 50 não pode dar o seu quinhão, porque os livros em que 

residem os textos da década mencionada não deram nenhuma possibilidade de 

margem à leitura. Completamente estragados e sem a menor chance de 

recuperação, não sobrou, para ser lida, uma folhinha sequer para contar a história. 

Figura 2: Livro de Termos – 1850 
Acervo SPD 
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E não é só isso: mesmo os livros aparentemente bem conservados, sabe lá Deus 

como esse milagre aconteceu, exibem em seu interior fólios danificados, seja pela 

qualidade da tinta utilizada, que está se esvaindo com o devir do tempo, seja 

porque a tinta se intrometeu no lado oposto do fólio, seja porque os papirófagos se 

depararam com material para um banquete farto etc, o que exigiu, por parte do 

editor, um esforço em trazer à tona aquela escrita que, a todo custo, teimava em se 

manter escondida. Editar documentos com esses desamores é pedir, literalmente, 

para entrar em uma partida de queda, ou quebra, de braços. 

 Mas lidar com documentação preservada em acervos de irmandades negras 

pode fazer com que se esbarre em outro desafeto: é que a escrita dentro dessas 

instituições caritativas, compostas por homens de cor, nem sempre foi por eles 

redigida e, sim, por brancos que procuravam delas participar como estratégia de 

controle, embora, algumas vezes, até o fizessem por devoção sincera. Os negros 

aceitavam a participação dos brancos por diversos motivos: para que cuidassem 

dos livros era um deles, uma vez que não tinham instrução para escrever e contar 

e certos cargos, como o de escrivão e tesoureiro, por exemplo, exigiam as referidas 

habilidades. Ao estudar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, nas 

Minas Gerais do século XVIII, esse aspecto mereceu a atenção de Scarano (1978, p. 

130): 

 

Determinados cargos poderiam ou, às vezes, deveriam ser ocupados pelos brancos, 
conforme consta de vários compromissos. Também no distrito diamantino essas 
funções são reservadas aos brancos, pois, não tendo personalidade jurídica, o escravo 
não as poderia exercer. Por outro lado, tratando-se de cargos que exigiam maior nível 
cultural, era normal que se reservassem aos que tivessem melhores requisitos para 
ocupá-los. Muitas vezes os compromissos acentuam a exigência de ‘conhecimentos’, a 
fim de mostrar a necessidade de se colocar o branco nessas funções, consideradas 
difíceis e complexas. 
É fácil compreender que a alfabetização era indispensável para determinados cargos. 
O de tesoureiro, por exemplo, pedia conhecimentos que ficavam acima do alcance de 
pequena instrução. Mesmo os brancos apresentavam não raro deficiências nesse 
particular, o que explica a confusão com que são redigidos muitos livros. 
 

 Desde modo, é preciso saber, de maneira vertical, a história que cada 

irmandade carrega sobre si, porque se pode incorrer no risco de atribuir a mãos 

negras produtos caligráficos executados por mãos brancas. A emergência desse 
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risco, no entanto, parece mais provável de acontecer com irmandades negras cuja 

fundação antecede os oitocentos, como é o caso, por exemplo, da irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tanto em Minas como na Bahia.     

 
2 OS DESAMORES E OUTRAS ESPÉCIES DE DORES 
 
 Mesmo que vagamente, já deu para sentir que obstáculos são o que não 

falta quando se tem a pretensão de ajuntar fontes para a história do português 

popular brasileiro. Petrucci (1999, p. 29) acerta em cheio quando, no seu artigo, 

deriva o assunto para os empecilhos encontrados para o estudo de testemunhos 

gráficos produzidos pelas classes subalternas ou a elas dirigidos. Fala de três 

deles: a sua raridade, a sua dispersão arquivística e o seu mínimo quociente de 

durabilidade. Transplantando-os para a realidade brasileira, como podem esses 

elementos ser configurados? No que diz respeito à raridade, basta que se relembre 

dos índices referentes à história da alfabetização no Brasil, em que “exclusão” 

parece ter sido a palavra de ordem. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, mesmo 

que o seu acervo, em alguns momentos, não fizesse nenhuma questão de esconder 

a sua má vontade com o filólogo, escapou do que Petrucci chamou de dispersão 

arquivística, mas há exemplos claríssimos, que chegam a cegar, da sua exibição.     

 Daqui a pouquinho, falar-se-á mais detidamente sobre eles, contudo, para o 

que se deseja – exemplificar a dispersão arquivística – serão convocados três artigos 

feitos ou em confecção por Oliveira. O primeiro deles intitula-se E agora, com a 

escrita, os escravos, de 2004, cujo eixo temático gira em torno de 14 textos 

produzidos por escravos, de punho próprio ou como expressão de sua vontade. 

Para a elaboração do texto tiveram de dar a sua contribuição o Arquivo Público do 

Estado da Bahia, o Arquivo Público do Estado do Piauí e o Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. Já em As tábuas votivas: mais uma fonte para a história do nosso 

“latim vulgar”, no prelo, recorreu-se ao acervo da igreja de Nosso Senhor do 

Bomfim, na Bahia, do Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, 

do santuário de Nosso Senhor de Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas 

Gerais, ao catálogo organizado por Castro (1994), com tábuas votivas provenientes 

de diversas cidades mineiras, e ao acervo particular do antropólogo Luiz Mott. O 
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acervo da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, da Associação Cabras de 

Lampião, do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e do Arquivo Público do 

Estado de Alagoas lastrearão o artigo O papel da escrita no circuito do cangaço, ainda 

em fase de elaboração.   

 Quanto ao último fator a se configurar quase como um calvário para 

aqueles que intencionam cavar os produtos gráficos de mãos subalternas, o já 

referido mínimo quociente de durabilidade, afiança Petrucci (1999, p. 29) que está 

ligado principalmente a dois fatores que assinalam, de forma explícita, a 

passividade e a ocasionalidade das relações que as classes populares mantêm com 

a cultura escrita. O primeiro dos fatores toca à escassa durabilidade do produto 

destinado às classes subalternas, ou seja, para a confecção do livro, do periódico 

popular, dos instrumentos para a escrita, são utilizados materiais de baixa 

qualidade e técnicas de pouco custo, o que contribui para que as manifestações 

gráficas, por conta desse desamparo na esfera do qualitativo, tenham os seus dias 

contados. Já o segundo motivo se enraíza na ausência de uma mentalidade que 

comporte o preocupar-se com a conservação desses produtos gráficos nos 

ambientes permissivos à sua emergência. O acervo preservado na Sociedade 

Protetora dos Desvalidos já deu mostras de que pode ser emoldurado nesses dois 

aspectos, porém existem outros lugares de escrita que os abraçam e, ainda por 

cima, trazem questões que lhes são específicas. 

    
3 CARTAS DE ESCRAVOS 
 

Com o propósito de exemplificar o que Petrucci (1999, p. 29) denominou de 

dispersão arquivística, já se falou, en passant, de 14 cartas de escravos redigidas em 

vários lugares do Brasil e preservadas em diversos fundos documentais. O 

ajuntamento desse material, como já se aludiu, só foi possível, sobretudo, por 

conta de diálogos com profissionais de outras áreas do conhecimento. 

Historiadores e antropólogos, principalmente, deram fortes contribuições, com 

destaque para Wissenbach (1998) que brindou a comunidade linguística, 

interessada pelo binômio escrita-classes subalternas em perspectiva histórica, com 

a descoberta de 8 textos redigidos por indivíduos em cativeiros ou como expressão 
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da sua vontade, no Arquivo Público do Estado de São Paulo e anexas, todas eles, a 

um processo movido contra os escravos Teodora da Cunha Dias, africana, e Claro 

Antônio dos Santos, brasileiro. 

 Wissenbach (1998, p. 265-268) faz a apresentação dos textos referidos numa 

edição que, a princípio, parece prezar pela 

fidelidade aos originais. Contudo, como 

historiadora que é e com a desconfiança de 

filólogo ao lado, pediu-se a reprodução do 

processo e, de início, uma grata surpresa: 

conta-se em 10 os textos, portanto 2 a mais e 

inéditos a darem o seu quinhão para o 

conhecimento e reconhecimento do português 

escrito por “mãos algemadas”. A intuição se 

revelou amiga e o cotejo da leitura feita por 

Wissenbach (1998, p. 265-268) com os originais, 

já em mãos, apontou para muitos 

desencontros: saltos-bordões, inversões, 

omissões, substituições e acréscimos de 

grafemas, ocultamento de vocábulos, letras 

minúsculas em lugar de maiúsculas e vice-versa. Apresenta-se, a seguir, as duas 

leituras efetuadas de uma carta do brasileiro Claro Antônio dos Santos, feita a 

pedido da africana Teodora da Cunha Dias. A recorrência ao negrito é para marcar 

as diferenças encontradas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Carta de Teodora 
escrita pelo escravo Claro Antônio dos 

Santos - APESP 
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WISSENBACH (1988, p. 267) 

 
OLIVEIRA (no prelo, p. 18-19) 

Illmo Senhor Luiz da Cunha em Illmo Senhor Luiz da Cunha em 
  
São Paulo 20 de otu... de 1866 São Paulo 20 de out... de 18∂∂ 
Eu hei de tima muito que eta que [.]om [?] 
gozamdo 

Eu es de tima muito qeu e ta que vom gorzamdo 

e a sua filicidade cme para mim 
dezeio noto bem para 

e a sua filicidade como para mim dezeio noto bem 
para 

Mi fazer o favor de vi por o nata falla com migo mi fazer o fa vou de vi por o nata falla com migo 
sem falta mi falta 198 mireis para minha sem falta mi falta 198 mireis para minha 
liberdade no mais mi mande a repota dês li ber dade no mais mi mamde a repota dês 
ta para o senhor demicianno na cidade de sol ta para o senhor de mi cian no na ci da de de solr 
crava sem falta no mais eu itou pagando cra va sen falta no mais eu i tou pagamdo 
como huma icrava deste pader mavado como huma i crava deste pader ma vado 
no mais a Deus a Deus a te hum dia que Deus no mais a Deus a Deus a te hum dia que Deus 
me ajunde com sua garça divina mizeicodia no a jun de com sua garça devima mizeicode 
no mais sou a sua mulhe no mais sou a sua mulhe 
  
tiodora da cunha dia ti a do ra da cunha dia 
  
Illmo Senhor Luiz dia Illmo Senhor Luiz dia  
da cunha cera itegue da cunha cera i tegue 
para o icravo do senhor para o i cravo do senhor 
joão dia da cunha na ci João dia da cunha na ci 
dade da limmera da de da lin nera 

Quadro 1: Leituras de um documento efetuadas por Wissenbach (1988) e Oliveira (no prelo)  
 

 Destacando-se os citados desencontros, chega-se à seguinte imagem: 
 

 
WISSENBACH (1988, p. 267) 

 

 
OLIVEIRA (no prelo, p. 18-19) 

  
1866 18∂∂ 
hei Es 
que Que 
eta e ta 

[.]om Vom 
gozamdo Gorzamdo 

cme Como 
favor fa vou 

liberdade li ber dade 
mande Mamde 

demicianno de mi cian no 
cidade ci da de 

solcrava solrcra va 
sem sen 
itou i tou 

pagando pagamdo 
icrava i crava 

mavado ma vado 
me no 
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WISSENBACH (1988, p. 267) 

 

 
OLIVEIRA (no prelo, p. 18-19) 

ajunde a jun de 
divina devima 

mizeicodia mizeicode 
tiodora ti a do ra 
itegue i tegue 
icravo i cravo 
cidade cida de 

limmera lin nera 
Quadro 2: Diferença nas leituras de um documento efetuadas por Wissenbach (1988) e 
Oliveira (no prelo) 

 

 O quadro exposto licencia a constatação de que, na comparação das duas 

leituras, saltam aos olhos, de um lado, os vocábulos grafados com contiguidade 

por parte de Wissenbach (1998, p. 267) e, de outro, o respeito de Oliveira (no prelo) 

para com as hipersegmentações, ou seja, com a inserção do espaço em branco no 

meio de palavras. O aspecto, a princípio, parece ser banal; ledo engano: é que as 

hipersegmentações, bastante insistentes no texto de Claro, podem estar querendo 

depor sobre o seu processo de execução caligráfica, isto é, que o documento de sua 

autoria parece ser fruto de uma escrita árdua, difícil, penosa e que teve de 

recorrer, diversas vezes, à soletração, daí ser a sílaba uma unidade óbvia. 

 
4 AS TÁBUAS VOTIVAS 
 
 Quem nessa vida não encontrou uma pedra no meio do caminho? Se 

conseguiu afastá-la pedindo a ajuda de um santo, nada custa dar-lhe um 

“agradinho” como retribuição. Pode ser uma fotografia, uma vela, uma mecha de 

cabelo e até um bilhete ou uma carta. Todo esse manancial de objetos referidos 

constitui diferentes formas de ex-votos. Dessa maneira, define-se um ex-voto como 

uma doação de objetos, dos mais variados tipos, aos santos julgados interventores 

na resolução de situações aflitivas que permeiam os vários campos da vivência 

humana.      
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Um tipo de ex-voto bastante peculiar, que agora se apresenta, são as 

chamadas tábuas votivas1, que se diferenciam dos demais por apresentar, no 

mesmo espaço, no mesmo endereço, imagem e texto. Os elementos constitutivos 

desse tipo de prática votiva se organizam em três faixas horizontais, dispostas da 

seguinte maneira: no terço inferior 

exibe-se uma legenda contendo o 

nome da entidade milagrosa, do 

milagrado, a descrição da 

circunstância aflitiva e a data em 

que aconteceu o milagre; no terço 

médio aparece a figura do 

agraciado, às vezes deitado em 

leito com postura pré-mortuária, 

ocupando a parte central do 

ambiente singelo (em geral um 

quarto), despojado de mobiliário, 

característica usual nos séculos XVIII e XIX e com a rara presença de alguns 

familiares e médicos; na faixa superior, espaço nobre e privilegiado, apresenta-se a 

divindade ou o santo milagroso entre nuvens ou envolto em raios, à direita ou à 

esquerda (Pessôa, 2001, p. 33). Quanto ao tema, expõe-se uma tábua votiva 

referente a doenças, mas é bom que se traga a afirmação de que as tabuinhas 

acolhem conteúdos bastante variados e que perpassam por inúmeras instâncias da 

vida humana. 

 Para uma reconstituição, em perspectiva histórica, do português popular 

brasileiro, tendo como objeto de análise as tábuas votivas, é evidente que o único 

elemento de relevância diz respeito à sua parte escrita, a legenda. A literatura 

sobre o tema é uníssona em afirmar que os denominados ‘riscadores de milagres’, 

em sua grande maioria, se enquadram no âmbito das classes populares ou 

subalternas. No Estado de Minas Gerais, Frota (1981, p. 45) assinala que a maior 

                                                
1 Tábuas votivas, tábuas, tabuinhas, quadros, quadros pintados, quadrinhos, quadrinhos pintados são 
tomados como sinônimos neste trabalho, porque dessa maneira procede a bibliografia sobre o 
tema. 

Figura 4: Tábua votiva do ano de 1756 
Catálogo Castro (1994, p. 29) 
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Figura 5: Tábua votiva com legenda apagada 
Coleção Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis 

parte dos artífices coloniais a serviço das irmandades era composta por negros e 

mestiços, que viam nos ofícios mecânicos, desprezados pela elite, uma 

possibilidade de ascensão social. Dessa maneira, não é de estranhar, ainda 

consoante a autora, que muitos dos ex-votos pintados fossem recomendados a 

artífices mais modestos das corporações ou, ainda, a populares curiosos, 

aprendizes informais das técnicas artísticas através do acompanhamento dos 

trabalhos de ornamentação corrente nas várias igrejas erguidas nas Minas Gerais 

durante o ciclo aurífero. Quanto ao parecer de Castro (1979, p. 112), a observação 

da perspectiva e da ortografia, que, geralmente, se apresentam “erradas”, já é o 

bastante para a construção da imagem do riscador de milagres como um 

“curioso”, pintor de ocasião, que reside sempre às margens, e procurado apenas 

em casos de necessidade. 

Quando se tenta formar uma série composta de ex-votos pintados para 

estudos de naturezas várias, os empecilhos podem vir de todos os lados; as 

dificuldades aumentam, no entanto, quando o foco do estudo é de caráter 

linguístico, porque, como já se disse, só as legendas são de serventia. Essa parte 

constitutiva das tabuinhas, de modo 

geral, se perdeu no tempo por várias 

razões. Em primeiro lugar, ressalta-

se que exemplares de tábuas votivas 

que antecedem o século XVIII são 

raros. Segundo Castro (1979, p. 111), 

tanto no Brasil quanto em Portugal, 

os estragos do tempo contribuíram 

para seu desaparecimento. Em 

alguns casos, o modo de produção 

da legenda também deu a sua parte 

para que se desgastasse com o devir do tempo: confeccionadas em papel e coladas 

sobre os quadrinhos pintados, na parte inferior, a fragilidade do material só fez 

acelerar o seu apagamento. Cabe aqui um exemplo: Pessôa (2001, p. 41-141) reuniu 

em um catálogo 117 tábuas votivas que, hoje, pertencem ao acervo do Museu de 
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Arte Sacra de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, no entanto apenas 34, o 

que representa 29.0% do total geral, apresentam a parte escrita e, mesmo assim, há 

exemplares que exibem longos trechos ilegíveis. Em segundo lugar, entra em cena 

a própria orientação da Igreja Católica que, considerando os quadros pintados 

produtos imperfeitos e, consequentemente, condenando que a eles se reservasse 

um espaço em recintos sagrados, os levou a se constituir em material merecedor 

de queimas. Não se pode deixar de lado, como mais uma causa para a escassez das 

tabuinhas, o advento da fotografia e da produção industrial de peças de gesso. 

Desse último aspecto deriva o fato de que, ao andarem juntos a raridade da 

confecção desse tipo de prática votiva e o valor comercial que por conta disso foi 

adquirindo, muitos dos quadrinhos pintados foram parar em mãos de 

colecionadores.      

 
5 CARTAS DE CANGACEIROS 
 

Uma manifestação típica de banditismo no Brasil teve endereço e tempo 

certos: o sertão nordestino e o arco temporal que vai de 1900, com a prisão de 

Antônio Silvino, a 1940, com o assassinato de Cristino Gomes da Silva, o Curisco. 

Está-se a referir ao cangaço que, na região do Nordeste brasileiro, só não deu a 

conhecer os seus atos de crueldades, roubos, assassinatos, extorsões a dois estados: 

Piauí e Maranhão; os demais “sentiram na pele”, em maior ou menor grau, as 

ações dos cangaceiros.  

A rede de relações movimentada pelo cangaço articulava gentes localizadas 

em várias instâncias sociais, mas que, de modo geral, pode se resumir no triângulo 

cangaceiros-coiteiros-policiais. Os cangaceiros eram os malfeitores e muitos deles 

se tornaram célebres, porém nenhum “chegou aos pés” de Lampião, o mais 

afamado, o mais procurado, o mais ardiloso de todos eles. Em outro vértice do 

triângulo, estão os denominados coiteiros. Tinha esse epíteto o sertanejo que 

abrigava e protegia os cangaceiros. Segundo Nascimento (1998, p. 26), existiam 

coiteiros por sugestão, ou imitação, simpatizantes ou admiradores dos membros 

do banditismo, porque frutos do mesmo meio social. Houve ainda, de acordo com 

o autor acima referido, os coiteiros por interesse, traficantes do crime, cúmplices 
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do cálculo, que davam a mão aos cangaceiros, objetivando lucros e vantagens. Por 

outro lado, marcaram também a sua presença na rede dos coiteiros aqueles que, 

vendo o acaso a que eram submetidos pelas autoridades legais, ajudavam os 

bandidos para não perderem a vida ou a propriedade. As forças formadas por 

soldados para combater essa manifestação de banditismo eram chamadas de 

“volantes”, porém “macacos” para os cangaceiros. Foram criadas para rápida 

atuação, isto é, perseguir os bandidos e acabar, de pronto, com o cangaço. 

Acontece que Nascimento (1998, p. 32) mostrou que as volantes não passavam de 

patrulhas com mobilidade restrita dentro da caatinga, porque compostas por 

soldados, na sua grande maioria, despreparados e por serem precárias as 

condições instrumentais para a execução da tarefa a que estavam destinados. 

A oralidade tinha papel importante dentro da rede social tecida pelo 

cangaço. Ocorreu, todavia, que também desencadeou escrituras de naturezas 

diversas: cartas, bilhetes, orações, acordos governamentais, relatórios, literatura 

etc. Interessam, principalmente, as três primeiras tipologias, porque, em sua quase 

totalidade, saíram das mãos dos próprios integrantes do cangaço.  

A escrita, na esfera dessa manifestação, tinha diversas funções – extorquir, 

alertar, ameaçar, agradecer, acalmar e, abaixo, 1 exemplo que ilustra uma das 

intenções de que se falou acima: o documento é uma carta, datada do ano de 1926, 

que revela o descontentamento de Lampião com o coronel Veremundo Soares: 

 
Senhor Verimundo Suaris 
 
Suas Saudações, 
 
O fim desta somente para saber Qual seu plano. Qui apois, Em minha paçagem O 
Senhor mandou, Uma força a ir, atras, d’eu mesmo. Pelerehou, Bastante di mim. Em 
outra oura nois Já fumos, Inimigo porem para opresente, Eu pençava Que nois hera, 
Amigo, para Senhor Eu Era mais para si mi Pareci Qui O Senhor Era meu Inimigo, 
portanto Eu lhi faço Esta, para Saber qual E seu Destino. Ja mandei avizar ao Padri 
Ciciro, Qui Nesta minha diligença Qui si Alteroci contra mim foi, o município di 
Salguero, tenha muita cautela Eu não volte para U mesmo Qui Eu era outas óra, Eu 
Bem Qui quéro virar Santo e faser a felicidadi para Voceis mesmo sem mais asunto. 
 
    Capitam Virgulino Ferreira   

 
Houve vozes que se manifestaram no sentido de acusar o analfabetismo 

que assolava o Nordeste como uma das molas propulsoras para a emergência de 
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crendices e de alguns males sociais. Os censos realizados para os Estados da região 

Nordeste – o de 1900, de 1920 e de 1940 – descortinam o fato de que o 

analfabetismo, de fato, reinava na região, uma vez que, nos três censos analisados, 

o número de letrados permanece em torno de 20.0%, talvez por isso Nascimento 

(1998, p. 29) afirma que, ao adotar Lampião o banditismo como profissão, passou a 

conviver com homens marginalizados, condenados pela lei, além de ignorantes e 

analfabetos.  

Quanto ao último rótulo empregado, ele não é de todo verdade. Sem 

dúvidas, o cangaço deve ter acolhido em seu seio muitos indivíduos com o perfil 

de Volta-Seca, definido por Mello (2004, p. 129) como analfabeto, profundamente 

inculto e limitado. Porém esse mesmo estudioso 

do tema traz informações que relativizam o que 

diz Nascimento (1998, p. 29) sobre a 

predominância do analfabetismo nas teias do 

cangaço. A respeito do líder maior, Lampião, 

sabe-se que frequentou as aulas de primeiras 

letras e mantinha um gosto pela leitura e pela 

escrita. Outros cangaceiros, para além dele, 

tinham, para mais ou para menos, a faculdade 

das letras. É o caso, por exemplo, de José Leite de 

Santana, o Jararaca, que é descrito como cafuzo, 

olhos agateados, boa estatura, bem-

proporcionado e alfabetizado (Mello, 2004, p. 

215-254). 

Como já se aludiu anteriormente, os documentos redigidos na esfera do 

cangaço por diversos dos seus componentes provêm de vários fundos 

documentais, mas, por ora, a atenção só será dirigida aos textos escritos por 

Lampião, que carregam em si algumas questões relativas a problemas que surgem 

quando da sua edição. Em primeiro lugar é preciso familiarizar-se com a execução 

caligráfica do cangaceiro-mor. Se assim não o fizer, pode o editor cair numa cilada: 

atribuir a Lampião documentos que foram escritos como expressão da sua 

Figura 6: Carta de Lampião – 
31.05.1826 

Instituto Histórico e Geográfico 
de Alagoas 
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vontade, mas que não saíram de seu próprio punho. Conseguiu-se amealhar 25 

documentos em nome de Virgulino Ferreira da Silva, porém, em 4 delas, o 

cangaceiro foi apenas o mentor intelectual e não material. 

Mello (2004, p. 401-408) apresenta, como apêndice do seu livro Guerreiros do 

sol. Violência e banditismo no Nordeste do Brasil, transcrição de boa parte das cartas 

de Lampião. Editadas estão elas também no acervo da Sociedade Cabras de 

Lampião, com uma vantagem, porém: acompanham-nas os originais com os quais 

se pode fazer leitura própria. Ocorre que Lampião, desaforado que era, deixou 

para a polícia sergipana, no dia 25 de novembro de 1929, um recado grafado a 

lápis numa parede de bilhar na cidade de Capela. Desencontros de transcrição 

dessa mensagem se apresentam aos montes na versão do documento apresentado 

pela Associação Cabras de Lampião e por Mello (2004, p. 406), como se pode 

avistar no quadro abaixo:     

     
 

ASSOCIAÇÃO CABRAS DE LAMPIÃO 
 

MELLO (2004, p. 406) 

Capella – 25-11-29 
Salve 
Eu Cap. Virgulino Ferreira 
Lampião  
 
deixo esta Lça. para o officiá qui aqui parçar Em 
minha peuseguição, apois tenho Gosto que oceis 
mim peusigam, Discurpe as letra qui sô Um 
bandido como ôceis mim chamam pois eu num 
mereço. Bandido É ôceis qui andam robando e 
deflorando as famia aleia porem eu não tenho 
este custume todos mim discurpem a gente a 
quem o dia?  
 
Aceite Lças. meu irmão ezequiel Vurgo Ponto 
Fino e de meu cunhado Virgino Vurgo 
Moderno.  

CAPELLA – 25-11-29 
SALVI 

EU CAP. M VIRGULINO FERREIRA 
LAMPIÃO 

deixo Esta Lça. para o officiá qui aqui parçar 
Em minha perceguição, apois tenho Gosto 
que Voceis me persigam, Desculpe as letra 
qui sou Um bandido como voceis me chama 
pois eu não Mereço, Bandido É voceis que 
andam roubando e deflorando as famias 
aleia porem eu não tenho este costume todos 
me desculpe a gente a quem odiar? 
 
ACEITE LÇAS. DO MEU IRMÃO 
EZEQUIEL VULGO PONTO FINO E DE 
MEU CUNHADO VIRGINIO VULGO 
MODERNO  

Quadro 3: Leituras de uma carta de Lampião 
 

Sistematizando, para uma melhor visão, as diferenças apresentadas pelas 

duas leituras, vai o quadro abaixo:  
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CABRAS DE LAMPIÃO MELLO (2004, p. 406) 

Capella – 25-11-29 
Salve 
Eu Cap. Virgulino Ferreira 
Lampião 

CAPELLA – 25-11-29 
SALVI 

EU CAP. M VIRGULINO 
FERREIRA 
LAMPIÃO 

Salve SALVI 
Cap. CAP. M 
Esta Esta 
peuseguição perceguição 
Oceis Voceis 
Mim me 
peusigam persigam 
Discurpe Desculpe 
Sô sou 
Ôceis voceis 
Mim me 
chamam chama 
mereço Mereço 
Ôceis voceis 
Qui que 
robando roubando 
Famia famias 
custume costume 
Mim me 
discurpem desculpe 
o dia odiar 
---- DO 
Vurgo VULGO 
Virgino VIRGINIO 
Vurgo VULGO 
Aceite Lças. meu irmão ezequiel Vurgo 
Ponto Fino e de meu cunhado Virgino 
Vurgo Moderno. 

ACEITE LÇAS. DO MEU IRMÃO 
EZEQUIEL VULGO PONTO FINO 
E DE MEU CUNHADO VIRGINIO 
VULGO MODERNO 

  Quadro 4: Diferenças nas leituras de uma carta de Lampião 
  

Atendo-se tão-somente aos fenômenos circunscritos na esfera da 

fonética/fonologia, a edição efetuada pela Associação Cabras de Lampião se 

apresenta como aquela que, em maior número, deixou que marcas fônicas da fala 

se transpusessem para a escrita:  
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ASSOCIAÇÃO CABRAS DE LAMPIÃO MELLO (2004, p. 406) 
Salve • ---------- SALVI • Alteamento vogal 

média postônica 
peuseguição • Vocalização de /r/ perceguição • ---------- 
oceis • Ditongação 

• Áferese 
Voceis • Ditongação 

peusigam • Vocalização de /r/ persigam • ---------- 
Discurpe • Alteamento vogal média 

pretônica 
• Rotacismo 

Desculpe • ---------- 
• ---------- 

sô • Monotongação sou • ---------- 
ôceis • Ditongação 

• Áferese 
voceis • Ditongação 

• ---------- 

qui • Alteamento vogal média 
em monossílabos 

que • ---------- 

robando • Monotongação roubando • ---------- 
custume • Alteamento vogal média 

pretônica 
costume • ---------- 

discurpem • Alteamento vogal média 
pretônica 

• Rotacismo 

desculpe • ---------- 

o dia • Apócope do /r/ final odiar • ---------- 
Vurgo • Rotacismo VULGO • ---------- 
Virgino • Monotongação VIRGINIO • ---------- 
Quadro 5: Diferenças nas leituras de uma carta de Lampião no âmbito da fonética/fonologia  
 

 Conjuntamente analisados os 21 textos inequivocadamente escritos por 

Lampião, os resultados mostram que não é o seu forte a aférese da consoante [v] 

no vocábulo você (ôceis por voceis) e nem a vocalização de [r] em posição de coda 

(peuseguição por perceguição), pelo que pode ser esse um indício, mesmo que 

pálido, a depor que a edição de Mello, já citado, talvez esteja mais próxima do que 

teria sido a mensagem original, mas a certeza por inteira, essa não há. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
      As palavras foram alongadas, contudo, através delas, vê-se, por assim 

dizer, uma ‘vitória’: é possível, sim, encontrar produtos gráficos executados por 

indivíduos pertencentes a classes subalternas, o que sugere, de certo modo, que a 

escrita no Brasil, ao longo de sua história, teve um alcance um pouquinho mais lato. 

Mas a procura por essas manifestações gráficas encontra dificuldades que 

começam, desde logo, com possíveis lugares onde se possam localizá-las. Nessa 
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direção, a empreitada não pode prescindir de diálogos a serem empreendidos com 

outras áreas do conhecimento humano e, além do mais, há de se estar disposto 

para dar de frente com o que Petrucci (1999) designou de ‘dispersão arquivística’, 

ou seja, empreender uma ‘caçada’ que, por vezes, se enviesa, se bifurca em 

diversas direções. Que venham também produtos gráficos redigidos por grupos 

sociais subalternos, de alguma forma atingidos pelo quociente de durabilidade, 

que resultam em textos danificados, corrompidos, de difícil leitura. Isso sem 

mencionar problemas de outras naturezas: a dicotomia autor intelectual/autor 

material, dificuldades em se estabelecer uma edição dos documentos quando 

faltantes os originais etc; mas “se alma não é pequena, tudo vale a pena”.  
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