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MAIS UM CAPÍTULO DA HISTÓRIA 
DA CULTURA ESCRITA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

A História da Cultura Escrita é uma subespecialidade da História Cul-
tural. Segundo o paleógrafo italiano Armando Petrucci, os historiadores da 
cultura escrita, em geral, se ocupam da história da produção, das caracte-
rísticas formais, dos usos sociais da escrita e dos testemunhos escritos em 
uma sociedade determinada . 

Nossa proposta nesse dossiê na Revista de Estudos da Cultura é agre-
gar trabalhos que tenham como foco a história da cultura escrita em suas 
mais variadas abordagens a fim de entrelaçar questões relativas ao texto 
escrito, sejam manuscritos, hipertextos digitais e impressos,  e sua produ-
ção e circulação na história das sociedades. 

O primeiro texto, intitulado A censura e as traduções portuguesas no 
século XVIII: a busca pela norma, Cláudio DeNipoti  nos afirma que a 
estrutura de censura implantada pelo Marquês de Pombal empenhou-se 
em disciplinar os livros publicados tanto com relação ao universo de ideias 
quanto na definição de formas e estruturas de escrita. Ao mesmo tempo, 
com a explosão editorial em francês e o avanço disciplinar das ciências, 
derivados do Iluminismo, houve um aumento exponencial das traduções 
para o português. Seu artigo explora, a partir dos pareceres dos censores 
sobre as obras traduzidas, quais as definições que eles buscaram estabelecer 
para que as traduções fossem aprovadas, para além das questões de fé e do 
estado. Assim, buscando estabelecer séries documentais com os pareceres 
entre 1769 e 1794, o estudo pautou-se pelas recorrências discursivas dos 
censores como instâncias normativas do vernáculo.

O texto Sistemas de abreviaturas no Códice 132 do Aquivo do Mos-
teiro de São Bento da Bahia, da autoria de Rafael Marques Ferreira Bar-
bosa Magalhães e Alícia Duhá Lose, nos leva ao conhecimento da riqueza 

Sandro Marcío D. Alves Marengo 
Alícia Duhá Lose

Universidade Federal de Sergipe/ CNPq
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de abreviaturas presentes no Códice 132, documento 
manuscrito do século XVIII, que foi adquirido em 
Portugal e doado ao Mosteiro de São Bento da Bahia 
por Cláudio de Britto Reis, advogado baiano autor de 
diversos livros sobre o Marquês de Pombal. Além de 
apresentar a riqueza de detalhes das questões relacio-
nadas à ascenção política de Sebastião José de Carvalho 
e Mello, a administração do Império Português e aos 
feitos que se tornaram conhecidos como as Reformas 
Pombalinas, os autores também fizeram a identificação 
e a classificação de todas as abreviaturas de acordo com 
a proposta de Maurice Prou.

Na sequência, Elaine Brandão Santos e Mariana 
Fagundes de Oliveira Lacerda apresentam a impor-
tância do Livro do Gado para o estudo sócio-histórico 
do português brasileiro, em especial, o do interior da 
Bahia. Em O Livro do Gado: fonte significativa para a 
recomposição sócio-histórica do português brasileiro, 
as autoras mostram como tal documento pode trazer 
grandes contribuições para a configuração linguística 
do período colonial, esclarecendo algumas questões 
sobre a penetração e difusão da língua escrita, ponto 
chave destacado para diagnosticar as vertentes culta e 
popular do Português do Brasil. Ainda em seu estudo, 
verificamos a questão do contato linguístico protago-
nizado pelos gentis, portugueses e africanos responsá-
veis pela complexa realidade sociolinguística brasileira 
atual, bem como a discussão sobre a origem do portu-
guês popular brasileiro.

Vinculando os estudos da História da Cultura 
Escrita à mudança linguística de cunho sociotermino-
lógico, Sandro Marcío Drumond Alves Marengo, em 
seu artigo Mudança linguística à luz da socioterminolo-
gia diacrônica: a História da Cultura Escrita como fator 
extralinguístico, apresenta resultados de uma pesquisa 
que teve como objeto a linguagem de especialidade 
militar, mais precisamente os postos de graduação que 
indicam as hierarquias dos homens que compõem o 
corpo de tropa. Os corpora foram dois manuais manus-
critos (um setecentista e outro oitocentista) de tática 
de infantaria do Exército Português. A investigação 
analisou as diferenças no campo nocional Postos de 
graduação, com base no aporte teórico da sociotermi-

nologia em diálogo com a sociolinguística variacio-
nista.  O autor explica as diferenças de frequência dos 
termos a partir do discurso escrito dos corpora, coadu-
nados com a noção de estilo dos agentes escreventes, 
da história social e militar portuguesa, tomados como 
constituintes da história da cultura escrita e alocados 
como possibilidade de serem interpretados como fato-
res extralinguísticos.

O quinto artigo, A relevância de corpora para o 
estudo do português popular brasileiro: cartas baianas 
do século XX, da autoria de Elane Santos e Santos e 
Silvana Silva de Farias Araújo, analisa o corpus cons-
tituído por cartas pessoais do século XX, escritas por 
sertanejos baianos de pouca escolaridade. Segundo as 
autoras, essa amostra contribui substancialmente para 
os estudos que almejam construir uma sócio-história 
do português brasileiro, por meio da história da cul-
tura escrita, que reconhece a vertente popular do por-
tuguês, utilizada pela população de pouca escolaridade, 
e que por muito tempo foi considerada um “desvio” da 
norma padrão.

Já em A circulação de livros voltados para a alfabe-
tização no sul no Mato Grosso, Thaise da Silva analisa 
a circulação de livros didáticos de alfabetização, tam-
bém denominados de cartilhas, na escola primária da 
região conhecida como Colônia Agrícola Nacional de 
Dourados, localizada no extremo sul do estado de Mato 
Grosso, entre as décadas de 1950 e 1980. Sua pesquisa 
qualitativa de base documental, examinou documen-
tos da 6ª Delegacia de Ensino Primário de Dourados e 
alguns livros destinados ao ensino das primeiras letras 
oriundos do acervo pessoal de professores que traba-
lhavam na região na época. A partir dos documentos 
investigados, buscou-se compreender a circulação de 
cartilhas localizadas nesta região do estado. Os resulta-
dos alcançados indicam que a circulação destes artefa-
tos nesta região ora se assemelhava, ora se diferenciava 
das demais regiões do estado devido à influência do 
Governo Federal, que repercutia na educação, na cul-
tura e no desenvolvimento local.

O artigo Cores da Escrita Sediciosa: distribuição 
social da escrita nos Movimentos Sediciosos da Bahia, de 
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Minas Gerais e do Rio De Janeiro em finais do século 
XVIII, da autoria de André Moreno, nos mostra que, 
nos últimos anos, a partir de desdobramentos investiga-
tivos da história social linguística do Brasil, o interesse 
pela história da cultura escrita em nosso país tornou-
-se evidente, principalmente quando tratamos do sub-
campo que se debruçou em levantar e investigar os 
corpora diacrônicos do Projeto para a História do Por-
tuguês Brasileiro (PHPB). Sendo assim, o autor busca 
pautar a difusão social da escrita no Brasil em finais do 
período colonial, com base nos processos devassatórios 
da Conspiração dos Alfaiates, na Bahia, da Inconfidên-
cia Mineira, em Minas Gerais, e da Revolta dos Letra-
dos, no Rio de Janeiro. A partir da variável cor, o artigo 
mostra como a escrita estava distribuída entre os envol-
vidos nas referidas sedições, com o objetivo de avaliar 
os perfis dos assinantes e dos não assinantes de cada 
um dos processos impetrados.

O texto que compõe o dossiê é Níveis de alfabe-
tismo no território do sisal: estudo de um livro de registro 
de nascimento (1933-1934), da autoria de Huda da Silva 
Santiago e Adilson Silva, apresenta alguns índices de 
alfabetismo do Território do Sisal, no semiárido baiano, 
contribuindo com a busca de indícios acerca do pro-
cesso de penetração e difusão da cultura escrita nessa 
região, na primeira metade do século XX. No âmbito 
da História da Cultura Escrita, forma específica da His-
tória Cultural, que enfatiza práticas de pessoas comuns, 
de anônimos, propõe-se uma abordagem que eviden-
cie as produções dos que estão à margem da sociedade, 
relegados da história oficial. Nesse sentido, este estudo 
é motivado pela possibilidade de se encontrar a recor-
rência à prática de escrita por indivíduos oriundos da 
zona rural, espaço em que as escolas, nesse período, 
ainda não eram presentes. 

Em seguida, Pedro Daniel dos Santos Souza assina 
Das muitas histórias a serem (re)construídas: história 
social linguística do brasil e história social da cultura 
escrita, em que reflete sobre as formas de aproxima-
ção da história social da cultura escrita a uma história 
social linguística do Brasil, apresentando uma síntese 
historiográfica pautada, sobretudo, nas proposições 
de Houaiss e Mattos e Silva. O autor traça um breve 

panorama da emergência de pesquisas que passaram a 
se preocupar com o modo como, em diferentes espaços 
e temporalidades, uma determinada realidade social é 
construída, pensada e “dada a ler”. 

Em Prática de escritas de intelectuais negros no 
periódico “O Exemplo”, Ricardo Costa de Sousa, sob 
os pressupostos da História Cultural, procura discutir 
a prática de escritas de intelectuais negros no perió-
dico O Exemplo, publicado e posto em circulação entre 
1892 e 1930 em Porto Alegre – RS . Mais especifica-
mente, sobre o que essas escritas contam a respeito da 
instrução. 

O penúltimo artigo que compõe o nosso dossiê é 
Pensar, sentir e produzir: as construções do escrito e as 
estratégias de circulação de memórias naturalistas de 
luso-brasileiros no século XVIII, assinado por Daniela 
Casoni Moscato. Nesse artigo, a autora se fixa sobre 
alguns aspectos da composição de memórias de viagens 
filosóficas e selecionou um grupo de naturalistas luso-
-brasileiros de pós-Reformas Pombalinas: João da Silva 
Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodri-
gues Ferreira, Vieira Couto,Francisco José de Lacerda 
Almeida. Esses viajantes utilizaram em suas publica-
ções alguns padrões narrativos e que, em certa medida, 
colaboraram em sua circulação e o texto que eles escre-
veram pode ser pensado como um produto científico e 
parte dos muitos dos instrumentos da “República das 
Ciências”. 

Fechando nosso número, O leitor e a leitura do 
século XXI, de Lívia Borges Souza Magalhães, discute 
sobre as modificações no exercício da leitura e, por 
consequência, nos leitores. A autora faz um percurso 
histórico sobre a evolução da tecnologia computacio-
nal, uma análise sobre o texto no ambiente virtual, des-
tacando o hipertexto e suas principais características e 
peculiaridades e, por fim, aborda sobre o mercado de 
leitura, avaliando desde as especulações até o cenário 
atual brasileiro.

Como podemos verificar, recebemos trabalhos 
que focalizam a História da Cultura Escrita em múl-
tiplas acepções e em diferentes espaços temporais, 
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geográficos e de suporte.  Assim,acreditamos que esse 
número da REVEC além de contribuir para os estudos 
na área, também funciona como mais um capítulo da 
História da Cultura Escrita em língua portuguesa no 
Brasil e fora dele. 

Boa leitura a todos!
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ONE MORE CHAPTER ON THE 
HISTORY OF WRITING CULTURE OF 
THE PORTUGUESE LANGUAGE

The History of Written Culture is a subspecialty of Cultural History. 
According to the Italian paleographer Armando Petrucci, historians of 
written culture generally deal with the history of production, formal cha-
racteristics, social uses of writing and written testimonies in a given society.

Our proposal in this dossier in the Revista de Estudos da Cultura is 
to aggregate papers that focus on the history of written culture in its most 
varied approaches in order to interweave issues related to written text, whe-
ther manuscripts, digital and printed hypertexts, and their production and 
circulation in the history of societies.

In the first text, entitled Eighteenth Century Portuguese censorship 
andtranslations: the search for rules, Cláudio DeNipoti states that the cen-
sorship structure implemented by the Marquis of Pombal endeavored to 
discipline the published books both in relation to the universe of ideas and 
in the definition of forms and structures of writing. At the same time, with 
the editorial explosion in French and the disciplinary advance of the scien-
ces, derived from the Enlightenment, there was an exponential increase of 
the translations into Portuguese. DeNipoti’s article explores, from the cen-
sors’ opinions on the translated works, which definitions they sought to 
establish for translations to be approved, beyond matters of faith and state. 
Thus, seeking to establish documentary series with the opinions between 
1769 and 1794, the study was based on the discursive recurrences of cen-
sors as normative instances of the vernacular.

The text Abbreviations in Code 132 of the Archive of the San Bento Da 
Bahia Monastery, by Rafael Marques Ferreira Barbosa Magalhães and Alí-
cia Duhá Lose, leads us to the knowledge of the richness of abbreviations 
present in Codex 132, a manuscript document from the 18th Century, 

Sandro Marcío D. Alves Marengo 
Alícia Duhá Lose
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which was acquired in Portugal and donated to the 
Monastery of São Bento da Bahia by Claudio de Britto 
Reis, a lawyer from Bahia who authored several books 
on the Marquis of Pombal. In addition to presenting 
the wealth of details of the issues related to the political 
ascent of Sebastião José de Carvalho e Mello, the admi-
nistration of the Portuguese Empire and the events that 
became known as the Pombaline Reforms, the authors 
also identified and classified all abbreviations accor-
ding to the proposal of Maurice Prou.

In the sequence, Elaine Brandão Santos and 
Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda present The 
Livro do Gado: significant source for the socio-historical 
recomposition of Brazilian Portuguese, especially in the 
inland of Bahia state. In this text, the authors show how 
this document can bring great contributions to the lin-
guistic configuration of the colonial period, clarifying 
some questions about the penetration and diffusion of 
written language, key point highlighted to diagnose the 
cultured and popular slopes of Brazilian Portuguese. 
Also in this study, we verified the question of the lin-
guistic contact carried out by the gentiles, Portuguese 
and Africans responsible for the current complex Bra-
zilian sociolinguistic reality, as well as the discussion 
about the origin of popular Brazilian Portuguese.

Linking the studies from the History of Written 
Culture to the linguistic change of a socio-terminolo-
gical nature, Sandro Marcío Drumond Alves Marengo, 
in his article Linguistic change in the light of diachronic 
socioterminology: the History of Written Culture as an 
extralinguistic factor, presents results of a research that 
had as object the language of military specialty, more 
precisely the graduation posts that indicate the hierar-
chies of the men who compose the troop corps. The 
corpora were two manual manuscripts (one eighteenth 
and another eighteenth) of tactics of infantry of the 
Portuguese Army. The research analyzed the differen-
ces in the notional field Graduation posts, based on the 
theoretical contribution of the socioterminology in dia-
logue with the variational sociolinguistics. The author 
explains the differences in frequency of terms from the 
written discourse of corpora, in line with the notion 
of style of the writing agents, of Portuguese social and 

military history, taken as constituents of the history of 
written culture and allocated as a possibility to be inter-
preted as extralinguistic factors.

The fifth article, The Relevance of Corpora for the 
Study of Popular Brazilian Portuguese: letters from Bahia 
of the twentieth century, written by Elane Santos e San-
tos and Silvana Silva de Farias Araújo, analyzes the cor-
pus constituted by personal letters from the twentieth 
Century people with low level of education. According 
to the authors, this sample contributes substantially to 
the studies that aim to build a socio-history of Brazi-
lian Portuguese, through the history of written culture, 
which recognizes the popular Portuguese variation, 
used by the population of little schooling, and that for 
a long time was considered a “deviation” from the stan-
dard norm.

In The Circulation of Books for Literacy in the South 
of Mato Grosso, Thaise da Silva analyzes the circulation 
of literacy textbooks, also called booklets, in the pri-
mary school of the region known as the National Agri-
cultural Colony of Dourados, located in the extreme 
south of the state of Mato Grosso, between the 1950s 
and 1980s. Her qualitative documentary research exa-
mined documents from the 6th Precinct of Primary 
Education in Dourados and some books intended for 
teaching the first letters from the personal collection 
of teachers working in the region in season. From the 
documents investigated, we sought to understand the 
circulation of primers located in this region of the state. 
The results indicate that the circulation of these artifacts 
in this region sometimes resembled, other times were 
different from the other regions of the state due to the 
influence of the Federal Government, which had reper-
cussions on education, culture and local development.

The article Colors of the Seditious Writing: Social 
Distribution of Writing in the Seditious Movements of 
Bahia, Minas Gerais and Rio de Janeiro at the end of the 
18th century, by André Moreno, shows us that, in recent 
years, from research developments of the social linguis-
tic history of Brazil, the interest in the history of written 
culture in our country has become evident, especially 
when we dealt with the subfield that investigated the 
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diachronic corpora of the Project Para a História do 
Português Brasileiro (PHPB). Thus, the author seeks to 
guide the social diffusion of writing in Brazil towards 
the end of the colonial period, based on the trials of 
the Conspiração dos Alfaiates, in Bahia, Inconfidência 
Mineira, in Minas Gerais, and the Revolta dos Letrados 
in Rio de Janeiro. Departing from the variable color, the 
article shows how writing was distributed among those 
involved in the aforementioned seditions, aiming at 
evaluating the profiles of supporters and non-suppor-
ters of each of the trials.

The next text, entitled Literacy levels in the terri-
tory of sisal: a study of a book of birth registration (1933-
1934), by Huda da Silva Santiago and Adilson Silva, 
presents some literacy indexes of the Sisal Territory, 
in the semi-arid region of Bahia, thus contributing to 
gather some evidence on the process of penetration and 
dissemination of writing in this region, in the first half 
of the twentieth century. In the context of the History 
of Written Culture, a specific form of Cultural History, 
which emphasizes practices of ordinary people as well 
as those of anonymous individuals, one proposes an 
approach that brings to light the productions of those 
who are at the margin of society, relegated from offi-
cial history. In this sense, this study is motivated by the 
possibility of finding recurrences of writing practices 
by individuals from the rural area, a space in which 
schools were not present in that period..

Then, Many stories to be (re) constructed: social 
linguistic history of Brazil and social history of written 
culture, authored by Pedro Daniel dos Santos Souza, 
reflects on the ways of approaching the social history of 
written culture to a social linguistic history of Brazil, by 
presenting a historiographical synthesis guided, above 
all, by the propositions of Houaiss and Mattos e Silva. 
The author draws a brief overview of the emergence of 
researches that have concerned themselves with how, in 
different spaces and temporalities, a given social reality 
is constructed, thought, and “given to read.”

In The writing practice of black intellectuals in the 
periodical “O Exemplo”, published and put into circu-

lation between 1892 and 1930 in Porto Alegre – RS, 
Ricardo Costa de Sousa, drawing from the assumptions 
of Cultural History, attempts to discuss such a prac-
tice. More specifically, what these writings tell about 
instruction.

The penultimate article in our dossier is Thin-
king, feeling and producing: the writing constructions of 
the strategies of circulation of naturalistic memories of 
Luso-Brazilians in the 18 th century, written by Daniela 
Casoni Moscato. In this article, the author focused on 
some aspects of the composition of philosophical travel 
memories and selected a group of Portuguese-Brazilian 
naturalists from post-Pombaline Reforms: João da Silva 
Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodri-
gues Ferreira, Vieira Couto, Francisco José de Lacerda 
Almeida. These travelers have used in their publica-
tions some narrative patterns and to some extent have 
collaborated in their circulation and the text they have 
written can be thought of as a scientific product and 
part of many of the instruments of the Republic of 
Science.

To close this issue of our dossier, Lívia Borges 
Souza Magalhães, in her Reader and reading of the 21st 
century, discusses the changes in the reading exercise 
and, consequently, in the readers. The author weaves 
a historical panorama of the evolution of computer 
technology, an analysis of the text in the virtual envi-
ronment, by highlighting the hypertext and its main 
characteristics and peculiarities, and, eventually, she 
addresses the reading market, evaluating both the spe-
culations and its current state in Brazil.

As it must be clear by now, we have gathered 
articles that focus on the History of Written Culture 
through multiple meanings and in different temporal, 
geographic and support spaces. Thus, we are certain 
that this issue of REVEC will not only contribute to the 
studies in the area, but also be another chapter of the 
History of Written Culture in the Portuguese language 
in Brazil and abroad.

Enjoy your reading!
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UN CAPÍTULO MÁS DE LA HISTORIA 
DE LA CULTURA ESCRITA DE LA 
LENGUA PORTUGUESA

La Historia de la Cultura Escrita es una subespecialidad de la Historia 
Cultural. Según el paleógrafo italiano Armando Petrucci, los historiadores 
de la cultura escrita, en general, se ocupan de la historia de la producción, 
de las características formales, de los usos sociales de la escritura y de los 
testimonios escritos en una sociedad determinada.

Nuestra propuesta en este dossier en la Revista de Estudos da Cultura 
es agregar trabajos que tengan como foco la historia de la cultura escrita en 
sus más variados enfoques a fin de entrelazar cuestiones relativas al texto 
escrito, sean manuscritos, hipertextos digitales e impresos, y su producción 
y circulación en la historia de las sociedades.

El primer texto, titulado La censura y las traducciones portuguesas en el 
siglo XVIII: la búsqueda de la norma., Cláudio DeNipoti  nos afirma que la 
estructura de censura implantada por el Marqués de Pombal se empeñó en 
disciplinar los libros publicados tanto con relación al universo de ideas y en 
la definición de formas y estructuras de escritura. A la vez, con la explosión 
editorial en lengua francesa y el avance disciplinario de las ciencias, deri-
vados de la Ilustración, hubo un aumento exponencial de las traducciones 
al portugués. Este artículo busca explorar, a partir de los pareceres de los 
censores sobre las obras traducidas, cuáles las definiciones que ellos busca-
ron establecer para que las traducciones fueran aprobadas, además de las 
cuestiones de fe y del estado. Así, buscando establecer series documentales 
con los pareceres entre 1769 y 1794, el estudio se basó en las concurrencias 
discursivas de los censores como instancias normativas del vernáculo.

El texto Sistemas de abreviaturas en el Códice 132 del Archivo del 
Monasterio de São Bento da Bahia, de autoría de Rafael Marques Ferreira 
Barbosa Magalhães  y Alícia Duhá Lose, nos lleva al conocimiento de la 

Sandro Marcío D. Alves Marengo 
Alícia Duhá Lose
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riqueza de las abreviaturas presentes en el Códice 132, 
documento manuscrito del siglo XVIII, que se adquirió 
en Portugal y se donó al Monasterio de São Bento da 
Bahia por Cláudio de Britto Reis, abogado baiano autor 
de diversos libros sobre el Marqués de Pombal. Ade-
más de presentar la riqueza de detalles de las cuestiones 
relacionadas a la ascención política de Sebastião José de 
Carvalho e Mello, la administración del Imperio Portu-
gués y a los hechos que se tornaron conocidos como las 
Reformas Pombalinas, los autores también produjeron 
la identificación y la clasificación de todas las abrevia-
turas de acuerdo con la propuesta de Maurice Prou.

En secuencia, Elaine Brandão Santos y Mariana 
Fagundes de Oliveira Lacerda presentan la importan-
cia del Livro do Gado para el estudio sociohistórico 
del portugués brasileño, en especial, el del interior de 
Bahia. En El Livro do Gado: fuente significativa para 
la recomposición sociohistórica del portugués brasileño, 
las autoras muestran como tal documento puede traer 
grandes contribuciones para la configuración lingüís-
tica del período colonial, aclarando algunas cuestiones 
sobre la penetración y difusión de la lengua escrita, 
punto clave destacado para diagnosticar las vertien-
tes culta y popular del Portugués de Brasil. Aún en su 
estudio, verificamos la cuestión del contacto lingüístico 
protagonizado por los gentiles, portugueses y africanos 
responsables por la compleja realidad sociolingüística 
brasileña actual, así como la discusión sobre el origen 
del portugués popular brasileño.

Vinculando los estudios de la Historia de la Cultura 
Escrita a los cambios lingüísticos de línea sociotermino-
lógica, Sandro Marcío Drumond Alves Marengo, en su 
artículo Cambio lingüístico a la luz de la socioterminología 
diacrónica: la Historia de la Cultura Escrita como factor 
extralingüístico, presenta resultados de una investigación 
que tuvo como objeto el lenguaje de especialidad militar, 
más precisamente los rangos de graduación que indican 
las jerarquías de los hombres que componen el cuerpo 
de tropa. Los corpora fueron dos manuales manuscritos 
(uno del siglo XVIII y outro del XIX) de táctica de infan-
tería del Ejército Portugués. El autor analizó las diferen-
cias en el campo nocional Rangos de graduación, con 
base en el aporte teórico de la socioterminología en diá-

logo con la sociolingüística variacionista.  Se explican las 
diferencias de frecuencia de los términos a partir del dis-
curso escrito de los corpora, coadunados con la noción 
de estilo de los agentes de escritura, de la historia social 
y militar portuguesa, tomados como constituyentes de la 
historia de la cultura escrita y puestos como posibilidad 
de ser interpretados como factores extralingüísticos.

El quinto artículo, La relevancia de corpora para 
el estudio del portugués popular brasileño: cartas baia-
nas del siglo XX, de autoría de Elane Santos e Santos y 
Silvana Silva de Farias Araújo, analiza el corpus cons-
tituído por cartas personales del siglo XX, escritas por 
sertanejos baianos de poca escolaridad. Según las auto-
ras, esa muestra contribuye sustancialmente para los 
estudios que almejan construir una sociohistoria del 
portugués brasileño, por medio de la historia de la cul-
tura escrita, que reconoce la vertiente popular del por-
tugués, utilizada por la población de poca escolaridad, 
y que por mucho tiempo fue considerada un “desvío” 
de la norma patrón.

Ya en La circulación de libros vueltos para la alfabe-
tización en el sur en Mato Grosso, Thaise da Silva analiza 
la circulación de manuales didácticos de alfabetización, 
también denominados de cartillas, en la escuela pri-
maria de la región conocida como Colonia Agrícola 
Nacional de Dourados, localizada en el extremo sur 
del estado de Mato Grosso, entre las décadas de 1950 y 
1980. Su investigación cualitativa de base documental, 
examinó documentos de la 6ª Delegación de Enseñanza 
Primaria de Dourados y algunos manuales destinados a 
la enseñanza de las primeras letras oriundas del acervo 
personal de profesores que trabajaban en la región en 
la época. A partir de los documentos investigados, se 
buscó comprender la circulación de cartillas localiza-
das en esta región del estado. Los resultados alcanza-
dos indican que la circulación de estos artefactos en 
esta región ora se asemejaba, ora se diferenciaba de las 
demás regiones del estado debido a la influencia del 
Gobierno Federal, que repercutía en la educación, en la 
cultura y en el desarrollo local.

El artículo Colores de la Escritura Sediciosa: distri-
bución social de la escritura en los Movimientos Sedicio-
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sos de Bahia, de Minas Gerais y de Río De Janeiro en 
finales del siglo XVIII, de autoría de André Moreno, nos 
muestra que, en los últimos años, a partir de desdobla-
mientos investigativos de la historia social lingüística de 
Brasil, el interés por la historia de la cultura escrita en 
nuestro país se tornó evidente, principalmente cuando 
tratamos del subcampo que se centró en levantar e 
investigar los corpora diacrónicos del Proyeceto Para a 
História do Português Brasileiro (PHPB). Así siendo, el 
autor busca pautar la difusión social de la escritura en 
Brasil en finales del período colonial, con base en los 
procesos de Devassa de la Conspiração dos Alfaiates, en 
Bahia, de la Inconfidência Mineira, en Minas Gerais, y 
de la Revolta dos Letrados, en Río de Janeiro. A partir de 
la variable color, el artículo muestra como la escritura 
estaba distribuída entre los involucrados en las referi-
das sediciones, con el objetivo de evaluar los perfiles de 
los firmantes y no firmantes de cada uno de los proce-
sos impetrados.

El próximo texto que compone el dossier es Niveles 
de alfabetismo en el territorio del sisal: estudio de un libro 
de registro de nacimiento (1933-1934), de autoría de 
Huda da Silva Santiago y Adilson Silva, presenta algu-
nos índices de alfabetismo del Territorio del Sisal, en el 
semiárido baiano, contribuyendo con la búsqueda de 
indicios a cerca del proceso de penetración y difusión 
de la cultura escrita en esa región, en la primera mitad 
del siglo XX. En el ámbito de la Historia de la Cultura 
Escrita, forma específica de la Historia Cultural, que 
enfatiza prácticas de personas comunes, de anónimos, 
se propone un abordaje que evidencie las producciones 
de los que están a las orillas de la sociedad, relegados de 
la historia oficial. En ese sentido, este estudio es moti-
vado por la posibilidad de encontrarse la recurrencia a 
la práctica de escritura por indivíduos oriundos de la 
zona rural, espacio en que las escuelas, en ese período, 
aún no eran presentes. 

Enseguida, Pedro Daniel dos Santos Souza firma 
De las muchas historias a ser (re)construídas: historia 
social lingüística de Brasil e historia social de la cultura 
escrita, en que reflexiona sobre las formas de aproxi-
mación de la historia social de la cultura escrita a una 
historia social lingüística de Brasil, presentando una 

síntesis historiográfica pautada, sobretodo, en las pro-
posiciones de Houaiss y Mattos e Silva. El autor traza 
un breve panorama de la emergencia de investigacio-
nes que pasaron a preocuparse con el modo como, en 
diferentes espacios y temporalidades, una determinada 
realidad social está construída, pensada y “dada a leer”. 

En Práctica de escrituras de intelectuales negros en 
el periódico “O Exemplo”, Ricardo Costa de Sousa, bajo 
los presupuestos de la Historia Cultural, busca discu-
tir la práctica de escrituras de intelectuales negros en 
el periódico O Exemplo, publicado y puesto en circu-
lación entre 1892 y 1930 en Porto Alegre – RS . Más 
específicamente, sobre  cómo esas escrituras cuentan 
sobre la instrucción. 

El penúltimo artículo que compone nuestro dossier 
es Pensar, sentir y producir: las construcciones de la escri-
tura y las estrategias de circulación de memorias naturalis-
tas de lusobrasileños en el siglo XVIII, firmado por Daniela 
Casoni Moscato. En ese artículo, la autora se fija sobre 
algunos aspectos de la composición de memorias de viajes 
filosóficos y seleccionó un grupo de naturalistas lusobra-
sileños de pós-Reformas Pombalinas: João da Silva Feijó, 
Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira, 
Vieira Couto y Francisco José de Lacerda Almeida. Esos 
viajeros utilizaron en sus publicaciones algunos patrones 
narrativos y que, en cierta medida, colaboraron en su cir-
culación y el texto que ellos escribieron puede ser pensado 
como un producto científico y parte de los muchos de los 
instrumentos de la “República de las Ciencias”. 

Cerrando nuestro número, El lector y la lectura 
del siglo XXI, de Lívia Borges Souza Magalhães, discute 
sobre las modificaciones en el ejercicio de la lectura y, 
por consecuencia, en los lectores. La autora realiza un 
recorrido histórico sobre la evolución de la tecnología 
computacional, un análisis sobre el texto en el ambiente 
virtual, realzando el hipertexto y sus principales carac-
terísticas y peculiaridades y, por fin, aborda sobre el 
mercado de lectura, evaluando desde las especulacio-
nes hasta el escenario actual brasileño.

Como podemos verificar, recibimos trabajos que 
focalizan la Historia de la Cultura Escrita en múltiples 
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acepciones y en diferentes espacios temporales, geo-
gráficos y de soporte.  Así, creemos que ese número 
de la REVEC además de contribuir para los estudios 
en el área, también funciona como un capítulo más de 
la Historia de la Cultura Escrita en lengua portuguesa 
dentro y fuera de Brasil. 

¡Buena lectura a todos!
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PLUS UN CHAPITRE DE L’HISTOIRE DE LA CULTURE ÉCRITE 
DE LA LANGUE PORTUGAISE

L’Histoire de la Culture Écrite est une surspécialité de l’Histoire Cul-
turelle. Selon le paléographe italien Armando Petrucci, les historiens de 
la culture écrite traitent généralement de l’histoire de la production, des 
caractéristiques formelles, des usages sociaux de l’écriture et des témoigna-
ges écrits dans une société donnée.

Notre proposition dans ce dossier de la Revue des Études de la Culture 
est d’agréger des documents qui se concentrent sur l’histoire de la culture 
écrite dans ses approches les plus variées afin d’entrelacer les questions liées 
aux textes écrits, les manuscrits, les hypertextes numériques et imprimés, 
leur production et circulation dans l’histoire des sociétés.

Le premier texte, intitulé LA CENSURE ET LES TRADUCTIONS 
PORTUGAISES AU XVIIIème SIECLE: LA RECHERCHE DE LA 
NORME, Cláudio DeNipoti nous dit que la structure de censure mise en 
place par le marquis de Pombal s’est efforcée de discipliner les livres publiés 
tant par rapport à l’univers des idées comme dans la définition des formes 
et des structures de l’écriture. En même temps, avec l’explosion éditoriale 
en français et le progrès disciplinaire des sciences, dérivé des Lumières, il 
y eut une augmentation exponentielle des traductions en portugais. Son 
article explore, à partir des opinions des censeurs sur les œuvres traduites, 
quelles définitions ils ont cherché à établir pour les traductions à approuver, 
au-delà des questions de foi et d’état. Ainsi, cherchant à établir des séries 
documentaires avec les opinions de 1769 à 1794, l’étude s’est fondée sur les 
récurrences discursives des censeurs en tant qu’instances normatives de la 
langue vernaculaire.

Le texte SYSTÈME D’ABRÉVIATIONS DU CODE 132 DES ARCHI-
VES DU COUVENT DE SAN BENTO DE BAHIA, par Rafael Marques 
Ferreira Barbosa Magalhães et Alícia Duhá Lose, nous amène à la connais-
sance de la richesse des abréviations présentes dans le Code 132, un docu-

Sandro Marcío D. Alves Marengo 
Alícia Duhá Lose



22 | Sandro Marcío Drumond Alves Marengo; Alícia Duhá Lose

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

ment manuscrit du XVIIIe siècle, qui a été acquis au 
Portugal et donnée au monastère de San Bento de Bahia 
par Cláudio de Britto Reis, juriste bahianais auteur de 
plusieurs livres sur le marquis de Pombal. En plus de 
présenter la richesse des détails des questions liées à 
l’ascension politique de Sebastião José de Carvalho 
e Mello, l’administration de l’Empire portugais et les 
événements qui sont devenus connus sous le nom de 
Réformes Pombaline, les auteurs ont également iden-
tifié et classé tous abréviations selon la proposition de 
Maurice Prou.

Dans la séquence, Elaine Brandão Santos et 
Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda présentent l’im-
portance du « Livro do Gado » pour l’étude socio-histo-
rique du portugais brésilien, en particulier, à l’intérieur 
de Bahia. Dans LE LIVRO DO GADO: SOURCE 
SIGNIFICATIVE POUR LA RECOMPOSITION 
SOCIO-HISTORIQUE DU PORTUGAIS BRÉSI-
LIEN, les auteurs montrent comment ce document 
peut apporter de grandes contributions à la configura-
tion linguistique de la période coloniale, clarifiant cer-
taines questions sur la pénétration et la diffusion de la 
langue écrite, mis en évidence pour diagnostiquer les 
aspects cultivés et populaires du Portugais Brésilien. 
Nous avons vérifié la question du contact linguistique 
effectué par les gentils, portugais et africains responsa-
bles de la réalité sociolinguistique brésilienne complexe 
actuelle, ainsi que la discussion sur l’origine du portu-
gais brésilien populaire.

Avec une liaison des études de l’Histoire de la Cul-
ture d’Écriture au changement linguistique sociotermi-
nologique, Sandro Marcio Drummond Alves Marengo, 
dans l’article CHANGEMENT LINGUISTIQUE À 
LA LUMIÈRE DE LA SOCIOTERMINOLOGIE 
DIACRONIQUE: L’HISTOIRE DE LA CULTURE 
ÉCRITE COMME FACTEUR EXTRALINGUISTI-
QUE, présente les résultats d’une enquête qui visait 
comme sujet la langage de spécialité militaire, plus 
précisément des postes de graduation qui indiquent 
les hiérarchies des hommes qui composent le corps de 
troupe. Les deux corpus étaient des manuels de manus-
crits (un du dix-huitième et une autre du dix-neuvième 
siècle) des tactiques d’infanterie de l’Armée Portugaise. 

La recherche a analysé les différences sur le terrain 
notionnel Stations de graduation, sur la base du cadre 
théorique de la socioterminologie dans le dialogue avec 
la sociolinguistique variationniste. 

Le cinquième article, LA PERTINENCE DE 
CORPORA POUR L’ÉTUDE DU PORTUGAIS 
POPULAIRE BRÉSILIEN: LETTRES DE BAHIA DU 
XXEème SIÈCLE, écrit par Elane Santos e Santos et 
Silvana Silva de Farias Araújo, analyse le corpus consti-
tué par les lettres personnelles du XXème siècle, écrites 
par « sertanejos », en Bahia, de faible niveau d’éduca-
tion. Selon les auteurs, cette recherche contribue subs-
tantiellement aux études qui visent à construire une 
socio-histoire du portugais brésilien, à travers l’histoire 
de la culture écrite, qui reconnaît le côté populaire du 
portugais, utilisé par la population de petite scolarité, 
et cela pendant longtemps était considéré comme un 
“écart” par rapport à la norme.

Déjà dans l’article LA CIRCULATION DE 
LIVRES POUR L’ALPHABÉTISATION DANS LE 
SUD DE MATO GROSSO, Thaise da Silva analyse la 
circulation de manuels scolaires de l’alphabétisation, 
également appelés livrets, à l’école primaire dans la 
région connue sous le nom « Colônia Agrícola Nacio-
nal de Dourados  », situé au sud de l’Etat de Mato 
Grosso, entre les années de 1950 et 1980. Sa recherche 
qualitative, a examiné les documents de la 6ème Cité de 
l’Enseignement Primaire à Dourados et quelques livres 
pour enseigner des premières lettres provenant de la 
collection personnelle des enseignants qui travaillant 
dans la région à l’époque. D’après les documents étu-
diés, nous avons cherché à comprendre la circulation 
des livrets situé dans cette région de l’État. Les résul-
tats indiquent que la circulation de ces objets dans cette 
région ressemblait et parfois se distinguait des autres 
régions de l’État en raison de l’influence du gouverne-
ment fédéral, qui a résonné dans l’éducation, la culture 
et le développement local.

L’article COULEURS DE L’ÉCRITURE SÉDI-
CIOUSE: RÉPARTITION SOCIALE DE L’ÉCRI-
TURE DANS LES MOUVEMENTS SÉDICIOUS DE 
BAHIA, MINAS GERAIS ET RIO DE JANEIRO À LA 
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FIN DU XVIIIe SIÈCLE, par André Moreno, montre 
que, au cours des dernières années, par les développe-
ments d’enquête sur l’histoire sociale linguistique du 
Brésil, l’intérêt pour l’histoire de la culture écrite dans 
notre pays est devenu évident, surtout quand on traite 
sur le sous-champ qui recherche sur la conception du 
corpus diachronique du Projet Histoire du Portugais 
Brésilien (PHPB). Ainsi, l’auteur cherche à guider la 
diffusion sociale de l’écriture au Brésil à la fin de la 
période coloniale, basée sur processus de la Conspira-
tion des Tailleurs, en Bahia, la Conspiration de Minas, 
en Minas Gerais, et la Révolte du Alphabétisé, en Rio 
de Janeiro. A partir de la variable de couleur, l’article 
montre comment l’écriture a été réparti entre les per-
sonnes impliquées dans ces séditions, afin d’évaluer les 
profils d’abonnés et non-abonnés de chacun des procès 
intentés.

Le huitème texte qui compose le dossier est 
NIVEAUX D’ALPHABÉTISATION DANS LE TER-
RITOIRE DU SISAL: ÉTUDE D’UN LIVRE D’INS-
CRIPTION DE NAISSANCE (1933-1934), écrit par 
Huda da Silva Santiago et Adilson Silva, et présente 
quelques index d’alphabétisation du Territoire du Sisal, 
dans la région semi-aride de Bahia, contribuant à la 
recherche de preuves sur le processus de pénétration et 
de diffusion de la culture écrite dans cette région, dans 
la première moitié du XXème  siècle. Dans le contexte 
de l’Histoire de la Culture Ecrite, une forme spécifique 
d’Histoire Culturelle, qui met l’accent sur les pratiques 
des gens ordinaires, de l’anonyme, propose une appro-
che qui met en évidence les productions de ceux qui 
sont en marge de la société. En ce sens, cette étude est 
motivée par la possibilité de trouver une récurrence 
à la pratique de l’écriture par des individus de la zone 
rurale, un espace dans lequel les écoles n’étaient pas 
encore présentes dans cette période.

Ensuite, Pedro Daniel dos Santos Souza signe DES 
NOMBREUSES HISTOIRES À ÊTRE (RE) CONS-
TRUITES: L’HISTOIRE SOCIALE LINGUISTIQUE 
DU BRÉSIL ET L’HISTOIRE SOCIALE DE LA CUL-
TURE ÉCRITE, qui réfléchit sur les façons d’aborder 
l’histoire sociale de la culture écrite dans une histoire 
linguistique sociale du Brésil, présentant une synthèse 

historiographique guidée, avant tout, par les proposi-
tions de Houaiss et Mattos e Silva. L’auteur dresse un 
bref aperçu de l’émergence de la recherche qui s’est inté-
ressée à la façon dont, dans différents espaces et tempo-
ralités, une réalité sociale donnée est construite, pensée 
et «donnée à lire».

Dans PRATIQUE DES ECRITURES  D’INTEL-
LECTUELS NOIRS DANS LE PERIODIQUE «  O 
EXEMPLO » , Ricardo Costa de Sousa, sous les hypo-
thèses de l’Histoire Culturelle, discute sur la pratique 
des écrits d’intellectuels noirs dans le périodique «  O 
Exemplo  », publié et mis en circulation entre 1892 et 
1930, à Porto Alegre - RS. Plus précisément, ce que ces 
écrits racontent sur l’instruction.

L’avant-dernier article qui compose notre dos-
sier est PENSER, SENTIR ET PRODUIRE: LES 
CONSTRUCTIONS DE L’ECRITURE ET LES 
STRATEGIES DE CIRCULATION DES MEMOIRES 
NATURALISTES DES LUSO-BRESILIENS DANS 
LE XVIIIÈME SIECLE, signé par Daniela Casoni Mos-
cato. Dans cet article, l’auteur se concentre sur certains 
aspects de la composition des souvenirs de voyage phi-
losophiques et a sélectionné un groupe de naturalistes 
portugais-brésiliens issus dans le réformes post-Pom-
balines: João da Silva Feijó, Manuel Arruda da Câmara, 
Alexandre Rodrigues Ferreira, Vieira Couto, Francisco 
José de Lacerda Almeida. Ces voyageurs ont utilisé 
dans leurs publications des modèles narratifs et, dans 
une certaine mesure, ont collaboré à leur diffusion et 
le texte qu’ils ont écrit peut être considéré comme un 
produit scientifique et une partie de nombreux instru-
ments de la « République des Sciences ».

En fermant notre numéro, LE LECTEUR ET LA 
LECTURE DU XXIème SIÈCLE, de Lívia Borges 
Souza Magalhães, discute des changements dans l’exer-
cice de la lecture et, par conséquent, dans les lecteurs. 
L’auteur fait un historique sur l’évolution de la techno-
logie computationnelle, une analyse du texte dans l’en-
vironnement virtuel, en soulignant l’hypertexte et ses 
principales caractéristiques et particularités, et enfin, le 
texte aborde le marché de la lecture, évaluant des spé-
culations au scénario brésilien actuel.
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Comme nous pouvons le voir, nous recevons des 
œuvres qui se concentrent sur l’Histoire de la Culture 
Écrite dans de multiples significations et dans différents 
espaces temporels, géographiques et de soutien. Ainsi, 
nous croyons que ce numéro de la REVEC en plus de 
contribuer aux études dans le domaine, fonctionne éga-
lement comme un autre chapitre de l’Histoire de la Cul-
ture Écrite en langue portugaise au Brésil et à l’étranger.

 Bonne lecture à tous!
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A CENSURA E AS TRADUÇÕES 
PORTUGUESAS NO SÉCULO XVIII; A 
BUSCA PELA NORMA

Cláudio DeNipoti

RESUMO

Durante a segunda metade do século XVIII, a estrutura de censura implantada pelo 
Marquês de Pombal empenhou-se em disciplinar os livros publicados tanto com 
relação ao universo de ideias quanto na definição de formas e estruturas de escrita. 
Concomitantemente, com a explosão editorial em língua francesa e o avanço dis-
ciplinar das ciências, derivados do Iluminismo, houve um aumento exponencial 
das traduções para o português. Este artigo busca explorar, a partir dos pareceres 
dos censores sobre as obras traduzidas, quais as definições que eles buscaram esta-
belecer para que as traduções fossem aprovadas, para além das questões de fé e 
do estado. Assim, buscando estabelecer séries documentais com os pareceres entre 
1769 e 1794, o estudo pautou-se pelas recorrências discursivas dos censores como 
instâncias normativas do vernáculo.
Palavras-chave: Traduções; censura; império português
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EIGHTEENTH CENTURY PORTUGUESE CENSORSHIP AND TRANSLATIONS; THE SEARCH FOR RULES.  

ABSTRACT
During the second half of the Eighteenth Century, the structure of censorship deployed by the Marquis of Pombal was engaged in disci-
plining published books both in relation to the universe of ideas and in defining forms and structures of writing. At the same time, with 
the editorial explosion in French and the disciplinary advance of the sciences, derived from the Enlightenment, there was an exponential 
increase in translations into Portuguese. This article seeks to explore, from the Pareceres (written reviews of the manuscripts submitted 
to their peers) of the censors on the translated works, which definitions they sought to establish for the translations to be approved, 
beyond the questions of faith and the state. Thus, establishing documentary series with the pareceres between 1769 and 1794, this study 
sought the discursive recurrences of the censors as normative instances of the vernacular.
Key words: Translations; censorship; Portuguese empire

LA CENSURA Y LAS TRADUCCIONES PORTUGUESAS EN EL SIGLO XVIII; LA BÚSQUEDA DE LA NORMA.

RESUMEN
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la estructura de censura implantada por el Marqués de Pombal se empeñó en disciplinar los 
libros publicados tanto con relación al universo de ideas y en la definición de formas y estructuras de escritura. Concomitantemente, 
con la explosión editorial en lengua francesa y el avance disciplinario de las ciencias, derivados de la Ilustración, hubo un aumento 
exponencial de las traducciones al portugués. Este artículo busca explorar, a partir de los pareceres de los censores sobre las obras tra-
ducidas, cuáles las definiciones que ellos buscaron establecer para que las traducciones fueran aprobadas, además de las cuestiones de fe 
y del estado. Así, buscando establecer series documentales con los pareceres entre 1769 y 1794, el estudio se basó en las concurrencias 
discursivas de los censores como instancias normativas del vernáculo.
Palabras clave: Traducciones; Censura; Imperio portugués

LA CENSURE ET LES TRADUCTIONS PORTUGAISES AU XVIIIÈME SIECLE: LA RECHERCHE DE LA NORME

RÉSUMÉ
Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la structure de la censure déployée par le Marquis de Pombal s’est attachée à 
discipliner les livres publiés tant par rapport à l'univers des idées que dans la définition des formes et des structures de l'écriture. En 
même temps, avec l'explosion éditoriale de la langue française et le progrès disciplinaire des sciences, dérivés des Lumières, il y eut 
une augmentation exponentielle des traductions en portugais. Cet article cherche à explorer, à partir des opinions des censeurs sur 
les œuvres traduites, quelles définitions ils ont essayé d'établir pour les traductions à approuver, au-delà des questions de foi et de 
l'État. Ainsi, cherchant à établir des séries documentaires avec les opinions de 1769 à 1794, l'étude s'est fondée sur les récurrences 
discursives des censeurs en tant qu’instances normatives de la langue vernaculaire.
Mots-clés: Traductions; La censure; Empire portugais
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O traductor deste terceiro Tomo, Manoel 
Joaquim Henriques de Paiva, he tambem hú 
Medico bastante conhecido e bem acreditado 
nesta Corte e julgo q neste trabalho satisfaz a 
todos os preceitos da boa Traducção.
Manoel de Moraes Soares, 3 de Agosto de 
1788.1

A ideia de uma “boa tradução” refletindo um dado 
contexto político ou cultural pode ser explorada por 
historiadores preocupados tanto com processos identi-
tários quanto com a ideia de contato cultural. Ou seja, 
os historiadores – os cientistas sociais em geral – podem 
buscar compreender um tal contexto a partir de 1) o 
conjunto das traduções elaboradas, sancionadas e lidas; 
2) as regras e sanções socialmente criadas sobre quais 
obras devem ou precisam ser traduzidas e 3) as formas 
como essas traduções devem ser feitas, incluindo ai 
normas linguísticas, de estilo e de valoração.

Pode-se, portanto, buscar a relevância das tradu-
ções em geral pela quantidade de escrita gerada sobre 
como traduzir (ou como não traduzir) qualquer corpo 
de livros científicos ou de literatura. Ao buscar esta 
relevância em Portugal ao fim do setecentos, há um 
grande volume de escritos sobre traduções, incluindo 
os paratextos editoriais (qualquer texto adicional não 
incluído no trabalho original, tais como prefácios, dedi-
catórias, cartas ao leitor, etc.) e epitextos (textos sobre 
o livro, não incluídos na edição), tais como cartas ao 
editor, papéis da censura, catálogos, etc.(Genette, 2009, 
p. 17). Nesses últimos, estão incluídos os muitos docu-
mentos gerados pela estrutura censória pombalina da 
Real Mesa Censória (RMC) e suas sucedâneas (Villalta, 
1999; Martins, 2005; Tavares, 2014), que serão utiliza-
dos neste trabalho para buscarmos a compreensão que 
os censores, como mediadores dos processos de escrita 
e leitura naquela sociedade, tinham sobre as traduções 
e sua relação com o processo de aquisição de conheci-
mento, em particular o conhecimento ilustrado.

A censura pode ser vista, durante todo o Ancién 
Regime, como um exercício fundamental de poder, par-
ticular e intimamente ligado ao mundo dos livros e da 

escrita, uma vez que significava um controle sobre com-
portamentos e práticas que os livros refletem, susten-
tam e estimulam (Jostock,  2007, p. 10-11). Isto também 
foi verdade em lugares onde o Iluminismo aconteceu 
essencialmente sob o controle do Estado, como em 
Portugal e Espanha (Goméz, 2001; Abreu, 2007; Neves 
& Ferreira, 1989). Contudo, proibir ou permitir que 
um livro fosse impresso envolvia um procedimento 
complexo de “permanente superação das omissões e 
desactualização do próprio index; é o exercício de um 
poder onde as lacunas legislativas obrigam os agentes 
censórios a regerem-se por critérios subjectivos, con-
dicionados, não raro, pela conjuntura política, social e 
económica, ainda que, internamente, vigore o princí-
pio de pautarem a sua actuação pelas regras seguidas 
em Roma ou Espanha” (Martins, 2005, p. 135; ver tam-
bém Tavares, 2014). Isto também pode ser dito do mais 
famoso oficial de censura da França pré-revolucioná-
ria, Malesherbes, que permitia a livre crítica literária 
ao mesmo tempo que limitava os ataques abertos à fé 
católica e à monarquia (Negroni, 1995).

Em Portugal, os censores estavam igualmente pre-
ocupados em proteger o Rei e a nação, mas sua tarefa 
era muito mais complexa, pois também ficaram res-
ponsáveis pelo sistema educacional construído após 
a expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses em 
1759, e eram, consequentemente, preocupados com 
a pureza da língua, tendo debatido sobre ortografia e 
gramática em diversas ocasiões nas décadas de 1760 
e 70 (Tavares, 2014, p.188). Em 1771, por exemplo, 
houve um longo debate sobre dois textos destinados 
à educação, que durou de maio a agosto, envolvendo 
cinco censores e oito longos documentos manuscritos 
expressando suas opiniões conflitantes sobre os livros 
analisados.2 Pareceres como esses são a fonte deste 
estudo. Foram escritos pelos muitos censores desig-
nados para tal posição ao longo dos anos entre 1769 e 
1794, sobre uma grande variedade de livros enviados 
à RMC para a análise de seus conteúdos, de acordo 
com o edital de censura de 1769 sobre o que poderia 
ser impresso e circular em Portugal (Villalta, 1999, p 
213). Logicamente, tais pareceres também foram fei-
tos para todas as traduções para a língua portuguesa 
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que editores ou tradutores pretenderam fazer imprimir 
para venda e circulação. Variando de meras notas buro-
cráticas – umas poucas linhas dizendo que o livro em 
questão poderia ser impresso – a verdadeiros tratados 
sobre as matérias em foco, as vezes maiores que os tra-
balhos originais sob análise (TAVARES, 2014, p. 432), 
estes manuscritos eram a palavra final sobre a publica-
ção de qualquer livro, afirmando se eram dignos ou não 
de “verem a luz pública” (TAVARES, 2014, p.15).

No tocante às traduções para a língua portuguesa, 
os historiadores demonstraram que durante a segunda 
metade do século XVIII, particularmente a partir de 
1770, houve um crescimento sensível no número de edi-
ções. João Paulo Silvestre afirma que os séculos XVI e 
XVII não viram muitas traduções serem publicadas em 
Portugal, e o mercado livreiro era predominantemente 
marcado por trabalhos em espanhol e latim, como pode 
ser visto nos catálogos de bibliotecas e livreiros portu-
gueses investigados por ele. Porém, o “espaço das tra-
duções do francês é lentamente conquistado à medida 
que o século XVIII avança” (SILVESTRE, 2007, p. 153). 
Antonio Rodrigues indica que cerca de quatrocen-
tas traduções foram publicadas em Portugal durante a 
segunda metade daquele século, comparadas a apenas 
duzentas e sessenta e seis durante todo o século pre-
cedente (RODRIGUES, 1992). De fato, encontramos 
diversos requerimentos para imprimir traduções dentre 
os documentos da RMC, com suas respectivas respos-
tas, que eram devotadas tanto a verificar o assunto dos 
livros (que não deveria ofender nem a Coroa nem a fé 
católica) quanto a forma, conteúdo e estruturas das pró-
prias traduções. Isto nos permite ver, hoje, o que os cen-
sores consideravam como uma “boa” tradução, ou seja, 
como eles tentaram enquadrar a língua portuguesa em 
uma regra vernacular (o que também é verdade para os 
escritos em geral desses censores, mas é particularmente 
visível em suas análises das traduções). Isto pode ser 
visto como uma continuação das tentativas anteriores de 
definir regras gramaticais claras (LEITE, 2011, p. 667). 
Ainda que seja difícil saber às vezes se um determinado 
parecer refere-se a uma tradução (como o era para os 
próprios censores, que frequentemente reclamavam que 
os autores não indicavam claramente se o texto man-
dado para análise era original ou traduzido), um total de 

125 pareceres relacionados a traduções para o português 
foram encontrados entre 1771 e 1794. Eles podem ser 
divididos em dois conjuntos: um relacionado ao período 
pombalino (até 1777) com 61 documentos, e o outro, 
com 64 documentos, de 1778 a 1794, lidando com as 
mudanças na estrutura da censura no período mariano 
(MARTINS, 2005, p. 58-88; ABREU, 2009), mesmo con-
siderando a permanência de diversos censores por todo 
o período. Esta divisão serve somente para verificar a 
ideia de que os primeiros anos sob Pombal podem ter 
definido o tom de uma regra vernácula erudita dentre os 
censores, que persistiria no período posterior, apesar das 
mudanças criadas pela nova monarca.

Assim, uma das primeiras constatações quando os 
textos dos pareceres são colocados em séries analíticas, 
é que, ao aceitar uma boa tradução e permitir que fosse 
impressa, os censores tendiam a elogiar o tradutor, em 
especial se ele lhes fosse conhecido. Tal foi o caso com 
José Caetano de Mesquita, celebrado pelo censor Fr. 
Francisco de Sá por sua tradução das Conferências Ecle-
siásticas de Massillon, em 1771. O censor afirmou que 
o trabalho traduzido era tão valioso quanto o original, 
pois “[…] na tradução não perdem o merecim.to, tendo 
o tradutor ja mostrado em outras obras á sua exação e 
pontualidade [...]”3 Esta opinião em particular foi con-
firmada um mês mais tarde, quando outra tradução de 
Mesquita – Les Devoirs des maîtres et des domestiques, de 
Claude Fleury (1736) – foi censurada pelo Frei Francisco 
Xavier de Santa Ana, que escreveu que “[…] o seu tra-
ductor, se não tivera ja adquirido entre nós os creditos 
de Sabio e erudito, bastaria a prezente traducção para lhe 
estabelecer este conceito.”4 Outros censores utilizavam 
um vocabulário similar para definir uma tradução boa 
– ou perfeita. Ser clara, exata ou precisa, conservando 
a energia, eficiência, erudição e elegância eram carate-
rísticas frequentemente invocadas para reforçar o argu-
mento de que tais traduções deveriam ter concedida a 
licença para publicação que seus tradutores ou editores 
solicitaram. Assim, uma boa tradução era aquela que 
não “disfigura[sse] a eloquência do original”5, em uma 
comparação feita com bastante frequência.

Reforçando essa idea, e referindo-se à tradução (feita 
pelo eremita Frei Manoel da Ave Maria em 1772) de Pané-
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gyriques des saints et quelques sermons de morale de Esprit 
Flechier (1695), o censor Frei Xavier de Santa Ana escre-
veu que “o Traductor sustenta no nosso idioma a força da 
elegancia, a pureza do estillo, e o pezo das razoens que 
ellas tem no seu Original.”6 Avaliando a tradução da Difesa 
di Cecilia Faragò. Inquisita di Fattuchieria (RAFAELLI, 
1771) feita por José Dias Pereira em 1774 (DENIPOTI 
& PEREIRA, 2014) o censor Fr. Jozé da Rocha viu “nella 
felizmente dezempenhados os seus preceitos, tanto pelo 
que respeita a pureza da nossa língua, como pela energia 
das palavras com q o Traductor se explica”.7 Um último 
exemplo é dado por Fr. Mathias da Conceição, em sua 
censura da tradução das Lettere Critiche, Giocose, Morali 
e Scientifiche ed Erudite de Giuseppe Constantini (1748):

O Traductor fielm.te segue os passos do Autor 
traduzindo não só a substancia dos seus 
discursos, mas tãobem o seu espirito, a sua 
força e a sua eloquencia. Cuja tradução além 
da civilidade que pode trazer aos vassalos 
de V. Mag. ignorantes do idioma original, 
pode servir de exemplar a outro qualquer 
traductor.8

No tocante aos exemplos do que se considerava uma 
boa tradução, não podemos ver muitas diferenças entre 
os dois grupos de documentos (aqueles que coincidem 
com a regência do marquês de Pombal, e aqueles escritos 
após 1778). Censores como Xavier de Santa Ana e José 
Mayne continuaram a valorizar traduções que seguissem 
de perto as intenções e organização dos textos originais, 
elogiando os tradutores que agiam assim.9 Se o tradu-
tor fosse também um dos censores, era já um passo na 
direção certa. Escrevendo sobre a tradução da bíblia feita 
pelo censor Antonio Pereira de Figueiredo, o frei José 
da Rocha encontrou “[…] nesta tradução [...] pureza da 
linguagem, estilo claro, propriedade de expressões, e as 
passagens mais dificultosas illustradas com mtas notas 
cheias de Erudição e critica”.10

Em outro extremo da crítica, os censores, talvez 
pelo regime de segredo mantido em torno de suas 
observações e decisões, adotavam tons particularmente 
cáusticos ao lidar com o que eles consideravam “más” 
traduções, praticando uma censura “ofensiva”(Tava-

res, 2014, p. 694), no sentido que pretendiam definir 
(entre outras coisas) como a língua portuguesa deveria 
ser usada pelos tradutores – e escritores em geral. Este 
foi o caso de um tradutor perseverante, o padre Jacome 
Faria Galiza, que publicara um livro sobre a visitação 
aos enfermos e moribundos em 1770, com reedições 
em 1784 e 1799. Ele tentou, sem sucesso, obter licenças 
para publicar algumas das suas traduções, submetendo 
em 1771, sua tradução do francês para o português de 
uma Analyse das cartas de São Paulo que o censor, Fr. 
Luis do Monte Carmello, considerou “interessante”, 
“útil” e “necessária”. Contudo, o censor também con-
siderou que “[…] o Traductor, e o seu Amanuense, 
carecem de sufficiente instrucção não somente na 
Orthografia, mas tambem, e principalmente nos ter-
mos e frases proprias do Idioma Portuguez.”11

Naquele mesmo ano, ele tentou novamente com 
a tradução de um Officio da Bemaventurada Virgen 
Maria, lida pelo censor Fr. Francisco Xavier de Santa 
Ana, que escreveu que:

Este Padre tendo pouco uzo e conhecimen.
to do idioma Portuguez, tem excessivos 
dezejos de traduzir nelle algumas Obras 
que necessitam huma vastidão de termos 
especificos, e individuaes, e huma propriedade 
de dialecto, que elle certamente ignora: Desta 
falta nasce a de que tudo quanto tem querido 
traduzir he sem elegancia, chegando a ter 
algumas passagens que passam a indecencia. 
[…].12

É desnecessário dizer que ambos os trabalhos 
tiveram suas licenças de impressão negadas pelos 
censores. Um ano mais tarde, o padre Galiza tentou 
novamente, desta vez com uma tradução do Italiano 
do tratado sobre devoção cristã de Lamindo Pritanio 
(1748) (pseudônimo de Ludovico Antonio Muratori). 
Santa Ana também foi o leitor deste trabalho e apon-
tou dois grandes erros que justificaram a proibição da 
publicação pela RMC. Primeiro, o livro seria útil se o 
tradutor tivesse “um perfeito conhecimento do nosso 
idioma”, e segundo, se ele não tivesse tentado fazer 
emendas desnecessárias ao trabalho original. O pri-



meiro erro implicou no uso de palavras inexistentes, 
ao passo que o segundo era quase um crime de lesa-
-majestade, uma vez que Galiza opunha-se à caridade 
pública nas igrejas, uma prática sancionada pelos reis 
portugueses.13

Outro tradutor antagonizado pelos censores foi o 
padre Custódio da Silva Barbosa, que tentou obter, em 
1771, licenças de impressão para suas traduções dos 
livros de Claude Fleury sobre os costumes dos anti-
gos judeus e cristãos. O censor Francisco de São Bento 
considerou o trabalho “[…] tão cheio de defeitos e de 
passagens mal traduzidas que sem as emendar prim.ro 
não se lhe pode conceder a licença que pede”.14  Já que 
as únicas traduções que encontramos para os livros 
de Fleury foram feitas por João Rozado de Villalobos 
e Vasconcelos, em datas posteriores (Fleury, 1778; 
Fleury, 1782) é provável que Barbosa não pode corri-
gir suas versões. Ele insistiu, um ano mais tarde, com 
sua tradução do Analyse de l’Évangile, selon l’ordre 
historique de la concorde, de Michel Manduit (1710), 
que foi lido por Antonio Pereira de Figueiredo, que 
recusou a licença (a menos que o trabalho fosse cor-
rigido) devido à tradução pobre e ao uso indevido do 
prefácio de um outro autor como se fosse seu.15 Mais 
uma recusa foi dada por Dom Luís da Anunciação 
de Azevedo, bispo de Angola, para a tradução que 
Barbosa fez da Explication de l’épitre de Saint Paul 
aux Romains, de Jacques-Joseph Duguet (1756). De 
acordo com o censor, os muitos defeitos da tradução 
até poderiam ser ignorados “mas a pouca noticia que 
tem da Lingua Portugueza, faz q esta tradução esteja 
cheya de defeitos, e impropried.es q se não devem per-
mitir na tradução da Sagrada Escritura”.16

Em 1773, Barbosa remeteu sua tradução do segundo 
volume da obra de Manduit, e o censor Francisco de São 
Bento, após uma correção meticulosa e demorada, escre-
veu um parecer afirmando que o livro não deveria ter a 
permição de impressão por causa dos  “m.tos erros de 
gramatica, as palavras improprias, e as continuas expres-
soens Francezas” que provavelmente estaria presentes 
nos seis volumes restantes do trabalho, os quais “elle os 
hade continuar a traduzir e não hade  achar q.m queira 
tomar o mesmo trabalho de os emendar”.17

Outros tradutores tiveram seus trabalhos avalia-
dos segundo os mesmos padrões, e a ortografia parece 
ter sido uma das questões mais importantes para os 
censores. Joaquim de Santa Ana, analisando a tradu-
ção portuguesa dos Discours sur l’histoire universelle 
de Bossuet (1696), criticou a ortografia adotada pelo 
tradutor, que escolheu suprimir o “h” em muitas pala-
vras e não usar maiúsculas após um ponto final, “[…] e 
outros usos similhantes a estes, os quaes não pode por 
em estabelecimento hum, ou outro particular contra o 
commum da sua Nação inteira”.18 O censor lembrou, 
então, seus pares da RMC que eles já haviam decidido 
discutir a questão de um padrão ortográfico, o que não 
acontecera até aquele momento.

Além da ortografia e da gramática, a maior parte 
dos pareceres lidava com a incapacidade dos tradutores 
de transmitir os significados contidos nos textos origi-
nais, fosse por falta de conhecimento da língua portu-
guesa, fosse por intervenções dos próprios tradutores 
nos textos. Sobre a tradução dos Elementos de política 
de Prévost, submetida à RMC em maio de 1774 pelo 
tradutor, o tenente Jose Antonio da Silva Rego, o cen-
sor Fr. Joaquim de Santa Ana e Silva, criticou tanto a 
má ortografia quanto a falta de conhecimento, pelo 
tradutor, das formas adequadas de referir-se às diferen-
tes autoridades no reino.19 Outra tradução de Prévost 
(1766) – desta vez L’art de plaire dans la conversation 
– feita por Silva Rego, também foi qualificada de ina-
dequada pelo censor (Fr. José da Rocha), em agosto do 
mesmo ano:

Já he bem notoria nesta Meza a ineptidão do 
Autor, para compor e traduzir qualquer obra 
no nosso idioma; porque ignorante na Lingua 
portugueza, e falto daquelles principios que 
servem de baze a todas as sciencias, não 
escreve periodo em q não manifeste a pobreza 
dos seus talentos, nem pagina onde se não 
encontrem muitos erros.20

Após 1777 os censores parecem ter sido menos 
ácidos ao expressar suas visões sobre traduções e tra-
dutores, enfatizando menos os aspectos gramaticais 
dos trabalhos. Ao invés disso, muitos trabalhos tra-
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duzidos foram suprimidos ou corrigidos por questões 
de dogma. Foi assim que o Fr. Francisco de São Bento 
proibiu a impressão do livro a Direção das Almas, “livro 
traduzido da língua francesa”, porque o tradutor preci-
sava, por um lado, aprender português e, por outro, “a 
doutrina do Author [...] he laxissima e falta”.21 Este tam-
bém foi o principal motivo alegado pelo censor Fr. Luis 
de Santa Clara Povoa para exigir que um livro chamado 
Regra do clero, também francês na origem, só poderia ser 
publicado se as correções que ele indicava fossem levadas 
em consideração, uma vez que “A traducção porem naõ 
he das mais felizes, porq. julgo o Traductor mto pouco 
[apto?] por nada versado na Sagrada Theologia”.22

A honrosa exceção pode ter sido a do profícuo 
censor – que também foi um tradutor regular – o 
Dr. Manoel Joaquim Henriques de Paiva. Agindo no 
âmbito das mudanças vistas nas políticas de saúde 
pública durante a segunda metade do século XVIII e 
seguindo os passos de seu (provável) parente António 
Ribeiro Sanches (Pita, 2009, p. 93), Paiva esteve entre os 
escritores (e tradutores) dedicados a disseminar conhe-
cimento médico e científico moderno (Boto, 1998, p. 
112; Araújo,  2014, p. 267). Como censor, ele avaliou 
livros e traduções médicas e insistia frequentemente 
nos erros cometidos pelos tradutores. Por exemplo, 
mesmo considerando que a tradução portuguesa (do 
latim) do “sistema de tumores” de Jacob Plenck (1767) 
deveria ser impressa, se o tradutor anônimo “[...] alem 
de adulterar e depravar em muitos lugares o sentido do 
original, não tivesse faltado á clareza, e discrepta adop-
ção de termos novos, que em obras taes se requer”; 
O resultado, sempre de acordo com o censor, foi um 
estilo tão confuso que pouco beneficiaria o leitor.23 Da 
mesma forma, a tradução do livro de William Cullen 
(1784) sobre medicina prática também provocou Paiva 
a definir sua ideia de uma boa tradução:

[…] para sujeitar-se qualquer idioma 
estrangeiro ao seu estilo laconico, cumpriria 
ter-se alem do perfeito conhecimento da 
linguagem deste escritor, o dos vocabulos 
equivalentes da [ileg.] e da discreta adopção 
dos termos facultativos e didaticos, e sobretudo 
possuir-se, e entender-se completamente a 

sua doutrina, afim de exprimi-la com igual 
clareza, e representar o referido estilo com a 
mesma concisão.24

 De acordo com Paiva, este tradutor não possuia 
nenhum dos requisitos acima, usando palavras em 
francês ou latim para designar objetos e processos para 
os quais havia equivalentes portugueses, e adotando 
um “ar bárbaro” que deveria, segundo o censor, ser evi-
tado em livros médicos. Este tom de crítica persistiu em 
outros pareceres, com traduções sendo definidas como 
abstrusas e ininteligíveis,25 ou “bem merecedoras do 
Real esquecimento”26, ou ainda tão cheias de erros que 
os censores se recusavam a corrigi-las dado o enorme 
trabalho requerido para isso (e, portanto, recusando as 
licenças pedidas).27

O erro que a maioria dos censores condenava mais 
veementemente era o uso indiscriminado de palavras 
estrangeiras nas traduções: os barbarismos, anglicismos 
e galicismos, reunidos sob o título geral de estrangeiris-
mos. Este foi o caso da tradução, feita por Antonio José 
de Palma da obra Theologie Morale de François Genet 
(1682), a qual o Fr. Francisco de Sá escreveu que “seria 
mais Luivavel se o Auth. não se servisse de palavras e 
phrases antiquadas, e de alguns Francezismos, q o fazem 
escabroso, escuro e as vezes inintelligivel, principalm.te 
ao comum do clero, q ignora os termos Franceses”.28 Fr. 
Luis do Monte Carmelo confirmou essa opinião comen-
tando que a tradução, feita por Jozé da Silveira Lara da 
“instrução de um pai a uma filha” era “fiel” no tocante 
aos conceitos, particularmente porque o tradutor tinha 
consciência de que “[...] muitos Gallicismos não se 
podem reduzir Literalmente ás nossas Frazes”.29

Às vezes, os censores ofereciam exemplos de tais 
palavras. Em sua análise da tradução acima citada da 
obra de Manduit (1710), Antonio Pereira de Figueiredo 
admitiu que este era um erro comum entre a maior 
parte dos tradutores, e continuou criticando o uso que 
o tradutor Custódio da Silva Barbosa fez da palavra 
entretenimento, que – de acordo com o censor – era 
uma adaptação espanhola da palavra francesa entretien, 
que era, até onde ele sabia, inexistente em português.30 
Anos mais tarde, outro censor teve o trabalho de ano-
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tar uma lista das palavras inadequadas usadas por um 
tradutor em um livro de medicina composto a partir 
de diversos manuais franceses. A lista incluía palavras 
como bendages e cloportes entre outras.31 Fr. Luis de 
Santa Clara Povoa também indicou que, na tradução de 
um texto sobre eloquência de Esprit Flechier, o tradutor 
para o português usou a palavra detailhe que não era 
nem francesa nem portuguesa, mas era afrancesada.32 
Essas observações demonstram a influência das pala-
vras francesas, especialmente considerando-se que a 
maior parte dos trabalhos traduzidos era francês na sua 
origem, ou os tradutores fizeram versões portuguesas 
da tradução francesa de diversas obras, e eram a “fragi-
lid.e de quase todos os Traductores”.33 Contudo, ao con-
trário dos problemas ortográficos, os galicismos não 
eram sempre um elemento definitivo para a proibição 
de uma tradução, uma vez que a maior parte dos cen-
sores exigia correções para dar as licenças solicitadas. 
Podemos acrescentar aqui as preocupações com os bar-
barismos e solecismos, ou imperfeições gramáticas iden-
tificadas pelos censores nas traduções, como na obra de 
Prévost (1766) já mencionada, na qual havia uma “mis-
tura e corrupção de vocabulos estrangeiros, [...] do que 
rezulta o parecer esta Arte escrita em huma linguagem 
até aqui desconhecida”.34 Quatorze anos mais tarde, um 
outro censor (o médico Manoel de Moraes Soares) viu 
o mesmo problema na tradução da Domestic Medicine, 
or the Family Physician de William Buchan (1769), feita 
por Francisco Puyol de Padrell, que tinha “alguns sole-
cismos e barbarismos por mutação ou [ileg] de pala-
vras”,35 mas que podia ser publicada depois de feitas as 
correções que ele sugeria.

Como, afinal, deveria ser uma tradução, de acordo 
com os vários censores (em ambos períodos que defini-
mos)? Henriques de Paiva, já mencionado, deu algumas 
linhas gerais, mas outros censores também especifica-
ram suas visões sobre o assunto. Francisco Xavier de 
Santa Ana insistia que as qualidades de qualquer tradu-
ção eram clareza e precisão,36 mas também um respeito 
pelas virtudes to texto original, como foi o caso da His-
toire ecclésiastique de Claude Fleury (1724), traduzida 
por Luiz Carlos Moniz Barreto em 1772. Santa Ana, 
em seu parecer, elogiou a tradução: “a prezente he cer-
tamente das mais completas, porque sendo muito fiel, 

conserva a propriedade, erudicção, e elegancia com que 
a escrevêo o seu Author.”37 Cinco anos depois, Fr. Luis 
de Santa Clara Povoa, analisando uma tradução da Ars 
Poetica de Horacio, elogiou que o tradutor (Pedro José 
da Fonseca) por sua liberdade e clareza, e a tradução 
por representar “[…] por inteiro os pensamenttos, q se 
admirão, e encontrão no Original, e não omitte pala-
vra alguma, q possa ser necessaria ou importante”.38 A 
mesma ideia era mencionada com frequência quando 
os censores não consideravam a tradução tão boa 
quanto o texto original. Fr. Mathias da Conceição cri-
ticou um tradutor porque seu trabalho não possuía 
“aquelle espirito, aquella forca e aquella unção que no 
original lhe deo o seu Autor”. Conforme o censor, isto 
aconteceu porque o tradutor usou “[…] vocabulos anti-
quados, pouco, ou nada uzados nos escritos policos e 
correctos do prezente seculo [...]”.39 O mesmo tom foi 
adotado pelo Fr. Francisco de Sá em sua revisão dos tra-
balhos de Madame de Lambert (1749), traduzidos por 
Joaquim Manoel de Siqueira, in 1776. O censor consi-
derou o trabalho de “pouco merecimt.o”:

Elle falta ao essencial da tradução, q. he a 
clareza, e parece não ter conhecimento da 
mesma Lingoa em que traduz. A cada passo 
uza não so de clauzuras, e frazes inintellegiveis, 
e exoticas, mas tambem de palavras baixas, e 
estranhas, e ainda as mesmas portuguezas as 
applica em sentido diverso do q ellas tem.40

O mesmo censor elogiou outra tradução, naquele 
mesmo ano, por ser “[...] pura, expedita, e corrente, 
sem a manchar com estrangeirismos, ou palavras anti-
quadas [...]”.41 Um último exemplo do que os censores 
esperavam encontrar em traduções para o português é 
dado pelo Fr. José Mayne, em 1788, que escreveu que o 
tradutor “não falta ás Leis da Traducção, com bastante 
clareza as ideas dos Compositores” ainda que “[…] a 
Traducção apparece algua coiza enfarinhada de pala-
vras secas e amofinadas pela falta de uzo”.42

As “leis da tradução” nunca foram explicitadas 
por qualquer um dos censores, embora alguns tradu-
tores expressassem sua adesão às ideias de D’Alembert 
(1763), em suas Observations sur l’art de traduire. O tra-
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dutor luso-brasileiro Manoel José Nogueira da Gama 
admitiu esta adesão em sua tradução do Réflexions sur 
la métaphysique du calcul infinitésimal, de Lazare Car-
not (1798), quando advogou a necessidade de mais 
traduções para fazer avançar a ciência portuguesa (Har-
den, 2010, p. 273-6), da mesma forma que fez Antonio 
de Araújo (conde da Barca) em sua tradução da Canção 
do dia de Santa Cecilia de Dryden (1799), como o edi-
tor deixou claro no prefácio:

Mr. d’Alembert diz que a tradução de um 
Autor em proza he dificilima, mas a de um 
Poeta totalmente impraticavel. O voto de Mr. 
d’Alembert he sem duvida de um grande pezo, 
mas os Allemaens, os Inglezes, os Italianos 
fornecem-nos diversos exemplos para 
podermos livremente ser de um differente 
parecer. Ninguem duvida da difficuldade de 
taes emprezas: para a vencer he necessario 
que o tradutor não somente tenha um pleno 
conhecimento das duas Linguas, más se me he 
licito explicar-me assim, uma amizade intima 
com o seu Autor, e um engenho igual ao dele. 
O certo he que em todas as Linguas ha Poezias 
de um caracter particular, cuja tradução por 
extremamente dificil he natural julgar-se 
impossivel.
Estas observaçoens fazia eu ultimamente 
em Hamburgo com o meu amigo o Senhor 
Antonio de Araujo, e como exemplo daquela 
extrema dificuldade nos ocorreo a Ode de 
Dryden composta para o dia de Santa Cecilia, 
uma das mais belas produçoens Liricas dos 
seculos modernos. Não he possível responder 
melhor à opiniaõ de Mr. d’Alembert do 
que fez o dito meu Amigo passados dias 
aprezentando-me a seguinte versão desta 
admiravel Ode com igual número de versos, 
e a mesma disposição das rimas. Da mesma 
maneira traduzio depois tres Odes de Gray, 
que posto que sejão de menor dificuldade tem 
merecimento mui distinto.

Podemos concluir que os censores, que estavam ao 
par de tais ideias, também se preocupavam com o esta-

belecimento de padrões para as traduções que eles ana-
lisavam. Um, que coincide com as ideias de D’Alembert, 
era o completo e profundo conhecimento de ambas as 
línguas envolvidas no processo tradutório – sendo que 
o conhecimento de ortografia e gramática portuguesas 
era uma demanda constante, e os pareceres refletem 
isso ao se referirem com frequência à falta de familiari-
dade do tradutor com as regras do vernáculo português 
ou com o idioma original da obra traduzida.

Demandas por clareza de expressão e fidelidade 
às ideias originais também eram comuns entre os cen-
sores. Essas demandas eram quase sempre acompa-
nhadas de críticas ao uso indiscriminado de palavras 
de origem estrangeira ou palavras “antigas”, em desuso 
na segunda metade do século XVIII. Em essência, os 
censores estavam assentando as regras de uso, ao ten-
tar estabelecer como, com que frequência e em quais 
casos era correto – ou incorreto – adaptar palavras 
francesas, latinas ou inglesas às traduções portugue-
sas, ou recorrer a termos arcaicos, que poderiam ser 
ressignificados, particularmente com relação a novos 
usos científicos e literários. Os tradutores parecem ter 
tido certeza que seus trabalhos era uma forma prática 
e necessária de incluir Portugal nos debates do Ilumi-
nismo e, ao fazer isso, foram grandes contribuidores 
à “glória da nação” (HARDEN, 2010). Os censores – 
que eram de fato agentes da monarquia com a obri-
gação muito explícita de contribuir para este esforço 
inclusivo (TAVARES, 2014) – parecem ter concor-
dado com os tradutores, e neste sentido há muito 
pouca diferença entre os anos sob Pombal e o período 
subsequente, reforçando a percepção de continuidade 
das ideias pombalinas para bem dentro das primeiras 
duas décadas do século XIX (VILLALTA, 1999).

O que resulta é a percepção de que o esforço 
pelas traduções, feito pelos diversos agentes da palavra 
impressa eventualmente envolvidos (tradutores, edito-
res e censores) – pode mostrar aos historiadores con-
temporâneos como uma identidade “ilustrada” estava 
em construção ao redor das muitas traduções para 
o português, e como o contato – e interferência – de 
ideias do Iluminismo (qualquer que seja sua defini-
ção) foram interpretadas por aqueles agentes (Araújo, 
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2014). As tentativas de definição da gramática, ortogra-
fia e uso vernáculo da língua podem ser vistas como os 
catalisadores dessas práticas multifacetadas.

NOTAS

1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Real Mesa Censoria 
(RMC), cx 14, Ago. 3, 1788. Optou-se por manter a grafia conforme 
encontrada nas fontes.

2 ANTT. RMC, cx 7, 1771.
3 ANTT. RMC, cx 7, n. 28, Abr. 13, 1771..
4 ANTT. RMC, cx 7, n. 38, Maio 6, 1771.
5 ANTT. RMC, cx 9, n. 51, Nov. 27, 1775.
6 ANTT. RMC, cx. 8, n. 87. Dez. 14, 1772
7 ANTT. RMC, cx. 8, n. 23. Set. 15, 1774.
8 ANTT. RMC cx 10,  n, 97, Out. 7, 1777.
9 ANTT. RMC, cx 10, n. 48, Ago. 13, 1778; RMC. cx 13, n.20, Out. 5, 

1784; RMC, cx 14, n. 25, Abr. 18, 1788.
10 ANTT. RMC, cx 14, n. 04, Jan, 21, 1790.
11 ANTT. RMC, cx 7, n. 10, Feb. 15, 1771.
12 ANTT. RMC, cx 7, n. 91, Nov. 14, 1771.
13 ANTT. RMC, cx. 8, n 67, Out. 16, 1772.
14 ANTT. RMC, cx. 7, n. 56, 1771.
15 ANTT. RMC, cx. 8, n. 26, Maio, 10, 1772.
16 ANTT. RMC, cx. 8, n. 37, Jun., 26, 1772.
17 ANTT. RMC, cx 8, n. 4, Mar. 11, 1773.
18  ANTT. RMC, cx 7, n. 13, 1771.
19 ANTT. RMC, cx 8, n. 7, Maio, 13, 1774.
20 ANTT. RMC, cx 8, n. 11, Ago., 11, 1774.
21 ANTT. RMC, cx 10, n. 53, Set. 3, 1778.
22  ANTT. RMC, cx 13, n. 21. Nov., 1786.
23  ANTT. RMC, cx 13, n. 22, Dez. 6, 1784.
24  ANTT. RMC, cx 14, n.8, Feb., 25, 1788.
25 ANTT. RMC, cx 14, n. 49, Jun., 30, 1788.
26  ANTT. RMC, cx 14, n. 63, Set., 15, 1788.
27  ANTT. RMC, cx 15, n. 11A, Fev., 28, 1791.
28  ANTT. RMC, Cx. 8, n. 35, Jun., 29, 1772.
29  ANTT.RMC cx. 11, n. 21, Abr., 15, 1779.
30 ANTT. RMC, cx. 8, n. 26, Maio, 10, 1772.
31  ANTT. RMC, cx. 13, n. 29, Dez., 4, 1786.
32  ANTT. RMC, cx 8, n. 14, Jul., 9, 1774.
33  ANTT. RMC, cx 9, n. 51, Nov., 27, 1775.
34  ANTT. RMC, cx 8, n. 11, Ago., 11, 1774.
35  ANTT. RMC, cx 14, Jul., 10, 1788.
36  ANTT. RMC, cx. 7, n. 91, Nov., 14, 1771
37  ANTT. RMC, cx. 8, n. 56, Set. 1, 1772.
38  ANTT. RMC, cx. 9, n. 3, Jan. 10, 1777.
39  ANTT. RMC, cx. 10, n. 38, Abr., 20, 1777.
40 ANTT. RMC. Cx 9, n. 15, Mar. 14, 1776.
41 ANTT. RMC. Cx 9, n. 27, Maio 17, 1776
42 ANTT. RMC, cx 14, n. 25. Abr., 18, 1788.
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SISTEMA DE ABREVIATURAS NO 
CÓDICE 132 DO ARQUIVO DO 
MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA BAHIA

RESUMO

As abreviaturas são consideradas por diversos autores como uma das principais 
dificuldades para a leitura e transcrição de documentos antigos, sendo tema de 
diversos trabalhos e sendo tratada pela maioria absoluta dos manuais de Paleo-
grafia. A abreviação consiste em representar uma palavra de forma encurtada, seja 
removendo elementos de seu interior ou utilizando de sinais e elementos gráfi-
cos para a representar ou substituir. O Códice 132 do Arquivo do Mosteiro de São 
Bento da Bahia é um manuscrito do século XVIII, adquirido em Portugal e doado 
ao Mosteiro de São Bento da Bahia por Cláudio de Britto Reis, advogado baiano 
autor de diversos livros sobre o Marquês de Pombal; o manuscrito apresenta com 
riqueza de detalhes questões relacionadas à ascensão política de Sebastião José de 
Carvalho e Mello, a administração do Império Português e aos feitos que se torna-
ram conhecidos como as Reformas Pombalinas. Mediante a riqueza de abreviaturas 
presentes nesse documento, foi feita a identificação e a classificação de todas as 
abreviaturas de acordo com a proposta de Maurice Prou. 
Palavras-chave: Abreviaturas. Sistema de Abreviaturas. Códice 132 do Arquivo do 
Mosteiro de São Bento da Bahia.
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SYSTEM OF ABBREVIATIONS IN CODE 132 OF THE ARCHIVE OF THE SAN BENTO DE BAHIA MONASTERY

ABSTRACT
The abbreviations are considered by several authors as one of the main difficulties for the reading and transcription of old documents, 
being the subject of several works and being studied by the absolute majority of the Paleography manuals. The abbreviation is the repre-
sentation a word in a shortened form, either by removing elements from within or by using signs and graphic elements to represent 
or replace it. Codex 132 of the Archive of the Monastery of São Bento da Bahia is a manuscript of the eighteenth century, acquired in 
Portugal and donated to the Monastery of São Bento da Bahia by Claudio de Britto Reis, Bahian lawyer, author of several books on the 
Marquis of Pombal; the manuscript presents in rich detail issues related to the political ascent of Sebastião José de Carvalho e Mello, 
the administration of the Portuguese Empire and the actions that became famous as the Pombaline Reforms. Through the wealth of 
abbreviations in this document, all abbreviations were identified and classified according to Maurice Prou’s proposal.
Keywords: Abbreviations. System of Abbreviations. Codex 132 of the Archive of the Monastery of São Bento da Bahia.

SISTEMA DE ABREVIATURAS EN EL CÓDICE 132 DEL ARCHIVO DEL MOSTER DE SAN BENTO DE BAHIA

RESUMEN
Las abreviaturas son consideradas por diversos autores como una de las principales dificultades para la lectura y transcripción de docu-
mentos antiguos, siendo tema de diversos trabajos y siendo tratada por la mayoría absoluta de los manuales de Paleografía. La abrevia-
tura consiste en representar una palabra de forma acortada, ya sea removiendo elementos de su interior o utilizando señales y gráficos 
para representar o sustituir. El Códice 132 del Archivo del Mosteior de San Benito de Bahía es un manuscrito del siglo XVIII, adquirido 
en Portugal y donado al Monasterio de San Bento de Bahia por Cláudio de Britto Reis, abogado bahiano autor de diversos libros sobre el 
Marqués de Pombal; el manuscrito presenta en gran detalle cuestiones relacionadas con la subida política de Sebastián José de Carvalho 
e Mello, con la administración del Imperio portugués y con los hechos que se conocieron como las reformas Pombalinas. Mediante la 
riqueza de abreviaturas presentes en ese documento, se hizo la identificación y la clasificación de todas las abreviaturas de acuerdo con 
la propuesta de Maurice Prou.
Palabras clave: Abreviaturas. Sistema de Abreviaturas. Códice 132 del Archivo del Monasterio de San Bento de Bahia.

SYSTÈME D’ABRÉVIATIONS DU CODE 132 DES ARCHIVES DU COUVENT DE SAN BENTO DE BAHIA

SOMMAIRE
Les abréviations sont considérés par de nombreux auteurs comme l’une des principales difficultés pour la lecture et la transcription des 
documents anciens, faisant l’objet de plusieurs articles et d’être traités par la majorité absolue des manuels de Paleographie. L’abréviation 
est composée par la  représentation d’un mot sous une forme abrégée, soit en supprimant des éléments de l’intérieur, soit en utilisant des 
signes et des éléments graphiques pour le représenter ou le remplacer. Le Codex 132, de l’Archive du Monastère de São Bento de la Bahia,  
est un manuscrit du XVIIIe siècle, acquis au Portugal et a fait don au monastère de São Bento de la Bahia par Claudio de Britto Reis, 
avocat baiano et auteur de plusieurs ouvrages sur le Marquis de Pombal; le manuscrit  présente  em grand détaille les questions  liées à 
l’ascension politique de Sebastian José de Carvalho e Mello, l’administration de l’Empire portugais et qui est devenu connu comme les 
réformes Pombalinas. Grâce à la richesse des abréviations dans ce document, toutes les abréviations ont été identifiées et classées selon 
la proposition de Maurice Prou.
Mots-clés: Abréviations. Système d’abréviations. Codex 132 des Archives du Monastère de São Bento da Bahia.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Maria Helena Occhi Flexor (2008, 
p. 9), “O pesquisador, ao consultar os manuscritos anti-
gos, defronta-se com várias dificuldades, referentes não 
só ao estado de conservação do papel e à qualidade 
da tinta, mas também ao vocabulário, à grafia, à cali-
grafia e às abreviaturas.” É notável que a abreviação é 
um tema comum à maioria dos manuais de paleogra-
fia (BERWANGER; LEAL, 2012, p. 91-94; FLEXOR, 
2008, 600 p.; HIGOUNET, 2003 [1997; 1955], p. 145-
157; JORDÁN, 2003 [1984], p. 33-38; PROU, 1890, p. 
45-74, 189-383; SAMARA, 2010, p. 85-87; THOYTS, 
1893, p. 138-143; THOMPSON, 1893. p. 86-106), “In 
most books treating of ancient handwriting, the abbre-
viations and contractions are put forward as the most 
important part [...]”1 (THOYTS, 1893, p. 138), sendo, 
ainda, indicada como uma das principais dificuldades 
a serem enfrentadas na leitura e transcrição de docu-
mentos (FLEXOR, 2008, p. 9; BERWANGER; LEAL, 
2012, p. 91). 

Abrevição é fazer 

uso de sinais e de elementos gráficos 
substituindo ou representando palavras. A 
essa forma de representar as palavras por 
sinais e alguns elementos gráficos, que é o 
objeto desse estudo, denomina-se abreviar. 
O ato de abreviar é complexo, uma vez que, 
nesse processo, as palavras são reduzidas de 
diferentes formas, tais como: iniciadas e não 
terminadas, omissão de letras mediais, uso de 
letras sobrepostas, combinação de números e 
letras e utilização de sinais para representar 
palavras, constituindo assim um entrave à 
leitura. Essas diversas formas de reduzir as 
palavras, muitas vezes combinadas entre si, 
formam o sistema de abreviaturas. (SOBRAL, 
2007, p. 10).

Abreviatura, de acordo com o dicionário do livro, 
é a “Forma encurtada ou contraída de uma palavra 

resultante da omissão de algumas sílabas no seu inte-
rior ou da omissão de parte dela para a escrever mais 
depressa ou ocupar menos espaço.” (FARIA; PERICÃO, 
2008, p. 27)

Em um manual de paleografia inglês, do séc. XIX, o 
autor chama a atenção para os primeiros passos a serem 
dados por quem pretende dedicar-se à paleografia:

The first step, of course, is to learn to read. [...] 
But this first step must be thoroughly mastered, 
for to attempt to get information from old 
writings without thoroughly knowing the 
forms of the letters, and the different systems 
of abbreviations and contractions, would be 
like trying to keep accounts without knowing 
how to add up a column of figures. (MARTIN, 
1893, p. vi)2

A leitura adequada dos textos é uma preocupação 
fundamental da Paleografia, porquanto 

As abreviaturas possuem uma relação 
intrínseca com os textos manuscritos, por 
isso seu conhecimento é uma condição prévia 
para os estudos que envolvem esses textos. 
A relação é bastante acentuada nos textos da 
Idade Média, quando aparecem em grande 
número e diversidade, tornando-os muitas 
vezes incompreensíveis. Nos manuscritos dos 
séculos XVIII e XIX elas aparecem em menor 
número e variações, porém em quantidade 
suficiente para impedir a leitura corrente, 
sendo, pois, imprescindível um estudo sobre o 
sistema de abreviaturas para a reprodução fiel 
do texto manuscrito. (SOBRAL, 2007, p. 13)

Diante da rica ocorrência de abreviações no Códice 
132 do Arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, 
foram realizados a inventariação das abreviaturas e um 
estudo do sistema de abreviação, a partir do que serão 
apresentadas a descrição do sistema e algumas abrevia-
turas identificadas no documento.
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2 A EDIÇÃO DO CÓDICE 132

As ordens religiosas são reconhecidas como as 
principais fontes documentais a salvaguardarem a 
documentação e o conhecimento produzidos ao longo 
da história,

Os arquivos de natureza religiosa no Brasil são 
detentores de grandes conjuntos documentais, 
nem sempre facilmente acessíveis. Os mais 
notórios são os da Igreja Católica, cujos 
acervos estão reunidos nas cúrias diocesanas, 
sob os cuidados de serviços de arquivo em 
geral bastante precários e desconfortáveis, que 
costumam improvisar o atendimento quando 
do surgimento inesperado de um pesquisador 
(BACELLAR, 2008, p. 39).

Os arquivos eclesiásticos,

[...] mesmo sendo privados, devem ser 
abertos a todos aqueles que buscam pesquisar 
ou simplesmente conhecer o passado. Em 
linhas gerais, configuram-se como grandes 
problemas destes espaços:
I) a ausência de inventários do conjunto e 
das séries documentais e itens bibliográficos 
existentes, configurando um desconhecimento 
total ou parcial do espólio de cada arquivo e 
biblioteca por parte dos responsáveis. Com a 
falta de inventários, quando de roubos, parcelas 
significativas destes acervos são extraviadas 
graças à dificuldade de provar a propriedade;
II) a ausência de condições ideais ou mínimas 
para o depósito e conservação dos documentos 
referidos, levando consideravelmente 
a degradação dos mesmos, sendo que 
alguns espécimes estão praticamente em 
desaparecimento,
III) a ausência de pessoal qualificado para os 
trabalhos arquivísticos e preparo das fontes 
para os consulentes (BERTO, 2016).

Tais acervos, contudo, são de natureza particular, 
o que implica o fato de o acesso a seu conteúdo estar 

subordinado às regras e condições estabelecidas pelas 
instituições detentoras, que geralmente não dispõem de 
pessoal qualificado nem estão adequadamente instru-
mentalizadas para adequados manuseio e conservação. 

O Mosteiro de São Bento da Bahia é uma exceção 
a essa regra, buscando preservar e tornar seu acervo 
acessível, abre suas portas a pesquisadores, permitindo 
que diversas pesquisas sejam desenvolvidas pelo Grupo 
de Pesquisa do Mosteiro de São Bento da Bahia, bus-
cando dar tratamento adequado ao acervo, pela ação de 
pessoal especializado (notadamente das áreas de Histó-
ria, Filologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Restauro, 
dentre outros). São editados documentos que datam 
desde o século XVI ao XIX e diversos documentos têm 
sido restaurados. 

Por ser o Mosteiro baiano a continuação 
milenar da história beneditina, iniciada 
por São Bento no ano 480 d.C., os monges 
beneditinos da Bahia são autênticos herdeiros 
da tradição bibliográfica (produção e 
conservação), possuindo, em seus arquivos, 
grandes raridades em livros e manuscritos do 
Brasil. (LOSE et al., 2009, p. 17).

São Bento revolucionou o monaquismo ocidental, 
em detrimento de uma vida de penitências e sacrifí-
cios, propôs uma vida de equilíbrio e sobriedade. Atra-
vés das normas prescritas em sua Regra, estabelecendo 
lugar prioritário para a leitura, torna os mosteiros 
beneditinos uma referência intelectual para a época. 
“A leitura atenta da Regra, escrita pelo pai do mona-
quismo ocidental, dá-nos a certeza de que ele era um 
homem culto, profundamente dedicado à leitura, com 
sólida formação teológica e conhecimento refinado dos 
meandros literários do seu tempo.” (PAIXÃO, 2011, p. 
80). Entendendo o valor que São Bento confere à lei-
tura, e coextensivamente à formação intelectual e à cul-
tura, tornam-se evidentes as razões para associação dos 
mosteiros, beneditinos especialmente, ao livro e, para a 
emergência da cultura scriptoria na Idade Média.

Preservar a memória, portanto, é mais do que 
uma obrigação para os monges beneditinos, 
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é uma vocação, pois são tantos e tão valiosos 
os documentos presentes nos arquivos do 
Mosteiro de São Bento da Bahia que os 
acervos, juntamente com todo o complexo 
arquitetônico, mobiliário, pinacoteca, coleção 
de esculturas, etc. foi tombado pelo IPHAN 
como patrimônio histórico-cultural brasileiro 
(ANDRADE, 2010, p. 11).

O Códice 132 do Arquivo do Mosteiro de São 
Bento da Bahia é um “livro manuscrito organizado em 
cadernos solidários entre si por costura e encaderna-
ção” (FARIA; PERICÃO, 2008, p. 170), não apresenta 
nenhum elemento que permita sua identificação ou 
procedência, à exceção da inscrição “PORTUGAL – 
MANUSCRITO DO SECULO XVIII” em letras dou-
radas, entre fios simples, na parte superior da lombada. 

Em bom estado de conservação, com evidências 
de reencadernação, o documento tem 360 fólios não 
numerados, escritos no reto e no verso, em papel aver-
goado, não apresentando qualquer tipo de ornamento. 
Escrito por um único scriptor, em letra cursiva, com 
pena metálica e tinta ferrogálica, apresenta rica ocor-
rência de abreviaturas e de letras geminadas. A pala-
vra Jesus aparece sempre grafada na sua forma solene, 
com todas as letras maiúsculas (IESVS, transcrito como 
Јεѕνѕ) e nota-se a presença de reclamos ao longo de 
todos os fólios do volume, de forma sistemática. 

Adquirido em um sebo português em 1984, foi 
doado, em 2006, ao Arquivo do Mosteiro de São Bento 
da Bahia pelo advogado Cláudio de Britto Reis, que é 
autor de diversos livros sobre o Marquês de Pombal.

Tendo-se optado por uma lição conservadora, 
foram adotados os critérios padronizados que servem 
de referência para os trabalhos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa do Mosteiro de São Bento da Bahia 
(LOSE et al., 2009, p. 39-41), adaptados às especifici-
dades do documento editado (MAGALHÃES, 2016, p. 
47-49). As abreviaturas foram desdobradas na transcri-
ção, utilizando-se, para tanto, o recurso ao itálico para 
indicar as letras inseridas no desdobramento, acompa-
nhando a edição, uma lista com as abreviaturas. 

3 SISTEMA DE ABREVIATURAS 

Alfredo Bosi, no prefácio à edição de 2007 da tese 
de Dom Paulo Evaristo Arns, A técnica do livro segundo 
São Jerônimo: 

O objetivo da tese era descrever com exatidão 
filológica todo o longo processo de composição 
da escrita, acionado nos primeiros séculos 
da era cristã. O que comportava o estudo de 
uma série de elementos que vão desde o tipo 
de suporte usado (o papiro, o pergaminho, as 
tabuletas de cera com o estilete), até, na outra 
ponta, aspectos ligados à difusão da obra, 
passando metodicamente pelas etapas da 
redação e das várias modalidades de edição” 
(BOSI, 2007, p. 8). 

A exatidão filológica a que Bosi faz referência diz 
respeito ao rigor aplicado às atividades diversas com que 
se ocupa a Filologia, na medida em que são múltiplos 
os tipos de dados que se pode obter a partir dos textos 
e imprescindível a concorrência de outras ciências, que 
fundamentam o aporte às especificidades dos textos. 

Nesse percurso, filólogo busca estabelecer 
a datação do documento, de sua escrita, 
identificar a língua em que fora urdido, o 
estado dessa língua, o suporte utilizado, 
quem foi o responsável pela escrita e quem 
foi o autor intelectual (se não forem a mesma 
pessoa), qual o seu conteúdo e como este 
conteúdo se insere historicamente na literatura 
conhecida (é necessário levar em consideração, 
também, a literatura específica da(s) área(s) do 
conhecimento de que o texto possa vir a tratar), 
dentre outros aspectos. Todos esses elementos 
fornecerão informações que possibilitarão o 
acesso à forma de pensar e à cultura do povo de 
onde esse texto é originário. (MAGALHÃES, 
2016, p. 16).

Não por acaso, considerando o rigor com que se 
empreende o labor filológico, as abreviações são trata-
das com atenção.
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Segundo Sobral (2007, p. 17)

Esse sistema tem como característica mais 
marcante a não uniformidade no processo 
de redução das palavras, pois as palavras 
são reduzidas sem obedecer a nenhuma 
regra: a mesma abreviatura é utilizada para 
representar diferentes palavras e a mesma 
palavra é reduzida de diversas formas, tanto 
no mesmo documento como em documentos 
diferentes. Em resumo, o processo de abreviar 
é feito de forma aleatória, não apresenta 
qualquer regularidade no processo de 
abreviação da mesma palavra e, por isso, a 
resolução das abreviaturas depende, quase 
que exclusivamente, da habilidade e do 
conhecimento do pesquisador. 

Embora não se concorde inteiramente com essa 
afirmação, acredita-se que por essa razão, listas ou 
dicionários de abreviaturas acompanham muitas edi-
ções e manuais, além de serem publicadas independen-
temente, como material de referência para o estudo da 
escrita e dos textos. 

Adotando postura semelhante à de Maria das Gra-
ças Telles Sobral em sua dissertação Abreviaturas: uso e 
função nos manuscritos, classificaram-se as abreviatu-
ras do Códice 132 do Arquivo do Mosteiro de São Bento 
da Bahia de acordo com a proposta de Maurice Prou 
(1890, p. 45-74), que distingue as abreviaturas por sigla, 
por contração, por letras sobrepostas, por suspensão e 
pelo uso de sinais especiais, acrescentando-lhe a distin-
ção das abreviaturas alfanuméricas e dos símbolos que 
representam uma palavra (a que arbitramos chamar de 
abreviaturas especiais).

• Por sigla3: “[...] une lettre isolée qui représente le 
mot dont elle est l’initiale”4 (PROU, 1890, p. 45):

 D.  Dom

• Por contração: “[...] consiste dans la suppression, 
à l’intérieur du mot, d’une ou plusieurs lettres”5 (PROU, 
1890, p. 49):

 Mr.  Monsieur

• Por letra sobreposta: “[...] consiste à écrire au des-
sus d’une lettre une autre petite lettre pour indiquer soit 
la suppression d’une lettre intermédiaire, soit la termi-
naison du mot”6 (PROU, 1890, p. 53):

 Albuqe  Albuquerque

• Por suspensão: “consiste à laisser un mot ina-
chevé”7 (PROU, 1890, p. 57);

 Fr  Frei

• Por sinais especiais: “[employer,] pour remplacer 
les lettres ou les syllabes supprimées, un certain nombre 
de signes [...]”8 (PROU, 1890, p. 58):

 q’  que

• Alfanuméricas: “[...] formadas pela combinação 
de números e letras” (SOBRAL, 2013, p. 87):

 1.  primeiro

• Especiais: símbolos que representam uma palavra:

 §  parágrafo
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3.1 Abreviaturas por Suspensão Presentes no 
Códice 132

Br. = Breves
Brev. = Breves
Cap = Cappitulo
Cap. = Cappitulo
Cap. = Cappitulos
Capp = Cappitulo
Capp: = Cappitulo
Capp. = Cappitulo
Cart. = Carta
Cav. = Cavallos
Col. = Colleçaõ
Coll. = Colleçaõ
Collec. = Collecçaõ
Chr. = Chronologica
Chrono = Chronologica
Ded. = Deducçaõ
Deduc. = Deducçaõ
Ex = Excelentissimo
Fr. = Frei
Fr = Frei
ib = ibidem
ib. = ibidem
Inf. = Infantaria
instrut. = instrutora
Liv. = Livro
Mart. = Martinho
Ord. = Ordem
Ord. = Ordenaçaõ
Sup = Superintendente
Sup. = Sup\ra\
Suplem. = Suplemento
Supplem. = Supplemento
tom. / Tom. = tomo / Tomo
v.g. = verbi gratia
Vid. = Vide

3.2 Abreviaturas por Sigla Presentes no Códice 
132

A = Author
B. = Breves
C. = Colleçaõ

D = Dom
D. = Dom
D = Dona
D. = Dona
D. = Dons
F. = F\rancisco\
M = Monsieur
MM. = Magestades
N = Nossa
N. = Nossa
N = Numero
N. = Numero
P. = Pessoa
p = pagina
R. = Rainha
R. = Reverendo
RR. = Reverendos
S. = Santa
S. = Santo
S = Saõ
S. = Saõ
S. = Sentença
S. = Sua
SS. = Suas
V. = Versículo
V = Vossa
V. = Vossa

3.3 Abreviaturas por contração presentes no 
Códice 132

Mr. = Monsieur
Sñr = Senhor

3.4 Abreviaturas por letra sobreposta presentes 
no Códice 132

Acampam.to = Acampamento
acentamto = acentamento
Admenam. = Admenistraçam
Adm.nor = Administrador
Ajud.te = Ajudante
Ajudt.e = Ajudante
Albuqe. = Albuquerque
Alctra. = Alcantara
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Almda = Almeida
Almoxe = Almoxarife
Almox.e = Almoxarife
Almoxes = Almoxarifes
Almotacs = Almotaceres
Almxe = Almoxarife
Andre = Andrade
Angla = Angola
Ang.la = Angola
Anto = Antonio
Anto = Antonio
An.to = Antonio
Ant.o = Antonio
anns = annos
ans = annos
arrendamtos = arrendamentos
Arta. = Artilharia
Armazs = Armazens
Assentamto = Assentamento
Assentamtos = Assentamentos
Azdo = Azevedo
Bandr.a = Bandeira
Barbdos. = Barbados
Bengla = Benguela
Bezr.a = Bezerra
Brag.ca = Braganca
B.meu = Bartolomeu
Caixro = Caixeiro
Caixros = Caixeiros
caminhro = caminheiro
Caminhr.os = Caminheiros
Capm = Capitam
Cappm = Cappitam
Capp.m = Cappitam
Cappmor = Cappitam mor
Cappo = Cappitulo
Cap.tos = Cappitulos
Carnro = Carneiro
Carpintro = Carpinteiro
Carvo = Carvalho
Carv.o = Carvalho
Cava. = Cavalaria
Cavalros = Cavaleiros
Cavra = Cavalaria
Castanhr.a = Castanheira

Cast.o = Castro
cazamto = cazamento
Cazamtos = Cazamentos
Cd.e = Conde
Chanc.er = Chanceler
Chancellra = Chancellaria
Chancra = Chancelaria
Cide = Cidade
Cide = Cidade
Cirurges = Cirurgioeñs
Comissro = Comissario
Comissros = Comissarios
Commco = Commercio
Commda = Commenda
Compas = Companhias
Conca = Conciencia
Concelhr.os = Concelheiros
Concerv.or = Concervador
Conco = Concelho
conhecimto = conhecimento
Conselhros = Conselheiros
Conservor = Conservador
Conserv.or = Conservador
Contrames = Contramestres
Cont.r = Contador
Contres = Contadores
Contor = Contador
Cont.or = Contador
Convto. = Convento
Convto = Convento
Convtos = Conventos
Corl = Coronel
Corra. = Correia
Corra = Correa
couvro = couceiro
Coz.a = Cozinha
Cpo = Cappitulo
da = dita
d.a = dita
d.as = ditas
Deg. = Degredado
Deg: = Degredado
dellegdo = dellegado
deps = depois
desp.zas = despezas
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despzas = despezas
destero. = desterro
Dezbr.o = Dezembro
Dezembgor = Dezembargador
Dezembges = Dezembargadores
Dezbro = Dezembro
Dezbr.o = Dezembro
diamtes = diamantes
differte = differente
dirtos = direitos
do = dito
dos = ditos
d.o = dito
d.os = ditos
Domos. = Domingos
D.or = Doutor
Dr = Doutor
D.r = Doutor
dr.o = dinheiro
Ds = Deus
Embxor = Embaixador
emdr.o = em dinheiro
Emmo. = Eminentissimo
emo = excelentissimo
Ep.a = Epistola
Escrivm = Escrivam
Escrs = Escrivaeñs
Escrivs = Escrivaeñs
Escriv.s = Escrivaeñs
Escrm = Escrivam
Escr.m = Escrivam
Especiera = Especieria
Esperca = Esperanca
Esperça = Esperança
Espto.=Espirito
Est.o = Estado
Exca = Excellencia
Ex.ca = Excellencia
Exça=Excelencia
Execut.r = Executor
Execut.or = Executor
Exect.or = Executor
Executres = Executores
exerc.o = exercicio
Exmo = Excelentissimo

Ex.mo = Excelentissimo
expecialm.e = expecialmente
Expecialmte = Expecialmente
ext. = extintos
extravagte = extravagante
f.a = filha
facilmte = facilmente
fardamtos = fardamentos
Fazda = Fazenda
Ferndo = Fernando
Ferr.a = Ferreira
Fevro = Fevereiro
Figdo = Figueiredo
Figrdo = Figueiredo
Filgras = Filgueiras
Fonca = Fonseca
fr.a = feira
Franca = Francisca
Franco = Francisco
Fran.co = Francisco
Frca. = França
Frco. = Francisco
Frco = Francisco
Fr.e = Freire
Frra = Ferreira
Gener.l = General
Genl = General
Gerl = Geral
Ger.l = Geral
Gonco = Gonçalo
grde / Grde = grande / Grande
Guimes = Guimaraeñs
herde = herdade
Hospco = Hospicio
Hosp.l = Hospital
Ianro = Ianeiro
Iardinro = Iardineiro
I.e = Ioze
Ign.co = Ignacio
igoalmte = igoalmente
Ill.mo = Illustrissimo
Illm.o = Illustrissimo
Infe = Infante
immendiatamte = immediatamente
inalteravelmte = inalteravelmente



46 | Rafael Marques Ferreira Barbosa Magalhães; Alícia Duhá Lose

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

Infantra = Infantaria
Informte = Informante
Infra.=Infantaria
Inquiror = Inquiridor
inteiramte = inteiramente
Ioaqm = Ioaquim
Iunqra = Iunqueira
Iustas = Iustiças
Iust.ças = Iustiças
livos = livros
Livramto=Livramento
L.o = Livro
l.os = livros
Lourço = Lourenço
Lxa=Lisboa
Lxas = Lisboas
M.a. = Maria
Madra = Madeira
Madr.a = Madeira
M.ca = Mendonca
mer = mulher
Mage = Magestade
Mag.e = Magestade
Mampostro = Mamposteiro
Mel = Manoel
Marqs = Marquês
Mart.o = Martinho
Mendc.a = Mendonca
Mend.ca = Mendonça
mce = mercê
mdo = mando
mdou = mandou
Me. = Madre
M.e = Mestre
Me = Mestre
Mes = Mestres
M.es = Mestres
Meiro = Meirinho
Migl. = Miguel
Miza = Mizericordia
mmo = mesmo
Mons.r = Monsenhor
Montro = Monteiro
Mostr.° = Mosteiro
mtas = muitas

mto=muito
mtos = muitos
Nascimto = Nascimento
Necescides. = Necescidades
Nepmo. = Nepomuceno
nessecid.es = nessecidades
n.o / N.o = numero / Numero
Nogr.a = Nogueira
n.os = numeros
Novbro = Novembro
Novbr.o = Novembro
nullid.e = nullidade
Offal = Official
Off.al = Official
offcas. = officinas
offes = officiaes
off.es = officiaes
Offic.os = Officios
Olivra = Oliveira
Ouvor = Ouvidor
Ouvedra = Ouvedoria
pa / Pa = para / Para
P.a = Para
pagamtos = pagamentos
P.e = Padre
Pe = Padre
particularmte = particularmente
Pedr.o = Pedreiro
Pera = Pereira
Pera = Pedra
Per.a = Pereira
perdimto = perdimento
plos = pelos
Po. = Pedro
PortugL. = Portugal
portra. = Porteira
Portro = Porteiro
Portr.o = Porteiro
Portros = Porteiros
Portr.os = Porteiros
pr = por
p.r = por
Pr.a = Pereira
Pra = Pereira
Pratictes = Praticantes
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Pregor = Pregador
Preze = Prezidente
Prezide = Prezidente
Prezid.e = Prezidente
Proval = Provincial
primra = primeira
primro = primeiro
principalmte = principalmente
procedimtos = procedimentos
Procor = Procurador
Proc.or = Procurador
Proc.res = Procuradores
Procuror = Procurador
Procur.or = Procurador
pronptamte = pronptamente
Propriedes = Propriedades
provmtos = provimentos
Provca = Provincia
Provcas. = Provincias
Prover.es = Provedores
Prov.es = Provedores
Provor = Provedor
Prov.or = Provedor
Prov.res = Provedores
providas = providencias
pte = ponte
ptes = partes
qm = quem
Qta. = Quinta
R.am = Relaçam
recebor = recebedor
receb.or = recebedor
Recolhimto = Recolhimento
reedifcos. = reedificados
reedificadas = reedificadas
Regimto = Regimento
Regim.to = Regimento
regimtos / Regimtos = regimentos / Regimentos
rego=registro
reg.o = registro
Regulamtos = Regulamentos
regularmte = regularmente
rendim.to = rendimento
rendimtos = rendimentos
requerimto = requerimento

Rl = Real
respto = respeito
R.do = Reverendo
Sa = Silva
S.a = Silva
S.a=Santa
Sacramto = Sacramento
Sapto = Sapato
Sarmto = Sarmento
Seb.am = Sebastiam
Sebast.m = Sebastiam
Secr.ta = Secretaria
Secretra = Secretaria
Secretras = Secretarias
Secretro = Secretario
Secretr.o = Secretario
Secretro = Secretario
Servte = Servente
Silvra = Silveira
Siqra = Siqueira
Siqra = Siqueira
Siqra. = Siqueira
Sncas = Sentenças
Snnca = Sentença
Snn.ca = Sentença
Snra = Senhora
Snra.=Senhora
Solor = Solicitador
Sol.or = Solicitador
Solicitor = Solicitador
Solicitres = Solicitadores
Solicor = Solicitador
Solic.or = Solicitador
Sr. = Senhor
Sra = Senhora
Sr.a = Senhora
SSmo = Santissimo
SSto. = Santo
Sta = Santa
S.ta = Santa
S.ta = Santa
Sto = Santo
S.to = Santo
Stos = Santos
S.tos = Santos
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S;tos = Santos
Superinte = Superintendente
Superint.e = Superintendente
Sz.a = Souza
Superint.de = Superintendente
Superintde = Superintendente
Teixra = Teixeira
Superintend.es = Superintendentes
Teix.ra = Teixeira
Tente = Tenente
Tentes = Tenentes
Thezouro = Thezoureiro
Thezouro. = Thezoureiro
Thezro = Thezoureiro
Thezro = Thezouro
Thezr.o = Thezoureiro
tractamto. = tractamento
tractamtos = tractamentos
tratamto = tratamento
travca = traveca
tt.o = testemunho
tt.o = titulo
Txra = Teixeira
Ultram.o = Ultramarino
ultimamte = ultimamente
Vniverside = Vniversidade
valimto = valimento
Vasconcos = Vasconcelos
Vasc.os = Vasconcellos
Vencimto = Vencimento
Vendedres = Vendedores
verdadro = verdadeiro
Vered.s = Vereadores
Victe = Vicente
Vic.te = Vicente
vigro = vigario
X.er = Xavier
Xer = Xavier
Xer = Xavier
Xpo = Chrispto
Xptovaõ = Chrisptovaõ

3.5 – Abreviaturas por uso de sinais especiais 
presentes no Códice 132
Abreviação = Palavra
Alz’ = Alvarez
Frz’ = Fernandez
Glz’ = Gonçalvez
Miz’ = Martiñz
porq’ = porque
q’ = que
Roiz’ = Rodriguez

3.6 Abreviaturas alfanuméricas presentes no 
Códice 132

1. = primeiro
1a = primeira
1.a = primeira
1o = primeiro
1o = primeiro
1.o = primeiro
½ = meio
10. = decimo
11. = decimo primeiro
11.o = decimo primeiro
12. = decimo segundo
13 = decimo terceiro
13. = decimo terceiro
13o = Décimo terceiro
13.o = Décimo terceiro
14.o = Décimo quarto
14o = Décimo quarto
14,o = Décimo quarto
16. = Décimo sexto
2a = segunda
2.a=segunda
2.o = segundo
2o = segundo
3a = terça
3a = terceira
3.a = terceira
3o = terceiro



 SISTEMA DE ABREVIATURAS NO CÓDICE 132 DO ARQUIVO DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA BAHIA |  49

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

3.o = terceiro
3os.=terceiros
4a = Quarta
4.a = Quarta
4.o = Quarto
4o = Quarto
5.a = Quinta
5o = Quinto
5.o = Quinto
6. = sexto
6,o = sexto
7.o = setimo
7br° = Setembro
7bro. = Setembro
8bro = outubro
8bro. = outubro
8.o = oitavo
9bro = novembro
9bro. = novembro
9.o = Nono

3.7 Abreviaturas especiais presentes no Códice 
132
q = que
Eta ou &a = Etcetera
rs = reis
§ = paragrafo
§. = paragrafo
§o = paragrafo
§.o = paragrafo
§.os = paragrafos
§§.os = paragrafos
dE = de

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito acuradamente, Luis Núñez Contreras 
(1994, p. 109) esclarece o contingente linguístico das 
abreviaturas:

En esencia las abreviaturas están constituidas 
por un significante lingüístico portador de 
contenido semántico y por un significante 
destinado a señalar la condición de palabra 
abreviada, semánticamente cambiable. 

Unidos ambos dan a la palabra abreviada su 
significación lingüística.

Não obstante, o desenvolvimento das abreviaturas 
é um recurso editorial muito adotado em diversas edi-
ções, justamente por facilitar a leitura ao leitor leigo ou 
àquele que não está habituado ao estado da língua em 
que o texto foi urdido. Dentre suas finalidades, pode-
-se indicar essa como a mais preponderante. Contudo, 
para ser levada a cabo, depende do empreendimento 
de uma muito acurada análise das abreviações e das 
possíveis correspondências entre a forma e o conteúdo 
expresso pelas abreviações. 

Além de permitir a leitura adequada do texto 
editado, a lista de abreviaturas também pode auxiliar 
a leitura de outros documentos e demais estudos que 
possam vir a ser desenvolvidos sobre abreviaturas.

NOTAS

1 Em muitos livros que tratam de escritas antigas, abreviaturas e contra-
ções são consideradas a parte mais importante [...]

2 Tradução nossa: “O primeiro passo, evidentemente, é aprender a ler. 
[...] Mas esse primeiro passo precisa ser dado completamente, pois 
tentar extrair alguma informação de documentos antigos sem conhe-
cer plenamente as formas das letras, os diferentes sistemas de abre-
viação e contrações, seria como tentar fazer contas sem saber somar 
alguns números.”

3 É interessante observar que a abreviação por sigla pode ser conside-
rada um tipo específico de abreviação por suspensão, podendo ser 
assim classificada.

4 Tradução: “[...] uma letra isolada que representa a palavra a que 
inicia.”

5 Tradução: “[...] consiste na supressão, no interior da palavra, de uma 
ou mais letras.”

6 Tradução: “[...] consiste em escrever sobre uma letra uma outra letra 
pequena para indicar seja a supressão de uma letra intermediária, seja 
a terminação de uma palavra.”

7 Tradução: 
8 Tradução: “[empregar,] para substituir as letras ou as sílabas suprimi-

das, certos símbolos [...].”
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O LIVRO DO GADO: FONTE 
SIGNIFICATIVA PARA A 
RECOMPOSIÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a importância do Livro do Gado para 
o estudo sócio-histórico do português brasileiro (PB), em especial, do interior da 
Bahia. De caráter privado, tal documento pode trazer grandes contribuições para a 
configuração linguística do período colonial, esclarecendo algumas questões sobre 
a penetração e difusão da língua escrita, ponto chave destacado por Mattos e Silva 
(2004) para diagnosticar as vertentes culta e popular do PB. Contempla-se, ainda, a 
questão do contato linguístico protagonizado pelos gentis, portugueses e africanos 
responsáveis pela complexa realidade sociolinguística brasileira atual, bem como a 
discussão sobre a origem do português popular brasileiro.   
Palavras-chave: Português Brasileiro. Livro do Gado. Contato Linguístico. Língua 
escrita.
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THE LIVRO DO GADO: SIGNIFICANT SOURCE FOR THE SOCIO-HISTORICAL RECOMPOSITION OF BRAZILIAN 
PORTUGUESE

ABSTRACT
This work aims to present the importance of the Livro do Gado for the socio-historical study of Brazilian Portuguese (PB), especially in 
the inland of Bahia state. As a private matter, this document can bring great contributions to the linguistic configuration of the colonial 
period, clarifying some questions about the penetration and diffusion of written language, a key point highlighted by Mattos and Silva 
(2004) to diagnose the cultured and popular aspects of PB. It also contemplates the issues related to the linguistic contact carried out 
by the gentiles, Portuguese and Africans who were responsible for the current complex Brazilian sociolinguistic reality, as well as the 
discussion about the origin of popular Brazilian Portuguese.
Keywords: Brazilian Portuguese. Book of Gado. Linguistic Contact. Written language.

EL LIVRO DO GADO: FUENTE SIGNIFICATIVA PARA LA RECOMPOSICIÓN SOCIOHISTÓRICA DEL PORTUGUÉS 
BRASILEÑO

RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar la importancia del Livro do Gado para el estudio socio-histórico del portugués brasileño 
(PB), en particular del interior de Bahia. De carácter privado, tal documento puede traer grandes contribuciones a la configuración 
lingüística del período colonial, aclarando algunas cuestiones sobre la penetración y difusión de la lengua escrita, punto clave destacado 
por Mattos e Silva (2004) para diagnosticar las vertientes culta y popular del PB. También incluye la cuestión de las lenguas en contacto 
realizado por los gentiles, portugueses y africanos responsables por la actual compleja realidad sociolingüística de Brasil, así como la 
discusión del origen del portugués popular de Brasil.
Palabras clave: portugués de Brasil. Livro do Gado. Contacto Lingüístico. Historia de la cultura escrita.

LE LIVRO DO GADO: SOURCE SIGNIFICATIVE POUR LA RECOMPOSITION SOCIO-HISTORIQUE DU PORTUGAIS 
BRÉSILIEN 

RESUME
Cet article vise à présenter l’importance du « Livro do Gado » pour l’étude socio-historique du portugais brésilien (PB), en particulier, 
à l’intérieur de Bahia. En privé, tel document peut apporter de grandes contributions à la configuration linguistique de la période colo-
niale, clarifiant quelques questions sur la pénétration et la diffusion de la langue écrite, un point clé souligné par Mattos e Silva (2004) 
pour diagnostiquer les aspects culte et populaire du PB. Il comprend également la question du contact linguistique effectué par les gen-
tils, les portugais et les africains responsables pour la complexe réalité sociolinguistique brésilienne actuelle, ainsi que la discussion sur 
l’origine du portugais brésilien populaire.
Mots-clés: Portugais brésilien. « Livro do Gado ». Contact linguistique. Langue écrite
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INTRODUÇÃO

Percorrer o trajeto da formação histórica do por-
tuguês brasileiro (PB) tem sido um dos objetivos de 
muitos estudiosos, a fim de reconstruí-la para desven-
dar o caráter diglóssico dessa língua, a qual tem a sua 
gênese marcada por um multilinguismo representado 
pelo contato linguístico entre diferentes povos, no iní-
cio da colonização do Brasil. 

Um dos caminhos é debruçar-se sobre fontes escri-
tas, pois somente através de documentação do passado 
é que se pode compreender a formação e o percurso de 
uma língua ao longo do tempo. Para isso, faz necessário 
vasculhar em acervos diversos, desde os que possuem 
documentos públicos a baús empoeirados, principal-
mente este último, pois podem fornecer “vozes” de um 
cotidiano que contribuirá na constituição do PB, mais 
especificamente na vertente do português popular.

Nesta direção, este trabalho tem como objetivo 
mostrar a importância do Livro do Gado para os estu-
dos da sócio-história do PB, pois trata-se de um teste-
munho linguístico, de foro privado, representativo do 
período setecentista e oitocentista, o qual pode colabo-
rar com a história da penetração da língua escrita do 
interior da Bahia, local de origem desse documento.

O presente trabalho está estruturado da seguinte 
forma, na primeira seção, expõe- se um breve comen-
tário sobre a sócio-história do PB e a Transmissão Lin-
guísica Irregular, conceituada por Lucchesi (2001). Na 
segunda seção, apresenta-se um dos caminhos para o 
entendimento da diglossia do PB.  A terceira esboça a 
relevância de fontes escritas para estudos desta natu-
reza. Na quarta seção, aborda-se a importância do Livro 
do Gado para os estudos do PB. E, por fim, as conside-
rações finais.         

1 REVISITANDO A SÓCIO-HISTÓRIA DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO

 
Para compreender a realidade linguística do por-

tuguês brasileiro (PB) faz necessário relembrar de fatos 
sócio-históricos ocorridos nos três primeiros séculos 

de formação do Brasil, os quais contribuíram para o 
caráter heterogêneo dessa língua que, muitos ainda ten-
tam camuflá-la de singular, mergulhados na utopia da 
homogeneidade.

Um desses aspectos trata-se do multilinguismo 
protagonizado entre índios, portugueses e africanos 
durante o processo de colonização. Segundo Mattos e 
Silva (2004, p.37) “no Brasil se usavam para mais de mil 
línguas autóctones, de vários grupos lingüísticos, no 
inicio da colonização” junto com estes falares convivia 
a língua da minoria dos portugueses, que cruzaram o 
além-mar e aqui se estabeleceram sob o forte interesse 
político e comercial. Nesse contexto, os portugueses 
tiveram que aprender a língua dos gentis, surgindo, ini-
cialmente, um processo de biliguismo. 

Vale destacar que as línguas africanas passam a 
fazer parte desse cenário, pois devido o tráfico negreiro, 
chegam a terras brasileiras “falantes de alguns grupos 
lingüísticos oeste-atlânticio, mande, Kru, gru benue-
-Kwa (não banto) e banto, além de outros” (MATTOS 
E SILVA 2004, p.38). Nessa perspectiva, com o objetivo 
da exploração de mão de obra escrava e barata, os afri-
canos e seus descendentes tornaram-se personagens 
chaves para atingir o propósito de riqueza dos por-
tugueses, perdurando por séculos, na labuta forçada 
da cana de açúcar, mais tarde no ciclo de mineração, 
estendendo-se pelos séculos seguintes. Dessa forma, 
os africanos e afro-descendentes se constituíram em 
maioria na demografia brasileira do período colonial, 
contribuindo fortemente para o processo de multidia-
letismo, informação que pode ser constatada nos dados 
descritos por Mussa (1991, p.163 apud Mattos e Silva, 
2004, p.18), conforme tabela abaixo.

Tabela1: Demografia histórica da sociedade brasileira, Mussa (1991).

1538-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 1851-1890
Africanos 20% 30% 20% 12% 2%
Negros brasileiros - 20% 21% 19% 13%
Mulatos - 10% 19% 34% 42%
Brancos brasileiros - 5% 10% 17% 24%
Europeus 30% 25% 22% 14% 17%
Índios integrados 50% 10% 8% 4% 2%

Desse complexo cenário, emergiu o que Mattos 
e Silva denominou de língua geral, isto é, uma língua 
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que se fez da escuta e na oralidade, de forma deficiente, 
sendo portanto, a matriz do que veio a se chamar de 
variedade popular do PB.

A partir do que foi exposto, observa-se que o con-
tato de etnias várias teve influencia relevante para mol-
dar o que hoje se chama de português brasileiro - uma 
língua rica, plural, cheia de vertentes, as quais refletem 
justamente a cultura daqueles que a compôs - fazendo 
jus à seguinte frase “os homens fazem a língua, e não a 
língua os homens” (Fernão de Oliveira 1975, p. 43 apud 
Mattos e Silva, 2004, p. 91). E bem definida por Lucchesi 
(2001) quando afirma que o PB é plural e polarizado. 

1.1 O conceito de transmissão linguística 
irregular: uma hipótese plausível 

 
O grande debate sobre o contato entre línguas 

ameríndias, portuguesa e africanas na formação do 
PB, descrito no tópico anterior, é um assunto que vem 
sendo discutido há tempos por vários linguistas. Toda 
essa problematização gira em torno de tentar entender 
como se deu as vertentes do português brasileiro, em 
especial a variedade popular.  

Neste contexto, existe um grupo que defendem 
o processo da deriva secular, a exemplo, os linguistas 
Naro e Scherre (1993) que afirmam que os processos de 
mudanças ocorridos no PB já estariam pré-estabeleci-
dos na sua configuração, pois isso nada mais é que uma 
mudança interna, lenta e gradual própria da língua, ou 
seja, da deriva. Outros que advogam a favor da criou-
lização, como Adolfo Coelho (1980) que lançou, pela 
primeira vez, a teoria da base crioula na tentativa de 
elucidar a semelhança entre o PB e os crioulos, obser-
vando a particularidade entre as duas línguas, e notou 
que a supressão das formas do plural que deveriam 
concordar quando acompanha o artigo e substantivo, 
só um fazia a marcação, sustentando, assim, a sua hipó-
tese, abrindo o caminho para outros linguistas, nesta 
mesma perspectiva, um deles, só a título de ilustração, 
foi Gregory Guy.

Já Lucchesi (2001) acredita que o que ocorreu no 
português popular brasileiro (PPB) não foi um processo 

de crioulização ou deriva, mas um processo de trans-
missão linguística irregular (TLI), isto é, uma mudança 
na língua decorrente do contato, sem que as alterações 
ocorridas cheguem a uma nova configuração linguística.

Lucchesi (2001, p.101) diz que este “português 
adquirido precariamente como língua dois”, ou seja, 
pelo processo de TLI, pelos aloglotas, que se estendeu 
até meados do século XVIII, sendo freado pela política 
pombalina, ganhou uma nova configuração a partir 
do final do século XIX a início do XX com o extenso 
processo de industrialização e urbanização. Nesse caso, 
a vertente culta, originaria do português de Portugal e 
a vertente vernacular estariam se aproximando. Mais 
tarde, segundo Lucchesi (2001), ocorre um “afrou-
xamento linguístico”, gerando certas tendências de 
mudanças, como pode ser visto na citação que segue.

[...] enquanto, no português popular, 
verifica-se uma tendência de mudança “para 
cima”, não em direção aos padrões normativos, 
mas em direção ao padrão urbano culto (ou 
semi culto; no português culto, assiste-se a 
uma tendência de mudança de afastamento 
do padrão normativo de matriz europeu, uma 
mudança  que se pode definir como “para 
baixo”[...] (LUCCHESI, 2001, p.109).

Dessa configuração é que o referido autor sustenta 
a idéia de polarização e pluralização do PB.

Portanto, estudar as variedades culta e popular do 
PB é importante não só para esclarecer  a dimensão do 
contato linguístico, mas é essencial para entender a rea-
lidade linguística brasileira dos dias de hoje.

2 O CARÁTER BIPOLAR DO PB: SUGESTÃO 
PARA TAL DIAGNÓSTICO

Mattos e Silva (2004, p.31) alerta que a partir dessa 
antiga discussão -crioulização ou deriva - acerca do 
PPB o que se tem há fazer agora é “conjugar esforços 
para reconstruir a sócio-história do português brasi-
leiro”, só assim será possível compreender a dualidade e 
pluralidade dessa língua tão intrigante.
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Uma direção é estudar a penetração da língua 
escrita, questão que já tinha sido destacada por Houaiss 
(1985, p.127), com o seu famoso trabalho, O português 
no Brasil. O referido autor sugere algumas vias1 de 
pesquisas, entre elas, a quarta via que corresponde à 
“análise da penetração da língua escrita no Brasil, das 
origens aos nossos dias, numa leitura essencialmente 
linguística”.

Mattos e Silva (2004), retomando as ideias de 
Houaiss, propõe como hipótese de trabalho quatro 
grandes campos de pesquisas:

(a) O campo que se moverá na reconstrução 
de uma história social linguística do Brasil; 
(b) O campo que se moverá na reconstrução 
de uma sócio-história linguística ou de uma 
sociolinguística histórica; (c) O campo que 
se moverá na reconstrução diacrônica no 
interior das estruturas da língua portuguesa 
em direção ao português brasileiro; (d) O 
campo que se moverá no âmbito comparativo 
entre o português europeu e o português 
brasileiro. (Mattos e Silva, 2004, p.58). 

No campo (a), destaca que a questão da escrita é 
de extrema relevância para o diagnóstico diglossico do 
PB, mas esta não pode ser estudada somente pelo vieis 
linguístico, deve-se considerar também os elementos 
extralinguísticos.

3 A RELEVÂNCIA DE FONTES ESCRITAS NA 
RECOMPOSIÇÃO DO PB

É sabido que, para compreender os tempos preté-
ritos do português brasileiro, muitas histórias precisam 
ser reconstruídas e o recurso para isso é a utilização de 
fontes escritas, uma vez que estas permitem entender 
o percurso de uma determinada língua. Nesta direção, 
afirma Mattos e Silva:

Para recuperar a história do português 
brasileiro, teremos de ter um conjunto 
significativo de documentação, 

representativa desde os estilos mais 
informais (cartas particulares, narrativas 
pessoais, documentos em que o emissor e sua 
definição social possam ser entrevistos 
etc.), até os mais formais (documentação 
oficial, documentação literária etc.) 
(MATTOS E SILVA, 2004, p.62)

Desta forma, arquivos de todas as categorias são 
de grande utilidade para tal investigação.  Lobo (2009, 
p.308) defende ainda que, como PB foi formado no 
contexto do contato linguístico é interessante ter tam-
bém objetos de estudo diversificados em sub-grupos, 
como os seguintes:

[...] arquitetura de um corpus lingüístico ideal 
deveria abranger não só textos de tipologia 
diversa [...], mas também integrantes de 
distintos sub-corpora, que permitissem 
conhecer: SUB-CORPUS 1: as variedades do 
português europeu transplantado no período 
colonial e pós colonial para o Brasil.; SUB-
CORPUS 2: as variedades do português 
falado como segunda língua pelos aloglotas – 
índios, africanos e imigrantes; SUB-CORPUS 
3: as variedades do português brasileiro  que 
se foram constituindo e configurando nos 
termos de Lucchesi (1994), a polarização 
sociolingüística da realidade contemporânea 
[...] (LOBO, 2009, p.308).

Neste sentido, seria na exploração dessa gama de 
documentações, uma das formas de desvendar a com-
plexa realidade linguística do PB. 

Vale lembrar que como o PB é composto por duas 
variedades, as direções de investigação devem ser rea-
lizadas por vias distintas, como bem salienta Mattos e 
Silva (2008, p.15) 

a reconstrução do passado do português 
brasileiro popular ou vernáculo, como 
sabemos, não podem ser rastreado 
historicamente pelas mesmas vias de pesquisas 
do português brasileiro culto.
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Com destaque, no que diz respeito à busca de 
materiais do português popular brasileiro esta deverá 
ser “escavada” nos arquivos privados, documentos dessa 
natureza podem ser menos opaca a traços da oralidade, 
já que esta vertente, em tempos passados, foi gerada em 
situações rudimentar de fala como já foi salientado.  

O registro do Gado por se enquadrar na categoria 
privada é muito valioso para a reconstituição do PB, 
sobretudo por refletir a cultura e vivência de um coti-
diano de uma Bahia rural, configurando em elemento 
rico para a investigação do PPB.   

4 O LIVRO DO GADO: TESTEMUNHO 
LINGUÍSTICO IMPORTANTE PARA OS ESTUDOS 
DO PB

O manuscrito da família Pinheiro Canguçu - o 
Livro do Gado2 - é um instrumento de grande valia para 
a recomposição sócio-histórica do PB, pois se trata de 
um documento do ambiente privado, escrito por três 
gerações de duas nacionalidades diferentes, a saber, 
portuguesa e brasileira.

Sendo assim, o seu estudo pode fornecer um 
panorama linguístico de sua época contribuindo para 
o entendimento do português brasileiro. 

Partindo para a questão de que, nos estudos de 
perspectiva sócio-histórica fatores extralinguísticos são 
essenciais na reconstrução do PB, Petrucci (2003, p.7-
8) destaca algumas perguntas que devem ser identifi-
cadas e contempladas neste tipo de estudo, a exemplo 
Quem? Onde? Quando? Neste direção, apresentam-se 
esses pontos sobre o livro do Gado.

 Quem são os escreventes? 

Miguel Lourenço de Almeida foi o primeiro 
senhor do Campo Seco, segundo Santos Filho (2012), 
o mesmo nasceu em 1708, em Camarões, freguesia 
de São Pedro do Almargem do Bispo, no conselho de 
Sintra, distrito de Lisboa, Portugal.  Ao que se sabe 
não era de família nobre, mas tornou-se um homem 
de muitas posses.

Miguel Lourenço chegou ao Brasil em meados do 
século XVIII, não cruzou o Atlântico com o propósito 
de enriquecer, como os aventureiros e mineradores que 
assim os faziam, mas veio com a intenção de ficar. Por 
volta de 1742, residia na Vila da Barra, povoado do ser-
tão de Rodelas, nesta época, exercia a profissão de con-
tador e capitão-general de Pernambuco, atuou ainda 
como contador do tribunal dos ausentes. Em Portugal 
foi “Familiar do Santo Oficio3”.

Casou-se com Ana Francisca da Silva, com quem 
teve 8 filhos, 6 mulheres e dois homens. Miguel Lou-
renço morreu aos 77 anos, em 1785.

De acordo com Santos Filho (2012), Antônio 
Pinheiro Pinto, o segundo senhor do Campo Seco, era 
natural de Caitité – Bahia. Casou-se com Bibiana Maria 
de Jesus, filha de Miguel Lourenço de Almeida, com 
quem teve dois filhos: Inocêncio José Pinheiro Pinto 
Canguçu e Zeferina Maria de Santo Antonio. Foi, na 
oportunidade, fazendeiro, agricultor e comerciante.

Antônio Pinheiro Pinto, ao que tudo indica, teve 
pouca instrução, “não impressionava o mal talhe de sua 
letra, o desembaraço de sua caligrafia e a firmeza da 
mão no traçar a sua complicada assinatura, que ele gos-
tava de lançar” (SANTOS FILHO, 2012, p.113).

Faleceu em 1822, por consequência de ferimento 
provocada por arma branca, desferida por um escravo.

Inocêncio José Pinheiro Canguçu foi o terceiro 
senhor do Campo Seco, nasceu em Bom Jesus dos 
Meiras – Bahia, no ano de 1795, diferente do pai e do 
avô era de temperamento aventureiro. Casou-se com 
Prudência Rosa de Santa Edwiges, com quem teve dez 
filhos, entre eles: Exupério Pinheiro Canguçu e Leolino 
Pinheiro.

O contato com as primeiras letras ocorreu em 
janeiro de 1802, na Escola do Mestre Tomás José da 
Costa. Depois, em 1810, passa a estudar com o Mestre 
Inácio Ferra de Sá. “Em relação à escrita, Inocêncio não 
se igualou ao pai. Ficou bem aquém. A insegurança da 
letra, denotada pela má caligrafia era notável. A grande 
quantidade de erros ortográficos encontrados em sua 
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escrita não era cometida por seu pai e seu avô” (SAN-
TOS FILHO, 2012, p.113).

Faleceu em setembro de 1861, aos 66 anos, em 
uma de suas fazendas, em Minas Gerais. A sua morte 
acarretou em nova e grande divisão das propriedades 
rurais da família.

 Onde?

Tal Livro se conservou no arquivo do Sobrado do 
Brejo do Campo Seco, localizado na fazenda de criação 
do Brejo do Campo Seco, no povoado de Bom Jesus dos 
Meiras, hoje denominado Brumado, na região da Serra 
Geral, no sertão baiano.

Trata-se de um livro com apontamentos contábeis 
referente à criação de animais, bem como de registro de 
ferra e marcação dos bezerros, de poldros e poldras e de 
muares, de partilhas e entregas de animais pelas várias 
fazendas. Além de trazer informações do cotidiano da 
fazenda e de seus escreventes.

   Quando?

Este documento corresponde aos fins do século 
XVIII e meados do século XIX, mais especificamente, 
entre o ano de 1755 a 1832. Alguns estudos apontam 
características importantes sobre esse período, nesta 
localidade do interior baiano. São fatores que dizem 
respeito à demografia e a escolarização, pontos rele-
vantes para o entendimento da diaglossia do PB, como 
bem ressaltou Mattos e Silva (2004).

 Carneiro e Almeida (2011) em suas pesquisas 
sobre o semi-árido verificaram que o povoamento e a 
criação de vilarejos, na região que abrange o alto ser-
tão ou Igaporã, no período colonial, deram-se de forma 
lenta e pouco uniforme, e que alguns elementos foram 
fundamentais para este processo, como a criação de 
gado e a exploração de minérios. As autoras afirmam: 

Igaporã apresenta, para o período estudado, 
um total de 522 escravos registrados na região 

entre 1768-1883, desses 86,05% (395/459) 
do total de identificados são de brasileiros 
e apenas 13,94% (64/459) de africanos. No 
que se refere ao índice de concentração por 
fazendas, em Igaporã, não há muitos escravos 
numa só unidade produtiva. (CARNEIRO E 
ALMEIDA, 2011, p.4) 

Cruzando esses dados com outras informações 
populacionais levantada por Carneiro e Almeida 
(2011), a exemplo da região Itapicuru (Região Nor-
deste) e Chapada Diamantina, as autoras chegaram à 
conclusão de que essas regiões foram importantes pólos 
do contato entre línguas no período colonial.

No que diz respeito à escolarização no interior 
da Bahia, depois de um levantamento sobre esco-
las em províncias, no período imperial, Carneiro 
e Almeida (2011, p.17) salientam que “talvez não 
possamos falar de um português culto no interior 
da Bahia para o período aqui estudado, mas, ape-
nas, de um português semi-culto, e, principalmente, 
de um português popular, se, de fato, o processo de 
escolarização ocorreu nessa região [...]”. Isso porque 
as escolas eram de péssimas condições e só abran-
gia poucas localidades, ocorrendo baixos níveis de 
alfabetização. 

Deste contexto, observa que o Livro do Gado 
apresenta aspectos relevantes para o estudo da  sócio-
-história do PB, tanto na perspectiva linguística como 
extralinguísticas, uma vez que o perfil dos escreven-
tes brasileiros evidenciam pouco contato com a lín-
gua escrita, e também tal documento faz parte de um 
ambiente propício do contato linguístico.

O seu estudo pode fornecer dados importantes 
para verificar como ocorreu a penetração da língua 
escrita nesta comunidade de fala e, principalmente, 
no interior baiano. E um dos objetivos é realizar a 
descrição de índices grafo - fonéticos deste material 
justamente para observar se o texto do Livro do Gado 
representa uma aproximação do português popular no 
Brasil do passado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de todas essas informações, observa-se 
que a reconstrução da sócio-história do português 
brasileiro é essencial para o entendimento da identi-
dade linguística brasileira, mergulhar em documentos 
de tempos pretéritos é uma alternativa para atingir tal 
intuito.

Neste sentido, o estudo do Livro do Gado vem con-
tribuir para entendimento do cenário linguístico do 
interior baiano, uma vez que a sua especificidade vol-
ta-se para a esfera de cunho particular. Com isso, a sua 
análise pode trazer indícios de um português popular, 
corroborando com a hipótese viável da Transmissão 
Linguística Irregular.

Como afirma Mattos e Silva (2004, p. 31), “o traba-
lho será de muitos e para muito tempo”. Sendo assim, é 
do trabalho com este manuscrito, que se almeja ajudar 
a compor, em um dia não tão distante, o mosaico da 
fascinante história linguística do PB, uma história cheia 
de dores, cores e dialetos.  

NOTAS

1 Sobre as demais vias de pesquisas, ver Houaiss, 1985.
2 O livro do Gado está vinculado ao projeto de pesquisa do CE-DOHS 

– Corpus Eletrônico de  Documentos Históricos do Sertão, que inte-
gra o Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa - NELP, do Departa-
mento de Letras e Artes - DLA, da Universidade Estadual de Feira de 
Santana - UEFS.

3 Nome dado àqueles que serviam ao Tribunal da Inquisição em Portu-
gal. Em 16/07/1547 D. Jõao III, rei de Portugal, com o consentimento 
do pontífice Paulo III, instala o Tribunal da Inquisição e tinha como 
objetivo encarcerar, confiscar bens e punir de morte todos os culpados 
de cometer heresia.
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MUDANÇA LINGUÍSTICA À LUZ DA 
SOCIOTERMINOLOGIA DIACRÔNICA: 
A HISTÓRIA DA CULTURA ESCRITA 
COMO FATOR EXTRALINGUÍSTICO

RESUMO

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objeto a linguagem 
de especialidade militar, mais precisamente os postos de graduação que indicam 
as hierarquias dos homens que compõem o corpo de tropa. Os corpora são dois 
manuais manuscritos (um setecentista e outro oitocentista) de tática de infantaria 
do Exército Português. Nosso objetivo principal consistiu em analisar as diferenças 
no campo nocional Postos de graduação, com base no aporte teórico da socioter-
minologia (FAULSTICH, 2001) em diálogo com a sociolinguística variacionista 
(LABOV, 2008; ECKERT, 2004). A partir do tratamento quantitativo e qualitativo 
dos dados, explicamos as diferenças de frequência dos termos a partir do discurso 
escrito dos corpora, coadunados com a noção de estilo dos agentes escreventes, 
da história social e militar portuguesa, tomados como constituintes da história da 
cultura escrita e alocados como possibilidade de serem interpretados como fatores 
extralinguísticos, bem como da visão socioterminológica e diacrônica de orienta-
ção funcional da linguagem de especialidade militar. 
Palavras-chave: Socioterminologia diacrônica. História da cultura escrita. Variação 
terminológica. Fatores extralinguísticos.
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LINGUISTIC CHANGE IN THE LIGHT OF DIACRONIC SOCIOTERMINOLOGY: THE HISTORY OF WRITTEN 
CULTURE AS AN EXTRALINGUISTIC FACTOR

ABSTRACT
This article presents results of a research that has as object the language of military specialty, more precisely the graduation posts that 
indicate the hierarchies of the men who compose the troop corps. The corpora are two manual manuscripts (one from the eighteenth 
and the other one from the nineteenth century) of tactics of infantry of the Portuguese Army. Our main objective was to analyze the 
differences in the notional field, based on the theoretical contribution of the socioterminology (FAULSTICH, 2001) in dialogue with 
the sociolinguistic variationist (LABOV, 2008; ECKERT, 2004). From the quantitative and qualitative treatment of the data, we explain 
the differences in the frequency of terms from the written discourse of the corpora, in line with the notion of style of the writing agents, 
social and military history, taken as constituents of the history of written culture and allocated as a possibility to be interpreted as 
extralinguistic factors, as well as the socio-terminological and diachronic vision of functional orientation of military specialty language.
Keywords: Diachronic Socioterminology. History of written culture. Terminological variation. Extralinguistic factors.

CAMBIO LINGÜÍSTICO A LA LUZ DE LA SOCIOTERMINOLOGÍA DIACRÓNICA: LA HISTORIA DE LA CULTURA 
ESCRITA COMO FACTOR EXTRALINGUÍSTICO

RESUMEN
Este artículo presenta resultados de una investigación que tiene como objeto el lenguaje de especialidad militar, más precisamente los 
puestos de graduación que indican las jerarquías de los hombres que componen el cuerpo de tropa. Los corpora son dos manuales 
manuscritos (uno del siglo XVIII y outro del XIX ) de tácticas de infantería del Ejército portugués. El objetivo principal consistió en 
analizar las diferencias en el campo nocional Puestos de graduación, con base en el aporte teórico de la socioterminología (FAULSTICH, 
2001) en diálogo con la sociolingüística variacionista (LABOV, 2008, ECKERT, 2004). A partir del tratamiento cuantitativo y cualitativo 
de los datos, explicamos las diferencias de frecuencia de los términos del discurso de los corpora escritos, coadunados con la noción de 
agentes de escritura, estilo, historia social y militar portuguesa, tomadas como constituyentes de la historia de la cultura escrita y asig-
nados como posibilidad de ser interpretados como factores extralinguísticos, así como de la visión socioterminológica y diacrónica de 
orientación funcional del lenguaje de especialidad militar.
Palabras clave: Socioterminología diacrónica. Historia de la cultura escrita. Variación terminológica. Factores extralinguísticos.

CHANGEMENT LINGUISTIQUE À LA LUMIÈRE DE LA SOCIOTERMINOLOGIE DIACRONIQUE: L’HISTOIRE DE LA 
CULTURE ÉCRITE COMME FACTEUR EXTRALINGUISTIQUE

RÉSUMÉ
Cet article présente les résultats d’une recherche qui a pour objet le langage de la spécialité militaire, plus précisément les postes de 
graduation qui indiquent les hiérarchies des hommes qui composent le corps de troupe. Les corpus sont deux manuscrits manuels 
(un dix-huitième et un dix-neuvième) de tactiques d’infanterie de l’armée portugaise. Notre objectif principal était d’analyser les diffé-
rences dans le champ notionnel, en s’appuyant sur l’apport théorique de la socioterminologie (FAULSTICH, 2001) en dialogue avec le 
variationniste sociolinguistique (LABOV, 2008, ECKERT, 2004). Du traitement quantitatif et qualitatif des données, nous expliquons 
les différences dans la fréquence des termes du discours écrit des corpus, en ligne avec la notion de style des agents d’écriture, l’histoire 
sociale et militaire, pris comme constituants de l’histoire de la culture écrite et attribués comme une possibilité à interpréter comme 
des facteurs extralinguistiques, ainsi que la vision socio-terminologique et diachronique de l’orientation fonctionnelle du langage de 
spécialité militaire.
Mots-clés: Socioterminologie diachronique. Histoire de la culture écrite. Variation terminologique. Facteurs extralinguistiques
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho apresentamos um dos resultados da 
pesquisa de cunho socioterminológico centrada na lin-
guagem de especialidade militar (MARENGO, 2016; 
MARENGO; CAMBRAIA, 2016, MARENGO, 2016a, 
2016b, 2017, 2017a). Nossos objetos de estudo são dois 
manuais manuscritos, um do século XVIII e outro do 
século XIX, de tática militar de infantaria. Os corpora se 
encontram na seção de manuscritos da Fundação Biblio-
teca Nacional do Rio de Janeiro (FBN-RJ). Após a deli-
mitação e descrição inicial dos termos que compõem os 
dados específicos para o desenvolvimento da presente 
proposta, chegamos a alguns questionamentos: (1) O que 
motivou a diferença entre as frequências de tipo e de ocor-
rência (BYBEE, 2002) nos corpora?; (2) Por que a unidade 
terminológica soldado se manteve como termo de fre-
quência maior nos dois séculos estudados?; e (3) Por que 
o hiperônimo terminológico soldado apresentou diferença 
significativa de um século para o outro no que se refere 
à frequência de ocorrência (BYBEE, 2002)? Nosso obje-
tivo principal está centrado em analisar as diferenças no 
campo nocional Postos de graduação, com base no alicerce 
teórico da socioterminologia em diálogo com a sociolin-
guística variacionista (LABOV, 2008; ECKERT, 2004).

A proposta metodológica na qual nos assentamos 
está voltada para a análise quantitativa das frequências 
de tipo e de ocorrência estabelecidas por Bybee (2002). 
Além disso, também daremos tratamento qualitativo 
aos dados a fim de possibilitar uma explicação das 
diferenças de frequência dos termos a partir da noções 
de agentes de escrita, objetivos de escrita dos corpora, 
público-alvo dos manuais de tática de infantaria que, 
em suma, nos apontam para as dimensões estilísticas 
apontadas pela história da cultura escrita (PETRUCCI, 
2002) de estilo e da visão socioterminológica da lingua-
gem de especialidade militar (FAULSTICH, 1995, 2001, 
2002, MARENGO, 2016, 2016a, 2016b, 2017, 2017a). 

1. VARIAÇÃO E MUDANÇA TERMINOLÓGICA: 
UM CONSTRUTO RECENTE

Tratar de variação, principalmente de mudança, 
na Terminologia é algo relativamente novo. No Brasil, 

data de 1989, um ano após a realização do Congresso 
de Bruxelas, onde foi assentada a viabilidade de estu-
dos diacrônicos nessa área, que “surgiram as primeiras 
ideias de que, no discurso, o termo apresentava variação” 
(FAULSTICH, 2001, p.20). Notamos assim que a pers-
pectiva diacrônica, já amplamente trabalhada na lin-
guagem geral, abre caminho para investigações sobre a 
variação e mudança que afetam os termos nas lingua-
gens de especialidade. Na década de 90, os estudos de 
variação terminológica ganham mais reforço. A partir 
das premissas de Faulstich, outros estudiosos da área 
também passam a assumir a variação como fenômeno 
ocorrente nas linguagens de especialidade, refutando, 
então, os postulados de Wüster, que afirmava que as 
variações terminológicas poderiam (e deveriam) ser 
eliminadas por meio da normalização dos termos. 

Faulstich (1998a, p.141) afirma que “a polifuncio-
nalidade da unidade lexical [...] pode produzir mais 
de um registro ou mais de um conceito para o mesmo 
termo” uma vez que será esse o espaço em que as varian-
tes serão “resultantes dos diferentes usos que a comuni-
dade, em sua diversidade social, linguística e geográfica, 
faz do termo”. Ao tratar de comunidade, deixamos claro 
que a visão que adotamos no nosso estudo não é a de 
comunidade de fala, assentada na ampla tradição dos 
estudos sociolinguísticos e terminológicos, mas a de 
comunidade de prática. Ao centrar nossos estudos na 
socioterminologia de viés funcional- que vai estudar 
o termo sob uma perspectiva linguística na interação 
social (FAULSTICH, 1995)- e essa, por sua vez, tem 
como base auxiliar os princípios da sociolinguística, 
optamos por tomar os estudos de Eckert (2004) como 
referência para esse diálogo. Como estamos tratando 
de linguagem de especialidade, partilhada e usada em 
contextos de uma determinada prática social especí-
fica, acreditamos que esse alinhamento é mais profícuo. 
Então, estabelecemos que a linguagem de especialidade 
militar é partilhada por uma comunidade de prática: 
os militares, que são os enunciadores e os enunciatá-
rios dos textos com os quais trabalhamos. Essa delimi-
tação é necessária porque, segundo Faulstich (2002, p. 
66), “é fundamental que o especialista em terminolo-
gia conheça o perfil do usuário, para que o repertório 
terminológico [...] se transforme num instrumento de 
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trabalho e seja fonte de informação lexical e semân-
tica das áreas específicas do conhecimento”.  Ademais, 
é importante afirmar que os conceitos que os termos 
portam são fruto de atividades cognitivas e interativas 
compartilhadas entre sujeitos. A conceitualização de 
mundo bem como o modelo mental que se cria a partir 
dele são, em grande parte, partilhadas entre os sujeitos, 
construindo-se, assim, a base do entendimento mútuo 
(KLEIBER, 1999). 

Assim, estabelecemos a importância dos sujeitos, 
uma vez que são eles que geram e usam os conceitos e 
sua materialização expressa no léxico de uma língua. 
Convém agregar a esta afirmação o fato de que, tanto 
os sujeitos quanto suas manifestações linguísticas estão 
imersos em um ambiente maior: a sociedade. Desse 
modo, a linguagem que usam, seja geral ou de espe-
cialidade, não só reflete as construções cognitivas indi-
viduais e partilhadas pela coletividade, mas também 
aponta para o modo como essa comunidade mapeia o 
mundo ao seu redor. Essa ideia, expressa por Matoré 
(1973), suscitou a disseminação do conceito de lexico-
logia social.  

En réalité, les mots n’expriment pas les choses, 
mais la conscience que les hommes en ont. 
Pour la lexicologie, les faits sociaux ont en 
effet l’aspect de choses, mais ce sont des choses 
vues, senties, comprises par des hommes; 
notre discipline devra donc envisager les 
réalités sociologiques dont le vocabulaire est 
la “traduction” à la fois objectivement, comme 
des réalistés indépendantes de l’individu, et 
subjectivement, en fonction d’êtres vivant dans 
un milieu concret, dans certaines conditions 
sociales, économiques, esthétiques, etc. 
(MATORÉ, 1973, p.43)

Ainda que a proposta desenvolvida por Matoré 
seja alvo de várias críticas, principalmente no que con-
cerne à sua formulação metodológica como bem pos-
tula Cambraia (2013), a sua ideia de estudar o léxico de 
uma língua com base na percepção da relevância dos 
fatos sociais é bastante pertinente, principalmente no 
campo de estudos da Terminologia de cunho variacio-

nista. Assim, se tomamos o par termo-conceito, base 
fundamental dos estudos terminológicos, veremos 
que a atribuição de um conceito ao termo, ou a cria-
ção de um termo para expressar dado conceito, não se 
realiza somente por fatores internos da língua, “they 
are, however, influenced by the social or culture back-
ground which often leads to different categorizations”. 
(ISO 1087-1, 2000, p.02)

Além desses aspectos, o fator tempo também é de 
suma importância. Segundo Özsoyoğlu e Snodgrass 
(1995, p.513), “[...] time is an importante aspect of all 
real-world phenomena. Events occur at specific points 
in time; objects and the relationships among objects 
exist over time”. Dessa feita, verificamos o quão impor-
tante é o fator tempo nos estudos de variação e mudança 
na terminologia, foco do nosso trabalho. É somente 
levando em conta essa variável que somos capazes de 
entender as (re)significações que um termo adquire ao 
longo de sua existência. 

Corroborando com essa visão de que a linguagem 
de especialidade leva em conta os sujeitos, os contextos 
sociais e o momento temporal em que são produzidos 
os discursos, Faulstich (1998b) propõe um modelo de 
análise das variações terminológicas considerando que 
os itens do léxico especializado, como entidades histó-
ricas, devem ser analisados tanto no plano sincrônico 
quanto no diacrônico para que se possa ter dimensão 
total da evolução que o termo sofreu através dos tem-
pos. Ainda segundo Faulstich (1998b, p.03), 

nos percursos temporais da língua, o termo é 
uma entidade do discurso independentemente 
de sua realização no plano sincrônico e no 
plano diacrônico e, por isso, passível de 
apresentar variantes antigas e atuais. 

Estabelecendo-se que o termo é passível de assu-
mir valores distintos e que a função de uma dada 
variável pode desempenhar papéis diferentes em 
seus contextos de ocorrência na linguagem de espe-
cialidade, Faulstich (2001) construiu uma Teoria da 
Variação em Terminologia que se sustenta em cinco 
postulados:
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a) dissociação entre a estrutura terminológica 
e homogeneidade ou univocidade ou 
monorreferencialidade, associando-se 
à estrutura terminológica a noção de 
heterogeneidade ordenada; b) abandono 
do isomorfismo categórico entre termo-
conceito-significado; c) aceitação de que, 
sendo a terminologia um fato de língua, ela 
acomoda elementos variáveis e organiza uma 
gramática; d) aceitação de que a terminologia 
varia e de que variação pode indicar uma 
mudança em curso; e) análise da terminologia 
em co-textos linguísticos e em contextos 
discursivos da língua escrita e da língua oral. 
(FAULSTICH, 2001, p.25)

O construto de Faulstich serve de modelo e abre 
espaço para investigações de cunho variacionista, tanto 
sincrônica quanto diacronicamente, no campo da Ter-
minologia. A partir dessas premissas, alinhados com a 
sociolinguística variacionista laboviana, podemos afir-
mar que a variação de um termo de dada linguagem 
de especialidade se dá pela ação do movimento gradual 
que realiza no tempo e no espaço. Além disso, focando 
a inserção dos estudos de Faulstich dentro do funciona-
lismo, notamos que essas variações são provocadas pela 
função das variáveis que estão envolvidas em sua pro-
dução. Como nos afirma a própria autora, “[...] la fonc-
tion est une entité pragmatique qui active ou rétracte 
les mécanismes de variation” (FAULSTICH, 1998c, 
p.13). A autora afirma que o fenômeno de variação 
será expresso por meio das variantes encontradas no 
discurso especializado. A função de uma dada variável 
será a responsável por motivar o fenômeno. As varian-
tes, por sua vez, podem pertencer a três tipos de cate-
goria: variantes concorrentes, variantes coocorrentes e 
variantes competitivas. 

De acordo com o postulado de Faulstich (2002, 
p.77), essas variantes podem assim ser definidas: 1) 
Variantes concorrentes: são aquelas que podem con-
correr entre si, ou que podem concorrer para a um 
processo de mudança. São classificadas como varian-
tes formais, isto é, são formas linguísticas ou exclusivas 
de registro que correspondem “a uma das alternativas 

de denominação para um mesmo referente, podendo 
concorrer num contexto determinado”. (FAULSTICH, 
2002, p.77); 2) Variantes coocorrentes: são aquelas 
que apresentam duas ou mais denominações para um 
mesmo referente.  Elas formalizam a sinonímia termi-
nológica; 3) Variantes competitivas: “são aquelas que 
relacionam significados entre itens lexicais de línguas 
diferentes”. (FAULSTICH, 2002, p.77). As variantes 
competitivas se concretizam através de pares forma-
dos por empréstimos linguísticos e formas da língua 
vernácula; 

Centrando nossa atenção nas variantes concor-
rentes, a autora também as divide em duas grandes 
categorias: variantes terminológicas linguísticas e as 
variantes terminológicas de registro. As primeiras “são 
aquelas em que o fenômeno propriamente linguístico 
determina o processo de variação” (FAULSTICH, 2002, 
p.73), ao passo que as segundas “são aquelas em que a 
variação decorre do ambiente de ocorrência, no plano 
horizontal, no plano vertical e no plano temporal em 
que se realizam os usos linguísticos” (FAULSTICH, 
2002, p.73). A autora, dentro desses dois grandes gru-
pos, reconhece que as variantes apresentam diferenças 
entre si motivadas pelos diferentes fenômenos linguís-
ticos provocadores das variações. Tendo isso em vista, 
apresenta tipologias que definem as variantes termino-
lógicas linguísticas “ora em consonância com o lugar, 
com o nível do discurso e com o percurso temporal 
do termo na língua” (FAULSTICH, 2002, p.73). Então, 
teremos a seguinte classificação:

Quadro 01: Variantes Terminológicas

VARIANTES TERMINOLÓGICAS 
LINGUÍSTICAS

VARIANTES TERMINOLÓGICAS 
DE REGISTRO

Variante terminológica fonológica
Variante terminológica morfológica
Variante terminológica sintática
Variante terminológica lexical
Variante terminológica gráfica

Variante terminológica geográfica
Variante terminológica de discurso
Variante terminológica temporal

(FAULSTICH, 2002)

Em relação às variantes terminológicas linguísti-
cas, temos as seguintes definições, segundo Faulstich 
(2002, pp. 81-82): 1) Variante terminológica fono-
lógica: aquela em que o registro se apresenta como 
formas decalcadas da fala; 2) Variante terminológica 
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morfológica: aquela que apresenta alternância de 
estrutura de ordem morfológica na constituição do 
termo, sem que o conceito sofra alteração; 3) Variante 
terminológica sintática: aquela que alterna duas cons-
truções sintagmáticas que funcionam como predicação 
de uma unidade terminológica complexa; 4) Variante 
terminológica lexical: aquela em que algum item da 
estrutura lexical de uma unidade terminológica com-
plexa sofre apagamento, no entanto o conceito não 
sofre qualquer tipo de alteração; 5) Variante termi-
nológica gráfica: aquela que se apresenta sob forma 
gráfica diversificada se tomamos em conta os acordos 
formais de convenções da língua. 

No que compete às variantes terminológicas 
de registro, Faulstich (2002, pp.82-83) estabelece: 1) 
Variante terminológica geográfica: aquela que ocorre 
no plano horizontal de diferentes lugares em que se fala 
a mesma língua; 2) Variante terminológica de dis-
curso: aquela que ocorre no plano vertical e decorre 
da sintonia comunicativa que se estabelece entre enun-
ciador e enunciatário de textos técnico-científicos, 
podendo ser estes mais ou menos formais; 3) Variante 
terminológica temporal: aquela que se configura 
como preferida no processo de variação e mudança, 
em que duas ou mais formas concorrem durante um 
tempo, até que uma delas se fixe como preferida. 

Apesar da categorização sistêmica apresentada, 
“é preciso também atentar para o fato de que a divisão 
das variantes terminológicas em dois grandes grupos 
e, depois, em tipos específicos não exclui a possibili-
dade de os tipos aparecerem combinados entre si [...]” 
(FAULSTICH, 2002, p.83). 

Sintetizando todo o conteúdo apresentado, somos 
do posicionamento de que não é possível separar o 
estudo do termo do discurso em que ele está insertado. 
Além disso, está claro que a materialização de um dis-
curso de especialidade não exclui as condições socio-
culturais, históricas e cognitivas envolvidas em sua 
produção (MARENGO, 2016; MARENGO e CAM-
BRAIA, 2016; MARENGO, 2017). Dessa feita, conside-
ramos o construto de uma terminologia variacionista 
apresentado por Faulstich como sendo pertinente e, 

por isso, será este o modelo que adotaremos para a rea-
lização do nosso trabalho. 

2. PROCEDIMENTOS PARA DELIMITAÇÃO DO 
CORPORA

Os corpora selecionados para este trabalho perten-
cem ao acervo documental da Seção de Manuscritos da 
Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (FBN-
-RJ). Como nosso intuito se centra em analisar os fenô-
menos de variação e mudança em uma linguagem de 
especialidade, na distância temporal que atravessa dois 
séculos contíguos, dentro de uma dada prática social, 
delimitamos como mais prudente que ambos os objetos 
de estudo pertencessem ao mesmo gênero, contextuali-
zação de uso, origem geográfica e possuíssem a mesma 
temática. Assim, adotamos como corpora dois manuais 
manuscritos (um do século XVIII e outro do XIX) de 
tática militar dirigidos à preparação e atuação de gru-
pos de infantaria do exército de terra português.

3. OS CORPORA DO ESTUDO

A primeira fonte documental selecionada intitula-
-se Instrucções militares que contém os princípios geraes 
de Tactica e encontra-se sob a cota I-14,01,039 na Seção 
de Manuscritos da FBN-RJ, em forma de livro. A auto-
ria do documento é atribuída a Antônio José Batista de 
Sá Pereira Carneiro e data de 1769 e acredita-se, por 
várias referências apresentadas em partes do texto, que 
seja de Portugal, sem maiores especificações de áreas 
ou cidades. Esse material está constituído de 91 fólios 
de papel.  

A segunda fonte documental selecionada intitula-
-se Elementos de tactica para a infantaria e encontra-se 
sob a cota I-13,04,026 na Seção de Manuscritos da FBN-
-RJ, em forma de livro. A autoria do documento é atri-
buída ao Conde de Oeynhausen e não apresenta data em 
seus dados catalográficos. No entanto, em investigações 
sobre os percursos do documento, verificamos que há 
uma data para a sua publicação. Seu ano de publicação 
foi 18291 e seu autor é o terceiro Conde D’Oyenhausen, 
João Carlos Augusto de Oyenhausen-Gravenburg, filho 
do primeiro Conde dessa linhagem. O texto das instru-
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ções foi escrito em Portugal, em língua portuguesa, sem 
maiores especificações de áreas ou cidades. Este material 
está constituído de 88 fólios de papel.

   
4. O TRATAMENTO DISPENSADO À EDIÇÃO 
DOS MANUSCRITOS

No que se refere ao tratamento dado aos manus-
critos, partilhamos da opinião de Cambraia (1999) ao 
estabelecer a edição semidiplomática (ou paleográ-
fica, ou paradiplomática, ou diplomático-interpreta-
tiva) como a mais adequada. Isto se deve ao fato de 
este tipo de edição respeitar o máximo possível das 
características originais das fontes e intervindo o edi-
tor em pequena escala no intuito de desfazer a dificul-
dade de leitura do público. Ainda conforme o autor, 
além de as interferências consistirem em “um grau 
médio de mediação, pois, no processo de reprodução 
do modelo, realizam-se modificações para o tornar 
mais apreensível por um público que não seria capaz 
de decodificar características originais, tais como os 
sinais abreviativos” (CAMBRAIA, 2005, p.95), todas 
estão devidamente assinaladas e estão embasadas em 
justificativas de cunho linguístico. As normas segui-
das para a edição foram baseadas na integralidade em 
Marengo (2016). 

5. A EXTRAÇÃO DE TERMOS MILITARES DE 
POSTOS DE GRADUAÇÃO

Com fins de obter a máxima precisão e avaliar 
quais os termos eram mais adequados para nosso 
trabalho, optamos pelo uso da ferramenta compu-
tacional WordSmith Tools 6.0 (doravante WST). Na 
rodagem de dados, verificamos que os substantivos 
são mais relevantes dentro do campo nocional Postos 
de Graduação. Logo, delimitamos trabalhar exclusi-
vamente com essa classe de palavra. Convém aclarar 
que, apesar de estarmos focando exclusivamente os 
substantivos, eles aparecem materializados por meio 
de unidades terminológicas simples (UTS) e unidades 
terminológicas complexas (UTC2). A saber, uma UTS 
delimitada foi o item lexical Official. Ao longo dos 

textos encontraremos UTC, tais como Official superior 
e Official inferior. 

6. CONFIGURAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA 
ANÁLISE DIACRÔNICA

Nosso trabalho operou com dados de dois momen-
tos distintos: primeiro com os do século XVIII e, depois, 
com os do XIX. Em seguida, classificamos os termos 
selecionados de acordo com os tipos de variantes: con-
correntes, coocorrentes e competitivas (FAULSTICH, 
2002). Na sequência, para cada macrotipo de variante, 
procedemos à classificação das categorias das variantes 
terminológicas: linguísticas e de registro (FAULSTICH, 
2002). Ao classifica-las, também buscamos as motiva-
ções para a ação das variáveis no processo de variação. 
Tomando nosso aporte teórico como base, nossas análi-
ses de cunho qualitativo levaram em conta tanto os fato-
res intralinguísticos quanto os extralinguísticos (LABOV, 
1994, 2001). Além disso, procuramos as motivações nas 
relações sociais, culturais e históricas (ECKERT, 2004; 
MATORÉ, 1973). A nossa interpretação qualitativa tam-
bém teve base em tratamentos quantitativos que gera-
mos a partir da classificação das variantes. 

Nosso trabalho com as frequências foi baseado, 
com as devidas adaptações ao viés socioterminológico 
e às necessidades da nossa pesquisa, em Bybee (2002), 
que propõe a manipulação de frequências em duas ver-
tentes: a) Frequência de ocorrência (token frequency), 
em que indicaremos o número de vezes que termo 
ocorre nos corpora; e b) Frequência de conjunto de for-
mas (type frequency ou frequência de tipo), indicando 
a quantidade de itens lexicais especializados dentro dos 
campos nocionais.

Após a classificação dos dados, que fizemos obe-
decendo ao momento temporal de cada documentação, 
passamos à comparação dos resultados. Nessa etapa, 
avaliamos, primeiramente, as diferenças de frequên-
cia de ocorrência dos termos verificando a nulidade, 
progressão, estabilização ou retração do fenômeno de 
mudança e suas possíveis causas extralinguísticas. 
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7. ANÁLISE DO CAMPO NOCIONAL POSTOS 
DE GRADUAÇÃO: A HISTÓRIA DA CULTURA 
ESCRITA COMO FATOR EXTRALINGUÍSTICO

O campo nocional (HALLIG; WARTBURG 
(1952), ROSCH (1973, 1975, 1978), MATORÉ (1973), 
GECKELER (1994) e HENRIQUES (2010)) que deli-
mitamos para trabalhar, pertencente ao domínio mili-
tarismo foi o de Postos de graduação.

O campo nocional agrega os termos que a ele estão 
semanticamente relacionados. A inserção de termos no 
campo nocional também deve obedecer a uma organi-
zação lógica e coerente (GECKLER, 1994). No entanto, 
como nos afirma Abbade (2012, p.154), nem sempre é 
uma tarefa fácil organizá-los uma vez que “a estruturação e 
o funcionamento dos campos não dependem unicamente 
dos tipos formais de oposição, mas também do tipo de sua 
relação com a ‘realidade’ extralinguística que elas organi-
zam ou formam a partir do ponto de vista semântico”. 

Assim, levamos em conta, também, as realidades 
extralinguísticas para fins de hierarquização dos termos. 
Para tal fim, nos baseamos nas relações de hiperonímia 
e hiponímia existentes entre as unidades terminológicas 
identificadas para o campo nocional estabelecido.  

A hiperonímia e a hiponímia são fenômenos 
derivados das disposições hierárquicas de 
classificação próprias do sistema lexical. Há 
significados que, pelo seu domínio semântico, 
englobam outros significados menos 
abrangentes. [...] Esse modo de classificar 
o mundo envolve um adensamento de 
semas, de modo que a quantidade de semas 
é inversamente proporcional à extensão 
do sentido da palavra [...] Nesse tipo de 
disposição hierárquica, há uma relação entre 
significados englobantes e englobados de 
acordo com o domínio semântico de cada 
termo da classificação. (PIETROFORTE; 
LOPES, 2005, pp. 128-129) 

A partir das noções explicitadas pelos autores, 
entendemos hiperônimo como o termo englobante e, 

por conseguinte, os englobados são hipônimos. Como 
ser um ou ser outro depende do modo como enfo-
camos sua posição na taxionomia (PIETROFORTE; 
LOPES, 2005), tomaremos, por sua vez, o campo Postos 
de graduação como hiperônimo dos termos que sele-
cionamos. É importante mencionar que a nossa clas-
sificação partiu dos próprios corpora, portanto, nossa 
categorização sêmica foi construída pelo discurso. 

De acordo com o significado extraído do nosso 
corpus do século XVIII, militar faz referência a qual-
quer homem engajado no serviço das Forças Armadas, 
no nosso caso, do exército. 

É assim que se cria na época moderna uma 
nova definição da gente da guerra: o militar, 
criado a partir dos conceitos de ordem, 
disciplina e obediência ao Estado tornando-se 
um personagem que se posiciona no cenário 
entre a guerra (sua tarefa profissional) e a 
boa ordem do Estado, estabelecido por sua 
natureza burocrática. (SILVA, 2001, p.26)

Desse modo, partindo da acepção abrangente do 
papel e significado dada pela autora, tomamos o termo 
militar como hiperônimo de todos os demais. Essa acep-
ção está presente nas duas documentações que formam 
os nossos corpora, portanto, em ambos essa unidade ter-
minológica foi tomada como hiperônimo. Assim, apre-
sentamos a seguinte organização conceitual dos termos: 

Quadro 02: Campo nocional do Século XVIII

RECURSOS HUMANOS E POSTOS DE GRADUAÇÃO
1.1. Militar 
 1.1.1. Official 
 1.1.1.1. Commandante 
                                      1.1.1.1.1. Marechal 
                                      1.1.1.1.2. Official superior 
                                                      1.1.1.1.2.1. Major 
    1.1.1.1.3. Official inferior 
                 1.1.1.1.3.1. Ajudante 
                                        1.1.1.1.3.2. Sargento 
                                                                   1.1.1.1.3.2.1. Portamachado 
 1.1.2. Soldado          
       1.1.2.1. Soldado veterano 
                           1.1.2.1.1. Granadeiro 
                           1.1.2.1.2. Portabandeira 
                  1.1.2.2. Soldado peralta 
                           1.1.2.2.1. Recruta 
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No quadro acima, referente ao século XVIII, 
subdividimos a categoria militar em 02 hiperônimos: 
oficial e soldado. Os oficiais, por sua vez, assumem o 
hiperônimo de comandante. Segundo Costa (2006), ser 
comandante correspondia a assumir o papel de cabeça 
do corpo militar, enquanto as demais classes de oficiais 
seriam os membros, estabelecendo, assim, que o uni-
verso militar era também influenciado pelo paradigma 
corporativista segundo o qual o indivíduo não existe 
sozinho, mas como parte de um todo ocupando um 
lugar na ordem, uma tarefa ou um dever social. 

A partir dessa premissa, nessa categoria podem 
ser incluídas todas as unidades terminológicas que 
designam uma patente do exército português, uma vez 
que todos os oficiais poderiam assumir a função de 
comandar tropas. Por sua vez, os oficiais podem ser de 
três tipos: oficiais generais, oficiais superiores e oficiais 
inferiores. Soares (2003) nos explicita que, no primeiro 
tipo de oficiais, podemos englobar o Marechal-General, 
Marechal do Exército, Tenente-General, o Marechal de 
Campo, o Mestre de Campo e o Mestre de Campo Gene-
ral. No segundo tipo estão o Major, o Tenente-coronel e 
o Coronel. Por fim, os oficiais inferiores seriam o Capi-
tão, o Tenente, o Alferes, o Ajudante e o Sargento3. 

Alocando os termos que identificamos no nosso 
corpus, temos a patente de Marechal diretamente rela-
cionada ao campo comandante por estar englobada na 
classe de oficiais generais- terminologia que não apa-
rece no corpus. Já o termo Major está sendo englobado 
pelo hiperônimo Oficial superior e os itens lexicais 
Ajudante e Sargento pertencentes ao campo de Oficial 
inferior.  O termo Sargento assume uma função espe-
cífica no texto: a de porta-machados4. A categoria sol-
dado engloba dos hipônimos formados por: soldado 
veterano e soldado peralta. O primeiro diz respeito aos 
soldados com mais experiência e tempo de caserna. Já 
o seguinte refere-se aos soldados com pouco tempo 
nas fileiras do exército e, portanto, sem experiência. 
Os veteranos podiam, no nosso contexto discursivo, 
assumir funções de porta-bandeira e granadeiro. Os 
soldados peraltas, por sua vez, podiam ser recrutas, 
recém-ingressados nas fileiras e ainda em fase de trei-
namento e preparação militar. 

 

Para tratarmos da organização conceitual do 
século XIX, temos o seguinte esquema: 

Quadro 03: Campo nocional do Século XIX

1. RECURSOS HUMANOS E POSTOS DE GRADUAÇÃO
1.1. Militar 
 1.1.1. Official 
         1.1.1.1. Official Commandante das divisoens 
                           1.1.1.1.1. Official General 
                                     1.1.1.1.1.1. Marechal de Campo 
                                     1.1.1.1.1.2. General 
                                     1.1.1.1.1.3. Brigadeiro 
         1.1.1.2. Commandante 
      1.1.1.2.1. Coronel 
      1.1.1.2.2. Tenente Coronel 
      1.1.1.2.3. Major 
      1.1.1.2.4. Capitão 
                 1.1.1.2.5. Official inferior 
                          1.1.1.2.5.1. Ajudante 
 1.1.2. Soldado 
        1.1.2.1. Escaramuçador 
        1.1.2.2. Mosquetaria 
        1.1.2.3. Recluta 

                           
Como já expusemos anteriormente, militar é 

nosso hiperônimo englobando os campos oficial 
comandante das divisões, comandante e soldado. 
O conceito de Divisão no exército português foi 
insertado pela primeira vez durante a Guerra das 
Laranjas5, no ano de 1801 (SELVAGEM, 1999) e 
significa dividir todo o corpo de Exército para fins 
de operação em grandes guerras. Assim, as Divisões 
tinham sob seu comando somente oficiais generais. 
Por isso, em nosso mapa conceitual, alocamos a 
unidade terminológica oficial general como hipô-
nimo de oficial comandante das Divisões. Por sua 
vez, englobados na categoria de oficial general estão 
os termos Marechal de Campo, General e Brigadeiro, 
em ordem decrescente de hierarquia (MARTINS, 
1945). 

No campo seguinte, comandante, dispusemos, 
também em ordem decrescente hierárquica, os demais 
oficiais que assumiam a função de comandar tropas: 
Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão e Oficial infe-
rior. Este, por sua vez, engloba a patente de Ajudante, 
único termo dessa categoria encontrado no corpus. A 
última categoria, Soldado, comporta as funções de esca-
ramuçador, mosquetaria e recluta. 
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Procedendo a uma apuração quantitativa – fre-
quência de tipo- dos termos, vemos que, no século 
XVIII, há 16 termos identificados e 09 desses, no nosso 
mapa conceitual assumem a condição de hiperônimo 
de outros termos. Já no outro corpus temos 18 termos, 
sendo 07 deles hiperônimos dos demais. Assim, veri-
ficamos que, quantitativamente, os dois campos, em 
séculos diferentes, são proporcionais.  Voltando nosso 
olhar para a frequência de ocorrência, temos 224 ter-
mos (corpus 01) e 136 termos (corpus 02). 

Gráfico 01- Frequência dos Termos 

Explorando mais detalhadamente os dados quan-
titativos, vemos que a frequência de tipo dos termos é 
maior no século XIX (18 ocorrências frente a 16), no 
entanto, a frequência de ocorrência é maior no século 
XVIII (224 ocorrências frente a 136). 

Outro fato observado é o de que soldado é o termo 
mais frequente tanto no século XVIII (91 ocorrências) 
quanto no século XIX (29 ocorrências). Outro fenô-
meno que nos chamou atenção foi o fato de o campo 
englobado pelo hiperônimo soldado, no século XIX, ter 
35 ocorrências em contraposição ao campo de mesma 
categoria do corpus do século seguinte, que apresentou 
103 ocorrências na frequência token.  

Diante do que foi exposto a partir dos dados quan-
titativos, surgiram três perguntas: 

(1) O que será que motivou a diferença entre as fre-
quências de tipo e de ocorrência nos corpora? ; (2) Por 
que a unidade terminológica soldado se manteve como a 
maior frequente tanto no século XVIII quanto no século 
XIX? ; (3) Por que o hiperônimo terminológico soldado 
apresentou diferença significativa de um século para o 
outro no que se refere à frequência de ocorrência? 

Para iniciar a nossa discussão, é preciso voltar ao 
contexto histórico em que estão inseridos os nossos 
corpora. Na primeira metade do século XVIII, o exér-
cito português estava em período de assentamento. 
Somente a partir da segunde metade desse mesmo 
século que verificamos sua consolidação como institui-
ção permanente. 

Somente na segunda metade do século XVIII 
é que se tomaram medidas em Portugal para 
que a assimilação imemorial “nobreza-guerra” 
desse lugar a noção de que a guerra seria uma 
arte nobre, porém técnica. Neste contexto é 
que a afirmação do estatuto militar, o papel 
dos engenheiros militares, dos matemáticos 
da balística e das táticas aliadas a um 
discurso fundamentador de uma autonomia 
de saber, adquiriu peso ímpar. (GOUVEIA; 
MONTEIRO, 1998, p.180)

Vemos assim que, dentro do universo militar, o 
responsável por todas as grandes mudanças em relação 
ao quadro anterior em que se encontrava o exército foi 
o Conde de Lippe. Devemos recordar que as ações do 
Conde, tomadas como modelo da Escola Militar Prus-
siana, também foram pensadas na iminência de uma 
possível guerra por conta do ‘Pacto de Família’6. As 
principais preocupações do Conde de Lippe residiram 
na melhoria das fortificações, na introdução de novas 
regras de recrutamento, na aprendizagem contínua das 
tropas, na questão do fardamento e, principalmente, na 
disciplina militar (MARTINS, 1945).

No que concerne aos postos de graduação, entre 
as datas de publicação dos nossos corpora houve três 
grandes reformas feitas através de decretos: a 1796, 
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a de 1808 e a de 1816. Todas essas reformas tiveram 
como produto desfazer a concepção setecentista, arrai-
gada em Portugal, em que a ocupação de um homem 
nos postos de hierarquia da estrutura militar “tradu-
zia muito mais a sua posição no corpo social do reino 
do que as suas incertas habilitações bélicas” (SILVA, 
2012, p. 42).

Por conta das especificações das mudanças que 
os decretos impuseram às patentes e reestruturação da 
hierarquia do exército português, veremos um aumento 
do número de itens lexicais de especialidade no campo 
nocional do século XIX, onde figuram, por exemplo, 
termos como Coronel e Brigadeiro, que não tinham 
lugar no século XVIII.

As antigas designações, por que até ali eram 
conhecidos vários postos militares, foram 
substituídas pelas que então eram usadas nos 
demais exércitos da Europa. Foram abolidos os 
postos de governadores das armas, Generaes 
de Cavallaria e artilheria, tenentes generaes de 
cavalaria, que passaram a chamar-se coronéis, 
comissários geraes da mesma arma, que 
tiveram o nome de tenente coronéis, tenentes 
de mestre de campo general e ajudantes de 
tenente. [...] Ao comando de cada brigada se 
deputou um oficial superior intermediário 
entre o coronel e o primeiro posto de general. 
A exemplo do que se praticava nas tropas 
extrangeiras deu-se-lhe o nome de brigadeiro. 
(LATINO COELHO, 1893, p.42)

Ainda segundo Latino Coelho (1893, p.43), o 
posto de Coronel era privativo da Cavalaria, sendo seu 
correspondente na infantaria o posto de Tenente-Co-
ronel. Com a reforma de 1796, a patente de Coronel se 
incorpora à Infantaria. 

Já o posto de Brigadeiro, Latino Coelho (1893) 
expõe que designava o comandante de uma brigada 
de Infantaria ou Cavalaria. Foi criado, também por 
decreto, em 27 de abril de 1708 e tinham por função 
treinar os Coronéis, que estavam em cargo de comando 

de regimentos, antes de obterem promoção ao posto de 
oficial general. O posto foi extinto em 1790 e restabele-
cido na íntegra no ano de 1796. 

Fazendo menção às informações estilísticas, é 
importante ressaltar que a nossa fonte documental 
do século XVIII foi escrita por um oficial inferior e o 
corpus do século seguinte foi redigido por um oficial 
general. Assim, as visões de tática são diferentes se 
levarmos em consideração os agentes que escreveram 
os manuais. Nesse sentido, ainda que os campos refe-
rentes a comandante sejam quantitativamente equiva-
lentes em ambos os séculos, suas subdesignações são 
maiores no século XIX do que no XVIII em virtude dos 
decretos que especificaram e reordenaram os postos de 
graduação e suas respectivas funções no lapso temporal 
compreendido entre a escrita dos nossos corpora. Em 
relação à categoria soldado, vemos que o corpus sete-
centista apresenta frequências de tipo muito similares 
a do documento do século XIX. No entanto, aquele 
apresenta frequência de ocorrência muito superior a 
esse. Essas similitudes e diferenças expressam algo rele-
vante, uma vez que, segundo Matoré (1973), a palavra, 
além de ser o resultado de uma evolução histórica, é, 
também, uma ferramenta da compreensão social. Para 
termos, discursivamente, uma visão mais detalhada do 
que acontece, aplicaremos o construto de Faulstich para 
delimitar os tipos de variantes que aparecem.  Começa-
remos pelas variantes concorrentes. 

Quadro 04: Variantes concorrentes do século XVIII

VARIANTES CONCORRENTES

i
VARIANTES TERMINOLÓGICAS LINGUÍSTICAS

i
GRÁFICAS

(singular) official inferior X officialinferior
(plural) officiaes inferiores X officiaes-inferiores

Quadro 05: Variantes concorrentes do século XIX

VARIANTES CONCORRENTES

i
VARIANTES TERMINOLÓGICAS LINGUÍSTICAS

     i      i
LEXICAL:                                                             GRÁFICAS:

               official comandante das divisões          (singular) Mosquetaria X Mosqueteria
         official da divisão                                         (plural) Officiaes X Officiais
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Analisando os quadros das variantes concorrentes, 
verificamos que as gráficas se repetem nos dois séculos. 
Somente no século XIX aparecem variantes lexicais, 
por ser tratar de uma unidade terminológica complexa, 
e que, segundo nos afirma Faulstich (2002, p.81), “o 
apagamento de um dos elementos de predicação reduz 
a extensão do termo, mas não simplifica o significado, 
nem perturba a compreensão, porque a base preserva o 
conceito inerente ao termo naquele contexto”. Podemos 
verificar tal afirmação no seio do próprio discurso do 
corpus oitocentista.

 [fól. 31 v] 50
 alinhamento: Officiaes Commandantes das di
1080 visoens, devem saber o 
 numero de passos, que ham de
 dar á sua divisão, para desembaraçar a sua frente
 da rectaguarda da divisão que a precede: E tendo
 dado os passos necessarios para este fim, mandam fa
 zer alto, e por hum á esquerda, vem a frente, e toma
1085 a divisão o novo alinhamento. O momento de prin
 cipiar a contar os passos, he quando o Official da
 divisão7, que o precede, dá a voz, alto.

Além disso, nesse campo, verificamos que a fre-
quência de ocorrência de UTC é maior no século XIX. 
Podemos atribuir tal fato à especialização dos postos de 
graduação gerada pelos decretos de reorganização. 

Em relação às variantes gráficas do século XVIII, 
vemos que a problemática se assenta em official infe-
rior, tanto no singular quanto no plural. Na sua forma 
singular, a UTC alterna a sua grafia entre a marcação 
de uma única palavra ou de duas palavras. Em termos 
de frequência de ocorrência, verificamos que ambas 
as formas possuem a mesma distribuição. No que 
concerne ao plural, a frequência também é estável. 
Nesse ponto, podemos pensar na correlação existente 
entre a grafia de officialinferior e officiaes-inferiores 
frente à grafia de official inferior e officiaes inferiores. 
De acordo com Gonçalves (2003, p.573), há três usos 
para o hífen no português setecentista: “marca de 
translineação, marca de composição lexical e marca 
de relações morfo-sintácticas, sendo que no primeiro 
caso indica a divisão da palavra gráfica e fónica em 

final de linha, no segundo está associada à formação de 
palavras, e, no terceiro, liga pronomes átonos a formas 
verbais”. No nosso caso, o hífen pertence ao segundo 
caso e, como verificamos, eles se alternam sem regras 
específicas e sem especial atenção das gramáticas e dos 
ortografistas da época. 

[...] pode concluir-se que no século XVIII o 
hífen estava associado ao processo de divisão 
silábica, na translineação, e à visualização da 
dependência das formas pronominais ao verbo, 
sobretudo as enclíticas. Menos numerosas 
e especificadoras são as referências ao papel 
do hífen lexical, aspecto que não mereceu 
grande relevo à maioria dos ortografistas [...]. 
Com essa função, só em Oitocentos, a partir 
da reflexão sobre a estrutura morfo-lexical 
e fonética dos vocábulos, o hífen adquirirá 
um papel destacado como pontuação de 
palavra, na sequência dos trabalhos dos 
“sónicos” e dos desenvolvimentos da fonética. 
(GONÇALVES, 2003, p. 187)

Assim, apoiados pelas ideias de Gonçalves (2003) 
verificamos que, no século XVIII, ainda que teorica-
mente houvesse uma indicação para tratar do uso do 
hífen em uma acepção lexical, isso não era feito e, por-
tanto, abria-se um espaço para seu uso, como vemos no 
corpus setecentista, em variação livre. 

Ao analisarmos as variantes gráficas do corpus do 
século XIX, nos deparamos com os seguintes dados: (a) 
na forma singular há uma alternância entre <e> e <a>, 
em Mosquetaria X Mosqueteria; e (b) na forma plural 
há uma alternância entre <e> e <i>, em Officiaes X Offi-
ciais. Tendo em vista o agente de produção do corpus 
oitocentista, que durante muitos anos viveu na França, 
e a entrada da palavra mosquetaria na língua portu-
guesa via francês mousqueterie, podemos adotar a pos-
sibilidade de que a alternância vocálica de –aria/-eria 
seja uma variação gráfica etimologizante, assim como 
irá ocorrer com outros termos, tal como infantaria/
infanteria, objeto de nossa análise no próximo campo 
conceitual. Atrelado a esse fato, devemos lembrar que o 
século XIX em Portugal terá fortes influências france-
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sas, tanto na história militar quanto na história econô-
mica, política, social e, principalmente, cultural. 

O sufixo –eria, em comparação com –aria, 
é o mais difundido nas línguas românicas. 
Identificamos a época medieval como o 
período da sua difusão: o francês, nesta época, 
foi uma língua que exerceu muita influência 
na România Ocidental. O sufixo –eria é uma 
forma divergente de –aria, cuja formação 
remonta ao francês e que se irradiou para as 
outras línguas românicas. Ao analisarmos a 
distribuição geográfica do sufixo na Península 
Ibérica, percebemos que a forma –eria é 
majoritária. A língua portuguesa é a única que 
possui formas majoritariamente sufixadas por 
–aria. (CONDÉ, 2014, p.108)

Dessa feita, tendo como referência a presença 
francesa no Portugal oitocentista, nosso posiciona-
mento aponta para o mesmo sentido e direção que nos 
apresenta Condé (2014), em relação aos nossos dados 
quantitativos. Assim, Eckert (2004) também corrobora 
para nossa perspectiva ao afirmar que a construção do 
significado social, altamente influenciado pelo estilo 
francês, se elabora de forma semelhante à construção 
da linguagem e, portanto, a variação linguística não 
apenas reflete o significado social existente, mas é parte 
da sociedade. Em outras palavras, a vida social se faz 
manifestar nos arranjos lexicais (MATORÉ, 1973). 

Já o fenômeno que apresentamos em (b), assenta 
sua explicação na informação de que o plural de pala-
vras em português está associada à presença de -s. 
Porém, em casos de a sílaba final ser travada, que é 
o caso do termo official, há algumas explicações, que 
nem sempre estão alinhadas, para dar conta do fenô-
meno. Não é nosso objetivo explicar como ocorreu 
essa diferenciação nas formas de plural e tampouco 
apontar qual a doutrina que melhor pode explicar 
essa variação. É fato que os autores que já estudaram o 
assunto não coincidem no todo em suas explicações8, 
mas, para nosso trabalho se faz necessário somente 
mostrar que essa variação era existente e frequente 
nos séculos XVIII e XIX, sem formas de predominân-

cia até o século XX, quando o plural em –ais passa a 
ser a norma do sistema. 

Em relação às variantes coocorrentes, não encon-
tramos relações de sinonímias dentro dos textos com 
os quais trabalhamos. Esse fato é decorrente de, nesse 
campo nocional específico, os postos de graduação 
terem posições semânticas bem delimitadas dentro da 
organização militar. No entanto, como nosso estudo 
terminológico é desenvolvido tomando o texto e sua 
produção discursiva, é importante averiguar o tipo de 
relação que os termos desenvolvem nesse contexto. 
Faulstich (2002, p.84) chama atenção para o fato de que 
os textos de especialidade podem ser organizados por 
meio de dois planos coesivos: o gramatical e o lexical. 
“A coesão lexical se organiza por meio de unidades lexi-
cais que pertencem às séries abertas da língua, por isso é 
mais complexa e só pode ser identificada no vocabulário 
empregado no texto” (FAULSTICH, 2002, p.85). 

Para que haja coesão lexical é preciso que, 
no texto, ocorra relação entre duas ou mais 
unidades lexicais. Se dessa relação decorrer 
uma linha isotópica no interior do texto, é 
porque as unidades lexicais envolvidas geraram 
relações semânticas, com base em elementos 
de referência e de co-referência equivalentes, 
responsáveis pela dimensão do significado 
textual. [...] Outros processos para reiterar e 
para inter-relacionar unidades lexicais é o que 
estabelece a relação entre a hiperonímia e a 
hiponímia, em que o genérico e o específico 
organizam as informações progressivas no 
texto. (FAULSTICH, 2002, p. 85)

Desse modo, os hiperônimos destacados no nosso 
mapa conceitual funcionam como variantes terminoló-
gicas coocorrentes porque, dentro dos textos, funcio-
nam como elementos para organizar a progressão das 
informações. No documento setecentista temos

 [fól.  28r]   
 Sendo, pois, o fogo huma das principa
 es defenças daquella, he preciso que elle seja bem dirigido
 para ter effeito, epor conseguinte a sua theoria he in
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915  dispensavelmente necessaria ao official para a instrução do
 soldado.
  Deve, pois, o official de infanteria9 co
 nhecer o alcance das armas; e para isso he preciso consi

Nesse fragmento, por exemplo, podemos perceber 
que os termos official e official de infanteria funcio-
nando como hiperônimos dos postos de graduação que 
estão alocados nesse conceito. Do mesmo modo, pode-
mos identificar uso idêntico no texto do século XIX. 

 [fól. 34v]56
 Por estas razões he preciso, que as Tropas este
 jão igualmente exercitadas em desdobrar de todos 
1220 os modos, para que não succeda haver nunca momen
           to de indecisão, no que toca a tomar a formatura, que
 o Commandante10 pode pertender; mas havendo a
 differença já dita, deve ser o desdobramento pelo cen
 tro a que se dê a preferencia na pratica mais usual.

Podemos ver que o termo Commandante está se 
referindo a qualquer posto de graduação que possa, por 
força do ofício, assumir essa função. No que concerne 
às variantes competitivas, nenhuma foi verificada em 
nossos corpora. Nossa visão sobre as variantes termi-
nológicas de registro residem em uma visão diacrônica. 
As variantes terminológicas geográficas não pertencem 
ao nosso rol de análise porque os documentos são pro-
venientes da mesma origem. 

As variantes de discurso são importantes nesse 
campo nocional. Assim, tomamos as variáveis hierar-
quia de sujeitos dentro da comunidade de prática e estilo 
de escrita na produção dos manuais como igualmente 
importantes para a análise dos postos de graduação. 
Nesse sentido, devemos recordar que os agentes pro-
dutores dos textos são de patentes distintas e tem expe-
riências de mundo diferentes. O primeiro é de classe 
média burguesa, nascido e criado em Portugal, com 
idade aproximada entre 18 e 24 anos.  O segundo, de 
acordo com Almeida (1963), é de origem nobre, nas-
cido em Portugal, criado em Lion (França) até 14 anos 
de idade. Retorna a Portugal, onde permanece até o 
ano de 1801. Em seguida segue para o Brasil. Retorna 
a Portugal, onde vive de 1826 a 1831. Nesse ano, segue 

para Moçambique, onde falece em 1831. Essa caracte-
rização é importante para nossa visão sobre a produção 
da escrita e seu estilo uma vez que Eckert (2004) aponta 
que as considerações sobre o social sempre levam a 
uma correlação complexa que se estabelece entre língua 
e sociedade. Desse modo, verificamos que entender as 
motivações para as variações não se assenta somente 
em uma simples associação entre língua e proveniência 
social. 

Diante dessa ideia, a autora afirma que uma das 
tendências dos estudos variacionistas é terem rejeitado 
o indivíduo como unidade de análise, centrando-se 
em uma perspectiva do social como comunal. Assim, 
comungando com a nossa perspectiva de análise, que 
está alinhada dentro da proposta de Eckert (2002, 
2004), voltamos nosso olhar para as comunidades de 
prática e analisamos a produção dos atos linguísticos 
pelo agente sempre levando em conta o fato de esse 
agente estar inserido em um grupo dentro da sociedade 
e, portanto, consegue reproduzi-la pela sua prática lin-
guística. Como nos afirma Biderman (2001), as realiza-
ções léxicas de uma língua se conectam diretamente às 
experiências de seus usuários. 

Pensando em tudo isso, chegamos à conclusão 
de que as variantes temporais nesse campo nocional 
assumem um papel importante. Isso se deve ao fato de 
o período compreendido entre a publicação dos nos-
sos corpora comportar mudanças históricas impor-
tantes, tanto social quanto militar, que, como vimos, 
estão representadas na linguagem de especialidade ora 
estudada. Labov (2008), afirma que é necessária uma 
delimitação da estrutura social, pois ela corresponde à 
dada estrutura linguística. Assim, mudanças na estru-
tura social também podem se traduzir em mudanças na 
estrutura linguística.

Não se pode mais alegar seriamente que o 
linguista deve limitar suas explicações da 
mudança às influências mútuas de elementos 
linguísticos definidos por função cognitiva. 
Tampouco se pode alegar, com um mínimo 
de bom senso, que um sistema linguístico em 
mudança é autônomo [...] não é possível realizar 
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uma análise das relações estruturais dentro de 
um sistema linguístico para só depois recorrer a 
relações externas (LABOV, 2008, p.214)

No nosso estudo verificamos que há movimentos 
sociais muito importantes e que, seguramente, afe-
tam as estruturas linguísticas da nossa comunidade de 
prática. As invasões napoleônicas, as guerras contra a 
Espanha, as mudanças de diretrizes militares segundo 
as escolas dos estrangeiros que estavam à frente do 
exército português (ora alemães, ora prussianos, ora 
ingleses), as influências políticas, econômicas e cultu-
rais inglesas e francesas na sociedade portuguesa de 
fim dos setecentos e inicio dos oitocentos, todos esses 
fatores externos influenciam o sistema linguístico de 
Portugal e favorecem o aparecimento de variações e de 
fenômenos de mudança em curso. 

Assim sendo, tomando por base a relação língua 
geral-linguagem de especialidade e os fatos externos que 
influenciam a nossa comunidade de prática de milita-
res, verificamos que alguns termos sofreram mudança 
de significado de um século a outro. Essas unidades ter-
minológicas desenvolveram um novo sentido quando 
relacionadas com seus respectivos contexto. Segundo 
Ullmann (1977), as mudanças semânticas são geradas 
por fatores linguísticos, históricos, sociais, cognitivos e 
de contato. Logo, para nosso trabalho, todos esses fato-
res atuarão diretamente para a mudança semântica. 

Nos nossos corpora, desde a perspectiva diacrô-
nica, notamos alguns casos de mudança semântica. 
Nesse campo nocional temos o caso do termo Ajudante. 
Tanto na referência lexicográfica da época quanto no 
significado extraído do contexto, essa unidade ter-
minológica, no século XVIII, se referia a um oficial 
inferior que tinha como função ajudar os Majores de 
exército. Já no século XIX, percebemos certa autonomia 
em relação ao Major. O Ajudante passa a ter uma fun-
ção específica que é a de preparar o quarto da guarda 
para o capitão, de proferir as instruções militares aos 
demais oficiais inferiores, de fazer os serviços de secre-
taria e de realizar outras ações que lhe sejam ordenadas 
pelos oficiais superiores do corpo (LATINO COELHO, 
1893). Assim, ele não só ajuda o Major, como o Capitão, 

o Coronel e o Tenente-coronel. O militar nessa função, 
de um século a outro, passa a ter uma atuação mais 
genérica no seio do Exército. Assim, estamos diante de 
uma mudança semântica, que acarretou o alargamento 
de significado, uma vez que se ampliam as funções do 
posto de graduação e dos demais oficiais a quem deve 
ajudar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando nossas considerações desse campo 
nocional, podemos responder as perguntas que nos 
guiaram às reflexões feitas. À primeira pergunta pode-
mos atribuir o estilo da escrita, que obviamente está 
relacionado de modo direto ao posto de graduação 
que os autores dos textos ocupam dentro do Exército 
em suas respectivas épocas. Além disso, atrelamos às 
diferenças de frequência e de tipo os fatos históricos, 
como a sucessão de publicações de manuais específi-
cos e das recorrentes campanhas de guerra nas quais 
estavam imersas o Exército português. Essa conjunção 
de elementos agiu diretamente como motivação para 
a diferença de frequências encontradas nesse campo 
nocional.  

Em segundo lugar, notamos que a unidade termi-
nológica soldado se manteve como a maior frequente 
tanto no século XVIII quanto no século XIX. Não se 
pode negar que, numericamente frente ao número de 
oficiais, os soldados são a base dos exércitos. Ambos 
os manuais foram escritos com o objetivo de treinar os 
soldados para as evoluções de combate. Devido a esse 
fator, notamos que a frequência do termo soldado se 
mantem como a maior nos dois momentos temporais 
nos quais estamos inseridos nesse trabalho. 

Apesar de o soldado ser o alvo dos treinamentos 
propostos nos manuscritos, o fato de os agentes que os 
escreveram serem de postos de graduação bem distin-
tos e terem experiências e visões sobre a guerra diferen-
tes, notamos que o público a quem se está endereçada 
a leitura também não é igual. O manual de autoria do 
oficial inferior tem seu foco voltado mais para um trei-
namento direto com os soldados, inclusive porque na 
ordem hierárquica eram os alferes que trabalhavam 
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mais diretamente com os soldados. Já o manual do 
século XIX, escrito por um oficial general, se dedica 
a instruções que os demais oficiais (superiores e infe-
riores) deveriam passar para os soldados. A existên-
cia dessa diferença também pode ser referendada por 
Eckert (2004) quando afirma que prática linguística 
não é apenas o uso consensual de um sistema, pois 
uma convenção é um processo em que o indivíduo 
age sobre o outro e faz hipóteses sobre seu comporta-
mento. Dessa forma, se concretiza quantitativamente 
no plano lexical os indivíduos para os quais os auto-
res estão criando suas hipóteses e estratégias de com-
bate. Assim, essa diferença traçada dos destinatários 
das instruções corrobora para nosso entendimento do 
porquê o hiperônimo terminológico soldado apresen-
tar uma diferença significativa do século XVIII para o 
século XIX no que se refere à frequência de ocorrência.  
Desse modo, vemos como as questões desenvolvidas 
pela história da cultura escrita funcionam como fator 
extralinguístico importante para o entendimento das 
variações e mudanças sob a luz da socioterminologia 
em viés diacrônico.  

NOTAS

1 Essas informações foram obtidas ao investigar os manuscritos que 
estão na caixa da Casa Fronteira e Alorna, no Arquivo Nacional Torre 
do Tombo, em Portugal. Além disso, conseguimos referendar todas as 
informações por meio de Vicente (2000) e Almeida (1963).

2  Neste trabalho, estamos concebendo a Unidade Terminológica 
Complexa (UTC) a partir dos modelos de predicação de Simon Dik 
(1981,1983). Assim, entendemos uma UTC como “unidades formadas 
por uma base e argumentos, ou por uma predicação nuclear e seus 
satélites” (CAFÉ, 2003, p.68).

3  O decreto de 16 de Fevereiro de 1764, expedido pelo Conde de Lippe, 
reconhece o Sargento como oficial inferior e institui a competência 
que este tem para responder pelas companhias. Além disso, o mesmo 
decreto determina que eles os sargentos deveriam saber ler e escrever 
de modo correto porque “o oficial comandante poderia não o saber 
por ser fidalgo”.

4 Também conhecidos como sapadores (Idade Média) ou pontoneiros. 
As literaturas especializadas dão a essa função a origem do corpo de 
engenheiros militares. (LATINO COELHO, 1893).

5 Esta Guerra foi travada entre Portugal e a Espanha, em 1801, antes de 
eclodir a grande Guerra Peninsular.

6 Esse pacto está relacionado com a Guerra dos Sete Anos que foi 
gerada por conflitos diplomáticos entre a Inglaterra e a França, entre 
1756 e 1763. Para fins de aliança e defesa de seus territórios, tanto 
na Europa quanto no exterior, configurou-se França, Áustria, Saxônia, 
Rússia, Suécia e Espanha, de um lado, e Inglaterra, Portugal, Prússia 
e Hanôver de outro. Portugal foi excluído da aliança França-Espanha 

porque, historicamente, sempre foi aliado da Inglaterra. (SELVAGEM, 
1999)

7 Os negritos são nossos.
8  Os autores que buscamos foram Câmara Jr. (1976), Williams (2001) 

e Teyssier (2007). Em síntese, historicamente, a formação de plural 
de nomes terminados em –al não possui uma explicação única para a 
aparição de –e- ou –i-. A hipótese de que houve a queda do –l- inter-
vocálico é o único ponto pacífico nos autores supracitados. 

9 O negrito é nosso.
10  O negrito é nosso.
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A RELEVÂNCIA DE CORPORA PARA O 
ESTUDO DO PORTUGUÊS POPULAR 
BRASILEIRO: CARTAS BAIANAS DO 
SÉCULO XX

RESUMO

A constituição de corpora que apresentem produtos gráficos de escreventes pouco 
familiarizados com as normas da escrita tem sido muito importante para os estudos 
linguísticos no Brasil, pois revela indícios da variedade português popular brasi-
leiro, que surge do uso da grande parcela da população que não obteve acesso à 
educação formal e direitos básicos de cidadania. O corpus analisado neste artigo é 
do estudo de Santiago (2012) com cartas pessoais do século XX, escritas por serta-
nejos baianos de pouca escolaridade. Essa amostra contribui substancialmente para 
os estudos que almejam construir uma sócio-história do português brasileiro, por 
meio da história da cultura escrita, que reconhece a vertente popular do português, 
utilizada pela população de pouca escolaridade, e que por muito tempo foi consi-
derada um “desvio” da norma padrão.
Palavras-chave: Português popular brasileiro. Cartas baianas. Polaridade linguís-
tica brasileira. História da cultura escrita.
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THE RELEVANCE OF CORPORA FOR THE STUDY OF THE POPULAR BRAZILIAN PORTUGUESE: LETTERS FROM 
BAHIA OF THE TWENTIETH CENTURY

ABSTRACT
The constitution of corpora that presents graphical products of scribes who are unfamiliar with the norms of writing has been very 
important for the linguistic studies in Brazil, since it reveals evidence of the popular Brazilian Portuguese variety, that arises from the use 
of the great portion of the population that did not obtain access to formal education and basic rights of citizenship. The corpus analyzed 
in this article is from the study of Santiago (2012) with personal letters of the twentieth century written by Bahian “sertanejos” of little 
schooling. This sample contributes substantially to the studies that aim to build a socio-history of Brazilian Portuguese that recognizes 
the popular Portuguese side, used by the population of little schooling, which, for a long time, was considered a “deviation” from the 
standard norm.
Keywords: Brazilian popular Portuguese. Letters from Bahia. Brazilian linguistic polarity. History of written culture. 

LA RELEVANCIA DE CORPORA PARA EL ESTUDIO DEL PORTUGUÉS POPULAR BRASILEÑO: CARTAS BAIANAS 
DEL SIGLO XX

RESUMEN
La formación de corpora que presentan productos gráficos de escribas poco familiarizados con las normas de escritura ha sido muy 
importante para el estudio de la lengua en Brasil, ya que revela la evidencia de la variedad portuguesa popular brasileña, que surge del 
uso de la gran parte de la población que no tienen acceso a la educación formal y derechos básicos de ciudadanía. El corpus analizado 
en este artículo es del estudio de Santiago (2012) con cartas personales del siglo XX, escritas por sertanejos baianos de baja escolaridad. 
Esta muestra contribuye sustancialmente a los estudios que tienen como objetivo la construcción de la sociohistoria del portugués de 
Brasil, por medio de la historia de la cultura escrita, que reconoce la vertiente popular del portugués utilizado por las personas con bajo 
nivel de educación y ha sido considerado como una “desviación” de la norma estándar.
Palabras clave: portugués popular de Brasil. Cartas baianas. Polaridad lingüística brasileña. Historia de la cultura escrita.

LA PERTINENCE DE CORPORA POUR L’ÉTUDE DU PORTUGAIS POPULAIRE BRÉSILIEN: LETTRES DE BAHIA DU 
XXE SIÈCLE



 A RELEVÂNCIA DE CORPORA PARA O ESTUDO DO PORTUGUÊS POPULAR BRASILEIRO |  79

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

1 INTRODUÇÃO

Conceber a formação da língua portuguesa no 
Brasil tem sido tarefa de muitos pesquisadores. Rosa 
Virgínia Mattos e Silva, grande estudiosa da língua 
portuguesa no Brasil, aponta em sua obra Ensaios para 
uma sócio-história do português brasileiro (2004), que 
para a reconstrução de uma história do português bra-
sileiro (PB) é necessário examinar o passado linguístico 
e sócio-histórico do Brasil, considerando o contexto 
linguístico ocorrido no período colonial, em razão do 
multilinguismo generalizado. Essa situação ocorreu 
em virtude da presença da língua do português euro-
peu, das línguas gerais indígenas e do português geral 
brasileiro, sendo este, propagado pela oralidade e em 
situação imperfeita de aquisição, por meio da expres-
siva parcela da população africana e afrodescendente 
no período colonial. Essa variedade de língua é con-
siderada pela autora como antecedente histórico do 
português popular brasileiro (PPB). Entretanto, para 
a reconstrução do passado dessa variedade da língua 
portuguesa se faz necessário encontrar indícios da sua 
presença em nossa história, tarefa que se torna difícil, 
por conta da impossibilidade de acesso à oralidade de 
sincronias passadas. No entanto, um dos caminhos 
para esta investigação são os produtos gráficos de pes-
soas que não tiveram acesso aos padrões normativos 
escolares. Essas produções se tornam muito significa-
tivas para os estudos linguísticos, pois, de acordo com 
Barbosa (2006), tais documentos transmitem na escrita 
aspectos dos usos vernáculos. Sendo assim, fornecem 
vestígios do português popular brasileiro, que, con-
forme Mattos e Silva (2008, p. 23), “[...] fez-se e faz-se, 
ainda, não tanto quanto antes, é claro, na oralidade”.

Este artigo pretende analisar o valor de corpora1 
para os estudos do português popular brasileiro, espe-
cialmente através do trabalho de Santiago (2012) com 
cartas pessoais de escreventes baianos com baixo nível 
de letramento, oriundos da zona rural dos municípios 
de Riachão de Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu, loca-
lizados na região do semiárido baiano. As cartas foram 
escritas entre 1906 – 2000 com a finalidade de obter/dar 
notícias familiares, expressar saudades e pedidos. Esses 
materiais evidenciam a pouca habilidade dos remeten-

tes com a escrita em vários planos, que são embasados 
a partir dos trabalhos de Marquilhas (2000), Barbosa 
(1999) e Oliveira (2006). Portanto, visando fornecer 
bases para esta discussão, serão abordadas considera-
ções importantes acerca da formação do português bra-
sileiro, da polaridade linguística no Brasil, a relevância 
de corpora representativos do português popular brasi-
leiro e a análise da escrita de sertanejos baianos pouco 
escolarizados.  

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO

 
O português brasileiro floresceu em um ambiente 

constituído por línguas africanas, indígenas e o portu-
guês europeu. Diante disso, é notório que, para estudar 
a formação dessa língua, deve-se levar em conta aspec-
tos sócio-históricos presentes no seu desenvolvimento, 
tendo em vista os fatores que condicionaram a institui-
ção do PB que conhecemos. Conforme Mattos e Silva 
(2004), foi Serafim da Silva Neto (1950) quem primeiro 
propôs reconstruir o passado do português brasileiro, 
adotando desde a década de 1940 duas teses: a da uni-
dade e do conservadorismo do português brasileiro, 
que foram consideradas de cunho eurocêntrico ou 
“lusitanófila”, pois abordavam a vitória da língua portu-
guesa, a superioridade da língua do colonizador sobre 
as demais que aqui existiam. Para chegar a esta con-
clusão, o autor buscou traçar fatores condicionantes na 
formação do português brasileiro, evidenciando o con-
tato da língua do colonizador com as línguas dos indí-
genas e africanos, denominadas por ele de “aloglotas”.

Mattos e Silva (2004) reconhece a importância dos 
estudos de Serafim da Silva Neto, no entanto demons-
tra que, para entender a formação do PB, é necessário 
considerar fatores sócio-históricos, como: a demogra-
fia histórica do Brasil do século XVI ao XIX; a mobi-
lidade populacional dos africanos e afrodescendentes 
no Brasil colonial e pós-colonial; a escolarização ou 
sua ausência do século XVI ao XIX; e as reconfigura-
ções socioculturais, políticas e linguísticas ao longo do 
século XIX. Sobre a demografia, a autora partindo dos 
estudos de Mussa (1991), aponta que nos grupos étni-
cos e linguísticos ao longo do período colonial e pós-



80 | Elane Santos e Santos; Silvana Silva de Farias Araújo

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

-colonial, prevaleciam etnias não brancas “[...] numa 
média aproximada de 70% para as não brancas e de 
30% para a etnia branca. Ressalte-se que até meados do 
século XIX a etnia branca estava representada, quase 
exclusivamente, pelos portugueses e luso-portugueses.” 
(MATTOS E SILVA, 2004, p. 126). 

Ao abordar a mobilidade populacional dos africanos 
e afro-brasileiros, a autora salienta a partir dos trabalhos 
de Robert Conrad (1978 [1972]) e Kátia Mattoso (1990 
[1979]) que, durante os séculos XVI e XVII, essa parcela 
da população no Brasil era retida nas lavouras de cana-
-de-açúcar das capitanias litorâneas. Dos séculos XVII e 
XVIII, houve transição para os interiores paulistas e para 
o centro-oeste por conta da mineração do ouro. Nos 
séculos XVIII e XIX, houve uma retomada para o litoral, 
ocorrendo um novo impulso na produção açucareira. No 
século XIX, há concentração em locais onde se passou 
a explorar o café, como no vale do rio Parnaíba do Sul, 
áreas paulistas, no Rio de Janeiro e de Minas Gerais; no 
Maranhão para a colheita de algodão e fumo; e na Ama-
zônia com a extração de especiarias. Com isso, Mattos e 
Silva (2004) afirma que a população africana e afrodes-
cendente foi sempre a maioria que pôde mobilizar-se pelo 
interior do território. Para a autora, “[...] os africanos e 
afro-descendentes a maioria sempre nesse período, teria 
sido certamente esse segmento “sem voz” da população 
brasileira o principal difusor do português geral brasi-
leiro.” (MATTOS E SILVA, 2004, p. 130). Em relação ao 
fator escolarização, a autora aponta, partindo de Houaiss 
(1985), que no fim do século XVIII havia meros 0,5% de 
letrados no Brasil. Dessa forma, ao comparar esse fator 
com a questão demográfica, a autora evidencia o por-
quê predomina no Brasil o designado português popular 
brasileiro. Sobre as reconfigurações socioculturais, polí-
ticas e linguísticas ao longo do século XIX, Mattos e Silva 
(2004) coloca que, na segunda metade do século XVIII, a 
partir dos decretos do Marques de Pombal, a língua por-
tuguesa se torna oficial e língua da escola no Brasil e no 
século XIX, há ainda a transferência da corte para o Rio 
de Janeiro. Sendo assim, conforme a autora, ao longo do 
período colonial ocorreu um:

 
[...] multi/bilinguismo generalizado, 
principalmente entre a população africana 

e afrodescendente e a lusitana e luso-
descendente [...] No século XIX, se pode dizer 
que o multi/bilinguismo se torna localizado, 
caracterizando certas áreas brasileiras, mas já 
com outra configuração. (MATTOS E SILVA, 
2004, p. 132)

Desse modo, o panorama da formação da língua 
portuguesa no Brasil revela-se amplo, pois, como visto 
anteriormente, o português brasileiro é resultado do 
multilinguismo ocorrido através das línguas do portu-
guês europeu, indígenas e do português geral brasileiro. 
Esse processo, resultou em uma língua com diferentes 
marcas, provenientes dos fatores ocorridos ao longo do 
seu desenvolvimento. Na próxima seção serão abor-
dadas as consequências que a pluralidade linguística 
ocorrida na formação da sociedade brasileira ocasio-
nou para o português do Brasil.

3 A POLARIDADE LINGUÍSTICA BRASILEIRA: 
PORTUGUÊS CULTO VERSUS PORTUGUÊS 
POPULAR

 
A realidade linguística brasileira reflete a forma em 

que a sociedade foi estruturada. Na organização social, 
observa-se que aqueles que pertencem as classes pres-
tigiadas obtém acesso à educação de qualidade, saúde e 
uma renda altamente superior à dos que se encontram 
nas classes desprestigiadas. Consoante Lucchesi (2015, 
p. 34), “O Brasil é um dos países com maior concen-
tração de renda do planeta [...] enquanto uns poucos 
privilegiados têm acesso [...] a todos os direitos da cida-
dania [...] boa parte da população vive na pobreza”. 

No Brasil, desde a colonização portuguesa, a popu-
lação africana e indígena foi colocada à margem da 
sociedade. Os indígenas, inicialmente forçados ao tra-
balho escravo, foram em sua grande parte dizimados2, 
e os africanos trazidos à força para o território brasi-
leiro, também sofreram o processo de escravização que 
perdurou por mais de três séculos. A partir dessa rea-
lidade, Lucchesi (2006) explica que a polarização lin-
guística ocorrida no Brasil relaciona-se a esse período 
vivido pela nossa história. De acordo com o autor, a 
clivagem social estabelecida no Brasil fabrica uma cli-
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vagem linguística, que não se refere apenas ao uso da 
língua, mas a avaliação social das variantes linguísticas. 
Lucchesi (2006) afirma que, desde a colonização até a 
Proclamação da República, a elite que convivia nos cen-
tros urbanos procurava resguardar os modelos de uso 
da língua proveniente de Portugal, enquanto no inte-
rior do território os índios aculturados e os africanos 
adquiriam a língua portuguesa em condições precárias. 
Por conseguinte, essa língua adquirida em condições 
imperfeitas se tornava o modelo para os descendentes 
dessas gerações, o que provocou intensas alterações 
na gramática da língua portuguesa realizada por esta 
população vivida à margem da sociedade. Com isso, de 
acordo com o autor, se estabelece a formação das duas 
grandes vertentes do português brasileiro:

[...] a norma culta, derivada do uso linguístico 
de uma elite escolarizada, e a norma popular, 
que emerge do uso da grande maioria da 
população do país, desprovida de educação 
formal e dos demais direitos da cidadania, com 
os previsíveis reflexos na língua da pluralidade 
étnica que está na base da sociedade brasileira. 
(LUCCHESI, 2006, p. 88)

A noção de norma linguística é estabelecida por 
Lucchesi (1994, 2001, 2002, 2015) com base na con-
cepção de comunidade de fala reconhecida por Labov 
(1974), Lucchesi (2006) relata que a proposição de 
normas linguísticas diferentes numa mesma comuni-
dade de fala acontece por conta da probabilidade de 
ser encontrado no interior da comunidade, sistemas de 
avaliação social distintos sobre a variação linguística. A 
percepção de uma realidade polarizada já foi apontada 
por Serafim da Silva Neto, desde a década de 1950, con-
forme Araújo (2017), o autor buscou tratar na história 
externa o entendimento para a origem e identidade do 
português brasileiro através de fontes historiográficas 
e etnográficas, desse modo, rompendo “[...] com dis-
cussões mais motivadas por arroubos nacionalistas 
(reinantes no Brasil até a primeira metade do século 
XX) do que por considerações contextualizadas em 
torno da língua portuguesa no Brasil.” (ARAÚJO, 2017, 
p. 46). De acordo com a autora, apesar de Silva Neto 
expressar uma visão preconceituosa, que sobrepunha 

a cultura europeia das culturas indígenas e africanas, 
o autor já mencionava3 uma bipolaridade linguística 
ocorrida na história da formação da sociedade brasi-
leira. Portanto, à medida que o português era apreen-
dido como segunda língua, por indivíduos adultos, sem 
normatização4, e passado para as gerações seguintes 
através do processo de transmissão linguística irregular5 
começa-se, segundo Araújo (2017, p. 50), a polariza-
ção sociolinguística brasileira, especialmente nos cen-
tros urbanos. “De um lado, o português “modificado”, 
falado pelo extenso contingente populacional do Brasil, 
e de outro, o português idealizado pela escassa elite bra-
sileira, zeladora dos padrões linguísticos e culturais” 

Segundo Lucchesi (2015), o fim da escravidão afri-
cana, em 1888, e a inserção de milhões de imigrantes 
europeus e asiáticos no Brasil, no fim do século XIX 
e início do XX ocasionou uma redução entre as dife-
renças étnicas da polarização linguística. No entanto, os 
processos de industrialização e urbanização, iniciados 
a partir de 1930 definiram os contornos atuais da pola-
rização sociolinguística brasileira. O crescimento tar-
dio e subordinado ao capitalismo levou a propagação 
muito restrita ou precária da norma culta (variedade 
da língua socialmente valorizada). Quanto à norma 
popular, o ambiente de miséria das grandes cidades 
e os migrantes rurais resguardam, em grande parte, a 
linguagem e a cultura do campo, ao mesmo tempo em 
que sofrem a influência cultural e linguística dos meios 
de comunicação de massa que prestigiam a variedade 
culta, falada pelos “bem-educados”. Enquanto isso, a 
variedade linguística utilizada pelos membros dos seg-
mentos inferiores da sociedade é estigmatizada e con-
siderada como um “desvio” da forma padrão. Desse 
modo, Lucchesi (2015) aponta existir uma oposição 
entre norma linguística culta (português culto brasi-
leiro) e norma linguística popular ou vernácula (por-
tuguês popular brasileiro) no complexo diassistema do 
português do Brasil.

Mattos e Silva (2004) relata que, com o avanço 
dos estudos na área da linguística e a implementação 
de estudos de historiadores, antropólogos e sociólogos, 
não é cabível a aceitação de afirmações tradicionais 
como variante padrão e língua ideologicamente pres-
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tigiada. A autora salienta que “[...] a sociolinguística 
sobre o português vem demonstrando, sendo, certa-
mente a característica mais investigada a concordância 
variável de número, verbo-nominal e nominal” (MAT-
TOS E SILVA, 2004, p. 107). E para se fazer a reconstru-
ção da história do português popular brasileiro, Mattos 
e Silva (2008) retrata a relevância de se pesquisar no 
território brasileiro as variedades do português, prin-
cipalmente de pessoas não escolarizadas, nas inúmeras 
áreas rurais brasileiras. Por esta razão, veremos adiante 
que os produtos gráficos de escreventes não escolari-
zados são extremamente importantes para os estudos 
no âmbito da linguística histórica, pois retratam fontes 
para a reconstrução da sócio-história da variedade por-
tuguês popular brasileiro. 

4 A RELEVÂNCIA DE ESTUDOS COM CORPORA 
REPRESENTATIVOS DO PORTUGUÊS POPULAR 
BRASILEIRO

Mattos e Silva (2008) sugere pautas de pesquisas 
para a história do português culto e popular. A autora 
ressalta que, olhando o passado através do presente e 
considerando que o português brasileiro é heterogêneo, 
plural e polarizado, faz-se necessário admitir vias dis-
tintas de investigação para a reconstrução do passado 
do português brasileiro culto e do português brasileiro 
popular ou vernáculo.

Sobre o PPB, a autora argumenta que esse, se fez 
e se faz na oralidade e, por esta razão, o percurso de 
reconstrução do seu passado é diferente da reconstru-
ção do passado do português brasileiro culto, que se 
constitui numa tradição escrita. A autora aborda que 
o português geral brasileiro, antecedente histórico do 
português popular brasileiro, formado na oralidade 
tem de ter a investigação do seu percurso histórico feita 
através de uma metodologia denominada pela autora 
de arqueológica, na qual se utiliza inúmeras evidências 
validadas pelas teorias do contato linguístico e da histó-
ria social do Brasil, para se chegar a definições eloquen-
tes. Sendo este processo semelhante, mutatis mutandis 
e modus in rebus, conforme a autora, ao ocorrido com a 
reconstrução do “latim vulgar”. Logo, a pesquisa verti-
cal das variantes populares do PB não deve se restringir 

apenas as urbanas, mas sim também as variantes rurais 
de todo o Brasil, interligando os usos do presente com o 
passado das comunidades rurais. Desta forma, pode-se 
transcender os estudos que apresentam “influências” 
africanas e indígenas na língua portuguesa do Brasil. 
Mattos e Silva (2008) ainda declara que é necessário se 
analisar o contexto socioeconômico brasileiro, pois a 
história demonstra que a língua predominante social-
mente foi adquirida pela população de origem familiar 
não europeia, através da oralidade e sem a normativi-
zação da escola, originando formas que configuram o 
português popular brasileiro. 

Para o estudo de formas que representam o PPB, 
Barbosa (2006) aponta que são importantes os docu-
mentos que apresentam uma escrita aproximada do 
vernáculo:

[...] chamamos escrita cotidiana, aquela 
menos opaca a aspectos da oralidade. Para 
irmos além das sensações, um dos caminhos 
de verificação empírica é tentar encontrar 
dados que façam recuar no tempo, em 
fenômenos variáveis, o registro escrito de 
variantes comuns, hoje, na oralidade. Outro 
caminho de confirmação desse caráter menos 
artificial pode ser tentar identificar estratégias 
de fragmentação vinculadas à oralidade³. 
(BARBOSA, 2006, p.25)

Com isso, a relevância de tais documentos é muito 
significativa e agrega interesses sobre a investigação 
desses materiais no âmbito da linguística histórica e da 
filologia. Reconstruir o passado do PPB, constituído 
na oralidade, passa a ser um trabalho difícil, mas não 
impossível, tornando-se um dos critérios do projeto 
Para a História do Português Brasileiro6, uma vez que 
os documentos deixados por aqueles que utilizavam 
a variedade não culta da língua, revelam indícios de 
como tal variedade era instituída e proporciona con-
dições para desvelarmos vozes que, em geral, foram 
silenciadas na história. Sendo assim, Barbosa (2006) 
aponta que as pesquisas com corpora representativos da 
língua portuguesa no Brasil nos séculos XVIII, XIX e 
XX avançaram nos últimos anos. No entanto, conforme 
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o autor, dentre as dificuldades de se construir corpora 
de sincronias passadas destacam-se as seguintes: reco-
nhecer se realmente são autógrafos; a naturalidade dos 
escreventes; a tradição discursiva a qual recorreram; o 
controle do sexo dos escreventes; grande quantidade de 
volume dos documentos, para estudo diacrônico; edi-
ção de textos de diferentes partes do Brasil de acordo 
com os mesmos critérios; confrontar textos impressos 
a manuscritos; trabalhar com tipologias diferenciadas 
e controle de elementos de um escrita cotidiana. O 
autor enfatiza que, dentre os critérios selecionados, os 
que denotam a propriedade da escrita de determinado 
grupo social de certa época, escrita cotidiana por exem-
plo, são muito valorosos, pois, a escrita cotidiana é o 
mais próximo que a modalidade escrita apresenta da 
oralidade e nos leva a perceber as práticas linguísticas 
recorrentes da norma geral vernácula.

Ainda assim, Barbosa (2006) indica que a difi-
culdade de reconhecer os padrões da cultura escrita 
de cada época alarga a oposição entre saber o que 
era comum na fala do escrevente e o que ele colocava 
no papel. Por isso, o autor recomenda estratégias que 
visam atenuar esta questão: “1) reunir, quando possível, 
informações sobre o perfil sócio-cultural de cada autor 
[...] 2) examinar gramáticas e manuais de cada período 
[...] 3) identificar redatores inábeis ou pouco hábeis por 
meio de marcas paleográficas e supragráficas” (BAR-
BOSA, 2006, p. 28). Sobre a terceira estratégia, espe-
ra-se encontrar nos produtos gráficos de escreventes 
inábeis ou pouco hábeis um maior índice de marcas da 
oralidade na sua grafia. Sobre a identificação e as pes-
quisas que utilizaram a escrita de redatores com baixo 
nível de letramento serão abordadas na seção a seguir.

4.1 A escrita de “mãos inábeis” do semiárido 
baiano

De acordo com Barbosa (2006) as mãos iná-
beis estão relacionadas ao treinamento da escrita. No 
período colonial, por exemplo, podia-se concernir 
um inábil ou analfabeto como conhecedor dos textos 
modelos, incorporado a alta sociedade por exercer car-
gos notórios e com isso, ser considerado pelos seus con-
temporâneos como culto, que entretanto não dominava 

o método da escrita. O trabalho de Santiago (2012) 
revela cartas inéditas de escreventes inábeis, redatores 
estacionados em fase inicial de aquisição da escrita, do 
interior do estado da Bahia. As missivas foram editadas 
pela autora e apresentam 91 cartas7 pessoais, escritas 
entre 1906-2000, por 43 sertanejos, de pouca escola-
ridade, provenientes da zona rural dos municípios de 
Riachão de Jacuípe, Conceição do Coité e Ichu, locali-
zados na região do semiárido baiano. O perfil biográ-
fico dos escreventes foi levantado pela autora, através 
de entrevistas com os destinatários, alguns remetentes, 
e seus familiares, consulta a documentos pessoais de 
alguns remetentes e de informações relevantes encon-
tradas nas cartas. Os escreventes em sua totalidade 
fazem parte do mesmo contexto sociocultural, são 23 
mulheres e 20 homens. As cartas foram trocadas entre 
familiares, compadres, namorados e amigos, principal-
mente para expressar saudades, obter notícias familia-
res e fazer pedidos.

Santiago utiliza a expressão “mãos inábeis”, empre-
gada no trabalho de Marquilhas (2000) com arquivos 
da Inquisição, do século XVII, que aplica critérios da 
paleografia italiana para análise da escrita de “[...] auto-
res materiais de um texto enquanto falantes estaciona-
dos em fase incipiente de aquisição da escrita, recorre 
à expressão <<scripteurs maladroits>> [...] doravante a 
tradução <<mãos inábeis>>” (MARQUILHAS, 2000, p. 
235). Sendo assim, Marquilhas (2000) sugere que, para 
se reconhecer as produções gráficas de mãos inábeis é 
necessário observar a sua aparência física, formada pela 
caligrafia e as particularidades do suporte, e elenca os 
seguintes parâmetros: ausência de cursus (desenho autô-
nomo de cada caráter em razão da falta de agilidade); 
uso de módulo grande (dificuldade em colocar as letras 
num módulo pequeno); ausência de regramento ideal 
(incapacidade de respeitar um pautado mental); traçado 
inseguro, aparência desenquadrada das letras, rigidez 
e falta de leveza do conjunto (o reconhecimento destas 
características é muito subjetivo necessita-se de con-
traste com textos habilmente executados); irregularidade 
da empaginação (não há proporção entre as margens); 
letras monolíticas (diz respeito à falta de cursividade e 
com o desenho autônomo dos caracteres). Estes parâ-
metros, conforme a autora, não necessariamente são 
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cumulativos ou equilibrados, e acrescenta ainda, para 
análise, a aquisição da escrita segmental, sendo esta 
definida como: “A aquisição da escrita alfabética exige 
assim, junto dos iniciados, a emergência, que lhes per-
mite segmentar as unidades da língua em consoantes e 
vogais.” (MARQUILHAS, 2000, p. 242), e os fenômenos 
de mudança fonética e fonológica.

Santiago (2012) baseia o seu estudo nos critérios 
desenvolvidos por Marquilhas (2000) citados ante-
riormente; Barbosa (1999) com as cartas de comércio 
do século XVIII, de escreventes pouco hábeis no Bra-
sil colonial; e por Oliveira (2006), com as atas de uma 
irmandade negra da Bahia no século XIX. De acordo 
com Lacerda, Carneiro e Santiago (2016), a união de 
características encontradas nas cartas revela que os 
escreventes não são muito familiarizados com a escrita 
e por esta questão denotam indícios da variedade por-
tuguês popular. Visto que, o distanciamento das normas 
gramaticais e ortográficas demonstra que os escreven-
tes tiveram pouco contato com os padrões normativos 
escolares. Desse modo, a falta de habilidade na escrita 
apresenta marcas em diversos planos, Santiago (2012) 
utiliza no seu estudo os seguintes:

a) aspectos supragráficos e paleográficos, como 
ausência de cursus, módulo grande, ausên-
cia de regramento, traçado inseguro e letras 
com aparência desenquadrada; b) segmenta-

ção gráfica, em dados de hipossegmentação e 
hipersegmentação; c) aspectos relacionados à 
escriptualidade, como grafia de sílabas com-
plexas, representação da nasalidade e represen-
tação de dígrafos; d) escrita fonética, como os 
casos de elevação de vogais médias (em posi-
ção pretônica, postônica e em monossílabos), 
abaixamento de vogais altas, anteriorização, e 
posteriorização de vogais, redução de diton-
gos, ditongação, nasalização, palatalização, 
rotacismo, lambdacismo, prótese, paragoge, 
aférese, síncope, apócope e metátese; e) repe-
tição lexical. (LACERDA, CARNEIRO e SAN-
TIAGO, 2016, p. 139)

A figura 01, ilustra os aspectos paleográficos apli-
cados no trabalho de Santiago (2012):

De acordo com Santiago (2012), a especificação 
dos documentos a partir dos aspectos indicados que 
se relacionam com a escrita e a aparência física dos 
textos, evidenciam sinais produzidos por aqueles que 
se encontram em fase inicial de aquisição da escrita, 
inclusive alguns dos aspectos empregados correspon-
dem aos utilizados para a análise de textos infantis. 
No entanto, para uma investigação mais precisa sobre 
as marcas de inabilidade presentes nos textos, a autora 
explora outros planos8 como o da grafação e da escrip-
tualidade (aspectos de aquisição da escrita). 

Fonte – Trecho de carta extraída do estudo de Santiago (2012, p. 184).

Figura 01 – Critérios paleográficos utilizados na análise de Santiago.
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Assim sendo, localizar documentos que sejam 
mais próximos de uma escrita cotidiana, produzida 
por aqueles que não possuem uma maior habilidade 
das práticas de escrita, não é fácil, e isso pode ser visto 
através da produção de pesquisas na esfera do portu-
guês culto em relação ao português popular brasileiro. 
Por esta razão, a construção de corpora que apresen-
tem dados representativos do português popular é de 
essencial importância para a recomposição de aspectos 
sócio-históricos e linguísticos dessa vertente. Poucos 
trabalhos apresentam documentos onde a escrita se 
aproxima do vernáculo. No Brasil, destacam-se os estu-
dos de Oliveira (2006), com uma documentação consti-
tuída por atas escritas por africanos e afrodescendentes, 
na Bahia do século XIX; Barbosa (1999), com as cartas 
de comércio trocadas entre mercadores das colônias 
europeias no século XVIII que apresentam reflexos de 
marcas de oralidade na escrita; Carneiro (2005), com 
cartas do período de 1808-1904, de escreventes cultos e 
não cultos ou semicultos, sendo estes, pertencentes ao 
interior do território baiano; Lobo (2001), que trabalha 
com cartas pessoais escritas por remetentes de origem 
portuguesa e brasileira no século XIX, que fornecem 
indícios da variedade português popular. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tratou sobre a importância de corpora 
para o estudo do português popular brasileiro, através 
de referencial teórico sobre o tema, e da análise do cor-
pus de Santiago (2012) que demonstra características 
da escrita de redatores semialfabetizados. Verificou-se 
que, de acordo com Mattos e Silva (2004), contribuíram 
para o multilinguismo generalizado ocorrido no Brasil 
colonial, o contato entre as línguas indígenas, africanas 
e o português europeu. Esse multilinguismo, junta-
mente com a segregação social sofrida, principalmente, 
pelos africanos e afrodescendentes, maioria da popula-
ção desse período, gerou uma clivagem linguística que 
perpetuou para as gerações seguintes uma variedade de 
língua adquirida em condições imperfeitas. O que deu 
início a uma forte diferenciação linguística, ocorrida 
entre a língua utilizada nos centros urbanos, daquela 
falada pela maioria da população sem acesso aos direi-
tos básicos. 

No intuito de reconhecer as variantes utilizadas 
pela população das classes desprestigiadas socialmente, 
Mattos e Silva (2004) reconhece o português geral bra-
sileiro, constituído na oralidade, como antecedente 
histórico do português popular brasileiro. Diante 
disso, a autora salienta a importância de se recons-
truir os aspectos sócio-históricos dessa variedade que, 
por muito tempo foi considerada uma “degradação” 
da norma culta ou padrão. Com isso, torna-se essen-
cial trabalhar com documentos que retratem a “voz” 
daqueles que foram lançados à margem dos interesses 
da sociedade. Todavia, como não é possível ter acesso 
a fala dos habitantes de épocas passadas, só resta o tra-
balho com documentos que possam retratar indícios da 
oralidade na escrita, desse modo, corpora constituídos 
por mãos inábeis são muito importantes para recons-
trução e valorização da variedade português popular 
do Brasil, um dos principais objetivos dos pesquisado-
res vinculados ao Projeto Para a História do Português 
Brasileiro, dentre outros. 

NOTAS

1  Plural de corpus – conjunto de documentos utilizados para análise 
linguística.

2  Sobre isso, conferir o estudo de Mussa (1991), o autor retrata a demo-
grafia estabelecida no território brasileiro dos séculos XVI ao XIX.

3  Sobre a visão de Serafim da Silva Neto conferir a obra Introdução ao 
estudo da língua portuguêsa no Brasil (1950).

4 Acesso a escolarização, aos fundamentos adotados pela norma 
padrão. Lucchesi (2015, p. 177) aponta que a normatização linguística, 
principalmente no Brasil, se trata de “[...] um poderoso instrumento 
de dominação ideológica e de discriminação de classe, além de obvia-
mente ser fortemente definida em função do status social dos usuários 
da língua.”. 

5  Neste processo, há situações de contato maciço, radical e abrupto que 
levam a formação, em um curto período, de uma língua nova, sendo 
esta distinta, na estrutura gramatical, das outras que contribuíram 
para a sua formação. Conforme Lucchesi (2015, p. 95), “A formula-
ção do conceito de transmissão linguística irregular tem por objetivo 
estender o escopo das mudanças que afetam a estrutura gramatical da 
língua em situação de contato massivo, para além da pidginização e da 
crioulização típicas.”. 

6  Conforme Mattos e Silva (2008), o projeto Para a História do Portu-
guês Brasileiro (PHPB) caminha na direção da reconstrução e escrita 
de uma história do português brasileiro. De acordo com Barbosa 
(2008, p. 183), o PHPB, desde 1997, “[...] articula equipes de pesquisa-
dores de várias universidades no Brasil sob quatro perspectivas prin-
cipais: lingüística de corpus, história social do português brasileiro, 
sintaxe funcional e gerativa e ainda estudos lexicais.” 

7  Esta amostra pertence ao acervo Cartas de Sisal: Riachão do Jacuípe, 
Conceição do Coité e Ichu, que faz parte do banco de dados do projeto 



86 | Elane Santos e Santos; Silvana Silva de Farias Araújo

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS) 
(Fapesb 5566/2010 - Consepe 202/2010) coordenado pelas Professo-
ras Dras. Zenaide de Oliveira Novais Carneiro e Mariana Fagundes de 
Oliveira Lacerda na Universidade Estadual de Feira de Santana.

8  Conferir a pesquisa de Santiago (2012) Um estudo do português popu-
lar brasileiro em cartas pessoais de “mãos cândidas” do sertão baiano.
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A CIRCULAÇÃO DE LIVROS VOLTADOS 
PARA A ALFABETIZAÇÃO NO SUL NO 
MATO GROSSO1

RESUMO

Neste estudo, analisa-se a circulação de livros didáticos de alfabetização, também 
denominados de cartilhas, na escola primária da região conhecida como Colô-
nia Agrícola Nacional de Dourados, localizada no extremo sul do estado de Mato 
Grosso, entre as décadas de 1950 e 1980. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qua-
litativa de base documental, na qual foram examinados documentos da 6ª Dele-
gacia de Ensino Primário de Dourados e alguns livros destinados ao ensino das 
primeiras letras oriundos do acervo pessoal de professores que trabalhavam na 
região na época. A partir dos documentos investigados, buscou-se compreender a 
circulação de cartilhas localizadas nesta região do estado. Os resultados alcançados 
indicam que a circulação destes artefatos nesta região ora se assemelhava, ora se 
diferenciava das demais regiões do estado devido à influência do Governo Federal, 
que repercutia na educação, na cultura e no desenvolvimento local. 

Palavras-chave: História da alfabetização; Circulação de cartilhas; Livros didáticos 
de alfabetização.
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THE CIRCULATION OF BOOKS FOR LITERACY IN THE SOUTH OF MATO GROSSO

ABSTRACT
This study analyzes the circulation of literacy textbooks, also called primers, in the primary school of the region known as the National 
Agricultural Colony of Dourados, located in the extreme south of the state of Mato Grosso, between the 1950s and 1980s. For that, a 
qualitative research of documentary base was carried out, in which documents of the 6th Delegacy of Primary Education of Doura-
dos  were examined and some books destined to the teaching of the first letters coming from the personal collection of teachers who 
worked in the region at the time. From the investigated documents, we sought to understand the circulation of primers located in this 
region of the state. The results indicate that the circulation of these artifacts in this region sometimes were similar, sometimes were 
different from the other regions of the state, due to the influence of the Federal Government, which had repercussions on education, 
culture and local development. 
Key words: History of literacy; Circulation of primers; Literacy textbooks.

LA CIRCULACIÓN DE LIBROS DIRECCIONADOS HACIA LA ALFABETIZACIÓN EN EL SUR DEL MATO GROSSO

RESUMEN
En este estudio, se analiza la circulación de libros didácticos de alfabetización, también denominados cartillas, en la escuela primaria 
de la región conocida como Colonia Agrícola Nacional de Dourados, ubicada en el extremo sur del estado de Mato Grosso, entre las 
décadas de 1950 y 1980. Para eso, se realizó una investigación cualitativa de base documental, en la que se examinaron documentos de 
la 6ª Delegación de Enseñanza Primaria de Dourados y algunos libros destinados a la enseñanza de las primeras letras provenientes del 
acervo personal de profesores que trabajaban en la región en la época. A partir de los documentos investigados, se buscó comprender 
la circulación de cartillas ubicadas en esta región del estado. Los resultados alcanzados indican que la circulación de estos artefactos en 
esta región a veces se asemejaba y a veces se diferenciaba de las demás regiones del estado debido a la influencia del Gobierno Federal, 
que repercutía en la educación, en la cultura y en el desarrollo local.
Palabras clave: Historia de la alfabetización; Circulación de cartillas; Libros didácticos de alfabetización

LA CIRCULATION DE LIVRES POUR L’ALPHABÉTISATION DANS LE SUD DE MATO GROSSO

RÉSUMÉ
Dans cette étude, il est analysée la circulation des manuels d’alphabétisation, également appelés livrets, dans l’école primaire de la région 
connue sous le nom de « Colônia Agrícola Nacional de Dourados », située dans l’extrême sud de l’État du Mato Grosso, entre les années 
1950 et 1980. A cette fin, une recherche qualitative a été réalisée sur une base documentaire, dans laquelle des documents de la 6e Cité 
de l’Enseignement Primaire à Dourados et quelques livres destinés à l’enseignement des premières lettres de la collection personnelle 
d’enseignants qui travaillaient dans la région ont été examinés. À partir des ces documents étudiés, nous avons cherché à comprendre la 
circulation des ces livrets situées dans cette région de l’État. Les résultats indiquent que la circulation de ces artefacts dans cette région 
ressemblait maintenant, parfois différente des autres régions de l’État, à l’influence du gouvernement fédéral, qui avait des répercussions 
sur l’éducation, la culture et le développement local.
Palavras-chave: Histoire de l’alphabétisation; La circulation des livrets; Manuels d’alphabétisation.
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INTRODUÇÃO

Durante muito tempo o livro didático foi tido 
pelos pesquisadores da área da educação e da história 
como um artefato de segunda categoria. Poucos eram 
os que lançavam seu olhar sobre ele. Devido ao seu 
caráter instrumental, a sua perenidade e sua modéstia 
em relação ao livro em geral este objeto apenas recen-
temente ganha destaque no cenário das pesquisas no 
Brasil (PUELLES BENÍTEZ, 2000).

Moreira (2014), Batista e Rojo (2008) e Silva 
(2012) apontam para os poucos estudos que tem como 
foco os impressos escolares e os livros didáticos desti-
nados à alfabetização. Moreira (2014), ao analisar um 
período que vai de 1957 a 2013, salienta que as pesqui-
sas que tem os impressos didáticos como elementos de 
análise começaram a ganhar espaço na historiografia 
educacional somente na década de 1990, sendo escas-
sas as produções na área. Batista e Rojo (2008), ao rea-
lizarem um estudo sobre o Estado do Conhecimento 
que abrange o período de 1975 e 2003 com o tema livro 
didático, também alertam para a pouca produção envol-
vendo a temática. Silva (2012) ao tomar como referên-
cia o estudo feito por Batista e Rojo (2008), somente 
ampliando o espaço temporal para 2010, percebe que os 
livros e cartilhas escolares ganham um pouco mais de 
destaque no cenário da pesquisa, mas as investigações 
sobre  o assunto ainda são incipientes. Soares e Maciel 
(2000) em estudo feito sobre o tema localizou apenas 6 
trabalho que abordavam a temática cartilhas/livros de 
alfabetização ao longo de 40 anos (1961-2001).

 O direcionamento de foco para este material se 
deve, entre outros fatores, ao desenvolvimento de estu-
dos dentro do campo teórico da Nova História. Esta 
perspectiva teórica percebe o livro como um instru-
mento da cultura escolar que carrega consigo a história 
e os discursos que marcaram cada fase por que passou 
o ensino em nosso país, sendo artefato importante para 
o desenvolvimento de pesquisas, uma vez que muitas 
vezes o período estudado tem poucas fontes armaze-
nadas e a história oral torna-se um recurso inexistente.

 De acordo com Soares (1996, p. 85),

[...] o livro didático instituiu-se, historicamente, 
bem antes [do] estabelecimento de programas 
e currículos mínimos como instrumento para 
assegurar a aquisição de saberes escolares, isto 
é, daqueles saberes e competências julgados 
indispensáveis à inserção das novas gerações 
na sociedade, aqueles saberes que a ninguém 
é permitido ignorar. 

 Diante da riqueza de elementos que compõe este 
material que envolve todo um circuito de produção, 
circulação e consumo (Darton, 1990) e das várias vozes 
presentes entre a produção e a recepção do mesmo, 
neste artigo o livro didático analisado será o desen-
volvido para o ensino das primeiras letras, também 
denominados de cartilhas e livros de leitura. O obje-
tivo deste estudo será a identificação de títulos didáti-
cos que circularam no extremo sul do estado do Mato 
Grosso entre os anos de 1950 e 1980. Para a obtenção 
dos resultados foi desenvolvida uma pesquisa qualita-
tiva, de cunho documental, baseados nos princípios da 
Nova História. Os documentos analisados são oriundos 
do Centro de Documentação Regional da Universidade 
Federal da Grande Dourados (CDR/UFGD), onde se 
encontram documentos da 6ª Delegacia de Ensino Pri-
mário de Dourados, além de alguns livros destinado ao 
ensino das primeiras letras localizados em acervos pes-
soais de professores que trabalharam na região durante 
o período analisado.

Este artigo, além desta seção que trata dos aspec-
tos introdutórios da pesquisa apresentará outras três 
subdivisões. A primeira fará uma análise dos aspectos 
que tratam do espaço e do tempo em que circularam os 
livros identificados; a seção seguinte apresenta os livros 
localizados nesta investigação, bem como a análise dos 
resultados encontrados e, para encerrar, serão apresen-
tadas as conclusões a partir do que foi coletado.

 
PECULIARIDADES LOCAIS E SUA INFLUÊNCIA 
SOBRE AS CARTILHAS

O recorte espacial tomado como referência para 
o desenvolvimento deste estudo pertence à região que 
hoje compreende os municípios de Dourados, Fátima 
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do Sul, Vicentina, Jateí, Douradina, Glória de Doura-
dos e Deodápolis. Estas cidades ficam localizadas no 
sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul, criado a par-
tir de 1977, pela Lei Complementar nº 31. No período 
temporal que compreende este trabalho a região ficava 
localizada ao sul do estado do Mato Grosso, uma vez 
que o desmembramento dos estados ocorreu somente 
no final  dos anos 70.  

Esta região, conhecida hoje como Grande Doura-
dos, foi alvo do projeto desenvolvimentista e de colo-
nização do Estado Novo, do então Presidente Getúlio 
Vargas, conhecido por Marcha para o Oeste, que criou 
na região a Colônia Agrícola Nacional de Dourados 
(CAND). Esta foi instituída em 1943 pelo decreto-lei 
nº 5.941, de 28 de outubro, teve sua real implantação 
em 20 de julho de 1948, quando ocorreu a demarca-
ção de suas terras pelo governo federal do presidente 
Eurico Gaspar Dutra,  por meio do decreto-lei nº 87 
(PONCIANO, 2006). 

Um dos objetivos do governo com a criação da 
CAND era o desenvolvimento econômico do país, a 
ocupação das terras com pouca densidade demográfica 
e a consolidação da identidade e do território brasileiro, 
uma vez que o Mato Grosso fazia divisa com outros 
dois países e existia uma concentração de propriedades 
em nome de grupos estrangeiros (MOREIRA, 2014). 

Desde sua criação a Colônia começou a receber 
migrantes de todos os estados brasileiros, principal-
mente das regiões nordeste e sul do Brasil e de países 
asiáticos, do Paraguai e do Japão, todos atraídos pelas 
campanhas promovidas pelo governo federal direcio-
nadas aos trabalhadores rurais interessados nas terras 
que seriam doadas. 

De acordo com Menezes (2011) foi no segundo 
governo de Getúlio Vargas, na década de 1950, que as 
migrações chegaram ao seu apogeu, proporcionando, 
para a região expansão demográfica e transformações 
econômicas, políticas, culturais, sociais e educacio-
nais, interrompendo o monopólio da Companhia Mate 
Laranjeira responsável por todo o desenvolvimento da 
região até a criação da CAND. 

Esta onda desenvolvimentista foi a responsável 
pela criação das primeiras escolas urbanas e a expan-
são das escolas rurais, uma vez que o governo federal 
passou a auxiliar o governo estadual no custeio finan-
ceiro das classes de ensino primário. Até a criação da 
CAND a educação na região ficava a cargo da família, 
da iniciativa privada e acontecia, principalmente, nas 
fazendas da região, ou na própria casa de professores e 
alunos. Só depois passou a ser uma iniciativa do poder 
público que destinava poucos recursos para a aquisição 
de materiais didáticos e para a manutenção das escolas 
(IRALA et al, 2014). 

A ampliação da rede pública de ensino ocorreu em 
1946 com a implantação do Decreto Municipal nº 70, 
que estabelecia que todos os filhos de colonos residen-
tes na CAND deveriam ter acesso à instrução primária 
gratuita, sendo obrigatória a frequência; em caso de 
descumprimento do estabelecido haveria o pagamento 
de uma multa de Cr$ 100,00 para os pais, além do com-
parecimento obrigatória à autoridade policial. (GRESS-
LER; SWENSSON, 1988).

Por volta dos anos 70 ocorre a emancipação de 
vários municípios que pertenciam a Colônia o que faz 
com que a população e o território correspondente a 
Dourados passe por uma redução. 

A CIRCULAÇÃO DOS LIVROS DE 
ALFABETIZAÇÃO NA COLÔNIA AGRÍCOLA 
NACIONAL DE DOURADOS

Para estabelecer um parâmetro de comparação 
entre os livros que circulavam no então estado do Mato 
Grosso e na Colônia Agrícola Nacional de Dourados 
tomou-se como referência um estudo desenvolvido por 
Amâncio e Cardoso (2006) que trata da produção e cir-
culação das cartilhas e dos primeiros livros de leitura 
no estado desde o período colonial até o ano 2000.

As pesquisadoras, vinculadas ao Grupo de Pesquisa 
Alfabetização e Letramento (ALFALE), organizado no 
interior do Núcleo de Pesquisas em Educação (NUPED) 
da Universidade Federal do Mato Grosso, desenvolve-
ram um trabalho de referência sobre o tema no estado. 
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Como foi dito acima, o estudo das autoras serviu 
como parâmetro de comparação, pois a partir dele foi 
possível perceber quais os materiais que circularam no 
estado e chegaram até a CAND e os materiais que tive-
ram circulação restrita na região.

Com pesquisas em Regulamentos de Instrução 
Pública, Relatórios de inspetores, professores, diretores e 
orientadores de ensino, Livros de Almoxarifado da Ins-
trução Pública, Livros de Atas do Conselho Superior da 
Instrução Pública, Livros de entrada e saída de material 
didático, Livro de registros escolares, Diários de classe, 
Caderno de normalistas, Provas de concurso público de 
professores, Propostas de Alfabetização (projetos ofici-
nas) e entrevistas com docentes que lecionavam na época, 
Amâncio e Cardoso (2006) localizaram os seguintes títu-
los de cartilhas e primeiro livro de leitura no período de 
1950 à 1980: Cartilha do Povo, 1º Livro Terra Brasileira, 
Cartas ABC, Cartilha Caminho Suave, Vamos Estudar?, 
Cartilha Sodré, Cartilha do Tatu, Cartilha Saber, Livro 
Barquinho Amarelo, Método Misto e História Minha Abe-
lhinha, Tempo de Escola, Nossa Terra Nossa Gente, Ada 
e Edu, Davi, meu amiguinho, Pipoca, Alegria de Saber, 
Cartilha Porta de Papel, Cartilha da Mônica, Brincando 
com as Palavras, Cartilha todas as Letras, Eu gosto de ler e 
escrever corretamente, Brincando com as letrinhas, Crian-
ças do Nosso Brasil e Cartilha Corações de Crianças.  

Na investigação realizada na região que pertencia a 
Colônia Agrícola Nacional de Dourados nos documen-
tos da 6ª Delegacia de Ensino Primário de Dourados 
em Cartas de agradecimento, Solicitação de materiais, 
Comunicado de recebimento de materiais e Circular 
sobre as cartilhas que deveriam ser adotadas na região, 
e em cartilhas e livros de leitura localizados no acervo 
de professores que ministraram aulas na região durante 
o período, foram localizados os seguintes títulos entre 
1950 e 1980: Cartas ABC, Cartilha Caminho Suave, 
Vamos Estudar?, Cartilha Sodré, Cartilha do Tatu, Car-
tilha Saber, Livro Barquinho Amarelo, Método Misto e 
História Minha Abelhinha, Pipoca, Alegria de Saber, 
Cartilha Porta de Papel, Cartilha da Mônica, Cartilha 
Corações de Crianças, Alegria de Ler, Siga aprendendo – 
cartilha, Leitura é comigo – 1º livro, Vamos Sorrir – car-
tilha, Vamos Sorrir  - I livro de leitura e Cartilha ABC.

Comparando as duas listas são observadas seme-
lhanças e diferenças. Os livros que circularam em todo 
o estado incluindo a região da Colônia Agrícola Nacio-
nal de Dourados são: Cartas ABC, Cartilha Caminho 
Suave, Vamos Estudar?, Cartilha Sodré, Cartilha do 
Tatu, Cartilha Saber, Livro Barquinho Amarelo, Método 
Misto e História Minha Abelhinha, Pipoca, Alegria de 
Saber, Cartilha Porta de Papel, Cartilha da Mônica e 
Cartilha Corações de Crianças.

Os resultados desta lista tem uma justificativa 
plausível, uma vez que a região da Colônia Agrícola 
pertencia ao estado de Mato Grosso, sendo esperado 
que os materiais que circulavam no estado estivessem 
presentes nas escolas da região, uma vez que seguiam 
as suas diretrizes e recomendações.

Entre os livros que circularam no estado do Mato 
Grosso, localizados por Amâncio e Cardoso (2006), e 
que não foram localizados entre os presentes na CAND 
estão: Cartilha do Povo, 1º Livro Terra Brasileira, Tempo 
de Escola, Nossa Terra Nossa Gente, Ada e Edu, Davi, 
meu amiguinho, Brincando com as Palavras, Cartilha 
todas as Letras, Eu gosto de ler e escrever corretamente, 
Brincando com as letrinhas e Crianças do Nosso Brasil.

É possível que estes livros de leitura e cartilhas 
não tenham chegado até a região estudada devido ao 
tamanho do estado do Mato Grosso na época. Como a 
região de Dourados ficava localizada no extremo sul do 
estado, a 930 quilômetros da capital Cuiabá e as condi-
ções de estrada e transporte na época eram precárias 
é provável que algumas cartilhas tenham circulado 
em regiões específicas do estado por motivos variados 
como: proximidade da capital ou de estados vizinhos, 
rotas migratórias, entre outros fatores.

Os livros que circularam exclusivamente na Colô-
nia Agrícola Nacional de Dourados são: Alegria de Ler,  
Siga aprendendo – cartilha, Leitura é comigo – 1º livro, 
Vamos Sorrir – cartilha, Vamos Sorrir  - I livro de leitura 
e Cartilha ABC.

Analisando cada um dos exemplares que tiveram 
circulação restrita na região foi possível identificar que 
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se tratam de materiais produzidos em convênio com o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC – assim deno-
minado na época, hoje Ministério da Educação). Estes 
livros e cartilhas chegaram até a CAND devido a incen-
tivos do governo federal que, além de distribuir terras 
aos migrantes, torna obrigatória a escolarização entre 
os filhos dos colonos e como consequência investe na 
criação e aparelhamento das escolas. Ao contrário das 
primeiras hipóteses levantadas, de que as questões geo-
gráficas ou migratórias teriam intervido na circulação 
de livros na região, ao que parece foram as iniciativas 
do governo federal brasileiro que determinaram as dis-
paridades que marcaram a circulação destes impressos 
escolares.

CONCLUSÃO

Estudar os livros escolares de leitura e de ensino 
das primeiras letras nos permite recontar a história do 
ensino primário do Brasil e de uma região. Fatores mui-
tas vezes externos à educação marcam sua circulação e 
a forma de trabalhar a alfabetização de um povo.

Ao iniciar este estudo se pensava que as correntes 
migratórias que marcaram as diferenças regionais do, 
na época, grande estado do Mato Grosso influenciando 
a diversidade cultural, econômica e social da regional, 
tinham determinado as rotas de circulação das carti-
lhas. Um estudo mais aproximado permitiu perceber 
que é “a mão do estado”, no caso Governo Federal, que 
determinou as diferenças entre o que circulou ou não 
na região da CAND, uma vez que ao mesmo tempo que 
a Colônia recebia orientações e recursos (poucos) do 
governo estadual, convivia com um forte investimento 
do governo federal no desenvolvimento da região dina-
mizando a educação da época.

Enquanto o estado tinha uma distribuição singela 
de livros, ficando a cargo das famílias e das “caixinhas 
escolares” a compra dos materiais, o governo federal 
realizava campanhas de erradicação do analfabetismo 
e investia maciçamente na distribuição de livros na 
região da CAND, marcando o desenvolvimento peda-
gógico, educacional, cultural, econômico e social dos 
que ali viviam.
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CORES DA ESCRITA SEDICIOSA:
DISTRIBUIÇÃO SOCIAL DA ESCRITA 
NOS MOVIMENTOS SEDICIOSOS DA 
BAHIA, DE MINAS GERAIS E DO RIO 
DE JANEIRO EM FINAIS DO SÉCULO 
XVIII

RESUMO

Nos últimos anos, a partir de desdobramentos investigativos da história social lin-
guística do Brasil, o interesse pela história da cultura escrita em nosso país tor-
nou-se evidente, principalmente quando tratamos do subcampo que se debruçou 
em levantar e investigar os corpora diacrônicos do Projeto para a História do Por-
tuguês Brasileiro (PHPB). Diante disso, na Bahia, surge o Programa História da 
Cultura Escrita no Brasil (HISCULTE), cujo principal objetivo é investigar, a partir 
de espaços institucionais e extrainstitucionais, as histórias da leitura e da escrita 
no território brasileiro, desde o início da colonização até aos dias atuais. Este tra-
balho insere-se nesse contexto. Aqui, buscamos pautar a difusão social da escrita 
no Brasil em finais do período colonial, com base nos processos devassatórios da 
Conspiração dos Alfaiates, na Bahia, da Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, 
e da Revolta dos Letrados, no Rio de Janeiro. Estes são mananciais de extrema 
relevância, pois imprimem em sua manifestação os variados perfis sociológicos 
dos envolvidos direta e indiretamente nos movimentos sediciosos, quando estes 
oferecem seu depoimento. Relacionada a tais testemunhos, as assinaturas, sejam 
autógrafas, idiográficas e/ou não alfabéticas, nos oferecem uma relevante informa-
ção da aquisição da escrita dos sujeitos processados e, mais amplamente – quando 
consideramos o conjunto dos dados coletados –, de sua distribuição social. Nosso 
foco, aqui, é demonstrar, a partir da variável cor, como a escrita estava distribuída 
entre os envolvidos nas referidas sedições, com o objetivo de avaliar os perfis dos 
assinantes e dos não assinantes de cada um dos processos impetrados.
Palavras-chave: História da Cultura Escrita no Brasil. Difusão social da escrita. 
Movimentos Sediciosos. 
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COLORS OF THE SEDITIOUS WRITING: SOCIAL DISTRIBUTION OF WRITING IN THE SEDITIOUS MOVEMENTS 
OF BAHIA, MINAS GERAIS AND RIO DE JANEIRO AT THE END OF THE 18TH
CENTURY

ABSTRACT
In recent years, the interest in the history of written culture in our country has become evident, especially when we are dealing with the 
subfield that has investigated the corpora diachronic of the Project for History of Brazilian Portuguese (PHPB). Thus, in Bahia, the Pro-
gram History of Written Culture in Brazil (HISCULTE) arises, whose main objective is to investigate, from institutional and extrainsti-
tutional spaces, the stories of reading and writing in Brazilian territory, from the beginning of colonization to the present day. This work 
is part of this context. Here, our pursuit is to guide the social diffusion of writing in Brazil at the end of the colonial period, based on the 
devasatory processes of the Conspiração dos Alfaiates, in Bahia, the Inconfidência Mineira, in Minas Gerais, and the Revolta dos Letra-
dos, in Rio de Janeiro. These are sources of extreme relevance because they show in their manifestation the varied sociological profiles 
of those involved directly and indirectly in the seditious movements, when they offer their testimony. Related to these testimonies, sig-
natures, whether autographs, idiographic and/or non-alphabetic, provide us with relevant information on the acquisition of the writing 
of the processed subjects and, more broadly - when considering the set of collected data - of their social distribution. Our focus, here, 
is to demonstrate, from the measurement of the color variable, how the writing was distributed among those involved in the mentioned 
seditions, with the objective of evaluating the subscriber and non subscriber profiles of each of the filed lawsuits.
Keywords: History of Written Culture in Brazil. Social diffusion of writing. Seditious Movements.

COLORES DE LA ESCRITURA SEDICIOSA: DISTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA ESCRITURA EN LOS MOVIMIENTOS 
SEDICIOSOS DE BAHIA, DE MINAS GERAIS Y DE RÍO DE JANEIRO EM FINALES DEL SIGLO XVIII

RESUMEN
En los últimos años, a partir de desdoblamientos investigativos de la historia social lingüística de Brasil, el interés por la historia de 
la cultura escrita en nuestro país se ha tornado evidente, principalmente cuando tratamos del subcampo que se dedicó a levantar e 
investigar los corpora diacrónicos del Proyecto para la Historia del Portugués Brasileño (PHPB). Delante de ello, en Bahia, surge el 
Programa Historia de la Cultura Escrita en Brasil (HISCULTE), cuyo principal objetivo es investigar, a partir de espacios institucionales 
y extrainstitucionales, las historias de la lectura y de la escritura en territorio brasileño, desde el início de la colonización hasta los días 
actuales. Este trabajo está insertado en ese contexto. Aquí, buscamos pautar la difusión social de la escritura en Brasil en finales del 
período colonial, con base en los processos de devassa de la Conspiração dos Alfaiates, en Bahia, de la Inconfidência Mineira, en Minas 
Gerais, y de la Revolta dos Letrados, en Río de Janeiro. Estos son manantiales de extrema relevancia, pues imprimen en su manifestación 
los variados perfiles sociológicos de los involucrados directa e indirectamente en los movimientos sediciosos, cuando estos nos ofrecen 
su testimonio. Relacionada a tales testimonios, las firmas, sean autógrafas, idiográficas y/o no alfabéticas, nos ofrecen una relevante 
información de la adquisición de la escritura de los sujetos procesados y, más ampliamente – cuando consideramos el conjunto de los 
datos recopilados –, de su distribución social. Nuestro eje, aquí, es demonstrar, a partir de la variable cor, como la escritura estaba dis-
tribuída entre los involucrados en las referidas ediciones, con el objetivo de evaluar los perfiles de los firmantes y no firmantes de cada 
uno de los procesos impetrados.
Palabras clave: Historia de la Cultura Escrita en Brasil. Difusión social de la escritura. Movimientos Sediciosos. 

COLORES DE LA ESCRITURA SEDICIOSA: DISTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA ESCRITURA EN LOS MOVIMIENTOS 
SEDICIOSOS DE BAHIA, DE MINAS GERAIS Y DE RÍO DE JANEIRO EM FINALES DEL SIGLO XVIII

RÉSUMÉ
Ces dernières années, à partir des développements d’investigation de l’histoire sociale linguistique du Brésil, l’intérêt pour l’histoire de la 
culture écrite dans notre pays est devenu évident, surtout quand on traite le sous-champ qui recherché la conception du corpus diachro-
nique pour le Projet Histoire du Portugais Brésilien (PHPB). Ainsi, à Bahia, se pose le Programme d’Histoire de la Culture d’Écriture 
au Brésil (HISCULTE) dont l’objectif principal est d’étudier, des espaces institutionnels et extrainstitucionels, les histoires de lecture et 
d’écriture au Brésil, depuis le début de la colonisation à jusqu’à aujourd’hui. Ce travail fait parti de ce contexte. Ici, nous cherchons à gui-
der la diffusion sociale de l’écriture au Brésil à la fin de la période coloniale, basée sur les processus de la Conspirations des Tailleurs, en 
Bahia, de la Conspiration de Minas, en Minas Gerais, et la Révolte du Alphabétisé, en Rio de Janeiro. Ce sont des sources d’une extrême 
importance, car dans son impression on voit la manifestation des différents profils sociologiques de manière directe et indirecte dans 
les mouvements séditieux quand ils offrent leur témoignage. Liés à ces témoignages, les signatures, manuscrites, idéographiques et / ou 
non-alphabétiques, nous offrent d’informations pertinentes sur l’acquisition de l’écriture du sujet et, plus - si l’on considère toutes les 
données collectées - de leur répartition sociale. Notre objectif ici est de démontrer, à partir de la variable de couleur, que l’écriture a été 
distribué parmi les personnes impliquées dans ces séditions, afin d’évaluer les profils d’abonnés et non-abonnés de chacun des procès 
intentés.
Mots-clés: Histoire de la culture écrite au Brésil. Diffusion sociale de l’écriture. Mouvements Séditieux
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1 INTRODUÇÃO

Quando se trata de história da cultura escrita 
enquanto objeto teórico e/ou empírico de pesquisa, 
Armando Petrucci (1999, p. 25), um dos principais des-
taques da área3, sugere que toda investigação que queira 
estudar as relações entre cultura escrita e sociedade, de 
uma maneira geral, deve levar em conta, em qualquer 
caso, 

[...]  la difusión social de la escritura, 
entendida genéricamente como pura y simple 
capacidad de escribir incluso en su nivel más 
bajo, es decir, como porcentaje numérico 
de los individuos que en cada comunidad 
están en condiciones de emplear activamente 
los signos del alfabeto; que debe unirse y 
compararse con el cociente de difusión social 
pasiva de los productos gráficos, constituido 
por los destinatarios de los mensajes escritos, 
sea en tanto lectores, sea en tanto usuarios de 
lo escrito incluso de una manera indirecta, es 
decir, meramente visual4; 
[…] la función que la escritura en sí misma 
asume en el ámbito de cada sociedad 
organizada y que cada tipo o producto gráfico 
asume, a su vez, en el ámbito de un ambiente 
cultural concreto que lo produce y lo emplea; 
de donde deriva (o puede derivar) el grado de 
prestigio social de los escribientes (o, mejor, 
de los capaces de escribir) en la jerarquia 
social5 (PETRUCCI, 1999, p. 25-26).

Dessa forma, segundo o paleógrafo italiano, por 
em foco a difusão social da escrita especificamente 
significa estudar, dentre vários direcionamentos, a 
diferente distribuição do grau de alfabetização, ativa e 
passiva, nos distintos setores de uma sociedade dividida 
em classes. Contudo, no Brasil, esse direcionamento 
ainda requer uma atenção para tempos pretéritos, pois, 
segundo Ana Maria Galvão (2010, p. 241), 

[...] não temos (ou pelo menos não 
localizamos), no caso brasileiro, uma 
produção, tal como ocorre na Europa ou nos 

Estados Unidos, que permita situar, em escala 
societal, a presença da alfabetização e do 
letramento ao longo desses cinco séculos de 
história do país. No levantamento realizado, 
não foi localizado nenhum estudo que 
pudesse ser classificado estritamente como 
pertencente a essa linha de investigação. 
Portanto, no país não há um mapeamento da 
distribuição social da alfabetização anterior ao 
primeiro censo demográfico, que foi realizado 
em 1872. Não sabemos, por exemplo, quem 
eram e onde estavam aqueles que sabiam ler e 
escrever (GALVÃO, 2010, pp. 241-242). 

Segundo a referida pesquisadora, isso ocorre 
porque

[...] na maior parte do país, não existem 
acervos organizados que nos permitam 
reconstruir séries de registros paroquiais, 
por exemplo, fundamentais para se realizar 
uma história demográfica e quantitativa. 
Esses registros estão dispersos em arquivos 
eclesiásticos ou em paróquias isoladas e são 
extremamente fragmentados. Além disso, 
nem sempre esses registros trazem o tipo 
de informação que precisamos (GALVÃO, 
2010, p. 241).   

Primeiramente, sobre a quase inexistência de pes-
quisas sobre a história da cultura escrita no Brasil, as 
investigações que se debruçam sobre esse assunto em 
nosso país são desenvolvidas basicamente em faculda-
des de Educação e de Letras, contextos em que a grande 
maioria dos pesquisadores são inexperientes em pros-
pecção arquivística e leitura de fontes manuscritas. 
Além disso, é possível notar que os historiadores stricto 
sensu têm a história da cultura escrita como objeto ape-
nas de forma excepcional. 

Sobre os motivos apontados por Galvão (2010) 
que poderiam impossibilitar as pesquisas sobre a dis-
tribuição social da escrita na história brasileira, prin-
cipalmente a partir da primeira metade do século 
XIX para trás, apresentamos algumas discordâncias. 
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Em primeiro lugar, não consideramos a dispersão das 
fontes como um obstáculo para este tipo de pesquisa, 
porque, valendo-se de estudos pontuais e localizados, 
a partir de acervos dispersos e fragmentados, que mais 
tarde comporão um aglomerado de “histórias parciais”, 
poderemos, sim, constituir uma aproximação da his-
tória da alfabetização do país. Além do mais, sabemos 
que a dispersão e a fragmentação de acervos não são 
uma característica somente do Brasil7. 

Quanto à informação da pesquisadora de que as 
fontes não nos fornecem geralmente o tipo de informa-
ção necessária, quando buscamos investigar os níveis 
de alfabetização na história do Brasil, trazemos à luz um 
tipo de fonte que parece estar preenchendo esta lacuna: 
as devassas. Elas se constituem de variados gêneros da 
esfera jurídica, que acionam inquéritos, depoimentos e 
acareações testemunhais, pareceres e relatórios de tri-
butos gastos com o processo de devassagem. 

A instauração de uma devassa tem por finalidade 
investigar um delito que infrinja as leis que estruturem 
uma determinada esfera social. Ela, enquanto mais um 
elemento judiciário, imprime em seu conteúdo aspec-
tos relevantes da constituição sociológica do contexto 
em que está sendo implantada. E é isso que a elege 
como uma fonte documental privilegiada para a histó-
ria da alfabetização no Brasil, pelo menos em relação à 
mensuração de níveis de alfabetismo, pois, para além 
das características dos perfis sociais dos depoentes, 
nela se fazem presentes os seus registros de assinatura, 
demarcando aqueles que assinaram, a partir de firmas 
autógrafas e/ou idiógrafas, ou aqueles que não assina-
ram, a partir de sinais indicativos que denunciam sua 
inabilidade de execução gráfico-alfabética.

No Brasil, muitas foram as devassagens no período 
colonial e pós-colonial, as quais brotavam dos mais 
variados contextos, desde os mais pontuais e localiza-
dos até os mais globais, como sedições e movimentos 
separatistas, a exemplo da Conspiração dos Alfaiates 
(1798), na Bahia, da Inconfidência Mineira (1789), 
em Minas Gerais, e da Revolta dos Letrados (1794), 

no Rio de Janeiro. O que parece ficar claro, então, é 
que, mesmo dispersas por todo território, as devassas 
são uma importante fonte documental para as inves-
tigações da história do alfabetismo, pois, a partir do 
método do cômputo de assinaturas e das descrições 
sociológicas que os escrivães nos deixaram, poderemos 
delimitar os perfis dos sujeitos envolvidos nessas sindi-
câncias, construindo histórias parciais de cada contexto 
específico da difusão e da penetração da cultura escrita 
no país, em que se fez presente esse tipo de procedi-
mento jurídico.

Sobre o método do cômputo de assinaturas desig-
nadamente, Roger Chartier (2006, p. 14) nos diz que 
“a porcentagem de signatários pode indicar muito glo-
balmente o limite de familiaridade com a escrita alcan-
çado por uma sociedade”, pois o número de assinaturas 
registradas não pode representar fielmente a compe-
tência cultural particular dos níveis de alfabetismo. Por 
isso mesmo, propõe-nos que 

[...] tal constatação não nos leva a negar as 
porcentagens de assinaturas pacientemente 
coletadas através dos séculos e dos sítios, mas 
apenas a avaliá-las pelo o que são: indicadores 
culturais macroscópicos, compósitos, que 
não medem exatamente nem a difusão da 
capacidade de escrever, mais restrita do que 
os números indicam, nem a da leitura, que é 
mais extensa. (CHARTIER, 2006, p. 114). 

Dessa forma, com base no que nos propõe o 
pesquisador francês, temos o objetivo de demons-
trar panoramicamente a distribuição social da escrita 
nos três principais movimentos sediciosos de finais 
do século XVIII, a partir dos dados gerais levantados 
nos Autos da Devassa da Conspiração dos Alfaiates, 
nos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira e nos 
Autos da Revolta nos Letrados. Para este momento, 
centrar-nos-emos na relação da variável com cor com 
a presença ou ausência de assinaturas alfabéticas nos 
depoimentos dos envolvidos, direta ou indiretamente, 
em tais processos.
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2 COR E ESCRITA EM INSURREIÇÕES COLONIAIS: 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS5

2.1 O caso da conspiração dos alfaiates (1798), 
na bahia

Sobre a variável cor, no caso dos dados levantados 
para a Conspiração dos Alfaiates (1798), os homens 
apresentam-se numa composição racial “colorida”, pois 
é possível notar a presença de brancos, de pardos, de 
crioulos, de pretos e de cabras nos autos analisados, 
além daqueles cuja a cor o notário não especificou. Tais 
indivíduos, distribuídos em assinantes e não assinantes, 
podem ser visualizados da seguinte maneira:

Tabela 1 (Conspiração dos Alfaiates) – Homens versus cor

Cor Assinantes Não assinantes Total 

brancos 94% (147) 6% (09) 63% (156)

pardos 93% (57) 7% (04) 24% (61)

crioulos 33.5% (02) 66.5% (04) 2.3% (06)

pretos 0% (0) 100% (03) 1.2% (03)

cabras 100% (01) 0% (0) 0.5% (01)

não identificada 100% (22) 0% (0) 9% (22)

total 91% (229) 9% (20) 100% (249)

Levando em consideração os números expostos, 
podemos observar que os homens identificados como 
brancos ou pardos representam a maior parcela de 
indivíduos que depuseram diante dos notários respon-
sáveis pelo referido processo de devassagem, com 217 
depoimentos, correspondentes a 87% do total. Destes, 
94% dos brancos e 93% dos pardos assinam seus tes-
temunhos. De forma contrária, os crioulos – ou seja, 
negros nascidos no Brasil –, os pretos – no caso especí-
fico, os africanos – e os cabras, apesar de corresponde-
rem a um número relativamente pequeno do conjunto 
total de indivíduos envolvidos nos Autos da Devassa da 
Conspiração dos Alfaiates, representam o contingente 
de maioria não assinante. 

Esses dados nos revelam a existência de dois gru-
pos distintos de indivíduos, quando analisamos a com-
petência de assinar autograficamente os depoimentos: 
os brancos e pardos de um lado e os africanos, negros 
brasileiros e cabras de outro. Apesar disso, é possível 

notar que um cabra e dois crioulos assinaram seus 
testemunhos. Quais elementos podem ser elencados 
para tentar explicar os motivos que levaram esses três 
homens a terem desenvolvido, pelo menos, a habili-
dade de assinar seus nomes? Vejamos o quadro abaixo:

Quadro 1 (Conspiração dos Alfaiates) – Crioulos e cabras assinantes

Nome Cor Est. civil Est. Social Profissão Idade

Mathias Francisco 
do Rozario  Crioilo ____ ____ guarda nas cadeas 

da Relaçaõ 36 

Custodio de Araujo da Silva  Crioilo solteiro Forro vive de officio 
de carapina  42 

Domingos Nogueira Cabra viúvo _____ vive de escrever  36 

Se observarmos atentamente, veremos que todos 
estes apresentam uma profissão “especializada”, prin-
cipalmente quando observamos Domingos Nogueira, 
apontado como um homem que vivia de escrever. 
Mathias Francisco do Rosário e Custódio de Araújo da 
Silva, exibidos como crioulos, são indicados, respecti-
vamente, como guarda das Cadeias da Relação e oficial 
de carapina. Esses ofícios poderiam ter facilitado, ou 
mesmo determinado, o desenvolvimento da habilidade 
da arte de escrever para a efetivação de suas demandas, 
como os relatórios dos presos e/ou a contagem e regis-
tro das encomendas de carpintaria em geral. 

2.2 O caso da inconfidência mineira (1789), nas 
Minas Gerais 

Quando observamos o cruzamento dos homens 
com a variável cor no caso dos Autos da Inconfidência 
Mineira, temos a seguinte tabela:

Tabela 2 (Inconfidência Mineira) – Homens versus cor

Cor Assinantes Não assinantes Total

Brancos 9 (90%) 1 (10%) 10 (5,5%)

Pardos 12 (100%) 0 (0%) 13 (7,2%)
Crioulos 1 (100%) 0 (0,0 %) 1 (0,6%)
Pretos 0 (0,0%) 1 (100%) 0 (0,0%)
Cabras 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
não identificada 154 (98,08%) 3 (1,92%) 157 (86,7%)
Total 176 (97%) 5 (3%) 181 (100%)

Dos 181 homens, somente 24 apresentam sua cor 
explicitada. Entre os brancos, temos nove assinantes, 
com um percentual de 90%. Entre os pardos, temos 
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doze firmantes, com um percentual de 92.3%. Há, 
ainda, um crioulo, que assina seu depoimento. É pos-
sível observar também um preto (de origem africana) 
não assinante. Além desses dados, temos 157 homens 
cuja cor não foi apresentada. Destes, 154 firmaram suas 
assinaturas após seus depoimentos, representando um 
percentual de 98.08%. Em relação a este último aspecto, 
provavelmente, por ser a cor branca o dado não mar-
cado, tais indivíduos sejam igualmente brancos. Sendo 
assim, quando agrupamos os brancos com os que não 
tiveram sua cor identificada, temos o número de apro-
ximadamente 90% de assinantes. Ou seja, como ocorre 
nos dados mensurados dos autos da Conspiração dos 
Alfaiates, os dois grupos significativos de firmantes, na 
variável cor, são os brancos e pardos.  

2.3 O caso da revolta dos letrados (1794), no rio 
de janeiro 

Sobre a cor dos homens envolvidos na insurreição 
carioca, temos os seguintes dados:

Tabela 3 (Revolta dos Letrados) – Homens versus cor

Cor Assinantes

Não identificada 97.5% (78)

Parda 2.5% (01)

Total 100% (79)

Como é possível notar, entre os 79 homens envol-
vidos, somente um teve sua cor explicitada, represen-
tando um percentual mínimo de 2.5%. Este era Estácio 
Gomes de Carvalho, natural do Brasil, solteiro, de 
41 anos, que vivia do ofício de alfaiate. Já 97.5% dos 
homens que não tiveram suas cores identificadas, por 
ser esta a realidade não marcada socialmente, pode-
riam ser classificados como brancos, porém, temos 
uma questão que problematiza tal consideração. 
Segundo Lucas (2002), Manoel Avarenga, fundador e 
principal articulador da Sociedade Literária do Rio de 
Janeiro, era um homem mestiço, sendo, obviamente, 
não branco. A pergunta que emerge, diante do apaga-
mento desse dado durante o processo, é por que sua 
condição de mestiço não foi demarcada? 

Para nós, a condição de mestiço não é uma ques-
tão que recai somente sobre o fenótipo dos indivíduos, 
mas fundamentalmente sobre seu perfil sociológico, 
pois, como apontou Darcy Ribeiro (1995), os chama-
dos “brancos” brasileiros não necessariamente eram 
filhos de europeus que para cá migraram, mas, sim, em 
sua grande maioria, homens e mulheres mestiças que, 
afastadas da lógica escravocrata, estavam inseridas em 
contextos privilegiados da sociedade, marcadamente 
dominados por brancos. Sendo assim, mesmo sendo 
geracionalmente mamelucos ou pardos, por exemplo, 
estes poderiam ser identificados como brancos devido 
à sua condição e posição na sociedade colonial. Para 
mais, mesmo tendo sua cor explicitada, os pardos apro-
ximam-se da realidade, no que diz respeito aos nos-
sos dados, conferida para os sujeitos apontados como 
brancos, pois essa categoria apresenta um percentual 
de assinantes muito próximo do que foi observado para 
estes. Ou seja, é possível dizer que, quando a cor não 
é explicitada nos autos, o indivíduo é considerado um 
sujeito que está no rol dos privilegiados socialmente, 
tanto econômica quanto politicamente.

Contudo, é extremamente relevante apontar que o 
detentor de uma das melhores bibliotecas da cidade do 
Rio de Janeiro, fundador e articulador de uma socie-
dade literária, e, também, formador de muitos intelec-
tuais do período, era um homem mestiço, que poderia 
ser identificado como pardo, mas que, todavia, não o 
foi. Isso poderia ter acontecido por causa justamente 
de sua posição perante à sociedade da capital da colô-
nia, que o via como um homem que carregava a estirpe, 
mesmo que simbólica, do universo dos brancos, por ter 
estudado na metrópole e por ser um professor e intelec-
tual muito atuante. Então, como lidar com essa questão? 
Nós, quando foi possível identificar a ascendência dos 
indivíduos, explicitamos suas cores, contudo, quando 
isso não foi possível, por estas não estarem demarca-
das nos autos, seguimos a lógica da realidade não mar-
cada, que marca indivíduos como brancos por estarem 
em inseridos nos contextos privilegiados socialmente 
demarcados.
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2.4 Dados comparativos gerais 

Em relação à cor dos indivíduos, quando analisa-
mos especificamente a categoria dos homens assinan-
tes, temos o seguinte quadro: 

Quadro 1 - Repartição por cor: homens assinantes

Como é notório, os dados revelam uma constante 
percentual, ocorrendo basicamente diferenças nítidas no 
número de crioulos e de cabras assinantes. Sendo assim, 
temos um contingente de homens brancos, pardos e de 
cor não identificada (prováveis “brancos”) como o grupo 
predominantemente constituído por firmantes. Nos autos 
correspondestes às Minas Gerais, há mais crioulos que 
assinaram seus depoimentos, dado este muito interes-
sante, pois, mesmo não sendo um condicionante favorável 
para encontrarmos indivíduos assinantes, revela-nos que a 
conjuntura de mineração pode ter contribuído para aglo-
meração de sujeitos em espaços urbanos e, consequente-
mente, para a difusão da escrita. Além disso, as atmosferas 
das insurreições também podem ter colaborado para isso, 
pois, como será abordado a posteriori, havia uma intensa 
circulação da escrita nos contextos sediciosos, fato este que 
cooperou definitivamente para que os homens e mulheres 
envolvidos nos movimentos, caso não soubessem, pudes-
sem ter aprendido a escrever e ler.

Já em relação ao conjunto dos homens que não assi-
naram seus testemunhos, temos os seguintes números:

Quadro 1 - Repartição por cor: homens não assinantes

 

Como é possível observar, nas esferas da insurrei-
ção baiana e mineira, nenhum preto – caracterização 
de cor dada aos africanos – assinou seu depoimento. 
Esse fato pode ser explicado, como já apontado em 
momentos anteriores, por dois motivos. Primeira-
mente, quando tratamos de africanos, não podemos 
deixar de pautar que estamos tratando de sujeitos que 
não tinham o português como primeira língua, apren-
dendo-a aqui em contextos de transmissão linguística 
irregular, além do fato de que, se estavam em contextos 
irregulares de aquisição, mais dificultoso seria ainda 
adentrar no universo cultural da escrita dessa mesma 
língua. Além disso, a condição de escravizado, como 
notamos na análise dos dados, foi um elemento des-
favorável para tais indivíduos se inserirem nesse uni-
verso, principalmente em se tratando de sujeitos que 
não possuíam nenhuma profissão qualificada espe-
cífica, estando fora da intensa mobilidade social das 
microzonas urbanas.  

Assim sendo, há divergências somente entre os 
números de crioulos e pretos, pois, os autos da inconfi-
dência baiana agruparam um percentual relativamente 
maior do que o que pode ser observado para os autos 
da Inconfidência Mineira. Isso pode ter acontecido, 
provavelmente, devido ao número maior de testemu-
nhantes da Conspiração dos Alfaiates, ou mesmo por 
causa da própria realidade conjuntural da sedição das 
Gerais. Como sabemos, tal movimento apresentou níti-
das divergências quando o assunto era a condição dos 
escravizados, pois uma parcela dos insurgentes queriam 
a abolição e outra queria a manutenção desse sistema 
de mão de obra. Dessa maneira, diante dessas desar-
monias, a presença de africanos e de seus filhos escra-
vizados pode ter sido desfavorecida, contribuindo para 
o desequilíbrio percentual dos dados aqui analisados. 

Contudo, estes não tiveram totalmente fora do 
universo da escrita, pois, como apontou Oliveira (2006) 
em sua Tese de Doutoramento, uma irmandade negra, 
fundada por africanos em 1832, produzia extensamente 
documentos escritos por homens oriundos de África e 
isso pode ter ocorrido justamente por causa da atmos-
fera institucional da própria Irmandade, que exigia trâ-
mites administrativos pautados na escrita. Além disso, 
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um outro motivo era a própria realidade urbana, que, 
como pontuamos, colabora para que tais indivíduos se 
envolvessem, mesmo que indiretamente, com a circu-
lação da escrita, seja devido às relações comerciais, seja 
por questões notariais, como os depoimentos que eram 
comumente feitos para as investigações devassas. 

Sobre os outros grupos, é notório que os percen-
tuais de homens brancos, de pardos e dos que não tive-
ram suas cores explicitadas são similares para as três 
insurreições, excetuando-se, em relação à cor branca, 
a Revolta dos Letrados, que teve somente um homem 
cuja a cor parda foi identificada. Correspondendo a 
uma minoria de sujeitos não assinantes, estes podem 
ser agrupados numa categoria minoritária de indiví-
duos que, por motivos diversos, não souberam firmar 
seus nomes após seus testemunhos. 

Entretanto, como vimos antes, os homens demar-
cados como brancos e pardos, além dos que não 
tiveram cor explicitada, representam um enorme con-
tingente de assinantes, aproximando, no caso da escrita 
das firmas, os pardos aos brancos. Por isso, considera-
mos necessário entendermos, afinal, o que significaria 
ser pardo no período colonial. Vejamos.

2.4.1 A questão dos pardos

No período colonial, a cor indicava a procedência 
dos indivíduos, marcando seu registro social no diver-
sificado sistema de hierarquias, principalmente durante 
o século XVIII. Segundo Mariza Soares (2000, p. 29), 

No século XVIII, a inscrição social se faz, 
em primeiro lugar, pela cor. As elites são 
supostamente ‘brancas’ e de ‘sangue limpo’. 
Os ‘pretos’ são escravos ou forros, raramente 
livres. Entre uns e outros, os ‘pardos’. No 
século XVIII, a cor fala da condição social de 
cada um e, como tudo mais nas sociedades 
do Antigo Regime, distingue e hierarquiza. 
(SOARES, 2000, p. 29).

Em meio a esse contexto, a categoria de pardo 
foi criada, segundo Hebe Mattos (1995, p. 101), como 

uma especificidade linguística “para expressar uma 
nova realidade, sem que sobre ela recaísse o estigma 
da escravidão, e sem que se perdesse a memória dela e 
das restrições civis que implicava”. Isso quer dizer que, 
para tais pardos, as novas demandas sociais exigiram a 
criação de classificações para marcar aqueles que, ape-
sar de terem um passado com a escravidão, não mais se 
encaixavam nessa realidade. Dessa forma, esse aspecto 
tornava possível aos chamados pardos uma ascen-
são social, mesmo que parcial, na sociedade colonial 
brasileira. 

Como foi possível observar, nos dados apresenta-
dos para a Conspiração dos Alfaiates, por exemplo, dos 
61 pardos, 57 assinaram seus testemunhos, represen-
tando um percentual de 93%. Esse número se apresenta 
extremamente alto, revelando estarem os pardos no 
mesmo patamar dos números registrados para os bran-
cos. Alguns destes são identificados como livres (33), 
como alforriados (17) e, também, como escravizados 
(11). Entre estes, 09 pardos escravizados assinaram seus 
testemunhos e 15 ex-escravizados também firmaram 
seus nomes após seu depoimento. Para a Inconfidência 
Mineira, mesmo com um quantitativo menor, encon-
tramos dados muito similares, pois todos os 12 homens 
pardos assinaram seus testemunhos e, entre as duas 
mulheres, uma também assinou. Para mais, em relação 
aos homens, dois destes são escravizados. Encontra-
mos, também, um pardo para a Revolta dos Letrados, 
que também assina seu nome, contudo, não tem seu 
estatuto social demarcado, podendo, conjecturalmente, 
ser classificado como um homem livre. 

Se, como coloca Mattos (1995), essa é uma catego-
ria que distancia tais indivíduos do contexto da escravi-
dão, o que dizer dos chamados pardos apontados como 
escravizados ou ex-escravizados, os quais, em muitos 
casos, assinaram seus depoimentos? 

Sobre isso, Oliveira (2006) diz que os pardos, 
entre os não brancos, eram os mais privilegiados, por-
que angariavam com maior facilidade, seja na infância 
ou na fase adulta, a liberdade, pois a estrutura social 
da colônia era mais aberta a esse contingente, viabili-
zando, mesmo para os pardos ainda escravizados, con-
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dições favoráveis para a aquisição da escrita, como o 
caso da especialização de alguma profissão. Além disso, 
segundo ele, há registros de que muitos deles foram 
aceitos em instituições de ensino, como o caso da Casa 
Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, fundada em 
1825. Ou seja, é possível identificar uma posição dis-
tinta para os pardos em relação aos outros contingentes 
de não brancos. 

Porém, a cor parda apresenta uma complexa rea-
lidade no período colonial, pois esta emerge com a 
diversidade e a mobilidade social latente a este período. 
Segundo Paiva (2001, p. 32), 

Novas cores eram forjadas pela sociedade 
colonial e por ela apropriadas para designar 
grupos diferentes de pessoas, para indicar 
hierarquizações das relações sociais, para 
impor a diferença dentro de um mundo 
cada vez mais mestiço. De cor de pele à dos 
panos que a escondia ou a valorizava até 
a pluralidade multicor das ruas coloniais, 
reflexo de conhecimentos migrantes, 
aplicados à matéria vegetal, mineral, animal 
e cultural: a colônia criava tonalidades ainda 
desconhecidas pela metrópole.

Como é possível notar, as novas composições 
sociais da colônia contribuíram para o forjamento de 
novas categorias de cor, que tentavam agrupar indiví-
duos que não mais se encaixavam em contextos que 
classificavam apenas brancos, pretos ou índios. Novas 
realidades surgiram e, com isso, novas classificações 
precisaram emergir para dar conta dessa nova socie-
dade que se formava. Como ficou claro, as conjuntu-
ras das sedições aqui analisadas, apesar de concentrar 
indivíduos brancos ou que não tiveram suas cores deli-
mitadas, reflete bem essa atmosfera de transformações 
quando tratamos, por exemplo, da condição dos pardos. 

Vimos, por exemplo, que a circunstância de mine-
ração proporcionou uma intensa mobilidade social por 
contribuir fortemente com o desenvolvimento urbano 
das Gerais e do Rio de Janeiro, colaborando, assim, com 
o surgimento de novas categorias étnicas. Porém, essa 

realidade também pôde ser vista para Salvador, quando 
tratamos da Conspiração dos Alfaiates. Mesmo longe da 
economia do extrativismo mineral, a primeira capital 
do Brasil já possuía uma estrutura urbana relativa-
mente desenvolvida, contribuindo fortemente para o 
desenvolvimento de novas palhetas de cor. 

Dessa forma, tratando especificamente dos pardos, 
é possível dizer que essa nova concepção étnica aparece 
para dar conta de um contingente de mestiços que se 
afastava do perfil sociológico atribuído aos africanos 
e aos seus filhos, que comumente atuavam nas zonas 
rurais, e que não tinham acesso ao universo cultural da 
escrita por exemplo. Ou seja, pelo que vimos, os par-
dos estão explicitamente muito mais presentes nas áreas 
urbanas, contextos em que a pluralidade e a mobilidade 
social são muito mais evidentes, contribuindo, inclu-
sive, para a qualificação destes em profissões especia-
lizadas, um outro fator favorável para a aquisição da 
escrita.   

3 AS LETRAS DE INCONFIDÊNCIA NA HISTÓRIA 
DO BRASIL COLONIAL

Diante dos dados obtidos, é possível levantar algu-
mas hipóteses para entendermos os altos índices de 
alfabetismos encontrados nos autos aqui analisados, 
principalmente quando tratamos dos contingentes de 
não brancos. Para isso, avaliaremos os caminhos para a 
alfabetização de escravos no Brasil colonial e pós-colo-
nial, explicitados por Klebson Oliveira (2006), quando 
este, a partir de um conjunto de propostas diversifica-
das, sugere possíveis respostas para entendermos como 
tais indivíduos conseguiram desenvolver as habilidades 
da escrita, da leitura e/ou da contagem num período 
em que a escolarização era proibida a esse contingente. 

Sendo assim, a partir dos elementos sociológicos 
explicitados anteriormente, sugerimos, no desenrolar 
da descrição dos dados, alguns indícios que tenham 
favorecido a aquisição, mesmo que ínfima, da escrita 
pela maioria das testemunhas e/ou acusados dos autos. 
Mas esses resultados seriam extensivos a toda popula-
ção baiana? Se sim, quais são os elementos que podem 
fortalecer essa afirmativa? Se não, quais os elemen-
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tos que podem explicar o alto índice de assinantes 
encontrados nos autos dos processos devassatórios em 
questão?

Para nós, os números obtidos não representam 
de forma clara e consistente a realidade dos índices de 
alfabetismos no Brasil de finais do século XVIII, pois, 
se assim fosse, estaríamos tratando de uma provável 
“república das letras”. Na realidade, muitos historiado-
res, a partir de investigações diversas, ainda afirmam 
que o nosso país, nos períodos colonial e pós-colo-
nial, apresentava números muito baixos de alfabetiza-
dos. Então, por que os dados mensurados apresentam 
números tão altos? Sobre isso, faremos alguns explana-
ções, levantando hipóteses que possam nos indicar os 
motivos que nos levaram a encontrar índices extrema-
mente elevados de alfabetismos. 

Para dar cabo disso, primeiramente, buscaremos 
explanar algumas questões sobre o primeiro censo ofi-
cial do Brasil, em relação aos dados sobre a instrução 
da população da província da Bahia, em 1872, com 
o intuito de estabelecer referenciais diacrônicos que 
possam nos aproximar dos números de alfabetizados 
na província da Bahia. Assim sendo, as informações 
coletadas em finais do século XIX revelam que cerca de 
249.136 indivíduos sabiam ler e escrever, cujo percen-
tual era de 18% do total da população baiana. Os que 
não sabiam ler e escrever chegavam a 1.130.542 indiví-
duos, compondo um percentual de 82% de analfabetos. 
Para mais, somente 35.365 frequentavam escolas, cujo 
percentual não passava de 2.5% da população6. 

Diante de tais dados, levantados quase um século 
após tais movimentos, é possível afirmar que a maio-
ria da população baiana, mineira e carioca, em fins 
dos oitocentos, não sabia ler e/ou escrever. Partindo-
-nos disso, se recuarmos oito décadas, para finais dos 
setecentos, esse número provavelmente não seria muito 
diferente. Aliás, o número de analfabetos poderia ser 
demasiadamente maior se levarmos em conta que o 
século XIX foi marcado por profundas transforma-
ções sociais, que poderiam ter viabilizado o aumento 
gradativo dos índices de alfabetismo. Dessa forma, 
como seria possível tratar os resultados encontrados 

para a Conspiração dos Alfaiates, para a Inconfidência 
Mineira e para a Revolta dos Letrados? Uma resposta 
plausível seria investigar as conjunturas dos movimen-
tos de inconfidência no Brasil. Vejamos.

Buscando identificar outras possibilidades para o 
entendermos o fenômeno da alfabetização na história 
do Brasil colonial e pós-colonial, alguns pesquisadores, 
interessados em desvendar os caminhos que explica-
riam, talvez, o porquê de o analfabetismo não se ter feito 
presente em 100% da população escrava, investigaram 
diversas circunstâncias históricas que tenham favorecido 
esse contingente a adentrar efetivamente no universo da 
cultura escrita. Um deles foi Klebson Oliveira (2006). O 
referido pesquisador propõe basicamente três vias para 
compreendermos como os africanos e seus descendentes 
aprenderam a ler e escrever num contexto em que, na 
sociedade brasileira, o negro era proibido de frequentar 
escolas, pelo menos até o ano da abolição de seu sistema 
escravocrata, em 1888.  São eles:

Relações afetuosas dos escravos com a família 
senhorial; 
Especialização de algumas profissões, que 
exigiam algum conhecimento da leitura e 
escrita; 
O valor positivo da alfabetização entre negros 
e o papel das irmandades negras.

Em relação ao primeiro caminho, Oliveira (2006) 
nos diz que uma provável possibilidade de esse contin-
gente ter aprendido a ler e a escrever foram as relações 
afetuosas destes com os seus “senhores”. Isso quer dizer 
que, no convívio doméstico, haveria maiores chances de 
um estreitamento dos laços entre escravos e seus donos, 
situação que poderia oferecer um ambiente propício 
para que alguns destes adquirissem a leitura e a escrita, 
quando, por exemplo, os filhos de seus “senhores” esti-
vessem expostos à alfabetização com professores parti-
culares que atuassem diretamente em suas residências, 
tanto em contextos rurais, quanto urbanos. Mas, para 
que possamos entender tais relações claramente, ele 
revela que é necessário entendermos os envolvimentos 
dos chamados escravos domésticos com seus “senho-
res”, apontando que este é um 
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[...] percurso difícil de ser reconstruído, uma 
vez que essas relações, estabelecidas dentro 
dos casarios, não deixaram, quanto ao aspecto 
que se busca, registros em outros lugares da 
sociedade passada. Os estudos de história 
social, entretanto, parecem deixar claro que 
as relações mais ‘afetuosas’ entre escravos e 
famílias dos senhores tinham mais chances 
de se estreitar com os chamados escravos 
domésticos, ou seja, aqueles que ocupavam 
lugares de trabalho dentro dos domicílios, 
o que seria mais raro com os escravos 
urbanos, uma vez que viviam a trabalhar nas 
várias atividades comerciais (ambulantes, 
carregadores etc) e o ganho obtido era dado 
ao seu dono, e com os escravos rurais, porque 
as atividades agrícolas não possibilitavam 
contatos mais diretos entre eles e senhores 
(OLIVEIRA, 2006, p. 56). 

O segundo caminho apontado por ele é a especia-
lização de algumas profissões de escravos, que exigiam 
algum conhecimento da leitura, da escrita e da conta-
gem. Oliveira (2006, p. 60) elucida, com base em pes-
quisas desenvolvidas por Maria José de Sousa Andrade 
(1998), que 

[...] quanto aos pouquíssimos escravos que 
sabiam ler e escrever, as fontes estudadas pela 
historiadora não se calaram: “Cândido, pardo, 
moço, que tem habilidade de caixeiro do 
trapiche e que sabe ler e escrever e contar, sem 
moléstia, avaliado em 900$000”. Como nota 
Andrade (1988), nesse caso acima transcrito, o 
ofício do escravo em questão mais a habilidade 
na leitura, na escrita e nas contas fizeram 
que fosse ele mais valorizado, em 900$000, 
uma vez que existiam outros, que também 
trabalhavam no trapiche, estimados em, no 
máximo, 600$000 (OLIVEIRA, 2006, p. 60).

 
Em relação a esse aspecto, o pesquisador expõe 

que, com o desenvolvimento paulatino das cidades, 
as atividades desenvolvidas por escravizados se espe-
cializaram, exigindo de seus donos um investimento 

na qualificação de alguns deles para o desempenho de 
certas profissões. Dessa forma, para dar conta de deter-
minados ofícios, estes necessitariam dessas habilidades 
para concretizarem as prestações de serviços oferta-
das, como, por exemplo, a alfaiataria, a carpintaria e o 
artesanato. Além disso, saber ler, escrever e/ou contar 
poderia encarecer o valor de mercado do escravizado. 

O terceiro caminho assinalado por ele recai sobre 
a valor da alfabetização entre os negros e o papel das 
irmandades negras na sociedade colonial e pós-co-
lonial brasileira. Segundo o pesquisador, a população 
negra via a alfabetização como algo que gozava de 
prestígio e, por isso mesmo, a incentivava, principal-
mente entre os mais jovens. Dessa forma, ele cogita a 
hipótese de que “os negros não se mantinham passivos 
em relação a saber ler e escrever; para eles, esse aspecto 
parece ter alguma representação positiva e, conscientes 
disso, advinha o incentivo a ele” (OLIVEIRA, 2006, p. 
62). Para mais, ainda revela que é possível identificar, 
em alguns documentos históricos, trechos que indicam 
que meninos negros frequentavam alguns ambientes, 
chamados de “escolas”, para serem alfabetizados e/ou 
para serem treinados para alguma profissão especiali-
zada, fato este que ocorre na Devassa da Conspiração 
dos Alfaiates. No rol de perguntas feitas a Luiza Fran-
cisca de Araújo, esposa de um dos principais acusados 
da conspiração, João de Deus do Nascimento, o notá-
rio pergunta para a depoente se ela tinha algum filho 
que aprendera a ler, escrever e contar e a mesma dá a 
seguinte resposta:

[fl. 4] Dice, que ela declarante tem cinco 
filhos, o mais velho tem de idade oito annos, 
e aprende a ler na escola de Fulano da Motta 
de tras da Capella de Nossa Senhora da 
Ajuda, e agora esta escrevendo por sima de 
letra branca e ainda não aprende a contar, e 
nem ella declarante sabe quem escreveo o 
sobredito papel (FLEXOR et al, 1998, p.401)

Como já fora apontado, era proibido a negros, em 
suas diversas matizes, frequentar ambientes escolares. 
Contudo, tal fato nos revela algo inquietante e que 
ainda carece de pesquisas mais aprofundadas para res-
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ponder, por exemplo, se esse dado poderia ser um indí-
cio de uma prática comum nesse período, já que esse 
contingente parece não ter ficado totalmente alheio ao 
universo da cultura escrita.    

Além desse aspecto, segundo ele, há “ainda indícios 
de que o letramento encontrasse valor positivo dentro 
de irmandades negras, tão comuns ao Brasil colonial 
e pós-colonial”. Em relação a isso, Oliveira (2006) nos 
revela que as irmandades negras foram muito comuns 
no passado brasileiro e tinham o objetivo de, a partir da 
devoção a um santo católico, congregar um conjunto 
de indivíduos para firmar um pacto que poderia sig-
nificar um fortalecimento das relações destes entre si, 
pois elas “angariavam prestígio entre negros, escravos 
ou libertos, por terem se constituído em um dos poucos 
espaços legítimos na sociedade em que se praticavam 
ações assistenciais e por possuírem intensa vida social” 
(OLIVEIRA, 2006, p. 62-65). 

Sobre as irmandades negras do Brasil especifica-
mente, diz-nos o historiador João José Reis (1997, p. 
12) que

[...] 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. 

Essa afirmação, junto às pesquisas desenvolvidas 
por Klebson Oliveira (2006) sobre a Sociedade Pro-
tetora dos Desvalidos7, faz-nos pensar que os espaços 
das irmandades negras poderiam ter favorecido a seus 
integrantes o aprendizado da leitura e da escrita, pois, 
em sua esfera, as ações de colaboração entre seus con-
gregados, unidas à valorização da alfabetização entre 
os negros, possam ter colaborado para esse fim. Além 
disso, o caráter étnico de algumas delas, como a que há 
pouco foi referida, impedia a participação de brancos 
em sua conjuntura, por isso mesmo, eram os próprios 
negros quem deveriam desenvolver as atividades admi-
nistrativas, como o caso de escrivães, tesoureiros, secre-
tários e conselheiros, que exigiriam o conhecimento, 

mesmo que parcial, da leitura, da escrita e da contagem. 
Essa questão foi, inclusive, tratada pelo próprio João 
José Reis (1997), quando este nos fala sobre algumas 
petições feitas por irmandades étnicas à Coroa portu-
guesa solicitando que os próprios negros assumissem 
os cargos de escrivão e tesoureiro, com a justificativa de 
que, com a “iluminação” do século, estes estariam aptos 
para desempenhar tal papel. 

Perante tais vias, e com base nos números obti-
dos a partir da mensuração dos dados dos autos da 
Conspiração dos Alfaiates, da Inconfidência Mineira e 
da Revolta dos Letrados, propomos a inclusão de mais 
um caminho que possa ter favorecido a aquisição da 
escrita no período colonial e pós-colonial no Brasil, 
que abrange não somente negros, escravizados e/ou 
alforriados, mas também brancos e mestiços livres. 
Fala-se dos movimentos de inconfidência. Estes foram 
muito comuns entre meados do século XVIII e início 
do século XIX, no Brasil, e abarcaram um conjunto 
variado de indivíduos, que estavam interessados basi-
camente na independência da colônia e em relações 
sociais mais igualitárias8. 

No caso da Sedição Intentada de 1798, os “homens 
de consideração”, através de conversas e/ou reuniões, 
difundiram os ideais franceses de liberté, fraternité et 
egalité para as camadas mais profundas da sociedade 
colonial. Foram esses homens e mulheres desfavoreci-
dos, embebidos por tais pensamentos revolucionários 
democrático-burgueses, que iniciaram um movimento 
sedicioso que via a república como a solução para suas 
mazelas. Mas como estes iriam apreender os elementos 
teóricos da conspiração se, em sua maioria, não sabiam 
ler e/ou escrever? Suas bases seriam unicamente as falas 
dos “homens de consideração”? Se estamos falando de 
um projeto de construção de uma sociedade mais igua-
litária, por que não adentrar efetivamente no universo 
da escrita, visto de forma tão prestigiada pela sociedade 
colonial brasileira, sobretudo a partir do século XVIII?

Foram muitas as apreensões feitas de manuscritos 
com cópias, em sua maioria traduzidas, de livros teóri-
cos sobre a Revolução Francesa. Como tais indivíduos 
as adquiriram? Através dos profissionais da escrita, 
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identificados nos autos como os homens que viviam de 
escrever? Ou, na realidade, foram eles mesmos quem 
os copiaram? Mesmo que não os tenham efetivamente 
reproduzido, por que esses homens e mulheres cobi-
çavam possuir tais manuscritos?  Para lê-los? Não há 
respostas claras para tais questionamentos, mas não 
podemos deixar de lado o fato da intensa presença da 
escrita no movimento que compôs a Revolução dos 
Búzios.

Na Inconfidência Mineira, indivíduos das diver-
sas camadas sociais agruparam-se num movimento 
com o intuito de aniquilar o domínio político-econô-
mico que a metrópole matinha sobre a colônia, ques-
tionando, dentre outras questões, a enorme carga 
tributária exigida pela coroa sobre ouro. Esta, além de 
impedir o maior acúmulo do minério dourado, atingia 
fortemente os sujeitos mais pobres, pois inviabilizava a 
clara mobilidade social que caracteriza o contexto dos 
aglomerados urbanos que se constituíram entorno do 
extrativismo mineral. Dessa maneira, homens da elite, 
juntamente com indivíduos de camadas sociais inter-
mediárias, viram na independência administrativa, 
pelo menos parcial, e monetária uma forma de com-
por uma nova realidade econômica para o Brasil, que 
proporcionaria aos abastados mais poder e aos pobres 
oportunidades de ascensão social. 

O mote ideológico para essa sedição seriam os 
referencias da independência dos Estados Unidos da 
América e do pensamento iluminista europeu. Tais 
propostas aqui chegavam através de livros diversos, 
que estavam sob a censura do Reino. Estes circularam 
entre os inconfidentes, quando tais obras eram empres-
tadas ou quanto eram copiadas, traduzidas e distri-
buídas entre os envolvidos nesse movimento, fato este 
que contribuiu fortemente para a propagação de ideias 
contrárias à lógica colonialista portuguesa. Em meio a 
isso, muitos homens acessaram produtos escritos varia-
dos, envolvendo-se intensamente com esse universo 
cultural, contribuindo com a circulação desta no seio 
do movimento. Sujeitos das camadas mais baixas, que 
não tinham adquirido a escrita, viram nela uma forma 
de acessar pressupostos que poderiam favorecer sua 
ascensão social, e isso pode ter cooperado para que 

esses homens buscassem se alfabetizar, pois adquirir 
a escrita era uma das formas de se mover socialmente 
em direção às camadas mais altas da pirâmide social 
daquele período. Assim, os ventos sediciosos poderiam 
ter assoprado fortemente para que a escrita se propa-
gasse entre os envolvidos, seja direta ou indiretamente, 
na Inconfidência das Minas Gerais.

Já a Revolta dos Letrados não compôs uma sedi-
ção nos moldes de um levante arquitetado, como 
observamos para os outros casos analisados aqui. Na 
realidade, no seio de uma Sociedade Literária, na qual 
muitas obras eram lidas e discutidas, e muitos escritos 
eram produzidos, diversos temas proibidos circularam 
entre os associados, principalmente quando tratavam 
das ideias iluministas que insistiam em circular. No 
seio dessa instituição, as personagens principais para a 
composição da forjada insurreição seriam justamente 
a leitura e a escrita, pois, por causa delas, foram feitas 
as denúncias sobre um possível movimento sedicioso 
que estava a se formar. Como as feridas da Inconfidên-
cia Mineira ainda estavam abertas, pois a condenação 
de seus envolvidos tinha sido recentemente concre-
tiza, culminando, inclusive, no esquartejamento de um 
dos seus representantes, em 1792, as organizações que 
debatiam assuntos proibidos eram fortemente comba-
tidas, não sendo diferente com a que foi fundada por 
Manoel Avarenga. 

Na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, além de 
notarmos uma intensa atividade de leitura e discussão 
de obras diversas, realizadas em sessões plenárias, como 
indica seu estatuto, também observamos uma grande 
produção de escritos, os quais, inclusive, passavam pelo 
crivo de revisores quando algum associado não escre-
vesse nos moldes normativos do português de então. 
Dessa forma, é visível que essa instituição contribuiu 
fortemente para a circulação da escrita entre os homens 
que eram associados a ela, colaborando, também, com 
a formação intelectual de muitos que ali estavam. 

Porém, para se associar, o candidato precisaria 
conhecer a escrita para que pudesse acompanhar o 
andamento dos trabalhos desenvolvidos na Sociedade. 
Assim sendo, muitos indivíduos, vendo nesta institui-
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ção uma escada para ascender socialmente, poderiam 
ter buscado formas para se alfabetizar, com o obje-
tivo de tentar ser aceito como sócio, entrando para o 
rol dos chamados intelectuais da época. Uma possível 
evidência dessa questão seria a diversificação dos per-
fis sociológicos encontrados para os sujeitos que foram 
envolvidos no processo investigativo dessa forjada 
sedição, pois, apesar de termos um grande quantitativo 
de portugueses, muitos dos indivíduos que compu-
nham os dados dos autos da Revolta dos Letrados eram 
oriundos de camadas sociais mais baixas. Para mais, é 
possível dizer ainda que o perfil de letrado não necessa-
riamente tinha relação direta com o perfil dos homens 
pertencentes à elite econômica da época.

Levando em consideração a conjuntura de tais 
sedições, que contribuíram para a difusão social da 
escrita entre os insurgentes, os processos investiga-
tivos que pautaram os movimentos de inconfidência 
podem nos dar uma margem quantitativa parcial, 
a partir do contexto macroscópico e compósito da 
assinatura, para entendermos como estava difundida 
socialmente a escrita no Brasil colonial e pós-colo-
nial, pois foram inúmeras as sedições, intentadas e 
concretizadas, nesse período em nosso país. Para 
mais, além de oferecer o escopo quantitativo, os pro-
cessos dos movimentos de insurreição também nos 
oferecem indícios sobre a circulação da escrita em 
meio às atmosferas sediciosas, quando analisamos 
as apreensões feitas durante as investigações. Mate-
riais de uso corrente da escrita, manuscritos que 
continham cópias de diversos livros censurados e até 
mesmo bibliotecas inteiras foram apanhadas como 
prova para a acusação de crime de leja majestade. 
Sendo assim, além de podermos observar a visível 
presença da escrita a partir do cômputo das assina-
turas dos sediciosos, podemos também analisar a 
intensa circulação desta em tais contextos, demons-
trando, assim, que essa atmosfera, além de agrupar um 
diversificado perfil de sujeitos escreventes, e colaborar 
para a intensa circulação da escrita nesse universo, 
pode ter contribuído fortemente para sua difusão entre 
aqueles que ainda não tinham a adquirido, principal-
mente os que não estavam em condições favoráveis 
para adentrar na orbe cultural da escrita9. 

De uma forma ou de outra, essa investigação ilu-
mina rastros que podem colaborar para o estabeleci-
mento de indícios que contribuam para a reconstituição 
histórica da difusão social da escrita no Brasil colonial. 
Assim sendo, levantando questionamentos e propondo 
novos caminhos para o entendimento desse fenômeno, 
trouxemos aqui algumas “fotografias” de um extenso 
“álbum” das cores da escrita sediciosa. Aqui, demos um 
pequeno passo de um longo caminho que precisa ser 
percorrido.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi apresentado até aqui, podemos 
tecer algumas considerações sobre essa investigação. 
Primeiramente, como vimos, a afirmativa de que não 
haveria fontes para as pesquisas que se enveredam sobre 
a difusão social da escrita no Brasil não se confirma, 
pois as devassas são manifestações documentais da rea-
lidade jurídico-administrativa de nosso país, desde sua 
fase colonial, muito utilizadas para os trâmites legais 
que aqui foram desenvolvidos. Por isso mesmo, levando 
em conta uma lógica programática de levantamento de 
fontes e análise de informações colhidas em tais teste-
munhos, podemos compor, mais tarde, uma base de 
dados que poderá nos aproximar de uma realidade tão 
longínqua de nossa história, e que ainda carece de mui-
tas pesquisas. Para este trabalho, pautamos três esferas 
que compõem um conjunto de histórias parciais que 
serão constituídas paulatinamente e que poderão, no 
futuro, explanar de forma panorâmica os perfis sociais 
da escrita daqueles que se fizeram presentes nos diver-
sos processos judiciais de nosso país. 

Para além disso, especificamente sobre nossa pes-
quisa, é possível dizer que as devassas aqui analisadas 
agruparam, em sua maioria, indivíduos que conheciam 
minimante o universo cultural da escrita, havendo 
somente poucos sujeitos que não assinaram seus depoi-
mentos, como podemos observar durante a descrição 
e análise dos dados apresentados aqui. Dessa maneira, 
levantamos a hipótese de que os movimentos de incon-
fidência são contextos favoráveis para agrupar indiví-
duos que tinham alguma relação com a escrita, mesmo 
que ínfima, quando tratamos do universo compósito da 
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assinatura. Para mais, além de congregar aqueles que 
sabiam assinar seus nomes, tais movimentos poderiam 
ter contribuído para a difusão da escrita entre aqueles 
que não poderiam, por exemplo, frequentar ambientes 
escolares, como africanos e afrodescendentes. Como 
vimos, os pardos, entre os não brancos, representam 
um contingente de maioria de firmantes, assemelhan-
do-se da realidade dos brancos e prováveis brancos. 
Além disso, encontramos filhos de africanos que tam-
bém assinaram seus nomes diante do notário. Assim 
sendo, perante uma atmosfera sediciosa, que debatia 
constantemente aspectos teóricos censurados pela 
Coroa, com base em obras contrabandeadas, copiadas 
por muitos indivíduos, a escrita pôde ter sido adquirida 
por aqueles que não tiveram acesso a procedimentos de 
alfabetização comuns para aquela época. 

Nossa hipótese se confirmará mais claramente 
quando pautamos a circulação da escrita em tais con-
junturas. Em uma avaliação preliminar, a escrita parece 
ter circulado intensamente em tais movimentos, sendo, 
inclusive, motivação primordial para a composição das 
devassas da Conspiração dos Alfaiates e da Revolta dos 
Letrados, por exemplo. Por isso mesmo, levando em 
conta os autos de sequestros de bens dos insurgentes, 
além de pesquisas anteriores sobre a questão do livro 
e da manuscritura em tais sedições, é possível notar a 
clara presença e a intensa circulação da escrita entre 
aqueles que não a conheciam e que se integraram aos 
movimentos de insurreição de finais do século XVIII. 

NOTAS

1  É importante destacar o importante papel de Antonio Castillo Goméz 
e Roger Chartier na proposição de diversos elementos teórico-me-
todológicos do campo História da Cultura Escrita, o qual abarca, a 
partir das últimas décadas, as pesquisas que se debruçam por questões 
que se enveredem sobre as práticas, as representações e/ou os discur-
sos do elemento escrito em suas diversas dimensões.  

2 A difusão social da escrita, entendida genericamente como pura e 
simples capacidade de escrever, inclusive em seu nível mais baixo, 
quer dizer, como porcentagem numérica dos indivíduos que em cada 
comunidade estão em condições de empregar ativamente os signos do 
alfabeto; que deve unir-se e comparar-se com o quociente de difusão 
social passiva dos produtos gráficos, constituído pelos destinatários das 
mensagens escritas, seja como leitores, seja como usuários do escrito, 
inclusive de uma maneira indireta, quer dizer, meramente visual. 

3  A função que a escrita em si mesma assume no âmbito de cada socie-
dade organizada e que cada tipo de produto gráfico assume, por sua 

vez, no âmbito de um ambiente cultural concreto que o produz e o 
emprega; de onde deriva (ou pode derivar) o grau de prestígio social 
dos escreventes (ou melhor, dos capazes de escrever) na hierarquia 
social. 

4  No caso da Itália, por exemplo, vários estudiosos se concentraram em 
estudos localizados, a partir de arquivos dispersos, para alcançarem 
uma visão coletiva dos dados históricos dos níveis de alfabetismo no 
país (BARTOLI; TOSCANI, 1991). Estranha-se, ainda, o fato de a 
autora não ter mencionado como fontes para este tipo de estudo tes-
tamentos e inventários que, pelo menos a partir do século XVII, são 
mananciais sistemáticos, seriados e localizados. 

5  Para esta investigação, trataremos especificamente da distribuição 
social da escrita do contingente masculino dos dados coletados. Con-
tudo, é preciso ressaltar que, mesmo infimamente, as mulheres tam-
bém se fizeram presentes em tais processos devassatórios.

6  Os dados do primeiro censo oficial do Brasil de 1872 estão disponí-
veis no Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica, 
através do sítio eletrônico www.nphed.cedeplar.ufmg.br.  

7  Conferir Negros e escrita no Brasil do século XIX: sócio-história, 
edição filológica de documentos e estudo linguístico, de Klebson Oli-
veira (2006). 

8  Sobre a ideia de igualdade propagada pelos ideais da Revolução Fran-
cesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 02 de outubro de 1789, em seu XI artigo, diz-nos que a capacidade 
de escrever é um direito universal de todo e qualquer homem, como 
pode ser observado no trecho a seguir: “A livre comunicação de pen-
samentos e opinião é um dos direitos mais preciosos do homem; todo 
cidadão pode pois falar, escrever, imprimir livremente, salvo quando 
tiver que responder do abuso dessa liberdade nos casos previstos pela 
lei”.

9  A descrição e a análise dos elementos que indicam a intensa circula-
ção da escrita em movimentos sediciosos, quando tratamos das apre-
ensões das sedições baiana, mineira e carioca, serão abordados na 
versão final desta Tese. 
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NÍVEIS DE ALFABETISMO NO 
TERRITÓRIO DO SISAL: 
ESTUDO DE UM LIVRO DE REGISTRO 
DE NASCIMENTO (1933-1934)

RESUMO

Neste trabalho, o objetivo é apresentar alguns índices de alfabetismo do Território 
do Sisal, no semiárido baiano, contribuindo com a busca de indícios acerca do pro-
cesso de penetração e difusão da cultura escrita nessa região, na primeira metade 
do século XX. No âmbito da História da Cultura Escrita, forma específica da His-
tória Cultural, que enfatiza práticas de pessoas comuns, de anônimos, propõe-se 
uma abordagem que evidencie as produções dos que estão à margem da sociedade, 
relegados da história oficial. Nesse sentido, este estudo é motivado pela possibi-
lidade de se encontrar a recorrência à prática de escrita por indivíduos oriundos 
da zona rural, espaço em que as escolas, nesse período, ainda não eram presen-
tes. Verificam-se alguns índices de alfabetismo pela mensuração da capacidade de 
assinar dos declarantes dos Registros de Nascimento constantes no Livro número 
11, de Conceição do Coité-BA, em 1933 e 1934. Para isso, utiliza-se o cômputo de 
assinaturas, como é conhecido o método, considerando-se o perfil sociológico dos 
declarantes, a partir do cruzamento dos aspectos sexo/gênero, origem geográfica 
(rural/urbana) e ano de nascimento, com o binômio assinante versus não assinante/
assinatura a pedido. 
Palavras-chave: História da Cultura Escrita. Cômputo de assinaturas. Semiárido 
baiano. 
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LEVELS OF ILLITERACY IN SISAL TERRITORY: A STUDY OF A BOOK OF BIRTH REGISTRATION (1933-1934)

ABSTRACT
This study aims to present illiteracy indexes in Sisal territory, in Bahian semi-arid. It is intended to contribute to the search for clues 
about the process of insertion and dissemination of the written culture in this region, in the first half of the 20th century. In the context 
of the History of Written Culture, this specific form of Cultural History, which emphasizes practices of ordinary and anonymous people, 
proposes an approach that highlights the productions of those in the outskirts of society, and who are relegated from the official history 
of society. In this respect, this study is motivated by the possibility of finding a recurrence of writing practices by individuals from the 
rural area, where the schools in that period were not yet present. There are some illiteracy indexes which were obtained by the evalua-
tion of the capacity the declarants testified to sign the birth records listed in book number 11, in Conceição do Coité-BA, in 1933 and 
1934. For this, the calculation of signatures is used, considering the sociological profile of the declarants. This evaluation is based on 
the combination of the following aspects: sex/gender, geographical origin (rural/urban) and year of birth, with the binomial subscriber 
versus non-subscriber/signature on request.
Key words: History of Writing Culture. Calculation of signatures. Bahian Semi-arid. 

NIVELES DE ALFABETIZACIÓN EN EL TERRITORIO DE SISAL: ESTUDIO DE UN LIBRO DE REGISTRO DE 
NACIMIENTO (1933-1934)

RESUMEN
En este trabajo, el objetivo es presentar algunos índices de alfabetización del Territorio de Sisal, en el semiárido bahiano, contribuyendo 
con la búsqueda de indicios acerca del proceso de penetración y difusión de la cultura escrita en esa región, en la primera mitad del 
siglo XX. En el ámbito de la Historia de la Cultura Escrita, forma específica de la Historia Cultural, que enfatiza prácticas de personas 
comunes, de anónimos, se propone un abordaje que evidencie las producciones de los que están al margen de la sociedad, relegados de 
la historia oficial. En ese sentido, este estudio es motivado por la posibilidad de encontrarse a recurrencia a la práctica de escrita por 
individuos oriundos de la zona rural, espacio en que las escuelas, en ese período, aún no eran presentes. Se verifican algunos índices de 
alfabetización por la mensuración de la capacidad de firmar de los declarantes de los Registros de Nacimiento constantes en el Libro 
número 11, de Conceição do Coité-BA, en 1933 y 1934. Para eso, se utiliza el cómputo de firmas, como es conocido el método, conside-
rando el perfil sociológico de los declarantes, a partir del cruce de los aspectos sexo/género, origen geográfico (rural/urbana) y año de 
nacimiento, con el binomio signatario versus no signatario/signatura a petición. 
Palabras-clave: Historia de la Cultura Escrita. Cómputo de firmas. Semiárido bahiano. 

NIVEAUX D’ALPHABÉTISATION DANS LE TERRITOIRE DU SISAL: ÉTUDE D’UN LIVRE D’INSCRIPTION DE 
NAISSANCE (1933-1934)

RÉSUMÉ: 
Dans ce travail, l’objectif est présenter des taux d’alphabétisation dans le territoire du Sisal, dans la région semi-aride de Bahia, ce qui 
contribue à la recherche d’indices sur le processus de pénétration et de diffusion de la culture écrite dans cette región, dans la première 
moitié du XXe siècle. Dans le contexte de l’Histoire de la Culture d’Écriture, qui met l’accent sur les pratiques des gens ordinaires, 
anonymes, nous proposons une approche qui met en évidence les productions de personnes en marge de la société, relégués de l’his-
toire officielle. En ce sens, cette étude est motivée par la possibilité de trouver la récurrence de la pratique écrite par des individus de la 
campagne, l’espace où les écoles de cette période n’étaient pas encore présents. On peut voire des taux d’alphabétisation en mesurant la 
capacité à signer la déclaration des actes de naissance du livre numéro11 à Conceição do Coité - BA, en 1933 et 1934. Ainsi, nous utili-
sons le compte des signatures, comme méthode connue, avec le profil sociologique des rapports, par le traverser des aspects sexe/ genre, 
l’origine géographique (rural / urbain) et l’année de naissance, avec le binôme non-abonné / abonné.
Mots clés: Histoire de la culture écrite. Compte de signatures. Semi-aride de Bahia.



 NÍVEIS DE ALFABETISMO NO TERRITÓRIO DO SISAL |  115

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho3 é verificar alguns níveis 
de alfabetismo referentes ao Território do Sisal, na 
Bahia, no período de 1933 a 1934, a partir da quanti-
ficação de assinaturas em Registros de Nascimento do 
Livro número 11, do Cartório de Conceição do Coité. 
Oliveira e Lobo (2012) indicam duas possibilidades que 
são consequência da nova fase, marcada pela explora-
ção de arquivos, dos estudos histórico-diacrônicos do 
português brasileiro, uma que se refere à reconstru-
ção mais aproximada do chamado português popular 
brasileiro e outra que diz respeito à análise das práti-
cas de leitura e escrita de indivíduos integrantes de 
grupos sociais subalternos. É essa segunda possibili-
dade que motiva o interesse pela referida fonte e pelo 
período correspondente ao segundo quartel do século 
XX, já que, em um estudo anterior, com cartas pes-
soais escritas por sertanejos dessa região (SANTIAGO, 
2012), durante esse século, evidenciou-se a recorrência 
à prática da escrita por indivíduos com baixo nível de 
letramento, oriundos da zona rural, espaço em que a 
presença de escolas era rara.

A mensuração dos índices de alfabetismo pela 
quantificação da capacidade de assinar daqueles que 
foram declarantes dos Registros de Nascimento pode, 
então, contribuir para o surgimento de mais pistas 
acerca da penetração da cultura escrita nessa região do 
semiárido baiano. Tendo como base teórica os pres-
supostos da História da Cultura Escrita (CHARTIER, 
2004; GÓMEZ, 2003; LANGELI 1996; entre outros), e 
a metodologia do cômputo de assinaturas, conforme 
Marquilhas (2000), apresentam-se, a seguir, alguns 
resultados deste estudo preliminar, que indicam outras 
possibilidades, inclusive, a perspectiva de uma análise 
de cunho qualitativo.

1 SOBRE O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO

Em meio às novas tendências do fazer historiográ-
fico, que se estabelecem a partir de meados do século 
XX, a História da Cultura Escrita afirma-se como 
um campo profícuo, buscando interpretar as práticas 
sociais de escrever e de ler, em um projeto que reco-

nhece a escrita, segundo Gómez (2003, p. 96), como 
algo mais que um mero sistema gráfico, questionando 
acerca das suas diferentes funções e práticas materiais, 
sempre em referência às respectivas sociedades históri-
cas, “[...] teniendo em cuenta que em cada momento la 
sociedad há estado formada por alfabetizados y analfa-
betos”2. Sob essa tendência, os estudos da História da 
Cultura Escrita – considerando que a História Cultu-
ral enfatiza o ponto de vista das pessoas comuns, dos 
anônimos – propõem uma abordagem que valorize e 
evidencie as práticas/produções cotidianas, daqueles 
que estão à margem da sociedade, relegados da história 
oficial. 

Esses novos paradigmas historiográficos fizeram 
emergir o interesse pela quantificação e mensura-
ção, que se traduz em estudos de séries relativamente 
homogêneas de dados, cujo valor, como instrumento 
de análise histórica, é evidenciado por Langeli (1996, 
p. 88), ao comentar sobre o que justificava, ideologica-
mente, essa tendência, em meio à chamada “revolução 
quantitativa”: “[...] la possibilidad que ofrecía de recu-
perar para el conocimiento histórico no sólo a los pro-
tagonistas sino también a los indivíduos anônimos, no 
sólo los acontecimientos espetaculares sino también los 
fenômenos de fondo, repetitivos, de masa”3. A quantifi-
cação é percebida, então, como uma dimensão real dos 
fatos históricos, e pode ser aplicada a todos os fenôme-
nos que são, de algum modo, suscetíveis de serem cons-
tituídos em séries homogêneas.

Ao perceber a difusão social da escrita como um 
dado mensurável, o alfabetismo é um tema, ainda 
segundo Langeli (1996), que não deve ser esquecido, no 
sentido de que as relações entre a história dos fenôme-
nos de escrita e a história quantitativa conduzem à inda-
gação de quem são e quantos são os que escrevem em 
uma dada sociedade. Assim, o estudo do alfabetismo é 
visto como uma operação historiográfica significativa 
por si mesma, já que as sociedades podem ser descri-
tas pelo espelho da escrita: o alfabetismo é “[...] un 
punto vantajoso de observación para conocer y hacer 
conocer una sociedad.”4 (LANGELI, 1996, p. 98). Essa 
compreensão pressupõe a percepção das diferenças e 
desníveis da área alfabetizada, caracterizada como algo 
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heterogêneo, plural, de modo que os produtos gráficos 
e as instituições de escrita são instrumentos de seleção 
no processo de produção e distribuição da cultura. 

A busca por testemunhos gráficos produzidos 
por indivíduos escreventes de um determinado grupo 
social, não enquanto escritores profissionais, mas como 
indivíduos capazes de escrever e obrigados, por moti-
vos diversos, a recorrer a esta capacidade (LANGELI, 
1996), tem sido contemplada com a recorrência às 
assinaturas. Ao verificar os níveis de alfabetização na 
sociedade portuguesa seiscentista, Marquilhas (2000) 
menciona os pioneiros na adoção da assinatura como 
unidade de medida. No século XIX, o cálculo dos alfa-
betizados das sociedades ocidentais começou a ser feito 
a partir das assinaturas de registros matrimoniais, em 
publicações britânica, francesa e portuguesa. Sobre o 
lugar que a quantificação do alfabetismo ocupou na 
historiografia da alfabetização europeia, conforme a 
autora, essa metodologia oitocentista ganha lastro teó-
rico em 1968, “[...] quando Roger S. Schofield quis reco-
nhecer na capacidade para escrever o próprio nome a 
única medida universal, padronizada e directa que indi-
cava quase satisfatoriamente a competência alfabética 
de grupos sociais historicamente delimitados.” (MAR-
QUILHAS, 2000, p. 85).

Uma ressalva é feita por Chartier (2004) em rela-
ção a esse método do cômputo das assinaturas, ao afir-
mar que as porcentagens de assinantes podem indicar 
globalmente o grau de familiaridade com a escrita, 
alcançado por determinada sociedade, mas não podem 
ser consideradas como a medida direta das competên-
cias de ler e de escrever, devendo-se, pois, avaliá-las 
como “[...] indicadores culturais macroscópicos, com-
pósitos, que não medem exatamente nem a difusão da 
capacidade de escrever, mais restrita do que os números 
indicam, nem a da leitura, que é mais extensa.” (CHAR-
TIER, 2004, p. 114).

No Brasil, são poucos os estudos que se voltam 
para a História da Cultura Escrita a partir dessa pers-
pectiva quantitativa, de mensuração dos níveis de alfa-
betismo. Há, no entanto, algumas iniciativas. Venâncio 
(2001), no texto “Migração e alfabetização em Mariana 

colonial”, faz uma análise dos níveis de alfabetização 
referentes à cidade de Mariana setecentista, relacio-
nando-os aos movimentos migratórios, no intuito de 
mostrar a complexidade que envolve a história social 
da língua portuguesa no período colonial. Tânia Lobo 
e Klebson Oliveira, analisando as assinaturas constan-
tes nos depoimentos de Livros produzidos durante a 
visitação da Inquisição à Capitania da Bahia, apresen-
tam resultados que permitem avaliar a difusão social 
da escrita nos primórdios da colonização do Brasil, nos 
textos “Aos olhos da inquisição: níveis de alfabetismo 
na Bahia em finais de quinhentos” (LOBO; OLIVEIRA, 
2013a) e “Ainda aos olhos da Inquisição: novos dados 
sobre níveis de alfabetismo na Bahia em finais de qui-
nhentos” (LOBO; OLIVEIRA, 2013b).

Silva (2011), em artigo intitulado “Letramento dos 
portugueses setecentistas em Sergipe Del Rey: primei-
ras aproximações”, busca os indícios de letramento dos 
portugueses setecentistas moradores em Sergipe Del 
Rey, mediante a análise de testamentos existentes, cus-
todiados pelo Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe. 
A autora analisa oitenta e sete testamentos que servem 
de fonte para a pesquisa que tem como tema “O letra-
mento dos moradores setecentistas de Sergipe Del Rey”. 
A referida autora, por meio dos documentos, verifica 
a familiaridade com a escrita a partir da assinatura, 
e, a partir desses elementos, num primeiro momento, 
compõe o perfil desses portugueses e, num segundo 
momento, analisa o nível de letramento desse grupo 
social.

Carneiro (2012), através do trabalho “Lei de ter-
ras e ocupação privada: elementos para avaliação dos 
níveis de alfabetização no interior da Bahia oitocen-
tista”, apresenta uma pequena amostra  dos números da 
alfabetização na Bahia rural em meados do século XIX, 
em que, mesmo no terceiro quartel, ainda apresentava, 
em algumas localidades, mais de 90% de analfabetos 
entre a população livre, segundo dados do Censo de 
1872 (CARNEIRO E ALMEIDA, 2004). A autora ainda 
destaca que, em longo prazo, o objetivo é traçar uma 
cronologia dos níveis de alfabetização, recuando a aná-
lise em busca de práticas de alfabetização mais primiti-
vas, já que a ocupação no interior, em algumas regiões, 
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data do século XVII, e em algumas vilas tendencial-
mente urbanas, embora raras, datam do século XVIII.

Ainda no bojo dessa discussão, vale ressaltar os 
trabalhos de Moreno (2014) e Silva (2015). Moreno 
(2014) analisa a difusão social da escrita na Salvador 
de finais do século XVIII, tendo como fontes os livros 
de devassas, que se constituem de vários gêneros tex-
tuais da esfera jurídica tais como autos de inquéritos, 
pareceres e relatórios. Considerando a assinatura como 
um indicador dos índices de alfabetização, o referido 
autor constatou a hipótese de que os movimentos de 
inconfidência colaboraram para que membros de 
camadas mais baixas da sociedade, naquele período, 
se inserissem no universo da escrita. Já o trabalho de 
Silva (2015) centra a análise no conjunto de 328 Decla-
rações de Terras produzidas por 263 fazendeiros, em 
Santana do Campo Largo, interior da Bahia, no século 
XIX. O autor, além de revelar índices alarmantes de 
não assinantes entre a elite rural, contribuiu, também, 
ao estabelecer a distinção estrutural e funcional entre 
as Declarações e os Registros de terras, documentos 
produzidos no âmbito da Lei de Terras. Outro ponto 
relevante do trabalho de Silva (2015) foi a constatação 
de como ocorreu o processo de ocupação territorial no 
interior da Bahia oitocentista, conhecimento impor-
tante para se compreender as distribuições demográ-
fico-linguísticas e apontar localidades com indícios da 
existência de corpora para o estudo histórico do portu-
guês brasileiro.

Este estudo segue essa linha de investigação, bus-
cando, a partir dos registros de nascimento, indícios 
dos níveis de alfabetismo no Território do Sisal, na 
Bahia, no início do século XX.

2 O LIVRO DE REGISTRO DE NASCIMENTO

São raras as fontes que permitem compor séries 
relativamente homogêneas (datadas e localizadas), que 
possibilitem perceber, quantitativamente, a capacidade 
de assinar de indivíduos de uma dada época/espaço, 
principalmente porque essas fontes precisam apre-
sentar informações acerca das características sociais 
daqueles que assinam e dos que não assinam (assina-

tura delegada), o que é fundamental para a composição 
do perfil sociológico da comunidade em estudo. Sobre 
o material de base do historiador do alfabetismo, Lan-
geli (1996, p. 93) revela algumas possibilidades: 

En la práctica se trata de serie de firmas, 
como se encuentran, por ejemplo [...] en los 
registros de estado civil; [...] Sólo las firmas 
de ámbito burocrático tienen la cualidad de 
indicador universal, standard e directo que por 
primera vez Schofiel juzga indispensable para 
construir una historia del alfabetismo.5

 Sobre as discussões que questionam a capa-
cidade informativa das assinaturas, sob a alegação da 
impossibilidade de uma relação direta entre a capa-
cidade de assinar e a capacidade de escrever e/ou ler, 
o autor alerta que basta ser consciente das razões que 
recomendam a utilização criteriosa das séries de assina-
turas, no sentido de se evitar “caer em uma ingenuidad 
o un atrevimiento inconvenientes”6. E lembra as “[...] 
otras possibilidades que las suscripciones burocráticas 
ofrecen para un análises de tipo sociológico: habitual-
mente van acompañadas de utilísimas informaciones 
sobre la profesión, residencia, edad, família del fir-
mante.”7 (LANGELI,1996, p. 93).

Outro fator que deve estar claro é que o conceito 

de alfabetizado não se manteve o mesmo ao longo da 

história. No Brasil, no século XIX, conforme Britto 

(2007, p. 20) “[...] as enquetes sobre alfabetização 

consideravam como alfabetizadas pessoas capazes 

de escrever o próprio nome; só em torno dos anos de 

1940, passou-se a considerar alfabetizada quem se 

demonstrasse capaz de ler e escrever um bilhete sim-

ples”. Entretanto, ao tratar do assunto, na primeira 

metade do século XX, também, no Brasil, Rojo (2010, 

p. 24) destaca que, para ser considerado alfabetizado e 

viver na cidade, bastava saber assinar o próprio nome. 

A referida autora afirma que, excetuando as elites que 

tinham acesso a variados bens culturais e à escolari-

dade mais longa, até 1950, a maior parte da população 

brasileira (52,7%) vivia em situação de analfabetismo 

e boa parte dos (42,8%) sabia apenas assinar o nome e 

escrever poucas palavras.
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É no âmbito burocrático que está inserida a fonte 
utilizada neste trabalho: o Livro de Registro de Nas-
cimento número 11, da então “Villa de Conceição 
do Coité”, na Bahia. Além de permitir a mensuração 
dos níveis de alfabetismo a partir das assinaturas dos 
declarantes (seriadas, datadas e localizadas), o Livro 
apresenta informações que auxiliam na composição 
do perfil social dos sujeitos, como data e local de nas-
cimento, idade (por inferência), estado civil, filiação e 
residência. Só não há informações acerca da ocupação; 
apenas em três registros, a profissão do indivíduo apa-
rece (dois são “artistas” e um é “comerciante”)8.

Esse Livro, que está arquivado no Fórum Durval 
da Silva Pinto, do município de Conceição do Coité, 
contém 630 Registros de Nascimento corresponden-
tes a dois anos: 1933 e 1934. O Cartório de Conceição 
do Coité (ainda uma “Villa”), criado em 1889, nesse 
período, estava vinculado à Comarca de Serrinha, 
município vizinho, sob a jurisdição de Antônio Bar-
bosa de Oliveira. O oficial de Registro Civil, que escreve 
e assina a maioria dos registros, é Luiz Gonzaga Pinto, 
mas há alguns assinados também pelo oficial Cícero 
Soares Santos.

Figura 1: Capa do Livro de Registro de Nascimento, nº 11

Foto: Huda Santiago

Há dois tipos de registros no Livro, aqueles em que 
alguém – na maioria das vezes, o pai, a mãe ou outro 
familiar, mas aparecem também muitos casos em que o 
declarante não revela nenhum tipo de parentesco com 
a pessoa que está sendo registrada – declara o nasci-
mento de outra pessoa e aqueles registros em que o 
declarante está registrando a si mesmo. Esses últimos 
são os que mais apresentam informações acerca dos 
aspectos sociológicos do assinante/não assinante (assi-
natura delegada), já que, no caso dos primeiros, apa-
recem descrições sobre a pessoa registrada e poucos 
dados relacionados a quem está declarando.

A oposição entre os que assinam e os que não assi-
nam fica perceptível no trecho final dos documentos. 
Nos casos de assinatura a pedido, o escrivão declara 
que é “por não saber ler e nem escrever”. Há quatro 
casos, como no registro em que Ângelo Luiz Amâncio 
é o declarante, em que essa expressão é substituída por 
“a pedido do declarante que é analphabeto”. São muitos 
os documentos que possuem um mesmo declarante, ou 
seja, uma única pessoa, sem parentesco explícito com 
as pessoas registradas, assina o registro de vários indi-
víduos, de locais diferenciados (geralmente, de diversas 
fazendas do município). São necessárias investigações 
sobre essa prática da época, para que se compreendam 
as razões pelas quais a própria pessoa não ia ao cartório 
declarar o seu nascimento, ou, no caso de crianças, o pai 
ou a mãe, declarar o nascimento do/a filho/a. Como, na 
maioria dos documentos em que isso ocorre, as pessoas 
residem da zona rural, uma justificativa poderia ser a 
dificuldade de acesso à sede do município (distância, 
falta de transporte etc.), ou mesmo por não ter a capa-
cidade de assinar. Alguns nomes que se repetem como 
declarantes, que assinam o registro de várias pessoas, 
são os de Cícero Soares dos Santos, Durval Silva Pinto 
e Coronel Eustórgio Pinto Resedá. 

Com relação à execução gráfica da assinatura, 
ainda que este trabalho não contemple uma dimensão 
qualitativa, o que se abre como uma possibilidade para 
estudos futuros, exemplificam-se, nas figuras 3 e 4, assi-
naturas que parecem ser de indivíduos mais hábeis e, 
nas figuras 5 e 6, assinaturas com traçado mais inseguro 
que, possivelmente, são de mãos inábeis:
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Figura 2: Fac-símile do fólio n. 349, do Livro de Registro de Nascimento, nº 11

Foto: Huda Santiago

Com relação à execução gráfica da assinatura, 
ainda que este trabalho não contemple uma dimensão 
qualitativa, o que se abre como uma possibilidade para 
estudos futuros, exemplificam-se, nas figuras 3 e 4, assi-
naturas que parecem ser de indivíduos mais hábeis e, 
nas figuras 5 e 6, assinaturas com traçado mais inseguro 
que, possivelmente, são de mãos inábeis:

Figura 3: Assinatura de Álvaro Cedraz Carneiro (Registro nº 455)

Figura 4: Assinatura de Maria Horminda dos Anjos (Registro nº 467)

Figura 5: Assinatura de Augusto Gonçalves de Almeida (Registro nº 486)

Figura 6: Assinatura de José Francisco de Araújo (Registro nº 223)

Através das figuras 5 e 6, nota-se que apenas a 
quantificação da capacidade de assinar não é suficiente 
para, em alguns casos, indicar o nível de alfabetismo do 
indivíduo, pois as assinaturas não medem exatamente 
a difusão da capacidade de escrever; retomando aqui o 
que indica Chartier (2004), são indicadores macroscó-
picos. Uma análise de caráter qualitativo, mesmo que 
com certa subjetividade, pode auxiliar no reconheci-
mento de produtos gráficos elaborados em níveis inci-
pientes de aquisição da escrita.

3 OS DADOS: INDÍCIOS DOS NÍVEIS DE 
ALFABETISMO

O Livro em estudo é composto por 630 registros. 
No total, foram considerados 341 declarantes; destes, 34 
correspondem ao ano de 1933 e 307 a 1934. O número 
de declarantes não equivale à quantidade de registros, 
porque há muitos casos em que uma mesma pessoa 
declara vários nascimentos (ou um pai/mãe registra o 
nascimento de vários filhos, ou alguém é o declarante 
do nascimento de várias pessoas da comunidade), e 
há, ainda, 10 registros de pessoas de outras regiões da 
Bahia, que não foram considerados no geral dos dados. 

A figura 7, a seguir, permite visualizar o conjunto 
de dados, com a oposição entre os assinantes e os não 
assinantes:

Figura 7: Assinantes versus não assinantes

Dos 341 declarantes, verifica-se que 243 (71%) 
assinam e 98 (29%) não sabem assinar. Para o caso dos 
não assinantes, os registros apresentam assinaturas a 
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pedido, “por não saber nem ler e nem escrever”. Esse 
é um fenômeno denominado por Petrucci (1999) de 
“delegação da escrita”. Segundo o autor, é algo muito 
difundido, principalmente nas sociedades parcialmente 
alfabetizadas, e se verifica quando uma pessoa deveria 
escrever, mas não está em condições de fazê-lo, porque 
não pode ou não sabe, e solicita a outros que o façam 
em seu nome, especificando ou não as circunstâncias e 
as razões. Petrucci (1999, p. 105) afirma que: 

De este modo se crea una situación dinámica 
de tensión, en la que categorías y grupos 
sociales hasta entonces excluidos del uso de 
la escritura advierten a la vez su necesidad 
y su carencia, también porque la progresiva 
burocratización de las relaciones sociales y 
económicas requiere a todos aquellos que 
desarrollan cualquier tipo de actividad una 
mínima capacidad gráfica.9 

O percentual de 29% de não assinantes pode estar 
indicando que, no período em estudo, a população do 
Território do Sisal, na Bahia, ainda é vítima de um pro-
cesso de escolarização precário, principalmente a da 
zona rural – pois a maior parte dos dados coletados 
corresponde a indivíduos de origem rural, como será 
comentado adiante. Considerando-se que esses dados 
correspondem à década de trinta do século XX, obser-
va-se que é um percentual relativamente alto de não 
assinantes na região de Conceição do Coité10.

No início do século XX, em 1925, aprovou-se 
e sancionou-se a Lei 1.846, que trata da reforma do 
ensino do Estado da Bahia. Até então, a economia 
agrário-exportadora não exigia uma sociedade letrada, 
mas o contexto de profundas transformações políticas, 
econômicas e sociais e movimentos diversos, como 
as revoltas armadas e a criação de partidos políticos, 
influencia a necessidade de que sejam estabeleci-
das reformas educacionais, principalmente na região 
sudeste do país, com o desenvolvimento industrial, 
conforme Cruz (2012). Segundo esse mesmo autor, ape-
sar da realidade baiana ser diferente daquela da Região 
Sudeste, já que sua economia continuava predominan-
temente agrária, a Bahia também tomou providências 

para colocar a população na escola. Nesse sentido, a lei 
mencionada criou duas escolas normais no interior do 
Estado (em Caetité e Feira de Santana), e um dos obje-
tivos da Escola Normal de Feira de Santana era formar 
mestres para alfabetizar as populações rurais do muni-
cípio e dos municípios circunvizinhos. No entanto, “a 
educação primária na zona rural do Estado da Bahia 
estava, em grande medida, nas mãos de leigos. Além do 
mais, o número de escolas desse nível de instrução não 
correspondia às necessidades da população baiana em 
idade escolar [...]” (CRUZ, 2012, p. 45).

Em relação especificamente ao Território do Sisal, 
um trabalho preliminar (SANTIAGO, 2014), acerca de 
algumas memórias/narrativas de pessoas mais velhas 
da região, sertanejos nascidos na primeira metade do 
século XX, evidencia a raridade de escolas e a dificul-
dade de acesso às poucas que haviam, sempre lembrada 
como consequência da distância geográfica e/ou das 
baixas condições financeiras:

Num tinha escola... num existia escola... 
existia escola mas quem estudava naquele 
tempo? Filho de ó... uma pessoa naquele 
tempo pa formá um filho tê um médico... um 
filho formado ele é burguês é... nem a certo 
arguma pessoa da roça fazendero... que já era 
fazendero... que tinha umas condiçãozinha... 
às vez tinha pena de gastá o num gastava o 
num queria... (A. F.)

Esse trecho apresenta indícios do valor que era 
dado à escola, já que a falta de condições financeiras 
não era o único entrave, pois os fazendeiros podiam 
ter pena de gastar ou simplesmente, não queriam 
gastar com escola. Ainda sobre a presença ou não de 
instituições de ensino na região, percebe-se a imagem 
do que era considerada uma escola naquela época, no 
meio rural, em que se inventavam espaços de ensino-
-aprendizagem. As lembranças revelam que uma pro-
fessora vinha de longe para ensinar poucos dias na casa 
de alguém da região: “ensinava assim numa salinha 
assim... como essa... assim... era na roça”. A presença 
da professora parece ter sido bastante passageira, o que 
confirma a ideia da raridade desse espaço:
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Essa escola, a mulé chamava quem? 
Dinamérica... [...] ela num era daqui não [...] 
ensinou pocos dias na casa do meu avô [...] 
as menina aprendero... negoço de pocos dias 
um mês e meio e poco [...] essa mulé, essa 
professora [...] quem troxe foi um homem 
chamava Antonio do Sobrado... (A.F.)

É importante ressaltar a função da escola, ou seja, 
o que se aprendia, de acordo com as memórias: “só assi-
nar o nome... era só assinar o nome a leitura de minhas 
irmãs foi essa... só de assinar o nome aí leiturinha poca” 
(A. F.). Essa afirmação encontra correspondência nas 
narrativas que fazem parte da pesquisa desenvolvida 
por Freixo e Teixeira (2011), também com velhos 
moradores de comunidades rurais da região do sisal:

Escola, naquele tempo não existia. Escola 
a gente não teve. [...] se quisesse assinar o 
nome, tinha que caminhar uma légua pra 
estudar. Naquele tempo a gente não tinha 
interesse, e eu não tive aquele interesse 
também em mim e não aprendi ler. Aprendi 
a assinar meu nome depois, com o tempo, 
por vontade de aprender, mas leitura eu não 
sei. (Seu Amado, p. 84).

Fui pra escola... naquele tempo não tinha 
escola, só se fazia aprender a assinar o nome, 
e qualquer coisa aí... tinha uns veios que 
ensinavam, um pouco mais, mas já ia embora, 
acabava aquela escola... eu aprendi a ler e 
escrever, estudando lá, com esse pedaço de 
tempo. (Seu Zezé Primo, p. 117-118)

Como é possível notar, nessas memórias, que 
fornecem pistas acerca do processo de letramento na 
região, destaca-se a necessidade de aprender a assi-
nar, associada ao papel da escola. Nos próximos itens, 
para uma melhor compreensão do contexto em que os 
dados obtidos neste trabalho foram produzidos, consi-
derando-se o perfil sociológico dos declarantes, serão 
cruzadas as informações sobre o sexo/gênero; a origem 
geográfica (rural/urbana), e o ano de nascimento dos 
declarantes com a capacidade de assinar. 

3.1 Repartição por sexo/gênero 

Dos 341 declarantes, 269 são homens e 72 são 
mulheres, como é possível visualizar na Tabela 1:

Tabela 1: Capacidade para assinar por sexo

HOMENS MULHERES

ASSINANTES 209 (77.7%) 36 (50%)

NÃO ASSINANTES 60 (22.3%) 36 (50%)

TOTAL 269 (100%) 72 (100%)

Há um equilíbrio entre as mulheres que sabem 
assinar (50%) e as que não sabem (50%). No entanto, a 
quantidade de homens que registram a próprio punho 
seu nome nos documentos é bem maior do que aqueles 
que não o fazem. Isso sugere que os homens parecem 
estar um pouco a frente das mulheres no que se refere à 
faculdade das letras nessa região. 

3.2 Repartição por origem geográfica: rural e 
urbana

Do total de declarantes, foi possível identificar a ori-
gem de 308. Destes, a grande maioria, 264, é de origem 
rural, enquanto que apenas 44 são oriundos da zona 
urbana. O aspecto “origem geográfica” nem sempre indica 
o local de nascimento, pois, em alguns casos, o oficial 
anota apenas a residência do declarante, então, os dados 
aqui considerados englobam naturalidade e/ou residên-
cia. Em relação à zona rural, são diversas as fazendas 
citadas nos registros, algumas existentes até hoje, como as 
fazendas Rio das Pedras, Gangorra, Vassoura, Porteiras, 
Galheiro, entre outras, e algumas que atualmente são dis-
tritos ou povoados do município, como as antigas fazen-
das Goiabeira, Juazeiro, Onça e Lagoa do Meio.

Tabela 2: Capacidade para assinar por origem geográfica

ZONA RURAL ZONA URBANA

ASSINANTES 177 (67.1%) 40 (90.9%)

NÃO ASSINANTES 87 (32.9%) 4 (9.1%)

TOTAL 264 (100%) 44 (100%)

Mesmo que não haja um equilíbrio do número de 
declarantes distribuídos entre zona rural e zona urbana, 
na Tabela 2, evidencia-se uma expectativa inicial, a de que 
a maior parte dos não assinantes é da zona rural, 87 indiví-
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duos. Dos 44 da zona urbana, apenas 4 não sabem assinar. 
O fato de as poucas escolas existentes serem situadas na 
zona urbana, e as dificuldades de acesso a elas à época, 
como já foi comentado, podem justificar esses números, 
com uma taxa de 32.9% de não assinantes na zona rural.

3.3 Repartição por ano de nascimento

Foi possível identificar o ano de nascimento de 
178 declarantes. Esses dados foram repartidos em três 
períodos: século XIX (há 37 declarantes que nasceram 
nas últimas décadas desse século); de 1901 a 1910 (91 
nasceram na primeira década do século XX), e de 1911 
a 1920 (50 nascimentos).

Tabela 2: Capacidade para assinar por ano de nascimento

Século XIX De 1901 a 1910 De 1911 a 1920

ASSINANTES 25 (67.6%) 69 (75.8%) 42 (84%)

NÃO ASSINANTES 12 (32.4%) 22 (24.2%) 8 (16%)

TOTAL 37 (100%) 91 (100%) 50 (100%)

A Tabela 2 mostra certa redução gradativa de 
não assinantes a cada período, como é de se esperar. 
No século XIX, o percentual é de 32.4%; na primeira 
década do século XX, 24.2% e, na segunda, 16%. Essa 
redução pode ter relação com o relativo crescimento do 
processo de alfabetização formal no século XX, com a 
maior disseminação das escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do cômputo de assinaturas realizado, neste 
trabalho, referenda-se a possibilidade de se investigar as 
práticas de escrita de indivíduos integrantes de grupos 
sociais subalternos, nesse caso, dos sertanejos baianos, 
ainda pouco estudadas sob essa perspectiva. Os resulta-
dos mostram que é significativa a taxa de indivíduos do 
Território do Sisal que não sabem assinar no início do 
século XX, principalmente os oriundos da zona rural.

Em estudos futuros, é possível: i. desenvolver uma 
análise de cunho qualitativo, avaliando-se o nível de 
execução gráfica das assinaturas; ii. recolher e quanti-
ficar dados referentes a outros períodos (outras déca-
das do século XX ou XIX), a fim de se estabelecer 

uma comparação com os resultados já encontrados; 
iii. recolher e quantificar dados em fontes da mesma 
natureza referentes aos municípios circunvizinhos, 
como Riachão do Jacuípe e Ichu, para também compa-
rar os resultados. Além disso, está em andamento uma 
produção de dados a partir de narrativas de pessoas 
da zona rural dessa região, que nasceram na primeira 
metade do século XX, no sentido de saber mais sobre 
as suas circunstâncias de letramento. Isso pode elucidar 
questões referentes ao processo de aprendizagem da 
escrita, o que pode ser ampliado com outros trabalhos 
que tratem da história da alfabetização no semiárido 
baiano. Outras possibilidades são desejáveis, afinal, 
muito ainda está por fazer.

NOTAS

1  Agradecemos à Profa. Dra. Tânia Conceição Freire Lobo, pela leitura 
da versão preliminar deste texto.

2  [...] tendo em conta que em cada momento a sociedade é formada por 
alfabetizados e analfabetos.  (Tradução nossa).

3  [...] a possibilidade que oferecia de recuperar para o conhecimento 
histórico não só os protagonistas, mas também os indivíduos anôni-
mos, não só os acontecimentos espetaculares, mas também os fenô-
menos repetitivos, de massa. (Tradução nossa).

4  [...] um ponto vantajoso de observação para conhecer e fazer conhe-
cer uma sociedade. (Tradução nossa).

5  Na prática, trata-se de uma série de assinaturas, como se encontra, 
[...] nos registros de estado civil; [...] Só as assinaturas de âmbito 
burocrático têm a qualidade de indicador universal, padrão e direto 
que pela primeira vez Schofiel julga indispensável para construir uma 
história do alfabetismo. (Tradução nossa).

6  Cair em uma ingenuidade ou um atrevimento inconvenientes. (Tra-
dução nossa).

7  [...] outras possibilidades que as assinaturas burocráticas oferecem 
para uma análise de tipo sociológico: habitualmente vêm acompa-
nhadas de utilíssimas informações sobre profissão, residência, idade, 
família do assinante. (Tradução nossa).

8  Os dados dos declarantes foram catalogados em fichas, conforme 
modelo extraído de Lobo e Oliveira (2013a, p. 310).

9  Deste modo cria-se uma relação dinâmica de tensão, em que as cate-
gorias e grupos sociais até então excluídos do uso da escrita adver-
tem, por sua vez, sua necessidade e sua carência, também porque a 
progressiva burocratização das relações sociais e econômicas exige 
a todos aqueles que desenvolvem qualquer tipo de atividade uma 
mínima capacidade gráfica. (Tradução nossa).

10  Essa região é caracterizada por uma base econômica sustentada prin-
cipalmente por pequenos/as produtores/propriedades. A produção agrí-
cola de subsistência, que tem como principal cultivo as lavouras de 
milho, feijão e mandioca, é dependente da regularidade das chuvas, o 
que leva a população a ter que conviver com as adversidades dos longos 
períodos de estiagem, e é complementada com a criação de pequenos 
rebanhos de bovinos e/ou caprinos. A extração do sisal, durante muito 
tempo, constituiu-se a base econômica da região, mas enfrentou um 
período de decadência a partir das últimas décadas do século XX.
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DAS MUITAS HISTÓRIAS A SEREM (RE)
CONSTRUÍDAS:  HISTÓRIA SOCIAL 
LINGUÍSTICA DO BRASIL E HISTÓRIA 
SOCIAL DA CULTURA ESCRITA

RESUMO

No presente trabalho, refletimos sobre as formas de aproximação da história social 
da cultura escrita a uma história social linguística do Brasil, apresentando uma sín-
tese historiográfica pautada, sobretudo, nas proposições de Houaiss ([1985] 1992) 
e Mattos e Silva (1998), que estão na base do Subprograma História Social da Cul-
tura Escrita (HISCULTE). Buscamos traçar um breve panorama da emergência 
de pesquisas que, no âmbito do referido Subprograma, passaram a se preocupar 
com o modo como, em diferentes espaços e temporalidades, uma determinada rea-
lidade social é construída, pensada, “dada a ler”, nos termos de Chartier (2002). 
Considerando que uma história social linguística do Brasil não se resume a uma 
história do português do Brasil, tampouco a uma história do português brasileiro, 
será na historiografia do português brasileira que emergirá uma preocupação com 
as “outras línguas” faladas no Brasil, as línguas brasileiras, sejam indígenas ou de 
imigração, haja vista que as africanas foram deixadas de falar como línguas plenas. 
Nesse contexto, a preocupação com a difusão social da escrita, inscrita na história 
social linguística do Brasil, relaciona-se também com uma melhor compreensão 
sobre a definição das normas cultas e vernaculares e o papel da escola na formação 
da realidade sociolinguística de nosso país.  
Palavras-chave: História social linguística. Cultura escrita. HISCULTE.
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MANY STORIES TO BE (RE) CONSTRUCTED: SOCIAL LINGUISTIC HISTORY OF BRAZIL AND SOCIAL HISTORY 
OF WRITTEN CULTURE

ABSTRACT
In the present work, we reflect on the ways of approaching the social history of written culture to a social linguistics history of Brazil, 
presenting a historiographical synthesis based mainly on the propositions of Houaiss ([1985] 1992) and Mattos e Silva (1998), which 
are at the base of the Social History Subprogram of Written Culture (HISCULTE). We seek to give a brief overview of the emergence 
of researches that, within this Subprogram, began to worry about how, in different spaces and temporalities, a given social reality is 
constructed, thought, “given to read”, in Chartier’s (2002) terms. Considering that a social linguistics history of Brazil is not limited to a 
history of Portuguese from Brazil, nor to a history of Brazilian Portuguese, it will be in the historiography of Brazilian Portuguese that a 
concern will arise with the “other languages” spoken in Brazil, the Brazilian languages, whether indigenous or immigration, given that 
the Africans were no longer spoken as full languages. In this context, the concern with the social diffusion of writing, inscribed in the 
social linguistics history of Brazil, is also related to a better understanding of the definition of educated and vernacular norms and the 
role of the school in the formation of the sociolinguistic reality of our country.
Key words: Linguistics social history. Written culture. HISCULTE.

DE LAS MUCHAS HISTORIAS A SER (RE) CONSTRUÍDAS: HISTORIA SOCIAL LINGÜÍSTICA DE BRASIL E 
HISTORIA SOCIAL DE LA CULTURA ESCRITA

RESUMEN
En el presente trabajo, reflexionamos sobre las formas de aproximación de la historia social de la cultura escrita a una historia social 
lingüística de Brasil, presentando una síntesis historiográfica pautada, sobre todo, en las proposiciones de Houaiss (1998) y Mattos e 
Silva (1998), que están en la base del Subprograma Historia Social de la Cultura Escritura (HISCULTE). En el marco del referido Sub-
programa, buscamos trazar un breve panorama de la emergencia de investigaciones que, en el ámbito del referido Subprograma, pasaron 
a preocuparse por el modo en que, en diferentes espacios y temporalidades, una determinada realidad social es construida, pensada, 
“dada a leer”, en términos de lectura, Chartier (2002). Mientras que una historia social lingüística de Brasil no es sólo una historia de 
los portugueses en Brasil, ni una historia de portugués brasileño, estará en la historiografía de portugués brasileño que emergen de 
una preocupación por los “otros idiomas” que se mencionan en Brasil, idiomas brasileños , sean indígenas o de inmigración, teniendo 
en cuenta que las africanas se dejaron de hablar como lenguas plenas. En este contexto, la preocupación por la difusión social de la 
escritura, inscrita en la historia social lingüística de Brasil, se relaciona también con una mejor comprensión sobre la definición de las 
normas cultas y vernaculares y el papel de la escuela en la formación de la realidad sociolingüística de nuestro país.
Palabras clave: Historia social lingüística. Cultura escrita. HISCULTE.

DES NOMBREUSES HISTOIRES À ÊTRE (RE) CONSTRUITES:
L’HISTOIRE SOCIALE LINGUISTIQUE DU BRÉSIL ET L’HISTOIRE SOCIALE DE LA CULTURE ÉCRITE

RÉSUMÉ
Dans cette étude, nous avons réfléchi sur les moyens d’approche de l’histoire sociale de la culture écrite à une histoire sociale linguis-
tique du Brésil, avec une synthèse historiographique guidée, en particulier, dans la proposition de Houaiss ([1985] 1992) et Mattos e 
Silva (1998), qui sont à la base du sous-programme Histoire Sociale de la Culture Écrite (HISCULTE). Nous cherchons à tirer un bref 
aperçu de l’émergence de la recherche qui, en vertu de ce sous-programme, sont devenus préoccupés par la façon dans différents espaces 
et temporalités, une certaine réalité sociale est construite, pensée, « donné à lire » en termes de Chartier (2002). Alors qu’une histoire 
sociale linguistique du Brésil est non seulement une histoire de la langue portugaise au Brésil, ni l’histoire du portugais brésilien, elle sera 
dans l’historiographie du portugais du Brésil qui émergira d’un souci avec les « autres langues » parlées au Brésil, les langues brésilien-
nes, soient d’indigènes ou d’immigrés, considérant que les langues africaines n’étaient plus parlées comme des langues complètes. Dans 
ce contexte, le souci avec la diffusion sociale de l’écriture, inscrite dans l’histoire sociale linguistique du Brésil, se rapporte également à 
une meilleure compréhension de la définition des normes cultivées et en langue vernaculaire et le rôle de l’école dans la formation de 
la réalité sociolinguistique de notre pays.
Mots clés: Histoire sociale linguistique. Culture écrite. HISCULTE.
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PARA INICIAR

A escrita da história social linguística do Brasil, 
tema que tem despertado o interesse de alguns pesqui-
sadores nos últimos anos, ainda centra sua atenção na 
reconstrução do processo sócio-histórico da origem e 
formação do português brasileiro (PB), deixando de 
lado uma reflexão mais pormenorizada sobre as línguas 
autóctones, aqui existentes quando da chegada dos por-
tugueses e, portanto, início da conquista e colonização, 
as línguas africanas de diversos grupos etnolinguísticos 
para cá trazidas e, mais para meados do século XIX, as 
chamadas línguas da imigração.

Nessa direção, podemos considerar que as discus-
sões teórico-metodológicas em torno das políticas lin-
guísticas na contemporaneidade, marcadas ainda por 
um reduzido espaço no âmbito acadêmico, devem em 
parte à ideologia de uma língua única no país, respon-
sável por fortalecer a hegemonia da língua portuguesa 
e camuflar a existência do multilinguismo. Em virtude 
disso, Oliveira (2007) defende que até mesmo a Socio-
linguística praticada no Brasil é uma sociolinguística do 
monolinguismo, haja vista que muitas pesquisas têm se 
dedicado às variáveis e variantes do PB, não colocando 
em discussão as variáveis e variantes das diversas outras 
línguas faladas no território nacional, como podemos 
atestar no levantamento dos diversos fenômenos lin-
guísticos investigados sob o escopo da Sociolinguística 
variacionista.

Evidentemente, isso não significa que não se tenha 
começado a perceber a emergência de ruptura com essa 
tradição, na medida em que “o panorama das reivindi-
cações dos movimentos sociais, a diversificação de suas 
pautas, o crescimento das questões étnicas, regionais, 
de fronteira, culturais, tornaram muito mais visível que 
o Brasil é um país constituído por mais de 200 comuni-
dades lingüísticas diferentes” (OLIVEIRA, 2007, p. 8)1, 
participando, cada uma a seu modo e com os instru-
mentos que lhes são possíveis, da vida social  e política 
do país. No que diz respeito às populações indígenas, 
os dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam para 
274 línguas indígenas faladas por indivíduos perten-

centes a 305 etnias diferentes2. Os dados ainda revela-
ram um total de 37,4% dos indígenas de 5 anos ou mais 
que falavam no domicílio uma língua indígena, além 
de um percentual de 17,5% que não falava o português. 
Considerando aqueles que vivem nas terras indíge-
nas, o percentual dos que falam a língua indígena no 
domicílio aumenta para 57,3%, da mesma forma que 
aumenta para 28,8% os que não falavam o português, 
evidenciando assim a importância das terras indígenas 
na reafirmação de características socioculturais e esti-
los de vida dos indígenas.

Rodrigues (2013) considera que o quadro com-
põe-se de 199 das línguas indígenas3. Em relação à 
documentação linguística e à classificação das línguas, 
consideramos oportuno destacar que as estimativas 
sobre as línguas indígenas na atualidade podem ser 
revistas, devido a fatores como o contato com novos 
grupos que vivem em isolamento, grupos que podem ser 
considerados extintos ou que não falariam mais a língua, 
no entanto a mantêm e a escondem em função dos pre-
conceitos que ainda persistem, previsões de desapareci-
mento que podem não se confirmar, entre outros.

Como resultado de uma nova forma de lidar com 
o multilinguismo brasileiro, emerge o conceito de 
línguas brasileiras para se referir às diversas línguas 
faladas por comunidades de cidadãos brasileiros, his-
toricamente assentados no território brasileiro, sejam 
línguas indígenas ou línguas de imigração, línguas de 
sinais ou faladas por grupos quilombolas (OLIVEIRA, 
2007). Além disso, também emergem novos olhares 
sobre o português, em função dos novos papéis que o 
Brasil passou a desempenhar nos contextos regional e 
mundial, trazendo à discussão seu estatuto de língua 
oficial do Estado e sua gestão.

Não se pode deixar de destacar que o olhar para 
as outras línguas faladas no Brasil para além do portu-
guês e o interesse por torná-las objetos de investigação 
se inscrevem, de início, no âmbito da busca por uma 
reconstrução sócio-histórica do PB, na medida em que 
se passa a considerar que muitas histórias precisam ser 
reconstruídas, com vistas a garantir a ampla escrita de 
uma história do diversificado português brasileiro,
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inexoravelmente nascido do encontro da 
“linguagem adulterada de negros e índios” 
e da koiné portuguesa, além de outras 
línguas aqui chegadas que, necessariamente, 
por razões sócio-históricas e lingüísticas, 
entrecruzaram-se e se entrecruzam com o 
ideal redutor e generalizado formulado por 
Serafim da Silva Neto (MATTOS E SILVA, 
2004a, p. 12).

Embora não tenhamos como objetivo escrever 
uma história do português no Brasil, tampouco do 
português brasileiro, é no contexto dessas discussões 
que emergem as questões que investigamos, sobretudo 
pela premente necessidade de rupturas dos silencia-
mentos e/ou esquecimentos que foram promovidos 
pela historiografia linguística do Brasil, quais sejam: a 
história das línguas ameríndias aqui existentes quando 
da chegada dos portugueses, resultado da conquista e 
colonização, das línguas africanas dos diversos grupos 
etnolinguísticos para cá trazidas e, mais para meados 
do século XIX, das línguas da imigração.

Não deixando de reconhecer a importância da 
historiografia do PB, sobretudo quando a questão da 
língua no Brasil passa a ser objeto de discussão dos lin-
guistas, com a obra pioneira de Serafim da Silva Neto 
([1950] 1977), Introdução ao estudo da língua portu-
guesa no Brasil, na qual desenvolve a tese da unidade 
e do conservadorismo do português no Brasil, há de se 
ponderar que a história social linguística do Brasil não 
se restringe à história da língua portuguesa no Brasil, 
muito menos à história do português brasileiro. O con-
texto multilíngue da América portuguesa, existente no 
decorrer dos séculos de conquista e colonização, atesta, 
por sua vez, a importância do contato linguístico para a 
configuração do quadro linguístico do Brasil atual.

Com essas questões em mente, buscaremos refletir 
sobre a emergência de uma história social linguística do 
Brasil no âmbito da historiografia da língua portuguesa 
no Brasil ou, de forma mais pontual, uma historiogra-
fia do português brasileiro, focalizando os programas 
de investigação propostos por Houaiss ([1985] 1992) e 
Mattos e Silva (1998), na direção de também abrirmos 

caminhos para uma reflexão sobre uma história social 
da cultura escrita no Brasil.

A QUESTÃO HISTÓRICA DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO E A EMERGÊNCIA DA HISTÓRIA 
SOCIAL LINGUÍSTICA DO BRASIL

O debate em relação ao português, na condição de 
língua transplantada, instaura-se a partir das discussões 
sobre a questão da língua no Brasil e da constituição da 
nacionalidade, no efervescente século XIX, embora por 
iniciativa de escritores, políticos, intelectuais diversos, 
e não por questões, estritamente, de cunho linguístico. 
Definir a forma como os homens do século XIX con-
cebiam a nação, para muitos teóricos, constitui uma 
tarefa árdua, que se manifesta nos múltiplos e diversos 
usos do termo nacionalismo. No caso do Brasil, que se 
tornara politicamente independente em 1822 e apenas 
em 1824 ganhara sua primeira Constituição, vemos a 
emergência de uma nação tentando escrever sua histó-
ria nas bases de um “novo império” que tentava buscar a 
consolidação de “um diálogo entre o estado monárquico, 
a natureza e o povo” (FÁVERO; MOLINA, 2006, p. 32). 

O sentimento nacionalista, fruto do processo de 
Independência político-administrativa e do Roman-
tismo, acabou por constituir-se como o fio condutor das 
preocupação dos intelectuais em relação à questão da 
língua no Brasil. No campo da literatura, o movimento 
romântico colocou em pauta a questão da constituição 
da nacionalidade atrelada à questão da “língua brasi-
leira”, uma vez que foi “o primeiro momento de ruptura 
com a tradição literária portuguesa, não apenas ao nível 
da eleição de uma temática nacional, mas também ao 
nível da intenção de que essa temática se expressasse 
através de uma língua literária diferenciada, a que tam-
bém se pudesse chamar de nacional” (LOBO, 1994, p. 
9). Embora fundamentados no sentimento de lusofobia 
característico da época e nas concepções evolucionistas 
da Linguística vigente, os românticos da primeira gera-
ção aspiraram a uma língua própria – a chamada língua 
brasileira –, lançando assim as bases para uma polêmica 
que será retomada de forma mais radical pela primeira 
geração do Modernismo, a partir de 1922, abrindo 
espaço para uma discussão menos ingênua e mais crítica.
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A discussão sobre a questão da língua no Bra-
sil começou com escritores e políticos e entre, apro-
ximadamente, 1850 e 1950, ocupou um papel central 
no cenário cultural e político brasileiro. A posição 
dos escritores, marcada por um movimento pendular, 
demonstra tal importância: entre os românticos, obser-
va-se uma atitude de ruptura, ao projetarem o nasci-
mento da chamada “língua brasileira”; o período que 
separa o movimento romântico do Modernismo, por 
sua vez, caracteriza-se por uma posição de conservado-
rismo e até purismo em termos linguísticos; a primeira 
geração modernista opôs-se, violentamente, a essa pos-
tura, buscando na realidade linguística brasileira as for-
mas que constituirão a sua expressão; já a geração de 
1945 volta ao conservadorismo e abandona a defesa da 
existência de uma língua brasileira.

Somente em meados do século XX, com a publi-
cação de Introdução à língua portuguesa no Brasil4, de 
Serafim da Silva Neto, em 19505, a “questão da língua 
brasileira” começa então a trilhar novos rumos, sendo 
o problema redimensionado para uma discussão mais, 
especificamente, linguística, marcada pela defesa de 
que o português no Brasil era caracterizado pela uni-
dade e pelo conservadorismo. Em relação ao estudo 
de Silva Neto ([1950] 1977), três aspectos precisam 
ser considerados, com vistas a não cairmos numa 
simples avaliação negativa da tese defendida, embora 
hoje já não possamos sustentar a posição do filólogo, 
a saber: o primeiro, e mais geral, refere-se ao estágio 
de desenvolvimento da Linguística no Brasil em mea-
dos do século XX, num panorama caracterizado, de 
modo amplo, pelos estudos filológicos, na direção de 
uma tradicional filologia portuguesa da escola de Leite 
de Vasconcellos, à qual Serafim da Silva Neto se filiava; 
o segundo aspecto diz respeito aos elementos mobili-
zados pelo autor para a construção da sua análise que, 
nas palavras do próprio Silva Neto ([1950] 1977, p. 14), 
estão no âmbito “da história externa da língua portu-
guesa no Brasil”; e, por fim, inscrevendo-se no plano da 
subjetividade, a própria visão de mundo de Serafim da 
Silva Neto, que se sustentava numa convicção da supe-
rioridade étnico-cultural dos colonizadores brancos 
portugueses em relação aos indígenas e aos africanos 
escravizados (LOBO, 1994). O autor traça uma histó-

ria da língua portuguesa no Brasil fundamentado na 
sua alegada vitória sobre as “línguas exóticas” e, nesse 
viés, a “sua progressiva implantação no uso de grandes 
massas de aloglotas” (SILVA NETO, [1950] 1977, p. 
15), o que nos permite evidenciar o etnocentrismo do 
filólogo.

Embora não concordando com a posição assumida 
por Serafim da Silva Neto, não podemos deixar de reco-
nhecer o seu esforço em discutir a história externa do 
português no Brasil a partir das fontes sócio-históricas 
disponíveis e analisadas em sua obra para fundamen-
tar a argumentação mobilizada. São fontes de natureza 
vária, sobretudo relatos dos cronistas, viajantes e mis-
sionários, cartas de membros da Companhia de Jesus, 
entre outras, de que o autor lança mão para explicar sua 
posição em relação à diferenciação e unificação do por-
tuguês no Brasil, à periodização da história dessa língua 
em nosso país, à interação linguística no Brasil colonial, 
ao uso falado da língua portuguesa e suas repercussões 
na língua literária e, até mesmo, ao método nas pesqui-
sas sobre a variedade linguística brasileira, sem perder 
de vista o que chamou de “vitória” da língua portuguesa 
que, como defende, “não se deveu a imposição violenta 
da classe dominante. Ela explica-se pelo seu prestígio 
superior, que forçava os indivíduos ao uso da língua 
que exprimia a melhor forma de civilização” (SILVA 
NETO, [1950] 1977, p. 61). Evidenciamos neste ponto a 
posição eurocêntrica, “lusitanófila” do filólogo, reflexo 
de sua visão de mundo.

As diversas referências ao português falado por 
índios e africanos deixam evidente o caráter etno-
cêntrico de Serafim da Silva Neto. Para o filólogo, os 
índios e os negros, nos primeiros anos da conquista 
e da colonização falavam um “português deturpado, 
simplificado ao máximo em suas formas, […] em vir-
tude da condição social ínfima e de mínima cultura” 
(SILVA NETO [1950] 1977, p. 91), uma “fala xacoca” 
(p. 95), “[…] o português estropiado de negros e índios 
(aloglotas)” (p. 117), que não teria sido o ideal dos 
mamelucos e mulatos6. Ademais, foi por “causa da falta 
de prestígio que a linguagem adulterada dos negros e 
índios não se impôs senão transitoriamente: todos os 
que puderam adquirir uma cultura escolar e que, por 
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este motivo, possuíam o prestígio da literatura e da tra-
dição, reagiram contra ela” (SILVA NETO [1950] 1977, 
p. 118). Evidentemente, trata-se de uma posição eivada 
de equívocos e preconceitos, mas que se justificava no 
âmbito da própria visão de mundo do autor, marcada 
pela convicção de hierarquias de cultura, sendo a lín-
gua portuguesa, língua literária e de cultura, superior, 
embora não seja dito explicitamente, às “línguas exóti-
cas” com as quais entrou em contato.

Na historiografia linguística do Brasil, a importân-
cia do filólogo Serafim da Silva Neto relaciona-se direta-
mente com o redimensionamento da “questão da língua 
brasileira” para uma dimensão estritamente linguística, 
bem como o uso sistemático de fontes sócio-históricas 
do passado para uma aproximação ao percurso his-
tórico da “língua portuguesa no Brasil”. A discussão 
sobre a tese da unidade e do conservadorismo será 
retomada por Celso Cunha (1986), no artigo Conser-
vação e inovação no português do Brasil, que assumirá 
uma posição divergente em relação caráter conserva-
dor do português no Brasil. Ainda nesse contexto, surge 
então o ensaio, hoje já clássico, O português no Brasil, 
de Antônio Houaiss ([1985] 1992), que aponta alguns 
caminhos para uma melhor compreensão do portu-
guês brasileiro no decurso de sua história, definindo, 
inclusive, um programa de pesquisa. Embora esses dois 
autores – Celso Cunha (1917-1989) e Antônio Houais 
(1915-1999) – fossem contemporâneos de Serafim da 
Silva Neto (1917-1960) e, possivelmente, tenham tam-
bém participado das mesmas discussões sobre a his-
tória do português no/do Brasil, já que são da mesma 
geração, acabaram não formando uma tradição e pro-
duziram, portanto, trabalhos pontuais sobre o tema. 
Evidentemente, isso não nega a importância do ensaio 
de Houaiss ([1985] 1992), por exemplo, e seus reflexos 
no programa de pesquisa para a história do português 
brasileiro proposto por Rosa Virgínia Mattos e Silva, 
nos estertores da década de 1990, como destacado pela 
própria autora.

Quando escreve o seu ensaio em 1985, Antônio 
Houaiss, embora reconheça a existência de uma biblio-
grafia sobre o português no Brasil, tanto falado quanto 
escrito, destaca que ainda não se tinham cumpridos os 

requisitos para a pesquisa e o conhecimento que per-
mitissem a elaboração de uma história da língua portu-
guesa em nosso país, tanto no âmbito de uma história 
externa, como se propôs Serafim da Silva Neto, quanto 
de uma história interna. Passadas mais de duas décadas 
depois que o filólogo e lexicógrafo fez essa afirmação, 
podemos destacar os trabalhos realizados no âmbito 
do Projeto Gramática do Português Falado (1988-2011), 
coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho, do Projeto 
Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), iniciado em 
1996, sob coordenação de Suzana Alice Marcelino Car-
doso e Jacyra Andre Mota, do Programa para a História 
da Língua Portuguesa (PROHPOR), que iniciou seu tra-
balho em 1992, coordenado por Rosa Virgínia Mattos e 
Silva e, atualmente, está sob coordenação de Tânia Con-
ceição Freire Lobo, do Projeto para a História do Por-
tuguês Brasileiro (PHPB), também sob coordenação de 
Ataliba Teixeira de Castilho e em curso desde 1997, do 
Projeto Vestígios de Dialetos Crioulos em Comunidades 
Rurais Afro-Brasileiras Isoladas (Projeto Vestígios), nos 
anos de 1993-1995, semente do atual Vertentes do Por-
tuguês Popular do Estado da Bahia (Projeto Vertentes), 
sob coordenação de Dante Lucchesi, em curso desde 
2002, do Projeto Corpus Histórico do Português Tycho 
Brahe, coordenado por Charlotte Galves, desde 1998, 
além de outros7, que contribuíram e ainda contribuem 
para a superação desse quadro esboçado por Antônio 
Houaiss. Não podemos deixar que ressaltar os impac-
tos da Sociolinguística Paramétrica, antes aludida, que 
desencadeou, de forma sistemática, diversas investiga-
ções no campo da sintaxe diacrônica, rompendo como 
uma longa tradição que sempre manifestou pouco inte-
resse pelo estudo da mudança sintática na história da 
língua portuguesa, sempre centrada na mudança foné-
tico-fonológica e na morfológica. Em certa medida, as 
pesquisas realizadas nessas últimas décadas se enqua-
dram nas quatro vias propostas pelo Houaiss ([1985] 
1992) como forma de enfrentar a problemática de se 
explicar o português do Brasil, assim definidas:

1) a do levantamento exaustivo de depoimentos 
diretos e indiretos sobre todos os processos 
linguageiros havidos a partir (e mesmo antes, 
para com os indígenas e os negros) dos 
inícios da colonização, levantamento já em 



 DAS MUITAS HISTÓRIAS A SEREM (RE)CONSTRUÍDAS |  131

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

curso assistemático desde os historiadores 
dos meados do século XIX para cá; 2)  o 
mapeamento confiável da dialetologia 
brasileira a exemplo do que sonhou Antenor 
Nascentes e realizou parcialmente Nelson 
Rossi […] – mapeamento do qual, pelas 
igualdades unitárias e globalizantes, será 
possível “recapitular” o processo passado 
que terá gestado o presente descrito por essa 
dialetologia; 3) o incremento da dialetologia 
vertical em tantos quantos possíveis grandes 
centros urbanos e focos rurais antigos, a 
fim de se poder ver a interinfluência entre o 
rural e o urbano na transmissão adquirida e 
induzida; e 4) a penetração da língua escrita no 
Brasil, das origens aos nossos dias, não numa 
leitura “estética”, que se vem tentando algo em 
vão, nem histórico-externa, nem sociológica, 
nem demográfica, nem demopsicológica, nem 
antropológica, nem política, mas essencialmente 
lingüística – que, depois, será um componente 
relevante das “histórias” parciais acima aludidas, 
cuja conjunção nos possa dar uma história – 
analítica e sintética – de que já nesta altura 
tanto necessitamos (HOUAISS, [1985] 1992, 
p. 137-138, grifo nosso).

Considerando esse programa de investigação deli-
neado por Antônio Houaiss e os trabalhos desenvolvi-
dos no âmbito dos grupos de pesquisa e dos programas 
coletivos mencionados, podemos afirmar que muito já 
se avançou em relação às vias 2 e 3, com destaque, em 
relação à via 2, para a atuação de mais de duas déca-
das do Projeto ALiB e, em relação à via 3, os traba-
lhos desenvolvidos na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), centro irradiador da Sociolinguística 
no Brasil, a partir dos estudos de Julius Anthony Naro 
e dos pesquisadores do Programa de estudo sobre o uso 
da língua (PEUL), concebido no final da década 1970 
e que se consolidou na década seguinte. Em relação à 
primeira via, uma das mais tortuosas a ser percorrida, 
senão a mais, podemos encontrar alguns trabalhos 
esparsos, a exemplo da citada Introdução ao estudo da 
língua portuguesa no Brasil, de Serafim da Silva Neto, 
em que se apresentam indícios, sistematicamente reu-

nidos, que podem servir como passos iniciais para uma 
reflexão mais pormenorizada sobre o tema. Ainda nessa 
direção, destacamos o artigo De fontes sócio-históricas 
para a história social lingüística do Brasil: em busca de 
indícios, de Rosa Virgínia de Mattos e Souza (2001), no 
qual, motivada pela leitura de pesquisadores da história 
social do Brasil8, defende que

[…] de dados organizados pelos que fazem 
história social – ou numa perspectiva 
antropológica ou numa perspectiva da 
chamada nova história, que não se reporta 
apenas aos grandes acontecimentos, mas a 
evidências de vários aspectos do quotidiano 
dos diversificados agentes da História –, 
pode-se [sic.] levantar indícios que permitam 
fundamentar uma aproximação à história 
social da linguagem (MATTOS E SILVA, 
2001, p. 277).

  
Entre o estudo de Silva Neto ([1950] 1977) e o 

artigo Mattos e Silva (2001), passou-se meio século, 
mas ambos acabam por se aproximarem quanto à natu-
reza preponderante das fontes sócio-históricas que 
foram investigadas, sendo estudos que se fundamenta-
ram nas chamadas fontes secundárias. Esse fato traz à 
luz, tanto para o passado, quanto para o presente, uma 
característica que tem marcado os historiadores do PB, 
qual seja, a da mínima exploração direta de fontes pri-
márias, o que podemos, em parte, explicar pela precá-
ria política arquivística do Brasil, que, de modo geral, 
não promove uma catalogação exaustiva dos acervos 
documentais disponíveis nos seus arquivos, embora 
estejamos vendo uma mudança nessa direção nos últi-
mos anos. Além disso, a própria falta de formação e de 
prática no que se refere ao domínio dos métodos e téc-
nicas da pesquisa histórica coloca-se como um obstá-
culo a ser transposto pelos historiadores do português 
brasileiro, já que essa prática não fazia parte dos nossos 
cursos de Letras até pouco tempo. Podemos pontuar 
que a mudança começa justamente com uma geração 
de jovens pesquisadores integrados ao PHPB. 

A quarta via proposta por Houais – “a penetra-
ção da língua escrita no Brasil” – coloca-nos diante 
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do paradoxo de que, embora o Brasil seja um país de 
escolarização e imprensa tardias, tem sido por meio 
dos espaços institucionais formais, em que a escola, 
na contemporaneidade, ocupa a posição de agência do 
letramento por excelência, que se tem pautado a inves-
tigação da história da penetração da língua escrita no 
Brasil, que se inscreve, de forma mais ampla, na histó-
ria social linguística do Brasil. Quanto à escrita de tal 
história, não podemos deixar de fazer a distinção entre 
as mudanças estruturais, globais e profundas captadas 
na passagem do Brasil da condição de generalizada-
mente multilíngue à condição de localizadamente mul-
tilíngue, no crescimento populacional que se associa à 
transformação do país da condição de eminentemente 
rural à condição de eminentemente urbano e, por fim, 
no crescimento dos índices de escolarização, fazendo o 
país sair do contexto de não letramento, haja vista, nos 
inícios do século XIX, contarmos com um índice de 
0,5%9 de letrados, para a condição de país com baixos 
índices de letramento (LOBO, 2001). 

A quarta via proposta pelo filólogo e lexicógrafo 
Antônio Houaiss acaba por se configurar como o espaço 
privilegiado de encontro entre historiadores do por-
tuguês brasileiro e historiadores da cultura escrita no 
Brasil. Enquanto espaço que se deseja interdisciplinar, 
a sua construção não poderá ser só ou “essencialmente 
linguística”, contrariamente à perspectiva apresentada 
por Houaiss ([1985] 1992, p. 138), mas também histó-
rica, antropológica, demográfica, política, sociocultu-
ral, pedagógica e assim por diante.

Destacando a importância das quatro vias de 
Antônio Houaiss e buscando apresentar formas de 
implementar a proposta do filólogo e lexicógrafo, no 
texto Idéias para a história do português brasileiro: frag-
mentos para uma composição posterior, apresentado 
como conferência de abertura do I Seminário para a 
História do Português Brasileiro, realizado em 1997, na 
Universidade de São Paulo (USP), Mattos e Silva (1998) 
busca refletir sobre a necessidade de se aproximar à 
história do PB, externando o que considera que sejam 
alguns caminhos para entrever-se o passado dessa lín-
gua e que deverão movimentar-se em direção à recu-
peração tanto histórico-social, quanto linguística do 

Brasil. Para a autora, embora gerais, as questões elabo-
radas por Antônio Houaiss sugerem alguns caminhos 
para se enfrentar a questão da história do português 
brasileiro, tanto em sua história externa, como na his-
tória interna, superando orientações precedentes que 
defenderam teses indianófilas, africanófilas e lusitanó-
filas, na medida em que se fundam na perspectiva de 
que, na segunda metade do século XIX, o PB nasce na 
diversidade (MATTOS E SILVA, 1998).  

De posse das sugestões de Antônio Houaiss de 
como enfrentar a questão histórica do PB e não per-
dendo de vista que “[…] as histórias que se escrevem são 
sempre uma história, reconstruída e escrita a partir dos 
condicionamentos teóricos, metodológicos, empíricos 
e ideológicos de seus autores”, Mattos e Silva (1998, p. 
34) propõe então quatro grandes campos de pesquisa 
que, embora no seu processo de realização possam ser 
desenvolvidos de forma autônoma, necessariamente se 
encontram interligados, assim elencados:

[…] a, campo que se moverá na reconstrução 
de uma história social lingüística do Brasil; 
b, campo que se moverá na reconstrução de 
uma sócio-história lingüística ou de uma 
sociolingüística histórica; c, campo que 
se moverá na reconstrução diacrônica no 
interior das estruturas da língua portuguesa 
em direção ao português brasileiro; d, campo 
que se moverá no âmbito comparativo entre 
o português europeu e o português brasileiro 
(MATTOS E SILVA, 1998, p. 40). 

Para nossa discussão, interessa o campo de pes-
quisa a, na medida em que se funda na história social 
do Brasil, aproximando aqueles que se ocupam da 
história social da língua dos chamados historiadores 
tout court, e abarca duas perspectivas de investigação: 
a recuperação da articulação entre os fatos de ocupação 
territorial, as sucessivas distribuições demográfico-lin-
guísticas e as prevalências e desparecimento das línguas; 
e a reconstrução da história da escolarização no Brasil, 
mais amplamente, a difusão social da escrita. Além de 
abrir caminhos para se compreenderem as relações e as 
tensões entre normas linguísticas socialmente prestigia-



 DAS MUITAS HISTÓRIAS A SEREM (RE)CONSTRUÍDAS |  133

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

das e normas linguísticas socialmente estigmatizadas, o 
campo a prevê a recuperação de políticas linguísticas 
havidas ao longo da história do Brasil. 

Fazendo um balanço dos caminhos que foram 
tomados com vistas à definição de um programa de 
investigação para a história do português brasileiro, 
temos afirmado que foi no âmbito dessas preocupa-
ções que se passou a refletir sobre as “outras línguas” 
faladas no Brasil, ou as línguas brasileiras. Na verdade, 
definindo como objetivo a recuperação dos “processos 
linguageiros havidos a partir (e mesmo antes, para com 
os indígenas e os negros) dos inícios da colonização” 
(HOUAISS, [1985] 1992, p. 137), os interesses materia-
lizaram-se em três realidades distintas, que podem ser 
definidas nestes termos: a questão complexa e diversifi-
cada do contato com as línguas indígenas, que, embora 
se constitua um trabalho de grande dimensão, já começa 
a dispor de uma bibliografia significativa, além da rela-
tiva facilidade de delimitação histórica e geográfica, ape-
sar da opacidade das fontes; o contato com as línguas 
africanas, que se configura como um trabalho de difícil 
recuperação, dado o processo apresentar-se diluído e 
entremeado no todo da história social do Brasil; e, por 
fim, o também diversificado contato com as línguas da 
imigração, que vieram para o nosso país em momentos 
e espaços diferenciados, além de características socio-
culturais específicas (MATTOS E SILVA, 1998).

A história social dessas línguas, e do seu contato 
com o português, não exclui a perspectiva descritiva, 
ou seja, ao lado da sócio-história, também se faz neces-
sária a realização de trabalhos de cunho linguístico, 
a exemplo de estudos descritivos e de documentação 
linguística. Por conta disso, diferentemente do que pro-
põe Mattos e Silva (1998), que apresenta um programa 
de investigação para a história do PB, temos assumido 
que o campo a, visando à reconstrução de uma história 
social linguística do Brasil, abarcaria ainda as diversas 
questões suscitadas pelos campos b, que se inscreve 
numa reconstrução de uma sócio-história linguística 
ou de uma sociolinguística histórica, pensada para o 
PB, mas, para nós, inscrita também na investigação 
sobre as demais línguas. Além disso, as questões do 
campo c e d também estariam inclusas na proposta 

de uma história social linguística do Brasil a nosso 
ver. Sendo assim, o campo a configura-se como um 
macrocampo, na medida em que fazer uma história 
social linguística do Brasil não se restringe a fazer uma 
história do português no Brasil, tampouco a fazer uma 
história do português brasileiro, como apontamos no 
início deste capítulo, além de ser uma das proposições 
que podemos inferir da leitura da própria obra de Rosa 
Virgínia Mattos e Silva (LOBO, 2015). Em nossa pro-
posição, uma história social linguística do Brasil envol-
veria, portanto, a escrita de diversas histórias, assim 
definidas: a história da língua portuguesa no Brasil, do 
português brasileiro, das línguas indígenas e das lín-
guas gerais, das línguas dos africanos escravizados e das 
línguas dos imigrantes europeus e asiáticos, tomando o 
contato como elemento constitutivo da realidade social 
e linguística do país.

HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA ESCRITA: 
CONTRIBUIÇÕES À HISTÓRIA SOCIAL 
LINGUÍSTICA DO BRASIL 

A emergência de novas formas de fazer Histó-
ria e, consequentemente, a renovação da sua escrita, 
acabaram por redefinir caminhos para novas sínteses 
historiográficas, caracterizadas pelo abandono, ou, 
em alguns casos, pela reconfiguração, das histórias 
nacionais, dos acontecimentos, feitos e heróis, presen-
tes na historiografia tradicional. Essa mudança, que se 
processou no âmbito do que se denomina de História 
Cultural, ou, mais especificamente, Nova História Cul-
tural, abriu espaço para uma renovação das correntes 
da História e dos campos de pesquisa, multiplicando-
-se as linhas temáticas e objetos, bem como a utiliza-
ção de uma diversidade de fontes, métodos de análise, 
modelos teóricos, além dos diálogos com outras ciên-
cias, constituindo, assim, como os aspectos que lhe dão 
maior visibilidade.

Entre as diversas tendências teórico-metodológi-
cas, a História Cultural tem se ocupado com campos 
temáticos de pesquisa diversos, que agregam trabalhos 
de investigações sobre cidades, memórias, identidades 
ou, melhor ainda, representações identitárias, história 
do livro e da leitura, infância, estudos de gênero, sexua-
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lidade, cultura política, entre muitos outros. Nas pala-
vras de Chartier (2002, p. 16), trata-se de uma forma de 
fazer História que “tem por objecto identificar o modo 
como em diferentes lugares e momentos uma determi-
nada realidade social é construída, pensada, dada a ler”.

A importância da escrita, observada, desde as últi-
mas décadas século XX, no incremento significativo 
de estudos e publicações sobre o passado e o presente 
da escrita, do livro e da leitura, advém da virada histo-
riográfica promovida no âmbito da História Cultural, 
que, progressivamente, foi se configurando como um 
campo de investigação cujos temas, objetivos, métodos 
e limites acabaram por dar origem a reflexões distin-
tas, como mencionamos. Podemos dizer, então, que a 
virada cultural, mais especificamente a partir dos anos 
de 1980, abriu caminhos para a definição de novas 
correntes da História, que se traduziram em campos 
temáticos de pesquisa, em torno dos quais podem ser 
agregados trabalhos de investigação de natureza vária. 
Nesse contexto, assistimos à emergência de um campo 
de investigação que lança o olhar para as implicações 
dos contextos e das estruturas sociais em que a produ-
ção, a difusão e a recepção dos testemunhos escritos 
possam adquirir maior visibilidade, ou seja, a história 
social da cultura escrita (HCE).

Para Castillo Gómez (2003), enquanto uma subes-
pecialidade da História Cultural, a HCE resulta da con-
fluência de duas tradições, assim definidas: a história 
social da escrita (ou a história da alfabetização) e a histó-
ria do livro e da leitura. O uso do termo HCE, segundo 
o autor, emerge na segunda metade da década de 1990, 
mas o campo se funda em tradições que reportam às 
mudanças de perspectivas da década de 1960. Como 
campo interdisciplinar centrado na interpretação das 
práticas sociais do ler e escrever, com especial relevân-
cia na análise das formas materiais do escrito, seja no 
que podem indicar em relação aos diferentes graus de 
competência gráfica dos escreventes, seja como pelo 
que podem sugerir em relação às formas de sua apro-
priação (CHARTIER, 2002), a HCE traz à discussão as 
complexidades que perpassam os conceitos de cultura 
e, em certa medida, de escrita, que não podem ser igno-
radas pelos que se aventuram nesse complexo debate.

O projeto de investigação da HCE indaga, prin-
cipalmente, sobre as distintas funções e consequentes 
práticas materiais da escrita, sempre em referência às 
respectivas sociedades históricas e sempre levando em 
conta que, em cada momento, a sociedade se encon-
tra formada por indivíduos alfabetizados e analfabe-
tos, daí a importância de estudos sobre a difusão social 
da escrita, como destacam Petrucci (1999), Castillo 
Gómez (2003), Chartier (2010), entre outros. Pautan-
do-se nos próprios testemunhos escritos, na cotidia-
nidade das suas aplicações, a HCE tem se configurado 
como um campo de pesquisa que busca respostas a 
perguntas do tipo: por que razões se fez uso da escrita 
em cada momento e sociedade? Qual a distribuição das 
capacidades de escrever e ler? Quais as materialidades 
dos testemunhos escritos? Quais os distintos lugares, 
espaços e maneiras nos quais se experimentaram sua 
recepção e apropriação? (CASTILLO GÓMEZ, 2003). 
De certa forma, a resposta a essas questões será possível 
por meio de um exaustivo programa de investigação de 
caráter interdisciplinar, o que evidencia o lugar da HCE 
como uma forma de fazer História Cultural.

Pelo exposto, a HCE, em síntese, constitui-se 
como um campo de investigação que tem como obje-
tivo central interpretar as práticas e representações 
sociais do escrever e do ler, assim como os discursos 
produzidos por uma determinada sociedade sobre o 
que escreve e lê. Transcendendo a concepção de escrita 
enquanto mero sistema gráfico, tomando-a, portanto, 
como uma “ótica” a partir da qual as sociedades podem 
ser conhecidas, a HCE promoveu uma expansão do 
método paleográfico, tradicionalmente restrito às 
questões o que se escreveu? (“leitura correta”), quando 
se escreveu? (“datação”), onde se escreveu? (“localiza-
ção”) e como se escreveu? (“tipos gráficos”), introdu-
zindo no labor da investigação do objeto escrita duas 
novas questões: quem escreveu? (“difusão social”) e por 
que escreveu? (“função social”) (PETRUCCI, 2002, p. 
7-8). Essas são questões com as quais os pesquisado-
res do Subprograma História Social da Cultura Escrita 
(HISCULTE), coordenado por Tânia Lobo e que se 
vincula ao Programa Para a História da Língua Portu-
guesa (PROHPOR), da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), buscam lidar na sua prática historiográfica.
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Em entrevista recente, o historiador espanhol 
Antonio Castillo Gómez (205) falou sobre a interna-
cionalização das pesquisas desenvolvidas no âmbito 
do Grupo de Investigação Leitura, Escrita e Alfabetiza-
ção (LEA), da Universidad de Alcalá de Henares, na 
Espanha, sob sua coordenação, enfatizando ser a his-
toriografia brasileira uma das mais ativas no campo 
da história social da cultura escrita. Embora o levan-
tamento das pesquisas realizadas e em andamento per-
mita construirmos um panorama bastante significativo 
da amplitude que os estudos da cultura escrita alcan-
çaram no Brasil, o historiador considera que alguns 
enfrentamentos se fazem necessários, uma vez que, 

[…] en buena parte por la propia historia 
de Brasil y de sus depósitos documentales, 
la historiografía sobre la cultura escrita 
brasileña está descompensada hacía las 
épocas más recientes, sobre todo desde el 
siglo XVIII hasta hoy; mientras que la época 
colonial está menos estudiada y constituye un 
periodo donde queda mucho por investigar. 
[...] Otro de los aspectos que se puede revisar, 
tanto en la historiografía brasileña como en 
otras, concierne a las referencias teóricas y 
metodológicas de las que se parte. En tanto 
que la huella de Roger Chartier es indiscutible 
y ha abierto y está abriendo importantes líneas 
de investigación, no sucede lo mismo con el 
paleógrafo italiano Armando Petrucci, cuya 
obra es prácticamente desconocida en Brasil 
(CASTILLO GÓMEZ, 2015, p. 238-239)10.

Entre os diversos grupos que já despontam com 
estudos relevantes nesse terreno científico, o autor 
aponta o trabalho de historiadores de universidades 
diversas, a exemplo da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC), da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), da Universidade de São 
Paulo (USP), entre outras11, que têm focalizado os dis-
tintos usos da escrita e suas relações com a oralidade 
no século XVIII, as investigações em torno do livro e as 
práticas de leitura no século XVIII e inícios do século 

XIX, os vários aspectos relativos ao mundo do livro e 
da leitura no Brasil contemporâneo, bem como estu-
dos sobre as práticas ordinárias e escolares da cultura 
escrita do século XIX à atualidade. Somando a essas 
perspectivas, o autor acrescenta ainda “los estudios 
sobre los procesos de alfabetismo y la cultura escrita del 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escritura (CEALE) 
de la Universidad Federal de Minas Gerais o la perspec-
tiva lingüística de Tânia Lobo y su grupo de la Univer-
sidad Federal da Bahía” (CASTILLO GÓMEZ, 2015, p. 
238)12, por meio dos diversos estudos realizados pelos 
pesquisadores vinculados ao Subprograma HISCULTE.

Em texto programático, Lobo, Oliveira et alii 
(2012) destacam que a criação, em 1997, do PHPB 
e, sobretudo, a atuação direta dos pesquisadores em 
duas frentes de pesquisa – um campo histórico-filoló-
gico, com vistas à constituição de corpora diacrônicos 
de documentos de natureza vária, escritos no Brasil, 
a partir do século XVI, e um campo de história social 
linguística, que objetivava a reconstrução mais ampla 
da história social linguística do Brasil e, em particular, 
do português brasileiro – tornou-se evidente a “neces-
sidade de um diálogo entre historiadores das línguas 
– em particular, historiadores do português brasileiro 
– e historiadores da cultura escrita”, na medida em que 
“reconstruir a história linguística do Brasil passa, tam-
bém, por reconstruir a história da penetração da língua 
escrita no Brasil”(LOBO; OLIVEIRA et alii, 2012, p. 3).

Diante disso, apoiando-se na quarta via de inves-
tigação – “a penetração da língua escrita no Brasil, das 
origens aos nossos dias” –, definida pelo filólogo e lexi-
cógrafo Antônio Houaiss e aqui já apresentada, Lobo, 
Oliveira et alii (2012, p. 6) justificam a criação do Sub-
programa HISCULTE, destacando ser a referida via “o 
espaço privilegiado de encontro entre historiadores do 
português brasileiro e historiadores da cultura escrita 
no Brasil”, embora considerem que a perspectiva não 
deva ser “essencialmente linguística”, como abordamos 
anteriormente.

Considerando essas possíveis perspectivas não 
essencialmente linguísticas, o HISCULTE se estrutura em 
campos de pesquisa, que são apresentados pelos autores 
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de forma individualizada, por conta dos seus objetivos 
e dos aspectos que os caracterizam em específico, mas 
interligados, inclusive por conta de certa transversali-
dade de terminados objetos e temas, a exemplo da nossa 
investigação, conforme esclareceremos mais adiante. Em 
linhas gerais, os campos são assim estruturados:

1) Mensuração de níveis de alfabetismo na 
história do Brasil: volta-se para o estudo 
da difusão social da escrita na sociedade 
brasileira, desde as suas origens, no século 
XVI, aos dias atuais.
2) Leitura e escrita aos olhos da Inquisição: 
tem como foco a exploração vertical das 
fontes inquisitoriais produzidas no mundo 
colonial ibérico.
3) Escritas ordinárias e de foro privado na 
História do Brasil: objetiva trazer à luz e analisar 
as práticas de escrita de cartas particulares, 
diários íntimos, diários parentais, cadernos 
escolares, cadernos de confidências, livros de 
razão e uma infinidade de outras fontes.
4) Prospecção de arquivos e acervos escritos de 
Irmandades negras, de mestiços e de Terreiros 
de Candomblé no Brasil: busca mapear e 
explorar arquivos e acervos, supostamente 
raros, que preservem a memória de como 
índios, africanos, imigrantes e seus respectivos 
descendentes não só adquiriram o português 
na oralidade, mas, sobretudo através dessa 
língua, foram também paulatinamente 
adentrando um mundo de cultura escrita.
5) A escrita do nome próprio de pessoa 
na história do Brasil: tem como principal 
propósito analisar as mudanças que afetaram 
as práticas de escrita dos nomes de índios, 
africanos e seus respectivos descendentes.
5) Língua portuguesa, escolarização e suas 
interfaces: objetiva analisar o desenvolvimento 
do processo de escolarização do ensino da 
língua portuguesa no Brasil colonial e pós-
colonial, bem como avaliar os métodos e os 
instrumentos pedagógicos disponíveis para 
o período referido em relação ao estudo da 
língua portuguesa.

7) Políticas linguísticas e cultura escrita no 
Brasil: tem como foco investigar as políticas 
linguísticas sobre a língua portuguesa no 
território brasileiro e seu ensino.
8) História da cultura das línguas clássicas e de 
outras línguas no Brasil: volta-se para observar 
os discursos, as práticas e as representações 
ligadas à cultura escrita de outras línguas 
– como, por exemplo, o latim,  as línguas 
indígenas, as línguas africanas e as línguas de 
imigração – além do português.
9) Fontes iconográficas e manifestações gráficas 
híbridas: tenciona alargar as possibilidades de 
observação, contemplando-se fontes “menos 
ortodoxas” – porque não escritas ou não 
exclusivamente escritas.

No âmbito de uma história social da cultura escrita, 
campo no qual se inscreve o Subprograma HISCULTE, 
não reconhecemos apenas a importância de investigar 
as sociedades inseridas em práticas culturais mediadas 
pela escrita, mas também consideramos relevante enten-
der as chamadas sociedades ágrafas, com suas formas 
de organização, práticas culturais marcadas pela ora-
lidade, a exemplo das populações indígenas, que, no 
percurso histórico de formação da sociedade brasileira, 
foram “assimiladas”, integradas ao projeto colonizador 
português, sobretudo por meio da política linguística 
pombalina de imposição da língua portuguesa, mas não 
exclusivamente esta. Os efeitos da introdução da escrita 
em sociedades não letradas têm sido, também, uma das 
principais questões que norteiam o campo de estudos da 
história social da cultura escrita de forma geral.

FINALIZANDO…

O breve percurso que realizamos, partindo de 
uma história social do português brasileiro para uma 
história social linguística do Brasil e, por fim, para uma 
história social da cultura escrita, que se materializa 
por meio dos campos de investigação do Subprograma 
HISCULTE, está diretamente relacionado com a nossa 
tentativa de contribuir para uma escrita a posteriori da 
história dos povos indígenas e sua participação na cul-
tura escrita na Capitania da Bahia setecentista.



 DAS MUITAS HISTÓRIAS A SEREM (RE)CONSTRUÍDAS |  137

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

Considerando que as sociedades de cultura escrita 
possuem, no texto escrito, o instrumento para a trans-
missão de seus conhecimentos e preservação de sua 
memória, como as sociedades ágrafas lidam com essas 
questões? E mais, no contexto dos encontros entre cul-
turas, como se dão as relações entre povos de tradição 
escrita e povos cujas práticas sociais e culturais são 
mediadas pela oralidade? Em específico, como se deu 
o processo de encontro assimétrico entre o coloniza-
dor português e as populações indígenas na América 
portuguesa e, consequentemente, a penetração des-
tas na cultura escrita? Essas são algumas das questões 
que fazem parte de nossas inquietações na tentativa 
de refletir sobre as apropriações da escrita pelos povos 
indígenas e suas formas de participação no complexo 
mundo da cultura escrita no América portuguesa, tema 
de discussões futuras.

NOTAS

1  Nessa projeção, o autor está considerando não apenas as línguas 
indígenas.

2  Para o IBGE, embora ultrapassem as estimativas iniciais feitas pela 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), há uma necessidade de 
estudos linguísticos e antropológicos mais aprofundados, pois algu-
mas línguas declaradas podem ser variações de uma mesma língua, 
assim como algumas etnias também se constituem em subgrupos ou 
segmentos de uma mesma etnia. As informações aqui apresentadas 
podem ser consultadas em: <http://indigenas.ibge.gov.br/estudos-es-
peciais-3/o-brasil-indigena/lingua-falada>. Acesso: em 21 jun. 2017.

3  Rodrigues (2013) apresenta as informações sobre as línguas indíge-
nas por meio de quatro tabelas: na primeira, a distribuição se dá por 
nome da língua e do povo; na segunda, as línguas são distribuídas 
por famílias linguísticas; na terceira tabela, a apresentação dá-se por 
tronco linguístico; e na quarta, por número estimado de falantes, em 
ordem crescente, considerando os dados do Censo 2010. Além disso, 
nas tabelas, apresentam-se as informações quanto às unidades da 
federação e as variantes dos nomes da línguas e dos povos.

4  A opção que Serafim da Silva Neto faz pela expressão “língua por-
tuguesa no Brasil” e não “língua portuguesa do Brasil” deixa trans-
parecer o seu posicionamento quanto à transplantação da língua 
portuguesa para nosso país.

5  Antes do trabalho de Serafim da Silva Neto, quando a reflexão sobre 
a língua portuguesa no Brasil, inaugurada no âmbito literário, migra 
para uma esfera mais propriamente linguística, podemos ainda ver 
um reflexo do sentimento nacionalista, que marcou o primeiro século 
de existência do Brasil independente, na chamada geração dos pionei-
ros – João Ribeiro (1860-1943), Sousa da Silveira (1883-1967) e Ante-
nor Nascentes (1886-1972) –, influência que se manifestou nos títulos 
atribuídos às suas obras, respectivamente, Língua nacional, A língua 
nacional e o seu estudo e Idioma nacional (LOBO, 1994).

6  Embora Silva Neto trate a questão de forma preconceituosa ([1950] 
1977), naõ podemos deixar de destacar que essa informação sobre o 

ideal dos mamelucos e dos mulatos em relação às formas prestigiadas 
da língua é procedente.

7  Evidentemente, não esgotamos aqui a lista de grupos de pesquisa e 
programas de trabalho coletivo que surgiram como enfrentamento à 
questão da língua no Brasil. Listamos aqueles que, a nosso ver, tiveram 
uma atuação bastante visível e reconhecida no âmbito das pesquisas 
sobre o PB.

8  Como uma convite a sua leitura, a autora apresenta uma lista das obras 
consultadas, que dispomos aqui por ano de publicação: SCHWARTZ, 
Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 
1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; MONTEIRO, 
John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de 
São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994; RIBEIRO, Darcy. 
O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1995; REIS, João José Reis; GOMES, Flávio Gomes 
(Org.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil, São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996.

9  Embora não informe as fontes nas quais se baseiam suas conclusões, 
Houaiss ([1985] 1992) afirma que “[…] nos albores do século XIX, 
afinal de contas, para 3,5-4 milhões de habitantes, não haveria mais de 
18-20 mil (0,5%) letrados, que constituíam parte da classe dirigente e 
dominante, e parte dos “assessores” intelectuais dessa classe – como 
escritores, agregados, escrivães, escreventes, escriturários, correspon-
dentes, comerciantes e clero. O analfabetismo ainda grassava entre 
senhores da terra e seus familiares”.

10  “[…] em grande parte por causa da história do Brasil e seus depósi-
tos documentais, a historiografia sobre a cultura escrita brasileira está 
focada em épocas mais recentes, especialmente do século XVIII até o 
presente; enquanto o período colonial é menos estudado e se constitui 
como um período em que ainda há muito a ser investigado. [...] Outro 
aspecto que pode ser revisto, tanto na historiografia brasileira como 
em outras historiografias, diz respeito às referências teóricas e meto-
dológicas das quais se partem os trabalhos. Enquanto a influência de 
Roger Chartier é indiscutível e abriu e está abrindo linhas importantes 
de pesquisa, o mesmo não ocorre com o paleógrafo italiano Armando 
Petrucci, cujo trabalho é praticamente desconhecido no Brasil” (tra-
dução nossa).

11  Embora não tenham sido mencionados por Castillo Gómez (2015), 
não podemos deixar de destacar ainda os estudos realizados na Uni-
versidade de Campinas (UNICAMP), sob coordenação de Márcia 
Abreu, e na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), coordena-
dos por Luiz Carlos Villalta. 

12  “os estudos sobre os processos de alfabetização e a cultura escrita do 
Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Universidade 
Federal de Minas Gerais ou a perspectiva linguística de Tânia Lobo e 
seu grupo da Universidade Federal da Bahia” (tradução nossa).
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PRÁTICA DE ESCRITAS DE 
INTELECTUAIS NEGROS NO 
PERIÓDICO “O EXEMPLO” 

RESUMO

O presente escrito, inspirado sob os pressupostos da História Cultural, procura 
discutir práticas de escrita de intelectuais negros no periódico O Exemplo. Mais 
especificamente, sobre o que essas escritas contam a respeito da instrução. Exer-
cício necessário no sentido de evidenciar práticas escriturísticas que prescrevem 
quando são relegadas somente ao passado. Desse modo, para evidenciar as práticas 
de escrita de um coletivo intelectual negro, conto com os estudos historiográficos, 
ancorado no campo da História da Cultura Escrita e da História da Educação, no 
sentido de analisar O Exemplo, periódico publicado e posto em circulação entre 
1892 a 1930 em Porto Alegre – RS. Contudo, para esse escrito pretendo mostrar 
alguns recortes que se situam no final do século XIX. De maneira especial, a pes-
quisa procura mostrar a partir dos fragmentos colhidos de intelectuais negros a 
relevância da instrução para a população negra como possibilidades de inserção na 
cultura escrita.   
Palavras-chave: Práticas de escritas. Instrução. Periódico O Exemplo.   
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THE WRITING PRACTICE OF BLACK INTELLECTUALS IN THE PERIODICAL “O EXEMPLO”

ABSTRACT
This article, inspired by the presuppositions of Cultural History, seeks to discuss the writing practices of black intellectuals in the perio-
dical “O Exemplo”, more specifically, what these writings tell about instruction. Necessary exercise in the sense to evince writing practice 
that prescribe when they are relegated merely to the past. Therefore, to evidence the writing practices of a black intellectual collective, 
I rely on historiographic studies, anchored in the field of History of Written Culture and History of Education, in order to analyze “O 
Exemplo”, a periodical published and put into circulation between 1892 and 1930, in Porto Alegre - RS. However, for this writing, I 
intend to show some cutouts situated in the late nineteenth century. In a special way, the research seeks to reveal, using the fragments 
collected from black intellectuals, the relevance of instruction to the black population as a possibility of insertion in the written culture.
Keywords: Writing practices. Instruction. Periodical “O Exemplo”. 

LA PRÁCTICA DE ESCRITURAS DE INTELECTUALES NEGROS EN EL PERIÓDICO “O EXEMPLO”

RESUMEN
 El presente artículo, inspirado en los presupuestos de la Historia Cultural, busca discutir las prácticas de escrituras de intelectuales 
negros en el periódico O Exemplo, más específicamente lo que esas escrituras cuentan con respecto a la instrucción. Ejercicio necesa-
rio en el sentido de evidenciar prácticas escriturísticas que prescriben cuando son relegadas solamente al pasado. De este modo, para 
evidenciar prácticas de escritura de un colectivo intelectual negro, cuento con los estudios historiográficos, anclados en el campo de 
la Historia de la Cultura Escrita y la Historia de la Educación, en el sentido de analizar O Exemplo, periódico publicado y puesto en 
circulación entre 1892 a 1930 en Porto Alegre - RS. Sin embargo, para este escrito, pretendo mostrar algunos recortes que se sitúan a 
finales del siglo XIX. De manera especial, la investigación busca revelar, a partir de los fragmentos recogidos de intelectuales negros, la 
relevancia de la instrucción para la población negra como posibilidad de inserción en la cultura escrita. 
Palavras-clave: Prácticas de escrituras. Instrucciones. Periódico “O Exemplo”

PRATIQUE DES ECRITURES  D’INTELLECTUELS NOIRS DANS LE PRATIQUES D’ÉCRITURE 

RÉSUMÉ
Cet essai, inspiré par l’Histoire Culturelle, cherche à discuter la pratique des écrits d’intellectuels noirs dans la revue “O Exemplo”. Plus 
précisément, ce que ces écrits racontent sur l’instruction. Exercice nécessaire dans le sens de mettre en évidence la pratique scripturaire 
qu’ils prescrivent lorsqu’ils ne sont relégués qu’au passé. Ainsi, pour témoigner de la pratique d’écriture d’un collectif intellectuel noir, 
on s’appuie sur des études historiographiques, ancrées dans le domaine de l’Histoire de la Culture Écrite et de l’Histoire de l’Education, 
pour analyser “O Exemplo”, publié en 1892 et 1930 à Porto Alegre - RS. Cependant, pour cet article, on a l’intention de montrer quelques 
coupures qui sont à la fin du XIXe siècle. D’une manière spéciale, la recherche cherche à montrer à partir des fragments recueillis auprès 
des intellectuels noirs la pertinence de l’instruction à la population noire comme une possibilité d’insertion dans la culture écrite.
Mots-clés: Pratique d’écriture. Instruction.  Périodique “O Exemplo”.
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INTRODUÇÃO 

O presente escrito, inspirado nos pressupostos da 
História Cultural, procura discutir prática de escrita 
de intelectuais negros1 no periódico O Exemplo, no 
tocante à instrução da população negra porto-ale-
grense. O Exemplo foi um periódico semanário de qua-
tro páginas publicado e posto em circulação entre 1892 
e 19302. Contudo, para este artigo, procuro mostrar 
alguns recortes que se situam no final do século XIX. 
O pressuposto escolhido torna “mais produtivas as 
pesquisas cujo objetivo é compreender como determi-
nadas visões de mundo – materializadas em produtos 
culturais – foram produzidas e disseminadas por dife-
rentes grupos culturais” (LOPES; GALVÃO, 2010, p. 
33). Assim, neste trabalho, procuro evidenciar as prá-
tica de escritas de intelectuais negros que se prescrevem 
quando são relegadas somente ao passado.

Desse modo, torna-se necessário revisitar esse 
corpus documental, que, atualmente, se inscreve como 
Imprensa Negra, na tentativa de captar “sentimentos, 
emoções e mentalidades”, segundo Lopes e Galvão 
(2010, p. 32), de um determinado tempo histórico. 
Considerada pouco confiável e científica, por não ser 
reconhecida como uma imprensa da elite porto-ale-
grense, ela começa a fornecer indícios para reconstruir 
o passado da população negra, no tocante, aqui, à ins-
trução desse coletivo negro no estado do Rio Grande 
do Sul. 

Nessa perspectiva, os estudos historiográficos, 
ancorados no campo da História da Cultura Escrita e 
da História da Educação, procuram inaugurar outro 
entendimento de análise sobre os modos de ler e escre-
ver em um tempo pretérito, na intenção de responder 
a demandas diversas do campo. Para isso, sugerem a 
participação de outras áreas do conhecimento. Sobre 
esse campo, Petrucci (1999) diz que a História da Cul-
tura Escrita põe em relevo a globalidade dos testemu-
nhos escritos, os modos de transmissão e conservação, 
as tipologias da escritura e as práticas de produção e 
difusão social das capacidades de escrever e ler, como 
também de exclusão parcial ou integral desses sujeitos 
em uma sociedade que valoriza a cultura escrita.

Essa referência possibilita que lancemos algu-
mas questões para reflexão, como: Quem escreve? 
Por que escreve? Para quem escreve? Essas questões, 
seguidamente, implicam, de certo modo, as estruturas 
socioeconômicas de uma dada sociedade, ou seja, da 
comunidade racial em que se fez circular esse periódico. 

Produzido em Porto Alegre, lugar onde se mate-
rializa o escrito como prática social de comunica-
ção direcionada, sobremaneira, para um grupo racial 
negro, e que circulou também no interior do estado do 
Rio Grande do Sul e em alguns outros estados do Brasil, 
O Exemplo resiste ao tempo, e, são passíveis de serem 
manipulados e compreendidos no seu tempo, ao con-
trário das práticas de leitura, que são quase impossíveis 
de descrever no tempo presente.

Os textos encontrados nas edições desse perió-
dico são escritas que perduram, não somente por sua 
materialidade física, pois são encontradas em arquivos 
públicos e privados, mas também por estarem acessí-
veis devido a um processo de digitalização, possível a 
partir do Projeto O Direito às Memórias Negras. Esse 
acervo constitui um corpus documental potente da 
Imprensa Negra porto-alegrense que reflete as ambi-
guidades da sociedade no pós-abolição. Assim, temos 
duas possibilidades de acesso à leitura desse material, 
que constituem disparadores de prática de escritas para 
pesquisadores interessados nessa temática.

O que escrevem os intelectuais negros no jornal 
O Exemplo sobre instrução?   

A escritura acumula, estoca, resiste ao 
tempo pelo estabelecimento de um lugar e 
multiplica sua produção pelo expansionismo 
da reprodução. A leitura não tem garantias 
contra o desgaste do tempo (a gente se esquece 
e esquece), ela não conserva ou conserva 
mal a sua posse, e cada um dos lugares por 
onde ela passa é repetição do paraíso perdido 
(CERTEAU, 2014, p. 245).

A epígrafe é sugestiva ao apontar o desafio de 
desenvolver um estudo historiográfico, em especial no 
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campo da Cultura Escrita, pois Certeau nos faz pensar 
que existe um acúmulo de escrituras de um tempo pas-
sado passíveis de manipulação e análise, já que dificil-
mente o são. Nesse sentido, destacamos especialmente 
as escritas que têm relação com prática de leitura que 
são impossíveis de serem captadas, pois o grupo de 
intelectuais negros que inauguraram uma imprensa, 
atualmente nomeada de Imprensa Negra, em Porto 
Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, já não mais 
existe. 

Sobre a inauguração de uma imprensa, no livro O 
queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro 
perseguido pela inquisição, já no século XVI, Ginzburg 
(1987) sinaliza como a cultura popular e erudita, mar-
cada pela Reforma Protestante, propiciou rupturas 
em relação ao monopólio dos letrados sobre a cultura 
escrita. Assim, para o autor, a invenção da imprensa foi 
determinante para a quebra do monopólio que as elites 
possuíam sobre prática de leitura e escrita. Para Ginz-
burg (1987, p. 114), “a ideia da cultura como privilégio 
fora gravemente ferida (com certeza não eliminada) 
pela invenção da imprensa”. De acordo com Lopes e 
Galvão (2010, p. 16):

As proposições teológicas da Reforma e 
Contrarreforma, aliadas ao surgimento 
da imprensa, trouxeram profundas 
consequências para a educação. Primeiro, 
porque estenderam a leitura a um número 
maior de pessoas, o que trouxe novos 
desafios para a escola, seus métodos e seu 
corpo docente e discente, com suas regras 
de conduta e bem viver.

Mesmo que o contexto explorado pelo autor esteja 
distante, tanto no tempo como no espaço, da realidade 
porto-alegrense do final do século XIX, não se pode 
ignorar que as ideias impressas a partir de prática de 
escritas no periódico O Exemplo puderam chegar, de 
alguma forma, ao conhecimento da população negra. 
Desse modo, este artigo sinaliza para algumas razões 
que me impulsionaram a trabalhar com as práticas de 
escrita, em especial de intelectuais negros, para com-
preender não somente o escrito, como também o silen-

ciamento3 do corpus pesquisado. Escritas que, mesmo 
com o tempo, resistem e sugerem indagações e questio-
namentos: A quem pertence a guarda das escritas mate-
rializadas no periódico O Exemplo? A materialidade 
dessas escritas se encontram acondicionas em arquivos 
públicos, como também em arquivos privados, desti-
nados à conservação dos suportes das escritas de um 
corpo editorial de intelectuais negros.

Conforme aponta Chartier (1999), os autores não 
escrevem livros, eles escrevem textos que se tornam 
objetos escritos, sejam manuscritos ou impressos e, 
atualmente, também informatizados. Compartilho do 
entendimento de Chartier (2011, p. 40), quando diz que 
“as transformações, ao longo dos séculos, modificaram 
os suportes do escrito, as técnicas de sua reprodução 
e as maneiras de ler”. Assim, podemos afirmar que os 
intelectuais negros desse semanário de quatro páginas 
lançaram prática de escritas à luz de um público lei-
tor, em especial para a sua comunidade leitora, com o 
seguinte objetivo:

Surge hoje na vasta arena da imprensa 
O Exemplo que, nascido de uma dessas 
elevações do espírito, tão peculiares à mocidade, 
é lançado [...] aos domínios do jornalismo da 
capital. Nós, moços que somos, temos sede de 
luz que espanque altivamente as trevas de nosso 
horizonte e que, qual estrela a guiar caminheiro 
errante, nos conduza ilesos aos portos da Ciência 
(O EXEMPLO, 1892, n. 1, p. 1).

O fragmento evidencia, no primeiro editorial, a 
quem as páginas de O Exemplo são direcionadas. Nesse 
sentido, Cuccuza e Pineau (2002) asseguram que todo 
texto deve apresentar, inicialmente, sua finalidade e 
intenções ao público leitor. Para isso, é necessário dizer 
que os textos que compõe esse periódico são frutos de 
prática de escritas que se amparam em prática de leitura 
de um determinado contexto, mas que também ultrapas-
sam os limites fronteiriços nos quais estavam inseridos 
os escreventes desse semanário. Intelectuais negros que, 
em um coletivo, buscaram arregimentar interessados 
por uma causa comum, com vistas a estabelecer possibi-
lidades de mobilidade para seu grupo racial. 
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Assim, ao abordar as finalidades e intenções o 
periódico O Exemplo afirma que instrução é uma possi-
bilidade de encaminhamento para outra condição social. 
Desse modo, em numerosas páginas do periódico, o 
grupo de intelectuais negros que compõe essa comuni-
dade conclama os pais a que encaminhem seus “filhos 
para a escola, a fim de receberem ali a luz e o conheci-
mento da verdade” (O EXEMPLO, 1893, n.16, p. 1). 

Sobre a escola, espaço em que se materializam, de 
forma institucionalizada a prática de escritas, Petrucci 
(1999, p. 173) declara que, “uno de los más antigos y 
estables campo de aplicación y de uso de la escritura es 
el de la escuela, sobre todo de la elemental, donde, em 
los primeiros peldaños de la enseñanza, se aprende con-
cretamente a escribir manualmente”. Diferentemente 
da leitura, a prática de escrita, conforme o autor, se con-
cretiza no espaço escolar, responsável por empreender 
métodos e técnicas para o preenchimento da folha, pois 
esse é o espaço que permite a aquisição de modelos de 
escrita que devem ser imitados pelo aprendente. 

Neste estudo, não me atento somente às sessões 
do periódico que tematizam ou dizem respeito à ins-
trução, os poemas e charadas são também sessões de 
caráter instrutivo (quando se propunham a orientar 
sua comunidade racial) e denunciativo (ao apresen-
tarem narrativas de práticas racistas vivenciadas pela 
população negra porto-alegrense) de iniciativa de 
um grupo intelectual negro que questiona a hegemo-
nia intelectual e ideológica de matriz europeia. Esse 
coletivo de intelectuais negros, de acordo com Santos 
(2011, p. 15):

Produziu livros e jornais, interpretou leis 
e códigos, escreveu poesia, teatro, artigos 
e manifestos, acompanhou e participou, 
portanto, da construção do pensamento 
social da época. Individualmente ou como 
grupo social organizado, os negros gaúchos 
definiram novos contornos sociais e políticos 
para a liberdade; se tornaram articuladores 
de alternativas para as questões da cidadania 
e da nacionalidade, e foram construtores e 
“intérpretes” do Brasil.

As diversas sessões do periódico O Exemplo, de 
fundo instrutivo, conforme afirmado, me fizeram 
pensar que articular prática de escritas ao conceito de 
representação torna-se potente para as representações 
coletivas que o corpo editorial do periódico expressou 
frente à sociedade porto-alegrense no período mencio-
nado. Nesse intercurso, aponto que prática de escritas 
de intelectuais negros, que publicaram no periódico, 
foram responsáveis não somente por instigar sua comu-
nidade de origem sobre a importância da instrução, 
mas também de realizar denúncias, tais como: “algu-
mas escolas públicas da capital, quando recusavam-
-se abertamente a admitir ao ensino crianças de cor, 
outras que limitando o número destas, mesmo assim 
maltratam-nas, a ponto de seus pais, em justa indigna-
ção, retirarem-nas das aulas” (O EXEMPLO, 1893, n.5, 
p.1). Nesse fragmento, percebemos que os pais, ainda 
que representassem raras exceções, entendiam que esse 
espaço formal e institucionalizado era uma possibili-
dade para as crianças inserirem-se na cultura escrita, o 
que significa dizer que eles não estavam à margem do 
cotidiano escriturístico. 

Desse modo, é possível compreender que, em um 
período no qual a valorização do escrito e da educa-
ção era crescente, principalmente nos meios mais eli-
tizados, a população negra da época não estava alheia 
aos textos impressos. A respeito disso, Chartier (1991) 
faz um alerta interessante, quando afirma que a classe 
social, enquanto um indicador, tem relação direta com 
prática de escritas, a exemplo dos trabalhadores braçais 
que tinham dificuldades para assinar seus nomes. 

Nesse sentido, esse indicativo contribui para com-
preender o modo desigual com que homens e mulheres 
negros/negras faziam usos de prática de escritas. Ainda 
a esse respeito, Chartier (2011) diz que “a liberdade 
de apropriação sempre depende dos recursos bastante 
desiguais à disposição dos indivíduos de acordo com 
suas condições econômicas e sociais”.  Tal liberdade de 
apropriação pode ser questionada, quando se observa o 
seguinte fragmento:

 
Devemos mostrar à sociedade que também 
temos um cérebro que se desenvolve segundo 
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o grão de estudo a que o sujeitemos e, por 
consequência, que também nos podemos 
alimentar nas cruzadas empreender lidas pela 
inteligência, muito embora algum estulto nos 
queira acoimar, ou seja, porque faça parte dos 
doutrinários que julgam o homem pela cor da 
epiderme (O EXEMPLO, 1892, n.1, p. 1). 

O fragmento é elucidativo. Primeiro, por tentar 
desnaturalizar os discursos de incapacidade e inferio-
ridade intelectual da população negra. Segundo, por 
reivindicar o direito à educação anunciado pela Repú-
blica. Fazer uso de prática de escritas, de modo espe-
cial na sociedade porto-alegrense da época, significou 
transgredir uma série de impedimentos, até mesmo 
legais, quanto a essa prática, vista como perigosa. A esse 
respeito, Chartier já alertava que “a aculturação escrita 
das sociedades ocidentais teve, portanto, de conviver 
com a persistente ideia de que a disseminação do saber 
equivale a uma profanação” (1991, p. 125). Em outro 
texto, o autor trata das tensões em torno da prática de 
escritas e leitura, em que:

O confisco do poder sobre o escrito pelas 
autoridades e a conquista dos poderes da 
escrita por aqueles e aquelas que deveriam 
permanecer distantes, uma vez que, se um 
‘saber ler’ bem-fiscalizado deveria assegurar 
a submissão à ordem, o ‘saber escrever’ 
foi longamente tido pelos poderes e pelos 
dominadores como instrumento de uma 
possível indisciplina, de uma dependência 
perigosa (CHARTIER, 2011, p. 39).  

Nesse sentido, a adoção de prática de escritas e 
da imprensa possibilitou a um grupo intelectual negro 
lançar no periódico O Exemplo prática de escritas, entre 
elas, a de denunciar a violência racial que recaía sobre 
a população negra, no cotidiano de homens, mulheres 
e jovens; e, por conseguinte, orientar a classe quanto 
aos seus direitos e deveres em uma sociedade pós-es-
cravista. Em síntese, “a defesa de nossa classe e o aper-
feiçoamento de nossos medíocres conhecimentos” (O 
EXEMPLO, 1892, n.1, p.1,). A esse respeito, há várias 
entradas possíveis par compreender a prática escritu-

rística, de modo que destaco o terceiro elemento dessa 
atividade que é abordado por Certeau (2014, p. 205):

O laboratório da escritura tem como função 
“estratégica”: ou fazer que uma informação 
recebida da tradição ou fora dela se encontre 
aí coligida, classificada, imbricada num 
sistema e, assim, transformada; ou fazer que 
as regras e os modelos elaborados neste lugar 
excepcional permitam agir sobre o meio e 
transformá-lo.

Para o coletivo de intelectuais negros do periódico 
O Exemplo, fica evidente que prática de escritas eram 
algo frequente, pois, em momentos pontuais, alguns 
colaboradores lamentaram não terem publicado seus 
escritos em números anteriores desse semanário. É 
possível perceber, em algumas sessões, não somente 
a reprodução de um determinado texto no periódico, 
pois há o envolvimento de várias pessoas e a apre-
sentação de situações que demostram um exercício 
escriturístico que envolve narrativas do cotidiano da 
população negra porto-alegrense. Nessa perspectiva, 
escrever um texto que se aproximasse da realidade de 
um público leitor (negro) era o compromisso dos inte-
lectuais negros engajados nesse empreendimento. 

Ao pensar sobre esse público leitor e de prática de 
escritas de intelectuais negros de O Exemplo, Cucuzza 
e Pineau (2002, p. 28) apresentam uma reflexão perti-
nente quando dizem que:

la marca de la escritura no sólo supone a su 
productor, sino y especialmente, a su lector 
para comenzar a pensar en caules condiciones 
sociales se produce la marca, quiénes la 
producen, sobre caules soportes, para qué 
usos del poder, y simultaneamente pensar 
quiénes pueden ler la marca o a quiénes sólo 
les está permitido oir su lectura.

Em relação ao público leitor de O Exemplo, cujos 
próprios escreventes são também leitores, Chartier 
(2003) diz que as editoras utilizaram estratégias diver-
sas a fim de atingir esses leitores populares, visto que 
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a relação com o escrito não é a mesma de um livro e 
que a população mais pobre e urbana fazia uso de 
outros suportes – considerados efêmeros. O periódico 
O Exemplo, voltado especificamente para uma comu-
nidade negra leitora, era publicado com a finalidade 
de orientar esse grupo racial sobre os novos ditames 
de civilidade e moralidade, requisitos imprescindíveis 
assegurados pela instrução. Nessa perspectiva, o pro-
gresso da sociedade porto-alegrense, conforme escrito 
no periódico pelos intelectuais negros, seria resultado 
de um povo instruído. Conforme O Exemplo (1893, 
n.17, p. 1):

Todos devem conhecer a leitura e a escritura, 
elementos indispensáveis à marcha regular 
da vida e dos negócios, quaisquer que sejam. 
Com esses elementos, fica-se habilitado 
para desenvolver as faculdades intelectuais, 
seguindo o gosto particular de cada um. E 
quem disso não se puder convencer, lembre-se 
que é horrível pedir a outrem que lhe assine 
um recibo ou antes (que miséria!) que lhe 
interprete os sentimentos, escrevendo-lhe uma 
carta para alguém, qualquer que seja o fim. 

Fica claro que prática de leituras e escritas são 
relações complexas de poder nas quais, em algum 
momento histórico, ocultaram-se as relações de subor-
dinação. A esse respeito, Cucuza e Pineau (2002, p. 18) 
asseguram que, “los usos sociales y las prácticas de la 
lectura, determinaron en un primer momento, los usos 
sociales y las práticticas de escritura”; em um segundo 
momento, “los usos sociales y las prácticas de escritura 
pasaron, a determinar los usos sociales y las prácticas 
de lectura”. Os dois aspectos apresentados fornecem 
elementos para entender como prática de leituras e 
escritas seguiam uma certa hierarquia, o que permite 
inferir que os intelectuais negros procuram assegurar a 
indissociabilidade entre a aquisição/prática da leitura e 
escrita, fundamental em uma sociedade que cresce em 
números de leitores e escreventes.

Por fim, evidenciar prática de escritas de intelec-
tuais negros, que empreenderam esforços na publicação 
de um semanário em um período pós-abolição, busca 

torná-las referências para sua comunidade de origem. 
Um coletivo de intelectuais que conseguiu, a partir de 
seus escritos, socializar, debater, sugerir e orientar seu 
grupo racial a partir de uma imprensa que inaugurava 
uma forma de concretizar diversas aspirações, entre as 
quais a mais recorrente no periódico era “o levanta-
mento da classe”. 

CONSIDERAÇÕES 

Neste artigo, procurei discutir as práticas de 
escrita de intelectuais negros no periódico O Exemplo, 
um semanário de quatro páginas que foi publicado e 
posto em circulação entre 1892 e 1930 por um grupo 
de intelectuais negros em Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul. Deixo claro que realizei recortes de fragmentos 
do periódico que se situam no final do século XIX, no 
contexto pós-abolição. Fragmentos estes que indicam 
a recorrência e/ou a insistência desse grupo de intelec-
tuais negros sobre a relevância da instrução como pos-
sibilidade de ascensão social. 

Ao revisitar esse corpus documental do perió-
dico O Exemplo, publicação atualmente nomeada de 
Imprensa Negra, recorri a estudos ancorados no campo 
da História da Cultura Escrita, com intersecção com a 
História da Educação. Insisto na perspectiva teórica e 
metodológica desse campo, pois ela possibilita entender 
e inaugurar, em uma nova perspectiva, a materialidade 
desse corpus que inclui práticas de escrita daqueles que 
se fizeram lidos em sua época.

Nesse sentido, insisto que o campo da História 
da Cultura Escrita sinalizou múltiplas vias de entendi-
mento dos testemunhos escritos daqueles que fizeram 
parte de um coletivo de intelectuais da Imprensa Negra 
gaúcha no final do século XIX. Intelectuais que de 
modo recorrente reiteraram a necessidade da instrução 
para sua comunidade de origem. 

A pesquisa faz entender que os escreventes do 
periódico O Exemplo produziram textos, em especial, 
para um público leitor negro. Desse modo, não se pode 
afirmar que a população negra ficou alheia à produção 
e circulação dos escritos, visto que esse periódico circu-
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lou durante quase três décadas – período em que dis-
cutiu e orientou seu grupo racial sobre a importância 
da instrução, “do conhecimento da leitura e escritura”.

Por fim, a pesquisa indicou que as escritas 
desse coletivo de intelectuais negros perduram até o 
momento atual, quando, ao retomar a sua leitura, em 
sua materialidade física ou digitalizada, evidenciamos a 
força da Imprensa Negra porto-alegrense na produção 
e circulação das inspirações daqueles jovens intelec-
tuais negros que escreveram artigos de diferentes gêne-
ros e contribuíram para a construção do pensamento 
social da época, no Brasil meridional.

NOTAS

1  Ao tratar sobre intelectuais negros Santos (2011) diz que o utiliza 
como sinônimo de jornalistas e redatores, embora tenha consciência 
que definir seu estatuto não seja uma tarefa nada tranquila, em espe-
cial, numa sociedade contemporânea. Afirma que essa categoria “não 
se constituem uma classe trabalhista, nem pertencem ao mundo das 
profissões” (p. 25). O autor (2011, p. 25) ainda assinala que estes inte-
lectuais “ocupam os meios de comunicação, geralmente o escrito, e 
são reconhecidos como produtores e reprodutores de discursos, posi-
ção em que se mantém no centro da sociedade como formadores e 
debatedores de ideias e opiniões”.

2  O acervo do jornal O Exemplo(1892-1930) está composto pela Cole-
ção particular Oliveira Silveira; a Coleção do Núcleo de Pesquisa em 
História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (NPH/UFRGS); a Coleção do 
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa; a Coleção da 
Biblioteca Pública Rio-Grandense. A Coleção aqui descrita se encon-
tra no site: http://culturadigital.br/jornaloexemplo/

3  Lopes e Galvão (2010, p. 78) alertam que “no trabalho com o material 
escrito, mas não só [oral], é preciso levar em conta tanto os silêncios 
dos documentos quanto a sua ausência. Um “buraco” numa série de 
arquivos, por exemplo, pode dizer algo sobre o documento que falta 
ou sobre a própria organização desse arquivo, da época que o produ-
ziu e o guardou”.
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PENSAR, SENTIR E PRODUZIR: AS 
CONSTRUÇÕES DO ESCRITO E AS 
ESTRATÉGIAS DE CIRCULAÇÃO DE 
MEMÓRIAS NATURALISTAS DE LUSO-
BRASILEIROS NO SÉCULO XVIII.

RESUMO

Neste artigo nos deteremos sobre alguns aspectos da composição de memórias de 
viagens filosóficas. Para tal, selecionamos um grupo de naturalistas luso-brasileiros 
que se formou naturalista na Universidade de Coimbra após as Reformas Pombali-
nas: João da Silva Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira, 
Vieira Couto, Francisco José de Lacerda Almeida. Esses viajantes utilizaram em 
suas publicações alguns padrões narrativos e que, em certa medida, colaboraram 
em sua circulação e o texto que eles escreveram será pensado como um produto 
científico e parte dos muitos dos instrumentos da “República das Ciências”. Assim, 
algumas questões inerentes sobre a escrita desse grupo são fundamentais, como as 
instruções científicas, a valorização no corpo textual do naturalista sobre outros 
errantes, a preocupação com redação e o uso, quando necessário, de recursos lite-
rários como o da citação de outros letrados e de livros. Há também que considerar 
o emprego de elementos próprios da literatura de viagem, como a intertextualidade 
e reeleitura.
Palavras-chave: memórias de viagem, ciência e escrita 
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THINKING, FEELING AND PRODUCING: THE CONSTRUCTIONS OF THE WRITING AND THE STRATEGIES OF 
CIRCULATION OF NATURALISTIC MEMORIES OF LUSO-BRAZILIANS IN THE 18TH CENTURY.

ABSTRACT
In this article, we will focus on some aspects of the composition of philosophical travel memories. In order to do so, we selected a group 
of Portuguese-Brazilian naturalists who graduated as naturalists at the University of Coimbra after the Reforms carried out by the Mar-
quis of Pombal: João da Silva Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira, Vieira Couto, Francisco José de Lacerda 
Almeida. These travelers have used in their publications some narrative patterns and to some extent have collaborated in their circula-
tion and their texts will be considered scientific products and part of many of the instruments of the “Republic of Science”. Thus, some 
inherent questions about the writing of this group are fundamental, as the scientific instructions, the text valorization of the naturalist 
on other travelers, the concern with writing and the use, when necessary, of literary resources like that some quotations taken from 
other writers and books. It is also necessary to consider the use of elements of the travel literature, such as intertextuality and re-reading.
Keywords: travel memories, science and writing

PENSAR, SENTIR Y PRODUCIR: LAS CONSTRUCCIONES DE LA ESCRITURA Y LAS ESTRATEGIAS DE 
CIRCULACIÓN DE MEMORIAS NATURALISTAS DE LUSO-BRASILEÑOS EN EL SIGLO XVIII.

RESUMEN
En este artículo nos detendremos sobre algunos aspectos de la composición de memorias de viajes filosóficos. Para ello, seleccionamos 
un grupo de naturalistas luso-brasileños que se formó naturalista en la Universidad de Coimbra tras las Reformas Pombalinas: João da 
Silva Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira, Vieira Couto, Francisco José de Lacerda Almeida. Estos viajeros 
utilizaron en sus publicaciones algunos patrones narrativos y que, en cierta medida, colaboraron en su circulación y el texto que ellos 
escribieron será pensado como un producto científico y parte de los muchos instrumentos de la “República de las Ciencias”. Así, algunas 
cuestiones inherentes sobre la escritura de ese grupo son fundamentales, como las instrucciones científicas, la valorización en el cuerpo 
textual del naturalista sobre otros viajeros, la preocupación por la redacción y el uso, cuando necesario, de recursos literarios como el 
de la citación de otros letrados y libros. También hay que considerar el empleo de elementos propios de la literatura de viaje, como la 
intertextualidad y reelección.
Palabras claves: recuerdos de viaje, ciencia y escritura

PENSER, SENTIR ET PRODUIRE: LES CONSTRUCTIONS DE L’ÉCRITURE ET LES STRATÉGIES DE CIRCULATION 
DES MÉMOIRES NATURALISTES DES LUSO-BRÉSILIENS DANS LE XVIIIÈME SIÈCLE .

RÉSUMÉ
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur certains aspects de la composition des souvenirs de voyage philosophiques. À cette fin, 
nous avons sélectionné un groupe de naturalistes luso-brésiliens qui a obtenu son diplôme à l’Université de Coimbra après les Réfor-
mes de Pombal: João da Silva Feijó, Manuel Arruda da Câmara, Alexandre Rodrigues Ferreira Vieira Couto, José Francisco de Lacerda 
Almeida. Ces voyageurs ont utilisé dans leurs publications certains modèles narratifs et, dans une certaine mesure, ont collaboré à leur 
mouvement et les textes qu’ils ont écrit seront considérés comme un produit scientifique et une partie de la plupart des instruments de 
la « République de la Science ». Ainsi, certaines questions inhérentes au sujet de la rédaction de ce groupe sont fondamentales, telles que 
l’enseignement scientifique, la reprise dans le corps textuel naturaliste sur d’autres errances, le souci de la formulation et l’utilisation, des 
dispositifs littéraires tels que la citation d’autres chercheurs et des livres. Il est également nécessaire de considérer l’utilisation d’éléments 
de la littérature de voyage, tels que l’intertextualité et la relecture.
Mots-clés: Souvenirs de voyage. Science. Écriture
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Em 1799, na cidade de Lisboa, foi publicada pela 
oficina da Casa Literária do Argo do Cego a Memoria 
sobre a cultura dos algodoeiros e sobre o methodo de o 
escolher, e ensacar, etc,.. do naturalista luso-brasileiro 
Manuel Arruda da Câmara (1752-1810). O livro era 
um estudo detalhado do cultivo de algodão na Capi-
tania de Pernambuco e seguia os princípios da Ciência 
Moderna, como o de observação e da experimenta-
ção. O que se intitulava Memória naturalista no século 
XVIII era tanto um estudo realizado em espaços cien-
tíficos dedicados à botânica: Gabinetes, Museus e Jar-
dins; como o resultado de uma investigação de campo: 
a observação de plantação de algodão, ou mesmo o 
produto de uma viagem filosófica. Todas elas, apesar de 
singulares, seguiam padrões de uma escrita científica 
que nos setecentos tinha, também, objetivos utilitaris-
tas diretamente associados aos Impérios modernos.

No caso da Memória sobre a cultura dos algodoei-
ros percebe-se que o autor usou de recursos técnicos 
na redação e exposição de sua investigação. Inclusive, 
com o de figuras do algodoeiro e desenhos detalhados 
de máquinas de tecelagem. Essa publicação não tinha o 
objetivo abarcar o grande público, mas houve a preocu-
pação no modelo de escrita, clareza e até de certa “mão 
literária”. Para tal, Câmara valorizou o conhecimento 
sobre o tema, mencionou os espaços tradicionais de 
saber que ele havia frequentado, apresentou o método 
utilizado nas observações e  valorizou o estudo que 
então publicava “que meus patrícios tivessem alguma 
cousa, que lhes fosse própria, e não mendigassem de 
livros estranhos, que são raros, as noções que necessita-
vão.” (CÂMARA,1799, p.12).

 A redação do que foi estudado também era parte 
do trabalho do naturalista e após suas investigações 
de campo deveria escrever para leitores especializa-
dos e curiosos. Esse cuidado para com o leitor foi rele-
vante na circulação dos escritos luso-brasileiros, e de 
outros naturalistas setecentistas. Este artigo vai tratar 
sobre tal elemento. Isso não descarta a importância 
do processo editorial e das estratégias de comerciali-
zação desses livros. Deve-se considerar que os estudos 
desenvolvidos por esses luso-brasileiros ultrapassavam 
os ambientes científicos, como Universidades e Acade-

mias, e seus textos eram vendidos nas principais livra-
rias de Lisboa, Coimbra e Porto. No caso da Tipografia 
do Arco do Cego, os livros eram comercializados na 
própria livraria que ficava no bairro do Rocio e mui-
tos foram enviados para o Brasil (CAMPOS, CURTO e 
TUDELA, 1999). Ainda tem-se as publicações da Real 
Academia de Lisboa que eram divulgadas pelo catálogo 
de vendas (Catálogo de Publicações da Real Academia 
de Lisboa,1814) e também disponíveis nas livrarias.

Entretanto, neste artigo vamos nos deter sobre 
alguns aspectos de composição desses escritos natu-
ralistas, ou científicos, e que de alguma forma colabo-
raram na circulação desses impressos. Tais elementos 
serão pensados como um padrão de discurso científico 
utilizado por um grupo de naturalistas luso-brasileiro, 
e se estende para a “República das Ciências”, na publica-
ção de suas investigações. Refletiremos sobre questões 
inerentes a esse grupo, como as instruções científicas, 
a valorização no texto do naturalista viajante sobre 
outros errantes, a preocupação com redação e o uso, 
quando necessário, de recursos como o da citação de 
outros letrados e de livros. Há também que considerar 
o emprego ou a negação de elementos próprios da lite-
ratura de viagem presentes em narrativas anteriores.

Os textos produzidos por diferentes deslocamen-
tos, bem como seus autores e suas particularidades, 
mantiveram-se, de alguma forma, por meio de uma tra-
dição típica do gênero: a da intertextualidade e da ree-
leitura. Essa ideia é a mais aceita pelos que se debruçam 
na análise dessa literatura, como Juan Pimentel (2003), 
Jorge Cañizares-Esguerra (2011), Leonardo Romero 
Tomar (2005), Otto Ette (2008) e Friedrich Wolfzettel 
(2005). Partimos, assim, da ideia que esse gênero se 
nutre “tanto de la experiencia real del viajero com de la 
escritura de relatos anteriores” (TOBAR, 2005, p. 13). 
Não há um viajante puro que “solo informe acerca de lo 
que ha visto y no tome em consideración outras informa-
ciones”, todo relato de viagem é “visto se une con lo oído 
y lo leído, lo no-sabido con lo pre-sabido” (PIMENTEL, 
2003, p. 31). Dessa forma, deve-se apreender que a his-
tória das viagens não está desvinculada da história da 
sua escrita, e como prática histórica, a viagem sempre 
recebeu (e recebe) outros significados. Com base nessa 
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premissa, Pimentel afirma que é preciso entender que 
os produtos literários sobre o viajar seguem as mesmas 
características da sua história, como a relação entre o 
senso comum e a imaginação, entre o repertório de 
representações existentes e o que se mostrava de novo 
(PIMENTEL, 2003). Ainda nesse sentido, é preciso ter 
em mente duas questões importantes sobre esse gênero 
e que alcançam as memórias científicas de viagem. A 
primeira se refere ao produto da viagem, ou seja, sua 
escrita, que não é apenas o resultado do que foi visto, 
mas é também a soma do conhecimento oral e escrito 
sobre o destino a ser alcançado. A segunda é a com-
preensão de que, além das informações sobre o lugar da 
viagem, repassadas e acumuladas por gerações de via-
jantes, há as estruturas textuais típicas dessa escrita que, 
do mesmo modo, são constantemente reelaboradas.

Mas e no caso das memórias científicas de via-
gens, elas podem ser pensadas dentro dessa tradição 
de escrita? Antes de qualquer coisa, precisamos res-
ponder a seguinte questão: quem era o naturalista via-
jante? Esse sujeito foi uma das figuras que se construiu 
durante o chamado Iluminismo e pode-se pensar que 
era a pessoa que sabia e aplicava a História Natural. O 
já citado Câmara foi um dos integrantes de uma elite 
luso-brasileira que se estudou ou se formou naturalista 
na Universidade de Coimbra após as reformas pomba-
linas (ARAÚJO, 2003. MAXWELL, 1996). No caso des-
ses brasileiros, eles colaboraram para o crescimento e 
aprimoramento das ciências portuguesas e, do mesmo 
modo, pelos interesses econômicos do Império portu-
guês (FALCON, 1982; FONSECA, 2011; CRUZ,2004; 
PEREIRA, 2009; KURY, 2004). A formação univer-
sitária e o trabalho que desempenharam a seguir foi 
uma estratégia usada pela Coroa portuguesa para pro-
mover um processo de inovação educacional e cientí-
fica em terras lusitanas e em suas extensões imperiais 
(DOMINGUES, 2001). Nesse plano imperial, o natu-
ralista era uma figura significativa, que deveria fun-
dar um novo olhar sobre o mundo, contribuindo “com 
seus conhecimentos para desvendar as potencialida-
des econômicas dos produtos da natureza na metró-
pole e nas colônias.” (CRUZ e PEREIRA, 2006, p. 358). 
Além de Câmara,  destacaram-se como naturalistas 
contratados do Reino: Alexandre Rodrigues Ferreira 

(1756-1815), Joaquim Veloso de Miranda (1742-
1815), Baltasar da Silva Lisboa (1761-1841), Manoel 
Ferreira da Câmara Betjencourt e Sá (1758-1835), 
Francisco José de Lacerda e Almeida (1750-1789), João 
da Silva Feijó (1760-1824), José Vieira Couto (1752-?) 
e outros.

As formas de se realizar esse trabalho de reconhe-
cimento do mundo natural aconteciam nos Gabinetes 
e Museus de História Natural, Jardins Botânicos e no 
deslocamento para o local que era o objeto de estudo. 
No caso dos luso-brasileiros algumas das investigações 
também foram realizadas em suas propriedades no Bra-
sil. Entretanto, o mais usual era que após os estudos for-
mais em Universidades se realizasse a viagem filosófica, 
vista como contribuição para o conhecimento, desen-
volvimento dos reinos e progresso dos povos. Sobre 
os luso-brasileiros esses foram enviados para África, 
Ásia e América. Das colônias portuguesas que foram 
inventariadas, o Brasil ocupou um lugar significativo e 
entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do 
século XIX estiveram nos trópicos vinte e cinco indi-
víduos formados naturalistas em Coimbra. Essas pes-
soas executaram e testaram muitos dos conhecimentos 
adquiridos nos bancos universitários, comunicaram a 
Metrópole de descobertas economicamente lucrativas e 
até mesmo colaboraram na identificação de uma nova 
espécie vegetal ou animal. Alguns deles realizaram as 
viagens e regressaram a Lisboa para continuar as pes-
quisas, como foi o caso de Alexandre Rodrigues, outros 
como Câmara, fizeram suas pesquisas nas pequenas 
excursões ou redor de suas propriedades e testaram 
seus conhecimentos científicos nas próprias terras.

É importante, porém, pontuar que a viagem, curta 
ou longa distância, não era somente a ocasião do trân-
sito. Quando falamos desses deslocamentos naturalis-
tas, precisamos enfatizar os dois momentos de viagem: 
a ação do viajar e a escrita sobre ela, realizada poste-
riormente. Os relatos luso-brasileiros dessas experiên-
cias tinham, às vezes, um formato de diário, relatório ou 
memória científica. O grupo usou de recursos próprios 
da literatura de viagem – narrar e fixar tipos e quadros 
locais - e de linguagens específicas do campo científico, 
como as nomenclaturas e as descrições detalhadas das 
espécies de fauna e flora.
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Durante a viagem, os naturalistas seguiam as ins-
truções científicas elaboradas para orientar suas prin-
cipais ações. Devemos entender que esses programas, 
além de sistematizar o viajante e a viagem, influen-
ciavam diretamente a escrita, já que parte do que esse 
viajante colocaria futuramente no papel era consultado 
em seu diário de viagem. Esses textos de instrução 
podiam ser gerais e adaptados a diferentes expedições 
ou feitos para uma única viagem. Todavia, eles seguiam 
modelos e apresentavam lugares-comuns. Existiam 
regras referentes à observação, como a dos habitantes e 
seus aspectos físicos, costumes e índoles. As instruções 
também orientavam o olhar sobre os “vegetais (árvores, 
plantas, frutas), dos minerais (metais, pedras comuns 
e preciosas, localização, tipos de solo), das tradições 
locais (peculiaridades), dos mares (cor, cheiro, salini-
dade, profundidade, ilhas, portos, marés, etc.) e das 
minas.”(ABDALLA, 2012, p.13)

As instruções científicas trouxeram ao chamado 
“olhar do viajante” outras representações dos luga-
res visitados, quando orientavam o que “ver” e o que 
“anotar”.  A cientificação sobre o ambiente é clara nesse 
observar: há que se descrever os mares, mas com o cui-
dado de indicar sua profundidade e salinidade. Sem, 
no entanto, descuidar da escrita. Pode-se pensar, dessa 
forma, que a escrita científica  de viagem ganhava uma 
característica um tanto híbrida. Trouxe outras preocu-
pações, entre as quais a de manter o público de leitores 
dos textos de viagens e os leitores especializados, enten-
didos como possuidores de um pré-conhecimento nas 
áreas da ciência moderna. Nesse diálogo mais especí-
fico, recorriam a inúmeras citações dos livros consul-
tados, os nomes científicos e as comparações entre as 
classificações de Georges Buffon (1707-1788) e Carl 
Linné (1707-1778). Para esses e também para os lei-
tores curiosos, havia dicas de viagem e conselhos mais 
gerais, sobre o que levar, lugares a evitar (em especial, 
as florestas à noite), as estradas possíveis de se percor-
rer e locais a conhecer.

Pode-se, entretanto, pensar em um estilo da escrita 
científica no século XVIII? Se havia a necessidade de 
negar e criticar os elementos fantasiosos dos antigos 
relatos, existia a preocupação de uma escrita que agra-

dasse quem fosse ler sobre a experiência da viagem? A 
resposta para essas perguntas é afirmativa. Wolf Lape-
nies esclarece como era usual que “um homem da ciên-
cia natural se concebesse como escritor: como alguém 
para quem não importa somente o que diz, mas tam-
bém como diz, como alguém que não somente quer 
instruir seu público, mas divertir instruindo”. (LAPE-
NIES,1996, p.13) Usa como exemplo Buffon, que fez 
de sua obra Histoire Naturelle um sucesso de vendas. 
O livro esgotava-se em poucas semanas, e em meados 
do século XVIII, tinha mais de 250 edições populares 
na França.

É preciso dizer que o sucesso de Buffon se deve, 
também, pelo caráter de obra técnica, como a de Linné. 
Todavia, apesar de ser um livro “obrigatório” aos natu-
ralistas, a importância de como se escrevia era parte da 
prática do Conde de Buffon. Na ocasião de sua posse na 
Academia Francesa, em 1753, pronunciou o discurso 
intitulado Discours sur le Style, que foi “considerado 
uma das melhores falas jamais apresentadas na Aca-
démie”.(LAPENIES,1996,p.12-14) No Discours Buffon 
clamava à República das Letras que, além da arte de 
falar, o que muitos já faziam bem, praticassem a arte 
de escrever, que podia ser adquirida seguindo um 
plano de escrita. Lembrando que somente as obras 
bem escritas passariam à posteridade, apresentou 
algumas etapas que poderiam ajudar quem falasse 
bem a bem escrever igualmente. A mais importante 
delas era o domínio sobre o tema, que se dava pela 
organização e a meditação sobre o que já se investi-
gou: “quanto mais substância e força se lhes der pela 
meditação, tanto mais fácil será, depois, realizá-los 
pela expressão.” Essa dedicação já conduziria à pena 
a severidade do estilo, e era o que bastava para “tor-
ná-lo preciso e simples, igual e claro, vivo e contínuo.” 
Entretanto, se a essa etapa se unisse o gosto e a delica-
deza das expressões, a desconfiança e o “desprezo por 
tudo o que é apenas brilhante”, o estilo teria nobreza e 
até majestade. Para o Conde de Buffon, seus pares e lei-
tores, escrever bem era, “ao mesmo tempo, bem pensar, 
bem sentir e bem reproduzir; é ter, ao mesmo tempo, 
o espírito, alma e gosto. O estilo supõe a reunião e o 
exercício de todas as faculdades intelectuais”(Discurso 
sobre estilo de Buffon,2011).
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Os argumentos de Buffon podem ser usados na 
leitura dos textos setecentistas dos luso-brasileiros. Em 
primeiro lugar, percebemos na escrita desses natura-
listas formados em Coimbra as regras presentes nas 
instruções de viagem. Nada mais comum, já que tais 
documentos eram parte dos seus treinamentos para as 
expedições. Sobre isso, tem-se a Viagens Filosóficas ou 
Dissertação sobre as importantes regras que o Filosofo 
Naturalista nas peregrinações deve observar, escrita por 
Domingos Vandelli em 1779. O trabalho que o paduano 
realizou com esse grupo é reconhecido e muito estu-
dado pela historiografia portuguesa e brasileira. (O 
Gabinete de curiosidades de Domingos Vandelli, 2008) 
Pesquisadores destacam a importância de Vandelli nos 
rumos da ciência natural portuguesa e, em especial, sua 
relação com o grupo luso-brasileiro. Vandelli manteve 
uma rede epistolar com nomes importantes das ciências 
naturais. Apenas como ilustração, no acervo do Museu 
Bocage, encontram-se as cartas trocadas com Linné e 
Banks. Vandelli publicou suas experiências de trânsito 
científico e suas investigações pela Academia Real das 
Ciências de Lisboa. Todas essas informações corrobo-
ram o seu reconhecimento ainda, em vida, como estu-
dioso de temas da fauna e da flora brasileira. No texto, 
que serviu de orientação às viagens naturalistas do final 
do XVIII, financiadas pelo Império português, o ita-
liano deixou claro que tais expedições deveriam, tam-
bém, atender ao projeto político de ciência utilitarista 
da natureza, além de participar da ideia de comunidade 
universal. Por isso, Vandelli frisa em muitos momentos 
a importância da busca de recursos naturais lucrativos 
e o papel do naturalista nesse processo. Na instrução, 
são apresentados os materiais que facilitarão o trabalho 
do naturalista, o que se deve observar e o que descrever 
no diário de viagem.

O diário era um dos objetos mais importantes da 
viagem filosófica, pois era esse livro que o viajante con-
sultaria no momento de compor a sua própria narrativa. 
Na ocasião de sua descrição, Vandelli também orientou 
o naturalista sobre como usá-lo. Essa descrição é um 
resumo do que será detalhado a seguir, nas sessões Do 
Conhecimento físico, e moral dos Povos, Do que deve 
observar o Naturalista, principalmente nos lugares beira 
mar, Do Ar, Da Mineralogia, Dos Rios, Fontes Mineraes 

e Lagoas, Do Reino das Plantas, Do Reino Animal, Dos 
Insectos e Preparação dos Animaes.

O Diario pois não he outra coisa mais, que 
hum livro de papel, ou outra qualquer materia, 
dividido em annos, mezes, dias, e horas, no 
qual se hirão notando os objectos, que se 
encontram ao passo do seu descobrimento 
com respeito ao anno, mez, dia, e lugar em 
que se achaõ, para que depois nas horas 
do descanço, se possaõ mais perfeitamente 
descrever. Ora os objectos, ou são daquelles 
que se podem recolher, como todas as plantas 
com as suas flores, as minas despegadas do 
Lugar de seu nascimento, e os animaes que 
se podem remeter; os quaes todos devem ser 
recolhidos para se descreverem conforme o 
systema da Natureza: ou são daquelles que 
naõ podem ser transportados, como saõ 
as habitações, montes, rios, fontes, arvores 
grandes, animaes ferozes e ainda algumas 
plantas com as suas flores, de que haja receio 
que se naõ possaõ conservar perfeitas; e então 
estes todos devem ser debuxados, e se he 
possível illuminados com toda a exactidão 
(VANDELLI, 1779, p. 288).

 Vandelli destacou a importância da apre-
ciação, do estudo e da dedicação aos objetos a serem 
conhecidos, reconhecidos e, em alguns casos, recolhi-
dos durante a expedição. Ora, essa característica, tam-
bém um método, era a mesma valorizada por Buffon 
no que dizia repeito à escrita. Dito de outra forma, o 
próprio método científico adotado por esses sujeitos 
auxiliaria no processo da escrita da viagem filosófica. 
O estilo e a simplicidade que a “boa escrita” deveria ter 
não excluíam elementos da ação científica, que além 
dos mencionados por Vandelli e Buffon, estavam nos 
debates entre diferentes letrados e nas citações de obras 
sobre os temas abordados.

Nos textos dos luso-brasileiros, identificam-se 
objetos dos quais falou Vandelli, mesmo quando a via-
gem era um estudo específico, como a Memória eco-
nomica sobre a raça do gado lanigero da capitania do 
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Ceará, (FERREIRA e SANTOS,2012,p.920-941) publi-
cada em 1811, na qual João da Silva Feijó seguiu todas 
as etapas indicadas na inscrição do italiano. Ele iniciou 
o texto com o histórico da atividade na Inglaterra e 
no Brasil, abordou a origem dos povos da região que 
visitou e o conhecimento físico do lugar analisado. Do 
mesmo modo, descreveu todo o estudo econômico que 
fez para que tal atividade fosse mais lucrativa para o 
Império português, como na Secção III, Do tratamento 
economico dos rebanhos em geral, em particular das ove-
lhas. Entretanto, teria ele o estilo que supõe a reunião e 
o exercício de todas as faculdades intelectuais, do qual 
falou Buffon? Na Introdução, o naturalista luso-brasi-
leiro mostrou que também tinha essa preocupação. Ao 
construir sua história da lã desde os hebreus, conseguiu 
registrar para os seus leitores o conhecimento sobre 
o tema, numa narrativa elaborada, com informações 
sobre cultura, datas, personagens e episódios. Nessa 
memória, Feijó conseguiu realizar o trabalho que espe-
ravam de um naturalista contratado pelo Império, não 
descuidando do estilo de sua escrita.
 Alexandre Rodrigues Ferreira, que viajou pelo 
Brasil entre 1783 e 1792, também teve que lidar com 
essa questão. Sua viagem foi uma expedição oficial, e 
apesar de seguir as instruções de Vandelli, trouxe para 
o seu texto alguns eventos que se comunicavam com 
qualquer leitor e repetiam lugares tão comuns à Améri-
ca Portuguesa, como a natureza selvagem e misteriosa, 
mesmo que fosse para complementar o texto com ou-
tras informações:

Para qualquer destas províncias onde se lance 
a vista, o calor do sol, a umidade do clima 
e a fertilidade do terreno cooperam para 
uma abundância vegetal. A maior parte das 
terras estão reduzidas a matas impenetráveis 
coberta de arvoredos grossos e altos. O que se 
vê é um país selvagem e sombrio, uma terra 
bruta e abandonada a si mesma; toda uma 
superfície está coberta de infinitas plantas de 
todas as famílias. Era de se esperar que aqui, 
semelhante às matas do antigo continente, 
fossem estas também habitadas por grandes e 
ferozes animais como elefantes, rinocerontes, 
tigres e leões. Na verdade não é assim. Apesar 

de todos estes vastos abrigos e mesmo da 
variedade de climas, o mamíferos da América 
Meridional são menos volumosos e robustos 
que os já citados do antigo hemisfério 
(FERREIRA, 1974, p. 71 Tomo II).

Ele não deixou de observar o gentio, seu artesa-
nato, os hábitos alimentares, a organização das vilas; 
classificou mamíferos, insetos, estudou os métodos de 
conservação dos indígenas e outros tantos objetos. Em 
muitos momentos, Ferreira usou um tom de relatório 
para descrever sua viagem, com intenção científica 
e utilitarista. Isso é perceptível na descrição sobre as 
experiências feitas por outros letrados com uma cola de 
pele do peixe-boi:

Tal foi a da cola que tirou dela o citado 
Tenente-Coronel Theodósio Constantino de 
Chermont, o qual observou que guardada 
em frascos se conservava, derrancando-se 
logo que se deixava exposta ao ar. O mesmo 
Tenente-Coronel tentou curti-la e assim o 
pôs em execução no Marajó, mas não lhe 
correspondeu o bom êxito que esperava.

Fêz cobrir toda a pele de cinzas quentes, repe-
tindo tantas vêzes quantas ela mostrava pelas manchas 
que ainda continha gordura: passou a cobri-la de pó 
de tijolo, que também repetiu até não ficar mancha; 
aplicou-lhe finalmente a cal, com repetições que lhe 
pareceram, e depois de haver feito passar pelas três 
mencionadas preparações, infundiu-a na água de cal 
e sujeitou-a ao curtume. De todas estas experiências o 
resultado foi o seguinte: profundar alguma coisa a mais 
a superfície curtida da parte carnaz e menos da parte 
flor, conservando-se no interior por curtir como dantes 
e adquirindo uma cor hialina (FERREIRA,1974, p. 65, 
TomoII).

Em seus escritos, o naturalista também criou uma 
narrativa histórica sobre a América, em que expõe seus 
conhecimentos, inclusive listando vários estudiosos da 
história natural. Nesse momento, Ferreira repetia algo 
cada vez comum nesses relatos científicos de viagem: 
a citação de outros sujeitos, debates e comparações 
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entre eles. Mencionou vários nomes importantes para o 
período, como o próprio Buffon, igualmente citado por 
Feijó e Vandelli. Entre as várias passagens da Viagem 
Filosófica, separamos uma significativa:

Tabula Mauritti Astromicae
Também andam inseridas nas suas obras as 
tábuas metereológicas, que apareceram.
Do padre Capaci está escrito que, depois de 
discorrer por grande parte do reino onde fez 
várias observações geográficas, fora mandado 
ao Brasil em 1729. Coube-lhe o setor das 
observações astronômicas. As notas que fez 
a respeito, mandou à corte; e estas entraram 
em contato com as academias de França e 
da Inglaterra. Quando à geografia, Capaci 
levantou uma carta da capitania do Rio de 
Janeiro. Não chegou a terminar aquela que 
havia principado desde a referida capitania até 
a de Minas Gerais por lhe sobrevir a morte em 
S.Paulo em fevereiro de 1740.
Em 1749, De La Condamine desceu o rio 
Amazonas, e as observações que fez anotou 
em seu diário de viagem.
Muitas outras observações constam 
nos diários e escritos, publicadas por 
Lery, Gentile, Frosier, Dampierre, 
Courserac,Kerguelim, De La Rabbinais, De 
La Flote, Solander Boungainville, Banks, 
Perusse e outros que examinaram os referidos 
portos e costas. Alguns deles escreveram 
peças concernentes à História Natural  
(FERREIRA,1974,p.119,Tomo II).

Esse trecho exemplifica como o acesso às com-
pilações de outros textos de viagem permitiu a leitura 
comparativa. O que fez Ferreira nesse parágrafo, senão 
apresentar ao seu leitor uma recopilação de dados?

Ferreira não foi inovador em sua escrita. Por todo 
século XVIII, na discussão sobre novos formatos de 
relatos de viagens por terras distantes, como as com-
pilações, contribuiu a crítica de filósofos aos textos de 
viajantes dos séculos XV, XVI, XVII. Cañizares-Es-
guerra recorda que esses escritos adquiriram o caráter 

de fraudulentos a partir de sua apreciação, e não de 
seu abandono. Valendo-se das técnicas dos filólogos 
renascentistas, os editores adquiriram e combinavam 
manuscritos originais, identificavam descrições con-
traditórias em todos os relatos impressos disponíveis, 
repartiam o crédito a testemunhas opostas e construí-
ram uma síntese única e definitiva, uma reconstrução 
por um viajante dotado de muitos olhos, por assim 
dizer. “Ao dispor das observações de diversos autores 
à sua frente de uma só vez”, argumentava John Green, 
procurando justificar a nova estratégia editorial, “um 
colecionador pode ver melhor os erros e os defei-
tos delas e, assim, ajustá-las, corrigi-las e supri-las” 
(CAÑIZARES-ESGUERRA,2011,p.42).

Cañizares-Esguerra (2011) e Schwarcz (2008) cha-
mam a atenção para algumas coleções elaboradas nesse 
formato e que se tornaram sucesso de público, como as 
de John Green, Prévost, La Porte e La Harpe. Tinham 
em comum o fato de reunir observações alheias sobre 
o viajar e transformar essas experiências recheadas de 
imaginação e curiosidade em descrições ditas “verda-
deiras”. Não era por menos que a América e o Brasil 
tiveram destaque nessas narrativas, pois nesses novos 
territórios, alguns dos mitos antigos, como gigantes e 
amazonas, foram realimentados e questionados.

Os  críticos concentraram-se em algo importante: a 
persona do viajante. Nesse sentido, homens como Louis 
Feuillée (1660-1732) e Rousseau salientaram as “limita-
ções de percepção dos que tradicionalmente escreviam 
narrativas de viagem – missionários, comerciantes, sol-
dados e navegantes” (CAÑIZARES-ESGUERRA,2011,p. 
30-33). Destacaram que observadores mais esclarecidos 
e treinados deveriam assumir a missão dessa narrativa.

As críticas sobre as escritas de viagem multiplica-
vam-se. Os estudiosos usavam criteriosamente narrati-
vas, em especial, as compilações que apresentavam aos 
leitores críticos um conjunto de fontes que permitia a 
análise e a comparação. Foi um momento dúbio, no 
qual era possível descartar as antigas crônicas sobre os 
gigantes ou aceitar a existência do El Dorado. Cornelius 
de Pauw foi o estudioso usado por Cañizares-Esguerra 
para ilustrar como as compilações das narrativas de via-



 PENSAR, SENTIR E PRODUZIR  |  155

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

gens permitiram outra forma de leitura. Pauw escrevia 
sobre antigos americanos (sem conhecer pessoalmente 
o continente americano), gregos, chineses, e talvez isso 
tenha auxiliado no desenvolvimento de seu método de 
leitura baseado na crítica textual:

Considere-se, por exemplo, sua análise 
dos relatos dos gigantes da Patagônia. Em 
primeiro lugar, ele identificou todas as 
descrições em ordem cronológica, incluindo 
as que não haviam conseguido reconhecer 
quaisquer gigantes. Em seguida, ele 
descreveu as profissões e a profissão social 
das testemunhas (por exemplo, missionários, 
mercadores, pilotos, o viajante filósofo). Por 
fim, contrapôs os relatos uns aos outros para 
sublinhar suas contradições, em particular 
as relacionadas com a altura dos gigantes. 
Operando a partir da hipótese de que 
mercadores, navegantes e missionários eram 
testemunhas crédulas, De Pauw afirmava que 
nenhuma dessas descrições era confiável, pois 
nenhum gigante havia sido jamais capturado 
e mostrado (…). Dadas as contradições nas 
fontes e a ausência de qualquer evidência 
material, De Pauw não teve dúvida em 
descartar os relatos dos gigantes como ficção 
(CAÑIZARES-ESGUERRA, 2011, p. 44-45).

De Pauw elegeu o naturalista como testemu-
nha confiável. Além disso, as compilações foram um 
modelo de livros de viagens que colaborou com outras 
práticas de leitura. Ao agruparem relatos diferentes 
em um mesmo livro, os editores facilitaram a vida do 
leitor crítico, que tinha ao seu alcance um missionário 
do século XVII e um viajante filósofo do século XVIII.  
Nesse embate, os filósofos naturalistas deveriam ques-
tionar os sentidos, os credos e a formação dos homens 
que haviam realizado as expedições mais conhecidas. 
Deviam, metodologicamente, analisar as muitas “ver-
dades” que pululavam nesses antigos relatos. O método 
científico, que deveria acompanhar o viajante, seria 
aplicado na leitura das fontes já existentes, e isso foi 
essencial para que o Novo mundo fosse descrito dentro 
dos parâmetros da ciência moderna.

Nenhum dos relatos luso-brasileiros que consulta-
mos apresenta esse formato de textos diversos reuni-
dos, com uma certa ideia de coleção de viagens. Apesar 
de todos tratarem sobre deslocamentos, seguem outros 
modelos. Alguns integraram projetos editoriais cui-
dadosos, que tentavam alcançar leitores, mesmo que 
específicos; outros foram claramente escritos para um 
público especializado. Deve-se considerar, do mesmo 
modo, que tais produções eram parte do trabalho des-
ses naturalistas viajantes, que também eram funcioná-
rios reais; portanto, o conjunto é mais heterogênico. Há 
os textos endereçados somente às autoridades, com for-
mato de diários de viagem divididos por dias, meses e 
anos, e que nem sempre foram publicados. É o caso do 
Diário de Viagem de Francisco José de Lacerda (1944). 
Existem aqueles mais curtos, com tons de relatório ou 
explicações pautadas em elementos da história natural, 
como a Memória sobre as salitreiras naturaes, de Veira 
Couto, publicada em 1809. Mas a maioria deles foi assi-
nada e trazia informações sobre outras viagens e nomes 
renomadas da ciência naquele momento. Câmara, na 
Memória sobre o Algodão, citou inúmeras vezes Linné. 
Quando escreveu sobre clima e habitat da planta, fez 
questão de incluir na narrativa um debate sobre o tema, 
apoiado em outros letrados:

“O paiz próprio do algodoeiro he debaixo dos 
Tropicos, ou nas partes mais visinhas.(…).
Inuteis serão sempre os projectos, de alguns 
Europeos, de naturalisarem esta planta no seu 
paiz: Rozier suppõem ser possível cultivar-se 
vantajosamente esta planta na Provença, e 
Languedoc; mas quanto se engana elle, e 
outros da mesma opinião! Lá só vi cultivar 
nos jardins o algodoeiro herbaceo, e apenas 
frutificava, vinha o Inverno, e o destruia 
totalmente (…).
Os que pensão, que esta planta se póde 
naturalisar em Europa, bem se podião 
desenganar, se léssem a Memoria de Mr. 
Quatremere, lida na Academia das Sciencias 
em Pariz (…) (CÂMARA, 1799 pp.16-17)

No extrato acima, Câmara não só demonstra sua 
erudição sobre quem havia estudado sobre o tema, 
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como coloca o seu olhar de viajante que conheceu as 
regiões europeias e, ainda, termina o enxuto debate 
com a menção a uma das instituições mais famosas do 
período  a Académie des Sciences.  

 
Como já se viu, a fala confiável sobre determina-

dos temas nos setecentos era naturalista ou cientista. 
Por isso, a autoria também era essencial nesses escri-
tos científicos. Sobre isso, Roger Chartier (2012) lem-
bra-nos a ideia de autor-proprietário e de propriedade 
literária. Ele apresenta vários casos de processos judi-
ciários na Inglaterra e na França sobre o problema da 
autoria de uma obra. Muitos desses processos de auto-
res, demonstraram que havia uma grande preocupação 
desses sujeitos com a opinião pública, coma honra e a 
reputação. Do mesmo modo, Chartier aponta para a 
necessidade da autoria nos séculos XVII e XVIII, prin-
cipalmente nos textos de enunciados científicos. Nesses 
escritos não cabia o anonimato:

 (…)a validade de uma experiência, a 
credibilidade de uma proposição, a garantia 
de uma descoberta, a autenticação de uma 
narrativa de descoberta ou de experiência 
reclamam o emprego do nome próprio, 
não necessariamente o nome próprio do 
erudito, do técnico ou do profissional, mas o 
nome próprio daquele que tem autoridade o 
bastante para enunciar o que é verdadeiro em 
uma sociedade cuja hierarquia das ordens e 
do poder é ao mesmo tempo uma hierarquia 
das posições sociais e da credibilidade das 
palavras (CHARTIER,2012,p.57)

No caso deste artigo, todos os textos consultados 
tinham autoria. No final do século XVIII a função 
autor (FOUCAULT, 1992) nos escritos naturalistas 
trazia condição de credibilidade. Essa preocupação, 
no caso da literatura de viagem científica, se estabe-
lecia na relação entre a experiência do naturalista e a 
citação a outros viajantes. Deve-se considerar, igual-
mente, que na ocasião o livro e a leitura foram veícu-
los de uma cultura científica que alcançou diferentes 
tipos de sujeitos. Nessas memórias identificamos pro-
cessos de construção discursiva sobre a cultura cien-

tífica, mas seus leitores tiveram autonomia diante do 
que estavam lendo.

Além das citações e dos debates científicos que 
aparecem nesses estudos, há as estruturas típicas da 
literatura de viagem. Tal gênero discursivo tem uma 
estrutura mítica e iniciática. Nesse sentido, apesar de 
a memória de viagem ser um conjunto de experiências 
históricas coletivas e individuais (FRANCO, 2011), 
sua forma literária e determinados arquétipos do pró-
prio ato de viajar são perpetuados. Quando um sujeito 
decide viajar, ele se torna mais uma variação desse 
arquétipo, que é o de deixar sua terra em direção ao 
mundo do outro (WOLFZETTEL, 2005). O homem 
também refaz esses elementos próprios da tradição 
do viajar quando escolhe escrever sobre essa repetição 
de deslocamento, mas sem abandonar determinadas 
estruturas e lugares do gênero.

Mencionaremos algumas dessas características 
que identificamos no nosso conjunto de fontes, como os 
quatro lugares mais comuns na estrutura deste gênero: 
a despedida, a culminação, a chegada e o retorno. O pri-
meiro é o momento no qual o narrador se despede de si 
próprio, de seus familiares e de sua pátria. O segundo, é 
quando o viajante destaca algum momento importante 
da viagem, como uma travessia dificultosa, o encontro 
com os nativos ou a identificação de alguma espécie 
vegetal ou animal importante para ele. A chegada é um 
dos destaques desses relatos, pois é o momento no qual 
o destino se apresenta ao viajante. Por último, o retorno 
à pátria e aos seus (ETTE, 2008).

Esses lugares estão nas memórias filosóficas dos 
luso-brasileiros. Mesmo quando usavam da ideia de um 
diário de viagem dividido em dias, esses homens relata-
vam o itinerário, os obstáculos, a paisagem e as aventu-
ras experimentadas pelo viajante. Na Memória sobre as 
salitreiras naturaes de Monte Rorigo, escrita em 1803 e 
publicada em 1809, Vieira Couto lançou mão do recurso 
literário do retorno. “Por cima destas serras espação-se 
chapadas largas e amenas: em meio destas planices está 
minha morada, onde debaixo de copudas arvores, fui dar 
folga ao espirito para desforra da aspera vida, que levei 
nas solidões de Monte Rorigo.” (COUTO, 1898)
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Os lugares-comuns da literatura de viagem podem 
ser compreendidos por meio dos topoi – lugares argu-
mentativos. Para entendermos o que é esse recurso lite-
rário, vamos propor um exercício de imaginação, ou de 
rememoração. Pensemos em alguns relatos de viagem 
do século XVIII, já colocados nesta pesquisa, e alguns 
famosos do século XIX como os do francês Auguste de 
Saint-Hilaire que esteve no Brasil entre os anos 1816 
e 1822. Ao retomar esses escritos, identificamos mui-
tas experiências semelhantes entre os diferentes sujei-
tos: a já mencionada chegada, a travessia do Atlântico, 
os perigos encontrados pelos viajantes, a saudade da 
pátria, a solidão etc. Essas paridades aparecem em rela-
tos de viagem de períodos distintos e dizem respeito, 
sobretudo, aos lugares visitados e aos fenômenos des-
critos. Leonardo Tobar fez desse exercício seu tema de 
trabalho, e analisou duas coleções de cartas sobre um 
mesmo destino de viagem, constatando que as descri-
ções parecidas estão longe de ser uma coincidência de 
roteiros. No artigo La reescritura em los libros de viaje: 
las cartas de Rusia e Juan Valera (2005),o estudioso rea-
liza uma leitura paralela de duas viagens oitocentistas a 
São Petersburgo. A primeira foi realizada em 1839, pelo 
Marquês de Custine, e a segunda, em 1856-1857, por 
Juan Valera. Na análise, Tobar constata que os dois via-
jantes realizaram uma rota similar, descreveram e par-
ticiparam dos mesmos meios sociais e visitaram lugares 
idênticos. No entanto, ele não encontrou uma possível 
leitura de Custine por Valera, e não acredita que esse 
fator impossibilite uma investigação comparativa entre 
os textos. É necessário lembrar que a literatura de via-
gem tem, em sua essência, a leitura e a reescrita de con-
juntos de textos elaborados em momentos diversos. 
Mesmo quando considera as particularidades dos dois 
viajeiros – como os objetivos de cada viagem, o período 
em que foram realizadas, as posições político-ideoló-
gicas dos viajantes e o estilo de escrita – concluiu que 
Custine e Valera repetiram padrões nos seus comen-
tários sobre os edifícios, os costumes, os usos sociais 
e as paisagens de São Petersburgo, como no caso dos 
“jardines del Perterhoff con el jardín de Armida, que cali-
fiquen a Moscú como la Roma de Atila o que vean en 
el Kremlin una Acrópolis del Norte [...]”. Entretanto, o 
que mais interessa é a “visión que uno y outro manifes-
tan a propósito de los lugares visitados y las costumbres y 

práctica sociales observadas, aspectos ambos en los que 
tanto Custine como Valera oferecen abundantes ana-
logías” (TOBAR, 2005, p. 141-142). As analogias, as 
proximidades, as coincidências encontradas em mui-
tos relatos de viagem também podem ser nomeadas 
como planos ou topos, que são, fundamentalmente, 
lugares comuns argumentativos e de uso universal 
de uma comunidade linguística (CHARRAUDEAU e  
MANGUENEAU, 2004)

Esses locais universais da escrita também são com-
preendidos como figuras de linguagem e têm grandes 
vantagens. Uma delas é a de facilitar a ligação entre o 
escritor e o leitor, já que no texto há referenciais conhe-
cidos por quem lê. Dessa maneira, a relação entre 
o texto e a leitura torna-se mais intensa e, em alguns 
momentos, até mais íntima. Apesar da mudança do 
estatuto das viagens – de fantástica para a científica - 
e dos viajantes, esses escritos mantinham um público 
leitor acostumado às descrições exageradas, fantasiosas 
ou mentirosas. Assim, a tradição da escrita da viagem 
dos antigos viajantes não foi abandonada completa-
mente. Ela recebeu outras roupagens, como a do esta-
tuto de verdade legitimado pelos homens de ciência. Os 
encontros com seres mitológicos ou fantásticos podiam 
até não ser mais mencionados, mas o Jardim do Éden 
deu lugar a descrições de paisagens belíssimas, e as 
amazonas são relembradas por meio das lindas e soli-
tárias mulheres encontradas durante a travessia. Essa 
condição também está presente na escrita científica, em 
dois momentos: para negá-los e/ou para reestruturá-los 
em novas representações que facilitassem a compreen-
são dos leitores. Assim, é muito comum a técnica de 
se “hablar com o leitor”, como aponta Pimentel. Para 
o autor, tanto os topoi quanto o falar com os leitores 
se incluem na capacidade que a imaginação tem de 
produzir evidências, inclusive científicas PIMENTEL, 
2003). Ainda são comuns os topoi como a saudade e 
a solidão da viagem, ou as “dicas” do preparo para a 
viagem. Já nos textos sobre o Brasil, topoi como os da 
população indígena dócil/ou guerreira e o da preguiça 
típica do natural da terra tornaram-se não coincidên-
cias ou experiências semelhantes, mas praticamente 
regras para seus viajantes autores, e verdades sobre os 
trópicos.
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Nesses quesitos, Alexandre Rodrigues Ferreira e 
Francisco José de Lacerda Almeida. Entre 1783 e 1792, 
Ferreira  retratou a ociosidade dos indígenas brasilei-
ros e a rede, objeto sempre relacionado à preguiça, não 
deixou de ser descrita (FERREIRA, 1974). Em 1788 e 
1790, Lacerda e Almeida já havia indicado, em Diário 
de Viagem, que na cidade de São Paulo somente era 
pobre o preguiçoso, porque a terra era abundante e fér-
til (ALMEIDA, 1944). A imagem do nativo pouco dado 
ao trabalho e desconhecedor dos progressos foi per-
petuada nas memórias filosóficas do século XVIII e se 
perpetuará  nos textos oitocentistas de viagem. Pode-se, 
ainda, perceber que o sistema comparativo desses via-
jantes no final do XVIII vincula-se, igualmente, a uma 
cultura de viagens. Em outras palavras, as concepções 
desses brasileiros formados em Coimbra e em contato 
com a cultura europeis seriam a soma de antigos e novos 
elementos, os quais acompanham uma longa tradição 
de viagens, reestruturada a partir das primeiras déca-
das do século XVIII. Esse novo deslocar-se no mundo 
– nomeado como viagem filosófica, ou viagem explora-
tória, viagem ilustrada, ou ainda, científica – alimentou 
padrões de compreensão do mundo. De tal forma, as 
novas ideias e práticas do viajar modificaram a maneira 
de apreensão do espaço no qual viviam, e que era a base 
para a edificação de suas representações, assim como 
aquele que estavam conhecendo e confrontando com 
o repertório preexistente. As concepções europeias, 
exemplificadas por alguns temas discutidos por esses 
viajantes, como no caso do ócio, foram ampliadas e 
reestruturadas no exercício de compreensão de próprio 
mundo e no do outro.

A perpetuação dos topoi também é compreendida 
pela chamada intertextualidade. Nessa perspectiva, toda 
escritura é uma colagem de outros textos, e a literatura 
“se escreve certamente numa relação com o mundo, mas 
também apresenta-se numa relação consigo mesma, 
com sua história, a história de suas produções, a longa 
caminhada de suas origens.” (SAMOYAULT, 2008, p. 
09). Roland Barthes é categórico ao afirmar que todo 
texto é um intertexto, e o gênero discursivo é carregado 
de coletivos, cujas autorias estão evidenciadas ou não 
(BARTHES, 1988). Além dele, Julia Kristeva, Michael 
Riffaterre, Antoine Compagnon e Gerard Genette se 

debruçaram sobre esse tema da constituição do escrito. 
Em suas particularidades, todos entendem que o texto 
é uma junção de vários outros textos. Algumas dessas 
práticas intertextuais são identificáveis, como as cita-
ções diretas, outras são intertextos ambíguos, como as 
alusões e plágios que se misturam nas camadas novas 
de um texto. A “intertextualidade aparece a partir daí 
com o jogo complexo e recíproco de duas atividades 
complementares que constituem o espaço literário, a 
escritura e a leitura, pelas quais uma não deixa de se 
lembrar da outra.” (SAMOYAULT,  2008, p.96).

A prática de produção da escrita que conta com 
suas múltiplas vozes é inegável no gênero literatura de 
viagem. Otomar Ette defende a tese de que o encanto 
dos relatos de viagem é pautado pelos movimentos de 
elementos literários conhecidos pelos leitores (ETTE, 
2008). Na narrativa que se escreve após a viagem, mis-
tura-se o que se viu com o que se leu. Essa ação difi-
culta a percepção do leitor em relação ao que pode ser 
a experiência direta do viajante ou os ecos de leituras 
de outros relatos. Tal empecilho se dá por dois motivos 
essenciais: primeiro, porque há uma tradição de escrita 
da viagem que foi tomada como guia por gerações de 
homens em trânsito; e segundo, porque da memória 
desse indivíduo não se podem apagar as “pegadas” que 
outros textos lidos deixaram antes da composição de 
seu próprio texto (ETTE, 2008). Por outro lado, essa 
reescrita – que é técnica, objetiva, sutil e, às vezes, 
aleatória – facilitou a aceitação das novas formas de 
se escrever sobre as viagens. Por mais que novos ele-
mentos se colocassem aos leitores, a multiplicidade dos 
textos dava a ideia de algo já citado e conhecido. Isso, 
sem dúvidas, colaborava na compreensão de novos 
temas e na aceitação deste gênero discursivo, inclusive 
as memórias científicas de viagem.

Ao cotejarmos os relatos dos luso-brasileiros 
percebemos que, de fato, as nossas investigações cor-
roboram as pesquisas de outros historiadores que tra-
balharam com os discursos da literatura de viagem 
no âmbito da História. Para esses pesquisadores, os 
viajantes construíram particulares cenários de um 
mesmo país, mas o fato de participarem de uma mesma 
comunidade científica que se conhecia, se lia, se cor-
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respondia e contemplou padrões de escrita. Sobre o 
escrito científico, viagem ou memória de um estudo, 
havia uma atenção à sua redação. No caso das viagens 
filosóficas, era comum a reescrita e apropriação de ele-
mentos, descrições e episódios sobre o lugar eleito, seus 
moradores e sobre quem já havia viajado e escrito sobre 
esses lugares. Isso também é chamado de intertextuali-
dade e existiu tanto nas compilações quanto nos textos 
individuais, como nas memórias. Pode-se pensar essas 
estruturas das narrativas científicas como estratégias, 
conscientes ou não, de circulação do escrito no setecen-
tos. Lembremos sempre que a venda de um livro sobre 
uma expedição filosófica dependia das aproximações 
que o autor mantinha com o sujeito leitor, especialista 
ou curioso,por isso havia o cuidado com as identifi-
cações, os lugares-comuns e o emprego laudatório de 
determinados termos. O tema da viagem, suas regras 
e lugares-comuns, que cativou leitores europeus no 
século XVII e XVIII  e preocupação com o estilo da 
redação dessas investigações foram, também, elemen-
tos constitutivos básicos das memórias de luso-brasi-
leiros abordados neste artigo.
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Palavras-chave: Leitura. Tecnologia computacional. Século XXI.
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THE READERS AND THE READING IN THE 21ST CENTURY

ABSTRACT
The scenario of change that is established in the world due to the technological advance has caused a series of changes in daily practices. 
The objective of this research was to discuss these changes in the reading exercise and, consequently, in the readers. Therefore, there 
was made a historical investigation on the evolution of computational technology, an analysis about the text in the virtual environment, 
highlighting the hypertext and its main characteristics and peculiarities, and finally, the reading market was approached, being evalua-
ted from the speculation to the current Brazilian scenario.
Keywords: Reading. Computational technology. Century XXI.

EL LECTOR Y LA LECTURA DEL SIGLO XXI

RESUMEN
El escenario de cambio que se instaura en el mundo en función del avance tecnológico ha provocado una serie de cambios en las 
prácticas cotidianas. Se objetivó, en este trabajo, discutir sobre esas modificaciones en el ejercicio de la lectura y, por consiguiente, en 
los lectores. Para ello, se hizo un recorrido histórico sobre la evolución de la tecnología computacional, un análisis sobre el texto en el 
ambiente virtual, destacando el hipertexto y sus principales características y peculiaridades y, por fin, se abordó sobre el mercado de 
lectura, especulaciones hasta el escenario actual brasileño.
Palabras clave: Lectura. Tecnología computacional. Siglo XXI.

LE LECTEUR ET LA LECTURE DU XXIÈME SIÈCLE

RÉSUMÉ
Le scénario de changement qui est établi dans le monde en raison de l’avance technologique a provoqué une série de changements dans 
les pratiques quotidiennes. L’objectif de ce travail  est discuter ces changements dans l’exercice de la lecture et, par conséquent, dans les 
lecteurs. Ainsi, on a fait un cours historique sur l’évolution de la technologie computationnelle, une analyse du texte dans l’environne-
ment virtuel, en soulignant l’hypertexte et ses principales caractéristiques et particularités, et finalement, on a été abordé sur le marché 
de la lecture en évaluant depuis la spéculation jusqu’au scénario brésilien actuel.
Mots-clés: Lecture. Technologie computationnelle.  XXIème siècle
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INTRODUÇÃO

Ler, dentro de uma visão tradicional, seria defi-
nido como o ato de apreender sentido de um texto 
escrito. Entretanto, essa definição exclui a variabili-
dade comum ao processo da leitura apontado por Fis-
cher (2006). Zilberman (2011, p. 77) complementa o 
dito pelo autor anteriormente citado ao lembrar que a 
“leitura é perene” e só existe em função da existência 
humana, visto que uma não existe sem a outra. Com-
pleta-se, ainda, com a afirmação de Martins e Machado 
(2011, p. 29) que sinaliza que a compreensão da leitura 
é a compreensão das condições e leitura da apropriação 
“em diversos suportes de texto”. Então, cientes de que 
ler é, antes de tudo, ler o mundo em que se insere a 
leitura, parte-se para uma possível explicação das con-
dições de leitura do século XXI.

O MUNDO EM MUDANÇA

Ao retornar da Segunda Guerra Mundial, os solda-
dos não mais queriam a garantia de emprego nas gran-
des industrias, como ocorreu após a Primeira Grande 
Guerra. Eles exigiam o direito de entrar em universi-
dades, espaços vistos como ideais para obter conheci-
mento e, consequentemente, conseguir mais espaços/
status na sociedade capitalista que se firmava. Dessa 
forma, surgia a chamada Era da Informação, caracteri-
zada pelo desejo constante de obter conhecimento.

O final da Guerra colocou o mundo subdivido 
entre duas grandes potências: os Estados Unidos e a 
União Soviética, instaurando a Guerra Fria. As potên-
cias mantinham uma preocupação constante: estar 
preparadas para um possível confronto e, por isso, bus-
cavam desenvolver significativamente o arsenal bélico 
e científico, produzindo armas de longa distância, 
como os mísseis balísticos continentais, criados pela 
União Soviética; e firmando ações como, por exemplo, 
a corrida espacial, responsável por mandar o primeiro 
homem à lua.

No escopo desse desenvolvimento alcançado 
durante o período da Guerra Fria, alguns recursos tec-

nológicos ganharam destaque e foram de fundamental 
importância para nutrir a Era da Informação. Cita-se, 
por exemplo, o envio dos satélites de comunicação que, 
mais tarde, seriam usados para produção dos sinais 
televisivos, estimulando o boom do eletrodoméstico 
na década de 50 do século XX; o processo paulatino 
de miniaturização e aumento da complexidade dos ele-
trônicos, trocando as válvulas por transmissores e, pos-
teriormente, por chips, etapa notada, principalmente, 
ao se analisar a história dos computadores, posto 
que, o Electronic Numerical Integrator and Computer 
(ENIAC), um dos primeiros computadores digitais ele-
trônicos da história, era movido por circuitos e válvu-
las, mas a segunda geração das máquinas já fazia uso de 
transistores, tornando-as menores, mais rápidas e atra-
tivas para o mercado comercial. A terceira geração dos 
computadores substituiu os transistores por circuitos 
integrados, isto é, circuitos eletrônicos miniaturizados, 
os chips, sendo essa invenção a responsável pelo apare-
cimento dos computadores pessoais.

Vale citar, ainda, mais um fruto da Guerra Fria: 
a Internet. Ela foi idealizada, em agosto de 1962, em 
memorandos escritos por Joseph Carl Robnett Lickli-
der, pesquisador do Massachussets Institute of Tech-
nology (MIT), ao debater sobre a Rede Galáxica, uma 
rede de computadores conectados entre si, capaz de 
sobreviver em caso de ataques nucleares e disseminar 
informação entre os grandes centros de produção cien-
tífica. A ideia adveio da percepção de que um centro 
de computação, concentrando toda informação, esta-
ria muito vulnerável, ao contrário do que ocorreria se 
houvesse vários pontos computacionais, com informa-
ções compartilhadas entre si. Assim nasceu a Arpanet, 
o embrião do que, mais tarde, viraria a rede mundial de 
computadores.

Todo comenzó con la creación del proyecto 
ARPANET (Advanced Research Project 
Agency Net) por parte del Gobierno 
estadounidense. Se trataba de una red en 
la que los ordenadores conectados a ella 
disponían de diversas rutas por las que 
alternar las comunicaciones, con el fin de 
continuar funcionando aunque alguno de 
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ellos fuese destruido como consecuencia 
de algún ataque. Ya en los años setenta 
comenzaron a unirse a la Red empresas e 
instituciones educativas, desmarcándose así 
del ámbito estrictamente militar. De forma 
paralela iban surgiendo redes similares 
a ARPANET a lo largo del planeta. Sin 
embargo, éstas no podían comunicarse entre 
sí, al utilizar protocolos para la transmisión 
de datos diferentes. Este obstáculo se salvó en 
1974 cuando Vinton Cerf junto con Bob Kahn 
publicó el Protocolo para Intercomunicación 
de Redes por paquetes, en el que se detallaban 
las características del nuevo protocolo TCP/
IP (Transfer Control Protocol/Internet 
Protocol), cuya definición como estándar 
culminó en 1982. La nueva especificación se 
concibió así como el idioma común de todos 
los ordenadores conectados a la Red. De este 
modo, diversas redes pudieron conectarse 
a una única, la cual pasó a denominarse 
Internet. Durante la década de los 80, la 
Red se expandió en gran medida gracias a la 
conexión de un gran número de ordenadores. 
Fue entonces cuando se creó el sistema de 
denominación de dominios (DNS, Domain 
Name System). (MORAGA, 2003, p. 1)1

Os computadores seguiram diminuindo, entrando 
na chamada quarta geração, caracterizada pelo desen-
volvimento de máquinas mais rápidas e com maior 
capacidade de processamento de dados. A criação dos 
microprocessadores garantiu que o aparelho passasse a 
gastar menos energia. A virada do milênio foi marcada 
pela elaboração de softwares integrados, responsáveis 
por permitir o surgimento de smartphones, tablets, 
e-reads. Assim, o século XXI viu o mercado dos eletrô-
nicos ser bombardeado por uma gama bastante signifi-
cativa de computadores manuais.

Agora, no décimo sétimo ano do novo milênio, o 
mundo está conectado. A rede mundial de computa-
dores tornou-se popular e parte integrante da vida das 
pessoas, trazendo mudanças bastante significativas nas 
práticas sociais. 

Por meio da tecnologia, obstáculos ancestrais à 
interação humana, como geografia, linguagem 
e informação limitada, vão cedendo, e uma 
nova onda de criatividade e potencial humano 
vai se elevando. A adesão em massa à internet 
está promovendo uma das mais empolgantes 
transformações sociais, culturas e políticas da 
história, e, ao contrário do que ocorreu nos 
períodos de mudança anteriores, desta vez os 
efeitos são globais. Nunca antes tantas pessoas, 
de tantos lugares diferentes, tiveram tanto poder 
ao alcance das mãos. E, embora esta não seja a 
primeira revolução tecnológica de nossa história, 
será aquela que tornará possível a quase todos 
possuir, desenvolver e disseminar conteúdo em 
tempo real sem depender de intermediários. 
(SCHMIDT; COHEN, 2013, p. 12) 

Se antes, para ouvir música, havia a necessidade de 
esperar que ela fosse tocada no rádio ou ir em uma loja 
adquirir a fita cassete ou o disco de vinil, hoje, os apli-
cativos de música streeaming, como o Spotify, garantem 
uma biblioteca de músicas disponíveis ao toque do 
dedo. Se outrora, para fazer uma comida estrangeira, 
você precisava ter um amigo/conhecido que soubesse 
a receita e ensinasse os passos, hoje, os sites de receita 
compartilham a tradição alimentar do mundo, tudo 
disponível em pesquisa por título, via indexação, deso-
brigando o leitor a acessar uma lista enorme de mate-
riais, dando, ao contrário, a possibilidade de achar 
prontamente a receita desejada. 

Assim, o mundo de hoje é esse mundo computado-
rizado, conectado e interligado que impõe as condições 
de leitura do século XXI, valendo destacar, inclusive, 
que a tecnologia computacional é basicamente funda-
mentada na leitura, visto que, hoje, os códigos binários 
são as estruturas “lidas” pelos aparelhos para garantir o 
funcionamento deles e, também, dar conta de produzir 
o que é visto nas telas e lido pelos olhos humanos.

A LEITURA NO SÉCULO XXI

Os novos computadores manuais passaram a figu-
rar como suportes de leitura, exigindo do leitor um 
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novo jeito de lidar com a matéria escrita, configurada 
pela mescla de antigas interfaces, como, por exemplo, a 
paginação; com o hipertexto, definido como 

[...] um conjunto de nós ligados por conexões. 
Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, 
gráficos ou partes de gráficos, seqüências 
sonoras, documentos complexos que podem 
eles mesmos ser hipertextos. Os itens de 
informação não são ligados linearmente, 
como em uma corda com nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões 
em estrela, de medo reticular. Navegar em 
um hipertexto significa, portanto, desenhar 
um percurso em uma rede que pode ser tão 
complicada quanto possível. Porque cada nó 
pode, por sua vez, conter uma rede inteira. 
(LEVY, 1996, p. 20)

O hipertexto, na realidade, não é um recurso novo. 
As margens dos manuscritos do século XVI já figuram 
com tal produção textual, uma vez que eram comu-
mente usadas para comentários, anotações pessoais, 
remissões a diversas partes dos escritos e, até mesmo, 
para outros textos, exigindo do leitor movimentos 
constantes durante a leitura para coletar todas as infor-
mações espalhadas pela página.

Figura 1: Recorte do fólio 37v do Livro II da Coleção de Livros do Tombo do 
Mosteiro de São Bento da Bahia em que aparecem algumas anotações marginais

Fonte: Site da Coleção de Livros do Tombo

As notas de rodapé, o colofão, as imagens inseri-
das nos textos são alguns elementos que aparecem nos 
registros escritos desde que o códex foi criado e exigem a 
“atenção flutuante” sinalizada por Levy (1996, p. 21) para 
a leitura do hipertexto. Essas são provas concretas de que 
ele, o hipertexto, já existia há bastante tempo, apesar de 
só ter sido pensado como tal, oficialmente, nos anos 40 

do século XX e conceituado na década de 60, por Ted 
Nelson. No entanto, o que ele definiu como hipertexto, 
na realidade, não funciona na Web, pois na sua teoria, os 
links precisavam ser bidirecionais e não limitados à esco-
lha do desenvolvedor da página no momento de cons-
trução do site. Talvez a leitura desta informação faça uma 
remissão à Wikipedia, a enciclopédia virtual que utiliza 
servidores wiki, isto é, páginas construídas por meio de 
padrão colaborativo. Entretanto, na realidade, a inova-
ção trazida por essa tecnologia é permitir que qualquer 
pessoa, com ou sem registro na plataforma, torne-se pro-
gramador e possa alterar os textos e inserir os hiperlink, 
gerando as suas informações, mas, na condição de leitor, 
não existe tal possibilidade.

Cientes de que o hipertexto não é um recurso tão 
novo como se divulga, e que a ausência de linearidade 
não é uma novidade, nem, tão pouco, uma particulari-
dade comum ao modo de produção textual, questiona-
-se: qual a inovação trazida pela tecnologia para a leitura?

Inicia-se a resposta para tal questão trazendo uma 
caracterização do hipertexto apresentada por Levy 
(1996, p. 24):

[...] [ele] é dinâmico, está perpetuamente 
em movimento. Com um ou dois cliques, 
obedecendo por assim dizer ao dedo e ao 
olho, ele mostra ao leitor uma de suas faces, 
depois entra, um certo detalhe ampliado, 
uma estrutura complexa esquematizada. Ele 
se redobra e desdobra à vontade, muda de 
forma, se multiplica, se corta e se cola, outra 
vez de outra forma. Não é apenas uma rede de 
microtextos, mas sim um grande metatexto de 
geometria variável, com gavetas, com dobras. 
Um parágrafo pode aparecer ou desaparecer 
sob uma palavra, três capítulos sob uma 
palavra do parágrafo, um pequeno ensaio sob 
uma das palavras destes capítulos, e assim 
virtualmente sem fim, de fundo falso em 
fundo falso. 

Metatexto, esse termo usado por Levy (1996), con-
segue caracterizar o tipo de texto que está circulando na 
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Web, visto que os nós existentes, os links, dão, a todo 
momento, direcionamentos multilineares para outros 
textos registrados nas mais diversas linguagens, dota-
das das mais diversas interfaces. Ao contrário do que é 
estabelecido em um texto escrito em papel, no qual só 
existem duas possibilidades: seguir a leitura do texto 
e desconsiderar as margens; ou parar a leitura, obser-
var os demais registros e, posteriormente, retornar ao 
texto principal, caracterizando uma não linearidade 
estática.

A não linearidade do texto digital é significati-
vamente mais ampla, pois é dinâmica, um dos nós do 
texto dará acesso ao leitor a um outro texto, que pode 
levar a outro, outro, outro ... chegando, inclusive, a ter a 
perda completa da referência ao texto que deu início à 
navegação. Isso é possível porque o hipertexto, na Web 
o leitor pode seguir seus caminhos de leitura e nunca 
mais retornar ao primeiro texto, fazendo jus à metáfora 
do labirinto, a mais recorrente para tratar da navegação 
on-line.

Essa inovação é o que provoca a ruptura mais signi-
ficativa da Era da Informação: a derrubada dos lugares 
sagrados de obtenção de informação, demolindo ima-
gens como, a do autor como o produtor da informação 
verdadeira, e do leitor como receptor dessa informação. 
Barthes (2004, p. 70) retirou esses dois personagens dos 
seus lugares sagrados na produção do sentido do texto

[...] um texto é feito de escritas múltiplas, 
saídas de várias culturas e que entram umas 
com as outras em diálogo, em paródia, em 
contestação; mas há um lugar em que essa 
multiplicidade se reúne e esse lugar não é o 
autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o 
leitor é o espaço exato em que se inscrevem, 
sem que nenhuma se perca, todas as citações 
de que uma escrita é feita; a unidade de um 
texto não está na sua origem, mas no seu 
destino, mas este destino já não pode ser 
pessoal: o leitor é um homem sem história, 
sem biografia, sem psicologia; é apenas esse 
alguém que tem reunidos num mesmo campo 
todos os traços que constituem o escrito.

A observação de Barthes foi fundamental para o 
desenvolvimento de estudos sobre recepção de texto e 
para a atribuição de uma importância à figura do lei-
tor, chegando, inclusive, a possibilitar percepção de que 
essas relações feitas pelos leitores também se configura-
vam como leituras hipertextuais.

Na leitura clássica (livros e textos impressos), 
o texto e o leitor se engajam num processo 
também hipermediático, pois a leitura é feita 
de interconexões à memória do leitor, às 
referências do texto, aos índices e ao índex 
que remetem o leitor para fora da linearidade 
do texto. Assim, todo texto escrito é um 
hipertexto... Toda leitura exige um estado de 
atenção de lapsos e de correlações similares 
ao surfar na web... (LEMOS, 2005 apud 
PETTRO, 2005, p. 345)

 Contudo, a última pá de terra foi lançada pela 
difusão da prática da leitura na tela, uma vez que a 
tecnologia fez algo que, para muitos, era impensável: 
tornou a possibilidade de produção e circulação de 
informação acessível a todos. Se outrora ser informado 
era privilégio de poucos, uma vez que a obtenção do 
conhecimento ocorria de forma linear, por meio de 
livros a que poucos tinha acesso ou do contato com 
os mais velhos, vistos, em algumas sociedades, como 
figuras detentoras do saber, com a web a informação 
está acessível ao toque do dedo, permitindo que a lei-
tura seja um processo em que é possível “examinar, 
selecionar, integrar, transformar, produzir” (MAR-
TINS; MACHADO, 2011, p. 37), inserindo os próprios 
significados do texto e, paralelamente, construindo o 
seu texto que, muito provavelmente, não será um texto 
guardado para si, para conhecimento próprio. Ele é 
divulgado, compartilhado, repassado, pois há diversos 
espaços abertos para dar voz ao leitor navegador.

Toma-se, como exemplo, a saga Harry Potter, 
escrita por J. K. Rowling publicada em uma coletâ-
nea de sete livros que viraram oito filmes. O primeiro 
livro da série foi publicado em 1997, um cenário em 
que o mundo on-line ainda dava os primeiros pas-
sos, e o último foi em 2007. Uma pesquisa rápida do 



 O LEITOR E A LEITURA DO SÉCULO XXI  |  167

REVISTA DE ESTUDOS DE CULTURA | Nº 9 | Set. Dez./2017

termo Harry Potter no Google indica a existência de 
116.000.000 resultados, sendo alguns voltados, por 
exemplo, para publicidade dos livros e filmes, outros 
são matérias feitas sobre os livros e os filmes e, nesse 
quantitativo, tem-se a grande produção de fanfiction, 
narrativas criadas pelos fãs por meio da apropriação 
de elementos da história oficial como, por exemplo, os 
espaços e as personagens. 

Fez-se, uma pesquisa rápida no site www.spiritfan-
fic.com para análise e constatou-se que a última histó-
ria publicada sobre a personagem havia sido divulgada 
uma hora antes do momento da produção deste texto e 
versava sobre uma garota, filha do Lord Voldemort, o 
principal adversário de Harry Potter. Tal história, com 
20 capítulos, teve, até o momento da visita, 4.199 visua-
lizações. Então, dez anos após a finalização oficial da 
história, os fãs continuam produzindo as próprias his-
tória, completamente alheios ao pensamento da autora 
da obra. A força dessa produção de fãs é tão significativa 
que, assim como a história oficial, elas conseguem virar 
filmes, caso, por exemplo de uma produção indepen-
dente, autorizada pela Warner, detentora dos direitos 
de imagem da saga, que será publicada em novembro 
de 2017 e narrará a mesma história do jovem bruxo, 
mas pelo olhar do vilão, Lord Voldemort.

Essa mescla da linguagem escrita, com a fílmica, 
com a produção para além do texto oficial faz emergir 
uma outra característica do leitor do século XXI: são 
leitores multimodais, pois, em um mesmo suporte, 
a tela, ele tem contato com escritos na linguagem 
verbal, imagens que dialogam com tal texto, outras 
que não dialogam, animações, publicidade, tudo 
criando, como aponta Chartier (2002, p. 23) “uma 
continuidade que não mais diferencia os diversos 
discursos a partir de sua própria materialidade”. Vale 
destacar, também, que além da multimodalidade, os 
leitores do século XXI precisam ser multitela, posto 
que a navegação para obter a informação pela tela de 
um computador de mesa ocorre, normalmente, com 
auxílio de um mouse, maneira diferente da feita em um 
notebook, onde o acesso é feito por meio do touchpad 
ou um smartphone, exigindo uma capacidade de leitura 
bastante peculiar.

Para lidar com a multimodalidade, o leitor pre-
cisa ser rápido, o que culmina na realização de uma 
leitura mais extensiva, sem grandes aprofundamentos 
nos escritos, configurando o que Santaela (2004, p.33) 
chama de leitor imersivo, virtual.

[...] um leitor implodido cuja subjetividade 
se mescla na hipersubjetividade de 
infinitos textos num grande caleidoscópico 
tridimensional onde cada novo nó e nexo 
pode conter uma outra grande rede numa 
outra dimensão. Enfim, o que se tem aí é 
um universo novo que parece realizar o 
sonho ou alucinação borgiana da biblioteca 
de Babel, uma biblioteca virtual, mas que 
funciona como promessa eterna de se 
tornar real a cada “clique” do mouse. 

Destaca-se, no entanto, a existência de espaços, na 
web para leitura intensiva, mais aprofundada, com uma 
coleta mais minuciosa de informação. Citam-se, por 
exemplo, os sites de revistas acadêmicas que, em sua 
grande maioria, deixaram de ser impressas, em especial 
porque o ambiente digital permite uma maior circula-
ção da informação, algo que é crucial para o desenvol-
vimento e divulgação de pesquisas.

O MERCADO DA LEITURA

Com os olhos voltados para o boom da tecnologia, 
o mercado editorial fez as suas previsões: as telas acaba-
riam com o papel. 

A convicção de que a indústria editorial 
estava à beira de uma mudança fundamental 
se fortaleceu com relatórios de empresas de 
consultoria administrativa no final dos anos 
1990 e início dos anos 2000, muitos dos 
quais previam que e-books rapidamente se 
tornariam uma parte crescente e substancial 
do mercado. Entre os citados com mais 
frequência, estava um relatório publicado 
em 2000 pela PricewaterhouseCoopers, que 
previa uma explosão de gastos do consumidor 
com livros eletrônicos, calculando que até 
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2004 alcançariam a cifra de 5,4 bilhões de 
dólares e representariam 17% do mercado. 
Um estudo realizado pela Arthur Andersen, 
encomendado pela Association of Americnm 
Publishers [Associação de Editoras Norte-
Americanas] e publicado em 2000, previa 
que o mercado de livros eletrônicos estaria 
entre 2,3 e 3,4 bilhões de dólares em 2005 e 
representaria até 10% do mercado consumidor 
de livros. As expectativas também se elevaram 
com o surpreendente sucesso de uma das 
experiências de Stephen King com publicação 
eletrônica. Em março de 2000 ele lançou seu 
romance curto, de 66 páginas, Riding the 
Bullet, disponível apenas em suporte digital, 
que poderia ser baixado por 2,50 dólares: a 
resposta foi impressionantes, resultando em 
cerca de 400 mil downloads nas primeiras 24 
horas e 600 mil dólares nas duas primeiras 
semanas. (THOMPSON, 2013, p. 342)

Entretanto, tudo não passou de especulações. A 
revolução pensada começou a dar sinais de que não 
ocorreria já nos anos 2001, com a venda dos e-books, 
livros digitais, estagnadas tanto financeiramente como 
quantitativamente, mas ainda assim existia um inves-
timento do mercado, tanto que, em 2007, uma subsi-
diária da empresa Amazon desenvolveu um aparelho 
específico para abraçar os leitores digitais, o Kindle, 
uma máquina, pequena e leve, em que é possível com-
prar, baixar, pesquisar e, principalmente, ler livros, uma 
vez que a tela dele tem adaptações para evitar o can-
saço dos olhos, comum na leitura em telas como as dos 
smartphones e tablets, em que a luminosidade é intensa.

O novo aparelho trouxe um impulso no mercado, 
mas não durou muito. “De 2014 para 2016, as vendas 
de e-book caíram mais de 30% nos Estados Unidos, 
recuando de 1,6 para 1,1 bilhão de dólares – ou menos 
de 20% do faturamento total. No Brasil, a participação 
das edições digitais é ainda menor: fica em torno de 1% 
do total”. (SAKATE, 2017, p. 64). Apesar de a represen-
tatividade do Brasil ser pequena, não se pode perder de 

vista que o país é um dos campeões em pirataria digital, 
o que faz com que os dados apresentados sobre a leitura 
digital brasileira não sejam reais.

Alguns autores especulam os motivos pela ausên-
cia de sucesso dos e-books: o amor ao papel, a qualidade 
dos livros, o valor artístico de uma bela impressão, o 
prazer do tátil... a grande realidade é que tela e livros são 
totalmente diferentes e eles têm seu público fiel. Entre-
tanto, é inegável que a tecnologia trouxe uma mudança 
para o mercado editorial: ela impulsionou a venda e 
produção de livros. Nunca se leu tanto como agora e 
isso é um reflexo direto da cultura de convergência, um 
conceito elaborado por Henry Jenkens (2006), segundo 
o qual, os meios de comunicação estão dialogando 
entre si para gerar mais informação e interação com 
o público, visto que, se antes a comunicação era feita 
para o público, agora é com ele. Tal fato por ser obser-
vado, por exemplo, pela quantidade de livros escritos 
por Youtubers, pessoas que produzem conteúdos para o 
site Youtube, presentes nas prateleiras das livrarias, che-
gando, inclusive, a ocasionar fatos como o ocorrido na 
última Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em que dos 10 
livros mais vendidos, 8 eram de tais autores e os outros 
2 eram de atores televisivos, mas que desenvolviam tra-
balhos significativos na web, fala-se de Larissa Manoela 
e Lázaro Ramos.

PENSAR NO FUTURO?

Frente a esse o overload de leitura assistido pelos 
últimos anos do século XXI, destaca-se a necessidade 
de uma reação: aprender a ler. Para tanto, é preciso 
muito mais do que a decodificação das letras, seja no 
papel ou nas telas. É necessário saber escolher o que ler, 
como ler, quais os momentos e espaços ideais para cada 
tipo de leitura. Com esses passos, o homem caminhará 
para a inserção na era que começa a se instaurar na 
sociedade: a era da análise de dados. Os bons não serão 
mais aqueles que têm acesso à informação, isso todos 
têm/terão. Os olhos da sociedade voltam-se para aque-
les que tem a BOA informação e ... encontrá-la nesse 
cenário mundial, não é uma tarefa fácil.
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NOTAS

1 Tradução nossa: Tudo começou com a criação do projeto ARPANET 
(Advanced Research Project Agency Net) pelo governo dos EUA. Era 
uma rede em que os computadores conectados dispunham de rotas 
diferentes para alternar as comunicações, para continuar operando, 
mesmo que algumas delas fossem destruídas como resultado de um 
ataque. Na década de setenta, empresas e instituições educacionais 
começaram a se juntar à Rede, distanciando-se da esfera estritamente 
militar. Paralelamente, redes similares a ARPANET surgiram em todo 
o planeta. No entanto, elas não podiam se comunicar entre si usando 
protocolos diferentes para a transmissão de dados. Este obstáculo foi 
transposto em 1974, quando Vinton Cerf, juntamente com Bob Kahn, 
publicou o Protocolo para Intercomunicação de Rede por pacotes, 
que detalhou as características do novo protocolo TCP / IP (Trans-
fer Control Protocol / Internet Protocol), cuja definição como padrão 
culminou em 1982. A nova especificação foi concebida, assim como 
a linguagem comum de todos os computadores conectados à rede. 
Desta forma, diferentes redes podem se conectar a uma única, que foi 
renomeada pela internet. Durante a década de 1980, a Rede expan-
diu-se em grande medida graças à conexão de um grande número de 
computadores. Foi então que o sistema de nomeação de domínio foi 
criado (DNS, Domain Name System).
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