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1. TEMA 

Análise da distribuição social da faculdade da escrita na Capitania da Bahia no final do 

século XVI, inquirindo as fontes documentais produzidas pela primeira visitação do 

Santo Ofício ao Brasil, realizada no período de 1591 a 1595. Para tal, será feito 

inicialmente o cômputo de assinaturas, cruzando o binômio assinante versus não 

assinante com o perfil sociológico de cada confitente ou denunciante, o que permitirá 

repartir a amostra nas seguintes variáveis: sexo, faixa etária, condição religiosa (basicamente 

opondo cristãos-velhos a cristãos-novos), local de origem e, finalmente, estrato sócio-

ocupacional. Num segundo momento, a análise incidirá sobre aspectos ainda mais qualitativos, 

atentando-se para os seguintes pontos: a) a morfologia das assinaturas; b) a 

representatividade demográfica da amostra; c) a comparação dos dados analisados com os 

apresentados para realidades temporalmente próximas. 

 

2. PRELIMINARES SOBRE A ESTRUTURA DO PROJETO 

 Este projeto está estruturado em duas partes – uma justificativa, em formato 

de retrospectiva histórica, desenvolvida no item 3, e o projeto propriamente dito, 

apresentado no item 4. Não é de praxe que a justificativa de um projeto de 

investigação contemple uma tão alongada retrospectiva histórica como a que aqui se 

fará. Contudo, o que se pretendeu destacar, tomando de empréstimo a formulação de 

Pero de Magalhães de Gândavo, foi o fato de que, em pouco mais de uma década de 

trabalho, se constituiu um “saber só d’experiências feito”, tanto no que tange à 

propecção arquivística em solo baiano, quanto na crítica às fontes relevantes para a 

reconstrução da história linguística do país. Assim, julgou-se necessário identificar uma 

trajetória acadêmica não só consolidada em termos individuais no âmbito do 

Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR) e do Projeto Nacional 



“Para a História do Português Brasileiro” (PHPB), mas também absolutamente 

implicada na formação de novos pesquisadores. 

 

3 À GUISA DE JUSTIFICATIVA, UMA NÃO TÃO BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

Em 1985 – no seu ensaio, hoje já clássico, O português no Brasil, como reflexo 

das duas décadas precedentes, marcadas pelo ostracismo da linguística histórica nas 

universidades brasileiras –, o filólogo e lexicógrafo Antônio Houaiss afirmava: 

 

Não preenchemos ainda os requisitos da pesquisa e conhecimento com que se possa elaborar 

uma história da língua portuguesa no Brasil (...). 

 

E, para a superação do quadro identificado, propunha “quatro vias” de 

investigação, assim delineadas: 

 

1. a do levantamento exaustivo de depoimentos diretos e indiretos sobre todos os processos 

linguageiros havidos
1
 a partir (e mesmo antes, para com os indígenas e negros) dos inícios da 

colonização, levantamentos já em curso assistemático desde os historiadores dos meados do 

século XIX para cá; 2. o mapeamento confiável da dialectologia brasileira a exemplo do que 

sonhou Antenor Nascentes e realizou parcialmente Nelson Rossi com seus colaboradores – 

mapeamento do qual, pelas igualdades unitárias e globalizantes, será possível “recapitular” o 

processo passado que terá gerado o presente descrito por essa dialectologia; 3. o incremento 

da dialectologia vertical em tantos quanto 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; 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 linguística – 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. Tudo isso parecerá algo mítico ou irrelevante para os que – 

metódica e filosofantemente – acham que só é história o que sobrenada e sobrevive do 

passado nos presentes. Ainda que fora assim, porém, o “presente” e os “presentes” brasileiros 

são tão carentes de compreensibilidade e inteligibilidade, que se pode querer penetrá-lo: e a 

via não é outra, senão a reconstrução dos passados. 

 

As formas de implementação das “quatro vias” propostas, foram, 

posteriormente, objeto de exaustiva reflexão, como o demonstram, por exemplo e não 

por acaso, os textos Idéias para a história do português brasileiro: fragmentos para 

                                                             
1 Destaques em negrito feitos pela autora deste projeto. 



uma composição posterior, de Rosa Virgínia Mattos e Silva (1998), e História social do 

português brasileiro: perspectivas, de Jânia Ramos (1998), ambos apresentados e 

discutidos no I Seminário Para a História do Português Brasileiro, realizado, por 

iniciativa de Ataliba Teixeira de Castilho, na Universidade de São Paulo, no ano de 

1997, cujo resultado mais significativo foi a formulação de um projeto de pesquisa de 

âmbito nacional, o Projeto Para a História do Português Brasileiro – PHPB. 

De meados da década de 1980 – quando da publicação de O português no 

Brasil – a meados da década de 1990 – quando da realização do I Seminário Para a 

História do Português Brasileiro –, se é fato que ainda não se tinham preenchido “os 

requisitos da pesquisa e conhecimento com que se [pudesse] elaborar uma história da 

língua portuguesa no Brasil”, criaram-se, indubitavelmente, as condições para tal:  

1. quer através de projetos coletivos de envergadura nacional – dos 

quais se destacam o Projeto do Atlas Linguístico do Brasil – Projeto 

ALiB (1996) e o próprio Projeto Para a História do Português 

Brasileiro – Projeto PHPB (1997);  

2. quer através de projetos coletivos de caráter local – dos quais, no 

âmbito da Universidade Federal da Bahia, se referem o Programa 

para a História da Língua Portuguesa – PROHPOR (1992) e o Projeto 

Vestígios de Dialetos Crioulos em Comunidades Rurais Afro-

Brasileiras Isoladas – Projeto Vestígios (1993-1995), semente do 

atual Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia – Projeto 

Vertentes, em curso desde 2002; 

3. quer, ainda, através do impacto da chamada Sociolinguística 

Paramétrica, que desencadeou, de forma sistemática, investigações 

na esfera da sintaxe diacrônica, rompendo, assim, com uma longa 

tradição que sempre manifestou pouco interesse pelo estudo da 

mudança sintática na história da língua portuguesa. 

 

Em 1997, portanto, com equipes regionais sediadas em universidades de sete 

estados (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e 



São Paulo2), inicia-se o Projeto Para a História do Português Brasileiro – PHPB, 

definindo-se os três seguintes campos como os privilegiados para a atuação dos 

pesquisadores: a) constituição de corpora diacrônicos de documentos de natureza 

vária, escritos no Brasil, a partir do século XVI; b) estudos de mudanças linguísticas 

depreendidas na análise dos corpora constituídos e c) reconstrução da história social 

linguística do Brasil. Além disso, tornou-se patente a necessidade de superação de uma 

perspectiva generalizante na abordagem da história linguística brasileira e de 

investimento nas histórias linguísticas regionais e mesmo nas micro-histórias 

linguísticas, a fim de abarcar aspectos diversos e particulares do multifacetado quadro 

linguístico brasileiro, até para que as sínteses generalizantes pudessem, no futuro, ser 

mais solidamente construídas. 

No ano de 2007, comemorativo da primeira década do PHPB, realizou-se, na 

Universidade Federal de Londrina, o VII Seminário do Projeto, tendo-se decidido, 

então, pela elaboração de “uma” História do Português Brasileiro, obra que se 

encontra em processo de elaboração3. Assim sendo, retorna-se à afirmação de Antônio 

Houaiss e pergunta-se, então, se, na década compreendida entre 1997 e 2007, afinal, 

se preencheram, no âmbito do PHPB, os requisitos de pesquisa e conhecimento para o 

cumprimento de tal tarefa.  

O propósito, a seguir, não é o de responder a essa questão, que, para além de 

demandar uma apresentação sinóptica dos dez anos de pesquisa e produção 

bibliográfica do PHPB, também demandaria uma reflexão de natureza epistemológica 

sobre o que significa a reconstrução histórica de uma língua. Contudo, posto o objetivo 

de se publicar “uma” História do Português Brasileiro, cabe, aqui, refletir sobre a 

contribuição, até o momento dada pela equipe baiana de pesquisadores integrados ao 

PHPB e, posteriormente, indicar caminhos que podem ser trilhados. Tal reflexão, mais 

uma vez, não será de caráter abrangente, mas incidirá sobre um aspecto em particular 

– prospecção de arquivos, acervos e a reconstrução da história linguística do Brasil –, 

em cujo âmbito se insere o projeto de investigação que aqui se propõe. 

                                                             
2 Posteriormente, também se integraram ao PHPB as equipes de pesquisadores da Universidade Federal 
da Paraíba, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Estadual do 
Pará. 
3 Juntamente com a Professora Dinah Callou (UFRJ), é a autora deste projeto editora de um dos tomos 
da coleção, dedicado à história social linguística do Brasil. 



 

3.1 ARQUIVOS, ACERVOS E A RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA LINGUÍSTICA DO BRASIL: 

A EXPERIÊNCIA DO GRUPO PHPB-BA/PROHPOR 

A segunda metade da década de 1990 inaugura uma fase que se caracterizará 

pela laboriosa tarefa de construção de uma filologia de textos escritos no Brasil, ponto 

de partida incontornável para a descrição e análise das mudanças linguísticas que 

foram configurando o chamado português brasileiro. A inexistência de uma tradição 

filológica relativa ao período compreendido entre o século XVII e o século XIX era, 

então, observável não apenas no Brasil, mas também em Portugal. Por sua eloquência, 

refere-se aqui uma citação de Ivo Castro, extraída de texto datado de 1996:  

 

Em relação ao português clássico, em especial dos séculos XVII e XVIII (para 
não falar do desconhecidíssimo XIX), quem o quiser estudar tem de se 
resignar a fazer de cabouqueiro, desenterrando penosamente os seus 
documentos, peneirando os dados, organizando uma taxinomia inexistente 
e, se ainda tiver coragem e tempo de vida, formulando hipóteses 
interpretativas que ficarão à espera de um debate crítico só possível se 
outros investigadores se transviarem pelos mesmos terrenos. Dito de outro 
modo, tem de começar num ponto do itinerário de pesquisa que se situa 
muito antes do cais de embarque dos estudiosos que privilegiam outras 
épocas históricas ou que, pura e simplesmente, privilegiam outras 
linguísticas, porventura menos dependentes de corpora textuais 
laboriosamente constituídos. 

 

O fato de o português brasileiro ter-se formado em contexto de contato 

linguístico aumentava a complexidade da tarefa, indicando que a arquitetura de um 

corpus linguístico ideal deveria abranger não só textos de tipologia diversa, seriados 

espacial e cronologicamente, mas também integrantes de distintos sub-corpora, que 

permitissem conhecer: SUB-CORPUS 1: as variedades do português europeu 

transplantadas no período colonial e pós-colonial para o Brasil; SUB-CORPUS 2: as 

variedades do português falado como segunda língua por índios, africanos e 

imigrantes; SUB-CORPUS 3: as variedades do português brasileiro que se foram 

constituindo e configurando, nos termos propostos por Lucchesi (1994), a  polarização 

e a pluralidade sociolinguística da realidade brasileira contemporânea; tais variedades 

definem, por um lado, o pólo das normas cultas – supostamente mais unitárias e 

descendentes diretas do português europeu – e, por outro, o pólo das normas 



vernáculas ou populares – supostamente mais diversificadas e descendentes diretas do 

português falado como segunda língua. 

Uma análise da primeira década de exploração de arquivos pelos pesquisadores 

baianos integrados ao PHPB – ou o início do confronto com o reino das traças – 

permite identificar três momentos distintos, que se caracterizarão a seguir. 

 

3.1.1 A FASE INGÊNUA  

Da primeira fase – que se pode definir como ingênua, em função de não se 

dispor de conhecimento prévio sobre os arquivos baianos – quer públicos, quer 

privados –, sobre os fundos documentais neles preservados e sequer sobre os 

documentos que deveriam ser disponibilizados a linguistas interessados na 

reconstrução histórica do processo de formação do português brasileiro –, resultaram 

as Cartas baianas setecentistas (LOBO; FERREIRA; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2001), que 

constituem o volume III da Série Diachronica: Fontes para a História da Língua 

Portuguesa, então dirigida pelo Professor Heitor Megale, da Universidade de São 

Paulo.  

Correspondem a uma edição semidiplomática de 126 cartas oficiais, 

preservadas no Arquivo Público do Estado da Bahia e escritas por juízes ordinários ou 

juízes de instâncias superiores, vinculados a comarcas do Recôncavo da Bahia ou à 

Comarca dos Ilhéus. Sabendo-se, para o período em que foram escritas tais cartas, que 

os juízes ordinários eram também conhecidos como juízes da terra, por serem 

moradores das localidades onde exerciam a sua jurisdição e também que não eram 

obrigatoriamente formados em leis e, quanto aos juízes de instâncias superiores, que, 

além de obrigatoriamente formados em leis, eram, em princípio, portugueses 

(CARRILLO, 1997), esboçou-se uma hipótese que se supõe plausível para a 

caracterização do perfil sociológico dos informantes que integram essa amostra 

linguística: a hipótese de que as Cartas baianas setecentistas disponibilizam para o 

público de linguistas uma amostra do português europeu culto – cartas escritas pelos 

juízes das instâncias superiores – e uma amostra do português brasileiro 

provavelmente semiculto ou até popular – cartas escritas pelos juízes ordinários. 

Todavia, o que, talvez, de mais relevante essas Cartas apresentem seja algo 

com que não se contava à partida, dada a precária catalogação dos textos que 



insistentemente remanescem no reino das traças. Dentre as 126 cartas editadas, uma, 

proveniente da Comarca dos Ilhéus e localizada por Permínio Ferreira, se destaca por 

fazer referência explícita a um aspecto relevante da história linguística do Brasil, 

contribuindo, assim, para a implementação da primeira das “quatro vias” mencionadas 

por Houaiss. Nesta carta, datada do ano de 1794, oficiais da Câmara e “repúblicos” da 

Vila de Olivença, situada no Sul da Bahia, a 290 quilômetros da Vila de Porto Seguro, 

requereram a Antônio da Costa Camelo, ouvidor interino da Comarca dos Ilhéus, que 

provesse Manuel do Carmo de Jesus no cargo de Diretor de Índios, alegando, como 

maior razão para tal, “ser *ele+ criado naquela vila e saber a língua geral de índios para 

melhor saber ensinar”.  

Mattos e Silva (2002, 2004) afirma serem as línguas gerais indígenas, o 

português europeu e o português geral brasileiro (antecedente histórico do chamado 

português popular brasileiro e formatado por africanos e índios) os grandes “atores” 

da cena linguística do Brasil colonial. Lobo, Machado Filho & Mattos e Silva (2006) 

discutiram a importância da localização desse documento para a reabertura da 

discussão sobre a posição hoje hegemônica, defendida por Aryon Dall’Igna Rodrigues 

(1996), de que, na área litorânea compreendida entre o Piauí e o Rio de Janeiro, não 

teria havido condições para a formação de uma língua geral nos termos por ele 

definidos, segundo os quais a expressão lexicalizada língua geral só deveria ser 

aplicada para denominar duas línguas de base indígena que emergiram entre 

populações mamelucas das áreas periféricas do Brasil colonial – São Paulo, no Sul, e 

Maranhão, no Norte.  

Portanto, como fruto significativo dessa fase ingênua, destaca-se o fato de que, 

assim como já se constatou para Helvécia, no que tange à reconstrução da história do 

contato entre o português e as línguas africanas, a Vila de Olivença talvez seja a ponta 

de mais um grande iceberg da história linguística brasileira, o das línguas gerais 

indígenas. Foi este o tema investigado por Wagner Argolo em sua Dissertação de 

Mestrado, intitulada Introdução à história das línguas gerais no Brasil: processos 

distintos de formação no período colonial, defendida em 2011, e é também um 

aspecto a ser abordado em sua Tese de Doutorado, intitulada História linguística do Sul 

da Bahia: caminhos entrelaçados, ainda em curso. 

 



3.2 A PROFISSIONALIZAÇÃO  

É sobejamente conhecida e citada a afirmação de Labov (1972) de que a 

linguística histórica é “a arte de fazer o melhor uso de maus dados”. Ainda segundo o 

mesmo autor (1994, p. 11)4: 

 

Os documentos históricos sobrevivem por acaso, não por desígnio, e a seleção que se pode 

obter é produto de uma série de acidentes históricos impredizíveis. 

As formas linguísticas em tais documentos são frequentemente distintas das formas 

vernaculares dos seus escritores e, por isso, refletem esforços para dominar um dialeto 

normativo que jamais foi língua de nenhum falante nativo. 

Como resultado, muitos documentos estão crivados com os efeitos de hipercorreção, mistura 

dialetal e erro de escriba. 

Além disso, os documentos históricos apenas podem fornecer evidências positivas. Evidências 

negativas sobre o que é agramatical podem apenas ser inferidas das falhas óbvias na 

distribuição, e, quando os materiais remanescentes são fragmentários, essas falhas são muito 

provavelmente resultado do acaso. 

Geralmente, sabe-se muito pouco sobre a posição social dos escritores e não muito mais 

sobre a estrutura social da comunidade
5
. 

Embora se saiba o que foi escrito, não se sabe nada sobre o que foi entendido e não há como 

realizar experimentos controlados sobre compreensão interdialetal. 

O conhecimento do que era distintivo e do que não era é severamente limitado, uma vez que 

não se pode usar a intuição dos falantes nativos para diferenciar variantes não-distintivas de 

variantes distintivas. 

 

O que desponta do conjunto de afirmações acima – em que os dados históricos 

são caracterizados como pobres em face dos dados sincrônicos de fala - é não só a 

idéia de que a Linguística deve ocupar-se primordialmente da fala, concebida como a 

manifestação, por excelência, da linguagem, como também a idéia de que, ao analisar 

a fala, o linguista estaria acedendo, de forma mais direta, ao vernáculo.  

Nesta que está sendo considerada a fase de profissionalização da tarefa de 

construção de corpora, tentou-se, particularmente, enfrentar um dos aspectos 

apontados por Labov e anteriormente destacado em negrito. A edição de textos para 

integrar uma amostra linguística de qualquer sincronia do passado não pode estar 

                                                             
4 Trechos traduzidos pela autora deste projeto. 
5 Destaque em negrito feito pela autora deste projeto. 



circunscrita aos limites da crítica textual stricto sensu, exigindo do linguista-filólogo a 

reconstrução da estrutura social da comunidade “de fala” e a identificação da posição 

social dos que escreveram no passado. Em outros termos, não bastava editar textos 

escritos no Brasil e tomá-los como representativos de um português brasileiro, já que, 

no Brasil do passado, a pena esteve, dentre outros, nas mãos de portugueses, índios, 

“brancos” brasileiros6, africanos e imigrantes – todos, com maior ou menor perícia, 

escrevendo em português e, quiçá, em outras línguas. Das diversas questões a 

enfrentar, uma sobressaía-se: era preciso identificar, o mais precisamente possível, 

“quem” escreveu. 

Em tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, em 2001, 

intitulada Para uma sociolinguística histórica do português no Brasil, Lobo (2001) 

apresenta uma edição semidiplomática de 158 cartas particulares escritas no 

Recôncavo da Bahia no século XIX e preservadas no Arquivo do Convento de Santa 

Clara do Desterro, primeiro convento feminino brasileiro, fundado em Salvador, em 

1677.  

Um périplo pelos arquivos baianos, guiado pela historiadora Deborah Kelmann, 

como auxiliar de pesquisa, levou, através de um vasto conjunto de fontes primárias 

auxiliares, à identificação dos remetentes responsáveis pela escrita de 123 das 158 

cartas editadas7, indicando, ao menos para a Salvador do século XIX, a possibilidade de 

o linguista reconstruir de forma bastante aproximada a posição social dos que 

escreviam, bem como a estrutura social da comunidade a que pertenceram.  

Os três pontos, portanto, que merecem destaque nesta fase de 

profissionalização são os seguintes:  

 

1. O desenvolvimento de metodologias para a identificação de perfis 

socioculturais de redatores em corpora históricos. 

                                                             
6 Darcy Ribeiro (1995) refere-se aos brancos nascidos no Brasil, utilizando sempre aspas, para indicar a 
sua origem desde sempre predominantemente mestiça: até o século XVIII, seriam maioritariamente 
mamelucos e, a partir do século XIX, predominantemente pardos ou mulatos. 
7 Tais fontes foram registros de óbito, registros de enterramento, índices de sepulturas, testamentos e 
inventários, registro de matrícula de comerciantes no Tribunal do Comércio, registro de irmãos da 
Venerável Ordem Terceira Secular de São Francisco, registro de irmãos da Santa Casa de Misericórdia da 
Bahia, livro de notas de entrada das noviças do Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, 
processos de Genere, auto de qualificação de homicídio, termos de apresentação de estrangeiros etc. 



2. A constatação da necessidade do diálogo dos historiadores das línguas com 

os historiadores da cultura escrita, que, segundo o paleógrafo italiano, de 

formação marxista, Armando Petrucci (2003, p. 7-8), se ocupam 

 

de la historia de la producción, de las características formales y de los usos 

sociales de la escritura y de los testimonios escritos em uma sociedad 

determinada, 

 

devendo, para tal, enfrentar as seguintes questões: 

 

Qué? En qué consiste el texto escrito, qué hace falta transferir al código 

gráfico habitual para nosotros, mediante la doble operación de lectura y 

transcripción.  

Cuándo? Época em que el texto en sí fue escrito en el testimonio que 

estamos estudiando.  

Dónde? Zona o lugar em que se llevó a cabo la obra de transcripción.  

Cómo? Com qué técnicas, com qué instrumentos, sobre qué materiales, 

según qué modelos fue escrito ese texto. 

Quién lo realizo? A qué ambiente sociocultural pertenecía el ejecutor y cuál 

era en su tiempo y ambiente la difusión social de la escritura. 

Para qué fue escrito ese texto? Cuál era la finalidad específica de ese 
testimonio en particular y, además, cuál podia ser en su época y en su lugar 
de producción la finalidad ideológica y social de escribir. 

 

3. A constatação de que o fato de o método de trabalho do historiador das 

línguas ser muitas vezes indiciário8 não o coloca em posição de 

subalternidade em face do linguista que se dedica à análise da fala. 

 

3.3 OS PROFISSIONAIS 

 Finalmente, chega-se a uma fase em que, dado o grau de maturidade alcançada 

no diálogo com fontes sócio-históricas secundárias e no rastreamente de fontes 

primárias as mais diversas, com o propósito de fazer cada texto editado falar e, assim, 

ouvir o inaudível, despontam os profissionais.  

                                                             
8 A propósito do chamado paradigma indiciário, veja-se Guinsburg (1989). 



Textos escritos por africanos a afro-descendentes na Bahia do século XIX: fontes 

do nosso latim vulgar?, de 2003, e Negros e escrita na Bahia do século XIX , de 2006, 

são, respectivamente, a dissertação de Mestrado e a tese de Doutorado de Klebson 

Oliveira, trabalhos imprescindíveis para a escrita da história linguística de africanos e 

afro-descendentes no Brasil9. A tese de Doutorado de Oliveira apresenta, em edição 

semidiplomática, 290 textos, sobretudo atas de reuniões da Sociedade Protetora dos 

Desvalidos (SPD), irmandade negra, tardiamente fundada em Salvador no ano de 1832. 

O primeiro conjunto de atas editadas, escrito por africanos, e o segundo, escrito por 

negros nascidos no Brasil, revelam desde mãos com competência gráfica elementar ou 

de base a mãos “in pura”, expressões propostas por Armando Petrucci (1978) para 

caracterizar fisicamente modos variáveis de execução gráfica de um texto. As atas 

escritas por africanos foram objeto de análises morfossintáticas, reunidas e publicadas 

por Lobo & Oliveira (2009), no livro intitulado África à vista: dez estudos sobre o 

português escrito por africanos no Brasil do século XIX. Está em curso um projeto, 

coordenado por Lobo, Oliveira & Galves, de confronto entre as atas dos africanos e as 

escritas por negros já nascidos no Brasil10. 

Do ano de 2005 é a tese de Doutorado de Zenaide de Oliveira Novais Carneiro – 

Cartas brasileiras (1809-1904): um estudo linguístico-filológico. As 500 cartas aí 

editadas semidiplomaticamente encontram-se no Arquivo do Instituto Histórico e 

Geográfico da Bahia e dividem-se em duas amostras: a) cartas escritas por brasileiros 

cultos nascidos entre fins do século XIX e brasileiros cultos nascidos até o terceiro 

quartel do século XIX e b) cartas escritas por brasileiros semicultos e não cultos 

nascidos/radicados no interior da Bahia no século XIX. Na esteira das suas 

investigações sobre a produção epistolar de gentes não cultas, Zenaide Carneiro 

orientou a Dissertação de Mestrado Um estudo do português popular brasileiro em 

                                                             
9 Ambos os trabalhos conduziram a um campo de estudos ainda quase por explorar na história da 

penetração da língua escrita no Brasil: o da análise das práticas de leitura e escrita entre indivíduos 

integrantes de grupos sociais subalternos, nomeadamente escravos e ex-escravos.  

10 Tal projeto se desenvolve sob o escopo de um projeto de investigação mais amplo – A língua 
portuguesa no tempo e no espaço: contato linguístico, gramáticas em competição e mudanças 
paramétricas –, coordenado pela Professora Charlotte Galves (UNICAMP) e com apoio financeiro da 
FAPESP. 



cartas pessoais de "mãos cândidas" do sertão baiano, de Huda da Silva Santiago 

(2012). 

Mais três Dissertações de Mestrado, a de Luís Henrique Alves Gomes (2009) – 

Indícios do português rural do Recôncavo baiano no limiar do século XX: Bertulameu e 

Prexede em a Foia dos Rocero –, a de Ana Sartori Gandra (2010) – Cartas de amor na 

Bahia do século XX: normas linguísticas, práticas de letramento e tradições do discurso 

epistolar –, e a de Ana Cristina Santos Farias (2014), Escrita privada àa margem direita 

do Rio São Francisco no início do século XX, dão continuidade à exploração de novas 

fontes documentais – impressas ou oriundas de acervos domésticos –, mantendo uma 

tradição, que, após pouco mais uma década, já se julga sedimentada. 

Desta última fase, merecem destaque, sobretudo, os seguintes aspectos:  

1. O desvelamento da escrita das gentes ditas não visíveis da sociedade baiana 

oitocentista, nomeadamente, negros africanos e brasileiros (OLIVEIRA, 2003, 

2006) e, no pólo oposto da escala social, a escrita de brasileiros ilustres 

(CARNEIRO, 2005).  

2. Inauguração de parceria entre o PROHPOR/PHPB-Bahia e o Projeto Corpus 

Histórico do Português Tycho Brahe, coordenado pela Profa. Dra. Charlotte 

Galves (UNICAMP), a fim aliar duas competências desenvolvidas: a histórico-

filológica e a de uso tecnologias eletrônicas de edição de textos e de extração 

automática de dados linguísticos. 

 

A seguir, passa-se, então, ao projeto propriamente dito. 

 

4. A PESQUISA E SEU OBJETIVO GERAL 

Coloca-se, aqui, já de início, um novo desafio: o da exploração de acervos 

documentais referentes ao Brasil em arquivos d’além-mar e, em simultâneo, o recuo 

ao início do período colonial. Se, nos arquivos baianos, e se supõe ser esta a regra na 

maior parte do país, o que dificulta sobremaneira o trabalho é a quase completa falta 

de uma catalogação consistente dos fundos documentais, no caso do Arquivo Nacional 

Torre do Tombo (Lisboa, Portugal)11 – onde se preservam as fontes que irão sustentar 

                                                             
11 O Arquivo Histórico Ultramarino é o que, de fato, concentra o maior acervo documental relativo ao 
Brasil colonial fora do território brasileiro, podendo sua monumentalidade ser avaliada a partir do saldo 



esta pesquisa –, uma catalogação exaustiva, para além da acessibilidade aos 

documentos a partir da sua digitalização e disponibilização no site da instituição, são 

um convite aliciante, mas criam a perplexidade da pergunta: por onde começar e o que 

investigar?  

Este projeto insere-se no CAMPO 1: MENSURAÇÃO DE NÍVEIS DE ALFABETISMO NA 

HISTÓRIA DO BRASIL e no CAMPO 2: LEITURA E ESCRITA AOS OLHOS DA INQUISIÇÃO do Programa 

HICULTE (Cf. História da Cultura Escrita no Brasil: um programa de investigação). 

Propõe como objetivo geral o estudo da difusão social da escrita na Capitania da 

Bahia, no século XVI, tomando como corpus de análise o conjunto de depoimentos 

prestados e assinados perante o Santo Ofício na sua primeira visitação ao Brasil.  

 

4.1. AS FONTES DA PESQUISA 

Na América Portuguesa, vingou o chamado modo ambulante12 de fazer a justiça 

inquisitorial, tendo o Santo Ofício empreendido sua primeira visitação ao Brasil já no 

século XVI, destinando-se à Capitania da Bahia (de 1591 a 1592) e às Capitanias de 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba (de 1593 a 1595)13. 

Da primeira visitação, liderada pelo visitador Heitor Furtado de Mendonça, 

resultaram, conforme se lê, abaixo, no reto do fól. 1 do Primeiro Livro de Confissões, 4 

Livros de Denunciações, 3 Livros de Confissões e 2 Livros de Ratificações, depositados 

todos os sete remanescentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
do trabalho empreendido pelo Projeto Resgate de organização, catalogação e microfilmagem de 
avulsos, códices, coleções de cartografia e iconografia: são cerca de 3.000 rolos de microfilmes, 1.000 
diapositivos fotográficos, 500 CDs e, ainda, a edição em papel, dos catálogos e índices concernentes a 
essa documentação. 
12 Na América espanhola, vingou o modo estável, com a instalação de tribunais no México e em Lima em 
1569-1570 e também em Cartagena de Índias em 1610 (BETHENCOURT, 2000, p. 52). 
13 Para além da primeira, realizaram-se mais três visitações: novamente à Bahia, de 1618 a 1620, às 
capitanias do Sul, nos anos de 1627 e 1628, e, finalmente, no século XVIII, ao Grão-Pará, de 1763 a 1769. 
Não tendo, portanto, um tribunal próprio, o Brasil ficou sob a tutela do Tribunal Inquisitorial de Lisboa. 
Nos domínios do Império Português, fora de Portugal, apenas em Goa, em 1560, se instalou um braço 
do Tribunal do Santo Ofício. 





Relação dos livros produzidos pelo Santo Ofício na primeira visitação ao Brasil, século XVI 

  

Serão considerados neste projeto apenas os livros referentes à Capitania da 

Bahia, estando a análise dos demais – referentes às Capitanias de Pernambuco, 

Itamaracá e Paraíba – contemplada na Tese de Doutorado em curso de Ana Sartori 

Gandra, intitulada Níveis de alfabetização no Brasil quinhentista: uma análise de fontes da 

inquisição portuguesa nas capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba. 

 

4.2 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DOS DOCUMENTOS 

 Uma primeira análise do campo bibliográfico relativo à edição dos livros 

produzidos pela primeira visitação da Inquisição ao Brasil detecta lacunas que 

merecem ser preenchidas, tanto com a feitura de edições semidiplomáticas, quanto de 

edições modernizadas dos textos. Por exemplo, do Primeiro Livro de Confissões, sabe-

se, até o momento, da existência de três edições:  

a) A de 1922: 1ª edição, com 250 exemplares, publicação original da “Série 

Eduardo Prado”, com prefácio de Capistrano de Abreu. 

b) A de 1935: com 1.000 exemplares em papel comum e 150 em papel especial, 

não propriamente uma edição, mas a 1ª reimpressão da 1ª edição, cujos 

direitos autorais foram cedidos por Paulo Prado, sobrinho de Eduardo Prado, à 

Sociedade Capistrano de Abreu.  

c) A de 1997: feita sob a organização de Ronaldo Vainfas e publicada pela 

Companhia das Letras.  

 

 Contudo, nenhuma delas atende aos critérios que definem uma edição 

semidiplomática, além disso, todas pecam por certas “mutilações” a que submeteram 

o texto, destacando-se o fato de terem retirado tanto as fórmulas tabelioas iniciais, 

quanto as assinaturas alfabéticas ou não alfabéticas, o que obviamente impossibilita 

que delas se extraiam os dados relevantes para uma pesquisa como esta cuja 

realização depende justamente do cômputo de assinatura, como se verá logo abaixo, 

na apresentação da Metodologia.  

 Um dos objetivos deste projeto é a realização da edição semidiplomática do 

Primeiro Livro de Confissões. Dentro de um prazo maior, que certamente extrapolará 



dois anos, prevê-se que sejam editados semidiplomaticamente todos os livros 

referentes à Capitania da Bahia. As normas para a transcrição dos textos já foram 

estabelecidas por Ana Sartori Gandra e aprovadas quando do Exame de Qualificação 

da sua Tese de Doutorado, acima referida, realizado em 2013. 

 
 
4.2 A METODOLOGIA 

A metodologia para a realização do trabalho partirá, inevitavelmente, da leitura 

sistemática de cada uma das confissões e denúncias, com particular atenção para a 

parte inicial do texto, em que o confitente ou denunciante é identificado, e, como é 

óbvio, para a parte final, onde poderá figurar ou não sua assinatura. Para cada um dos 

confitentes ou denunciantes, será elaborada uma ficha catalográfica.  

Apresentam-se, abaixo, o fac-símile de uma confissão e a ficha catalográfica a 

partir dela elaborada, retratando o perfil sociológico do confitente em questão: 



 

Fac-símile da confissão feita por Pero Teixeira, século XVI 

 



 

Ficha catalográfica produzida a partir do depoimento de Pero Teixeira 

 

 

Como se vê acima, na parte final de cada ficha catalográfica, constará a 

assinatura, sempre que o indivíduo for capaz de executá-la, quer se trate de 

assinatura alfabética, quer não (cf. Quadros 1 e 2, abaixo). 

NÚMERO: 05  LOCALIZAÇÃO NO MANUSCRITO: 7v  

NOME: Pero Teixeira   

CONDIÇÃO RELIGIOSA: Cristão-novo   

NATURALIDADE: Touguia, Portugal  

COR: Branco  (por inferência) 

PROFISSÃO: Mercador   

IDADE: 18 anos   

ESTADO CIVIL: Solteiro   

  

 FILIAÇÃO  

PAI: Jorge Rodrigues Navarro  

MÃE: Catarina Arana   

RESIDÊNCIA: cidade do Salvador   

ASSINANTE: SIM   

OBSERVAÇÕES: 

   

 

ASSINATURA: 

   



Para além da análise quantitativa, com base no método do “cômputo de 

assinaturas”, em cujo foco está a questão mais abrangente da difusão social da 

escrita na sociedade baiana em finais de quinhentos, também se procederá à 

análise da morfologia das assinaturas, com o intuito de uma aproximação mais 

qualitativa da intimidade dos confitentes ou denunciantes com a habilidade de 

escrever. 

No Quadro 1, abaixo, apresentam-se, a título de exemplificação, 

assinaturas alfabéticas classificadas em três distintos tipos quanto ao nível de 

execução caligráfica do redator: 

 

 
ASSINATURAS  

HOMENS 

Nº  Nome Assinatura Nível de execução 
caligráfica 

 

1 

 

Álvaro Sanches 

 

 

Pura 

 

2 

 

Antônio Guedes 

 

 

Pura 

 

3 

 

Bartolomeu Garcês 

 

 

Usual 

 

4 

 

Gaspar Nunes Barreto 

 

 

Usual 

 

5 

 

Jorge Martins 

 

 

Elementar de base 

 

6 

 

André Dias 

 

 

Elementar de base 

Quadro 1: Coletânea de assinaturas alfabéticas de confitentes masculinos do Primeiro Livro de 

Confissões 



 

A definição de cada um dos níveis – execução gráfica pura, usual ou elementar 

– é feita por Petrucci (1978). Duas das características examinadas são, por exemplo, o 

traçado e os elementos de ligação. Se se ler o quadro acima no sentido de cima para 

baixo, vê-se que o traçado passa gradualmente de mais seguro para menos seguro e 

que as ligaduras, feitas pelos dois primeiros assinantes, vão esmaecendo também à 

proporção que se avança de cima para baixo. 

Ainda no plano das assinaturas, também não dispensarão análise as chamadas 

assinaturas não alfabéticas, como as que se apresentam a seguir, no Quadro 2: 

 

 
ASSINATURAS NÃO ALFEBÉTICAS 

Nº  Nome Sinal 

 

1 

 

Pero Domingues 

 

 

2 

 

João Gonçalves 

 

 

3 

 

Simão Luís 

 

 

4 

 

Noitel Pereira 

 

 

5 

 

Manuel Faleiro 

 

 

6 

 

Bento Rodrigues Loureiro 

 

       Quadro 2: Coletânea de assinaturas não alfabéticas de confitentes masculinos do Primeiro Livro de 
Confissões 

 

 



 

4.3 SÍNTESE DOS OBJETIVOS 

Sintetizam-se abaixo os objetivos formulados: 

a. Leitura dos livros de confissões e denunciações referentes à Capitania da 

Bahia. 

b. Elaboração de fichas catalográficas para o traçado do perfil sociológico de 

cada confitente ou denunciante. 

c. Cômputo de assinaturas. 

d. Classificação das assinaturas do ponto de vista qualitativo.  

e. Discussão da representatividade demográfica da amostra. 

f. Análise comparativa, agregando Portugal, com base nos estudos já 

produzidos por Francisco Ribeiro da Silva (1986), Justino Pereira de 

Magalhães (1994), Henrique Rodrigues (1995) e Rita Marquilhas (2000). 

g. Edição semidiplomática do Primeiro Livro de Confissões. 

 

5. CRONOGRAMA 

Leitura dos livros de confissões e denunciações 
referentes à Capitania da Bahia 

Junho, julho, agosto de 2014 

Elaboração de fichas catalográficas para o traçado 
do perfil sociológico de cada confitente ou 
denunciante 

Setembro, outubro, novembro de 2014 

Cômputo de assinaturas Dezembro de 2014/ janeiro, fevereiro de 2015 

Classificação das assinaturas do ponto de vista 
qualitativo 

Março, abril, maio, junho de 2015  

Discussão da representatividade demográfica da 
amostra 

De julho a dezembro de 2015 

Análise comparativa, agregando Portugal De janeiro a junho de 2016 

Edição semidiplomática do Primeiro Livro de 
Confissões 

De junho de 2014 a junho de 2016 
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