SÉRIE TESES DO PROHPOR

Negros e escrita
no Brasil do século XIX:
sócio-história, edição filológica
de documentos
e estudo lingüístico
Vol. 1

KLEBSON OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA
ANO: 2005

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS E LINGÜÍSTICA
CURSO DE DOUTORADO EM LETRAS

NEGROS E ESCRITA NO BRASIL DO SÉCULO XIX
SÓCIO-HISTÓRIA, EDIÇÃO FILOLÓGICA DE DOCUMENTOS E ESTUDO LINGÜÍSTICO

VOLUME I

Por:
KLEBSON OLIVEIRA

Orientadora:
PROF . DR . ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA
a

a

Co-orientadora:
PROFa. DRa. TÂNIA CONCEIÇÃO FREIRE LOBO

Tese apresentada ao Programa de Pósgraduação em Letras e Lingüística do
Instituto de Letras da Universidade Federal
da Bahia, como parte dos requisitos para a
obtenção do grau de Doutor em Letras.

Salvador/BA
fevereiro/2006

A Deus, porque esteve sempre perto de mim, mesmo que em
vários momentos pensasse o contrário.
Aos meus pais, Adroaldo de Oliveira e Maria de Lourdes Oliveira e
Silva, esperando que em algum tempo, com algum sinal, me
respondam a pergunta que lhes faço todos os dias.
À Rosa Virgínia Mattos e Silva, orientadora no sentido mais nobre
que essa palavra pode ter, não só pela condução competente desta
tese, não só por respeitar as escolhas dos seus orientandos, mas
principalmente, porque, em diversos momentos, acreditou neste
trabalho mais do que eu. Não tenho muito a oferecer pela sua
presença na minha trajetória, só o que há de melhor em mim.

AGRADECIMENTOS

x

À Professora Doutora Tânia Lobo, também orientadora deste trabalho, pela presença
constante ao longo de sua construção, pela leitura preciosa e perspicaz e pela
disponibilidade em ouvir as minhas angústias e incertezas, que não foram poucas.

x

À Professora Doutora Rita Marquilhas, que orientou este trabalho em Portugal, pela
boa acolhida na Universidade de Lisboa.

x

À Diretoria e a todos que compõem o corpo de funcionários da Sociedade Protetora
dos Desvalidos, por terem me permitido, sem restrições, trabalhar com a
documentação ali preservada.

x

À historiadora Maria Inês Côrtes de Oliveira, pelas longas horas de conversas com as
quais tornou o meu caminho pela pesquisa historiográfica menos árdua. Agradeço-lhe
ainda por me ceder documentos inéditos referentes à escrita entre escravos.

x

Aos historiadores Cândido da Costa e Silva, Isabel Cristina dos Reis, Jackson Ferreira
e João José Reis e ao antropólogo Luiz Mott, figuras fundamentais, pela indicação de
referências bibliográficas e de documentos, para a composição do primeiro capítulo.

x

A Aroldo Júnior, Adriana Amorim, Ariadne Alemida, Eliana Brandão, Fábio
Monteiro, Jarbas Essi, Guido Mariano, Juliana Soledade, Marcelo Benigno, Midian
Garcia, Pascásia Coelho da Costa, Sandra Prudêncio e Permínio Ferreira, só o meu
silêncio; qualquer palavra para definir essas presenças na minha vida e neste trabalho
será vã.

x

A Permínio Ferreira, agradeço-lhe por mais: a minha alfabetização, nos meus tempos
de bolsista de iniciação científica, na leitura de manuscritos.

x

Aos amigos Elizabeth Ramos, José Amarante Santos Sobrinho, Lívia Souza, Nancy
Vieira, Sayonara Amaral, Sílvia Gonçalves e muitos outros, pela mão que balançou
meu berço.

x

A Herman U. Soldan, que pintou o meu céu com um azul bem bonito e colocou nele
muitas estrelas. Sem o seu amor incondicional e a infra-estrutura e apoio que me deu,
especialmente, na Alemanha, talvez essa ‘fruta nem daria’.

x

À Professora Doutora Célia Marques Telles, pelo estímulo e pela disponibilidade em
atender aos meus pedidos constantes, de qualquer ordem.

x

Aos professores Dinah Callou, Tais Cristófaro-Silva, mas, especialmente, a Dermeval
da Hora e à Maria Bernadete Marques Abaurre, pela prontidão em atender às minhas
carências bibliográficas.

x

A André Bonfim, pela diagramação de tudo o que foi preciso.

x

A Anderson Almeida, pela paciência em conviver com um doutorando histérico e pelo
seu apoio em tudo, quando pedi ou não.

x

À Epifânia Firmo, historiadora e depois amiga, pela pesquisa sobre a identificação dos
autores nos arquivos baianos.

x

Aos membros do PROHPOR – Programa para a história da língua portuguesa –, com os
quais convivo desde abril de 1998.

x

Aos meus alunos de todas as épocas, porque me ensinaram que, tão bom como
pesquisar, é o ofício da docência.

x

Ao Programa de Pós-graduação em Letras e Lingüística da Universidade Federal da
Bahia, que, na figura dos coordenadores e dos funcionários, esteve sempre pronto a
esclarecer os caminhos a serem percorridos em uma trajetória como esta.

x

A Antônio Dreyer, meu ‘santo descaridoso’, mas nem tanto.

x

Ao CNPQ, pela bolsa concedida durante o período do Doutorado.

x

À CAPES, por ter possibilitado, com uma bolsa de estudo, a minha estadia na
Universidade de Lisboa.

x

E a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho.

“A fruta só dá no tempo certo”
(ditado popular)

SUMÁRIO

VOLUME I
LISTA DE TABELAS, QUADROS, FIGURAS E GRÁFICOS

xvi

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

xix

RESUMO

xx

ABSTRACT

xxi

0 INTRODUÇÃO

1

CAPÍTULO 1 – SÓCIO-HISTÓRIA

12

1.1 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS

13

1.1.1 Demografia histórica da cidade de Salvador

13

1.1.2 Escravos e trabalho na cidade de Salvador

15

1.1.3 O perfil da liberdade

18

1.1.4 O perfil de uma categoria especial de libertos

25

1.1.5 Em busca de outro perfil do liberto

27

1.1.6 E finalmente...

33

1.2 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO

35

1.2.1 Introduzindo a questão

35

1.2.2 A falência do ensino na Bahia em finais do século XVIII

38

1.2.3 Letramento na Bahia oitocentista

42

1.2.4 Alfabetização de escravos

51

1.2.5 Alfabetização de escravos: possíveis caminhos

56

1.2.5.1 Caminho 1

56

1.2.5.2 Caminho 2

60

1.2.5.3 Caminho 3

62

1.2.5.3.1 Representação da alfabetização entre negros

62

1.2.5.3.2 Irmandades negras e alfabetização de escravos

63

1.2.6 Alfabetização de negros livres e libertos

69

1.2.7 Negros islamizados na Bahia: uma história à parte

75

1.3 E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!

79

1.3.1 “Se faço esta declaração é para”

81

1.3.2 Brasil: em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí

82

1.3.3 Setembro de 1770 a julho de 1879

85

1.3.4 Para “Vossa Excelência”, “mêo Senhor”, “meo filho” e outros que
tais

86

1.3.5 Ao sol, carta é farol?

87

1.3.6 “Muito estimo se estas enfeliz linhas”

93

1.3.7 “Eu espero hinda compir ainda”

94

1.3.8 “Noto bem para voes”

99

1.3.9 “Peço a V. S. pello Amor de Ds. e do seu valimto. ponha aos olhos
em mim”

100

1.3.9.1 O cárcere

100

1.3.9.2 A distância geográfica

102

1.3.9.3 O encarceramento social

105

1.3.9.4 O suicídio: uma dimensão psicológica?

107

1.3.10 “No mais”

109

CAPÍTULO 2 – O CORPUS: TORNOS, ENTORNOS E CONTORNOS

116

2.1 CORPORA EM FUNÇÃO DE UMA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS

117

BRASILEIRO
2.1.1 Antecedentes

117

2.1.2 O Projeto nacional Para a história do português brasileiro

124

2.1.3 Contribuições de corpora baianos para uma história do

132

português brasileiro
2.2 SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS (SPD): HISTÓRIAS E
TRAJETÓRIAS

138

2.2.1 SPD: histórico

138

2.2.2 O estatuto civil dos membros da SPD

141

2.2.3 A cor dos membros da SPD

144

2.2.4 A origem dos membros da SPD

154

2.2.5 O quadro ocupacional dos membros da SPD

167

2.2.6 A Estrutura da SPD

176

2.2.7 A participação de mulheres na SPD

183

2.2.8 Alfabetização entre os membros da SPD

187

2.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS

193

2.3.1 O acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos

193

2.3.2 Seleção de documentos: critérios

197

2.3.3 Quando foram escritos os documentos

197

2.3.4 Tipos de documentos

199

2.3.5 Por quem foram escritos os documentos

200

2.3.6 Sobre a identificação dos autores dos documentos

202

2.3.6.1 Fontes primárias nucleares

202

2.3.6.2 Fontes primárias auxiliares

202

2.3.6.3 Fontes secundárias

204

2.3.6.4 Resultados da pesquisa

205

2.3.6.5 O que permitem dizer as fontes

209

2.3.7 O corpus: a sua especificidade
2.4 APRESENTAÇÃO DO CORPUS

214
216

2.4.1 Tratamento filológico

216

2.4.2 Critérios de edição

217

2.4.3 Organização dos documentos no corpus

218

CAPÍTULO 3 – ESTUDO LINGÜÍSTICO

232

3.1 APRESENTAÇÃO

233

3.2 SEGMENTAÇÃO GRÁFICA

237

3.2.1 Critérios de segmentação na aquisição da escrita: o ponto de partida

237

3.2.2 Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada

239

3.2.3 Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a desenvolver

243

3.2.3.1 Grafias hipo-segmentadas

243

3.2.3.2 Grafias hipersegmentadas

251

3.2.4 Enfim, o ponto final

268

3.3 ASPECTO DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS
COMPLEXAS

269

3.3.1 Introdução

269

3.3.2 Grafias de sílabas complexas com o /r/

271

3.3.2.1 Grafias com o /r/ em ataque ramificado

272

3.3.2.2 Grafias com o /r/ em posição de coda

275

3.3.2.3 Algumas notas a mais sobre o /r/ em sílabas complexas

279

3.3.3 Grafias de sílabas complexas com o /l/

282

3.3.4 Grafias de sílabas complexas com o /s/

287

3.3.5 Enfim...

289

3.3.6 Um pouquinho mais sobre o tema

291

3.4 FENÔMENOS GRÁFICOS

296

3.4.1 Introdução

296

3.4.2 Inversões na ordem dos grafemas

297

3.4.3 Omissões de grafemas

298

3.4.4 Substituições de grafemas

308

3.4.4.1 Substituições de grafemas – morfologia próxima das letras

308

3.4.4.1.1 <m> por <n>

308

3.4.4.1.2 <n> por <m>

309

3.4.4.1.3 <u> por <v>

310

3.4.4.1.4 Outras substituições de grafemas em função da
morfologia próxima
3.4.4.2 Substituições de grafemas – pares mínimos

311
312

3.4.4.2.1 Par <t> – <d>

313

3.4.4.2.2 Par <g> – <c>

314

3.4.4.2.3 Par /s/ – /z/

315

3.4.4.2.4 Par <f> – <v>

316

3.4.4.2.5 Uma interpretação possível

317

3.4.4.3 Outras substituições de grafemas: outras causas

319

3.4.5 Acréscimos de grafemas

320

3.4.6 Conclusões

321

3.5 MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

323

3.5.1 Introdução

323

3.5.2 Aféreses

326

3.5.3 Próteses

329

3.5.4 Síncopes

330

3.5.5 Epênteses

333

3.5.6 Apócopes

336

3.5.6.1 Apócopes de /R/

337

3.5.6.2 Apócopes de /S/

343

3.5.6.3 Outras apócopes

346

3.5.7 Paragoges

348

3.5.8 Metáteses

349

3.5.9 Elevação de vogais médias

351

3.5.9.1 Elevação de vogais médias pretônicas

351

3.5.9.1.1 Elevação de [e] pretônico > [i]

352

3.5.9.1.2 Elevação de [e] pretônico > [i]

357

3.5.9.1.3 Elevação de [o] pretônico > [u]

358

3.5.9.1.4 Elevação de [õ] pretônico > [u]

361

3.5.9.2 Elevação de vogais médias postônicas

361

3.5.9.2.1 Elevação de [e] postônico final > [i]

362

3.5.9.2.2 Elevação de [o] postônico final > [u]

363

3.5.9.3 Elevações de vogais médias átonas: o quadro final

364

3.5.9.4 Elevação de vogais médias tônicas?

367

3.5.9.5 Elevação de vogais médias em monossílabos

369

3.5.10 Abaixamento de vogais altas

370

3.5.10.1 Abaixamento de [i] > [e]

371

3.5.10.2 Abaixamento de [i] > [e]

374

3.5.10.3 Abaixamento de [u] > [o]

375

3.5.10.4 Abaixamento de [u] > [o]

376

3.5.10.5 Abaixamento de vogais altas: o panorama que fica

377

3.5.11 Anteriorizações de vogais

378

3.5.12 Posteriorizações de vogais

383

3.5.13 Centralizações de vogais

384

3.5.14 Redução de ditongos

386

3.5.14.1 Redução de ditongos orais

388

3.5.14.1.1 Ditongo [ay]

388

3.5.14.1.2 Ditongo [aw]

389

3.5.14.1.3 Ditongo [ey]

391

3.5.14.1.4 Ditongo [(y]

396

3.5.14.1.5 Ditongo [ow]

397

3.5.14.1.6 Ditongo [uy]

401

3.5.14.1.7 Ditongo [ya]

401

3.5.14.1.8 Ditongo [yu]

402

3.5.14.2 Redução de ditongos nasais

404

3.5.14.2.1 Ditongo [ãw]

404

3.5.14.2.2 Ditongo [ey]

405

3.5.14.2.3 Ditongo [uy]

406

3.5.14.3 Outros ditongos reduzidos

406

3.5.14.4 A imagem conjunta

407

3.5.15 Ditongação

409

3.5.15.1 Ditongação com a inserção da semivogal [y]

409

3.5.15.2 Ditongação com a inserção da semivogal [w]

415

3.5.15.3 Ditongação pela modificação de consoante

416

3.5.16 Rotacismos e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

418

3.5.17 Palatalizações

423

3.5.18 Despalatalizações

424

3.5.19 Nasalizações

425

3.5.20 Desnasalizações

426

3.5.21 Conclusões

428

3.6 ESTUDO LINGÜÍSTICO E A ORIGEM DOS AUTORES: SÓ UM POUCO

432

3.7 UMA TABELA GERAL PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO

442

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

449

5 REFERÊNCIAS

455

VOLUME II – TOMO I
1 APRESENTAÇÃO

472

2 CRITÉRIOS DE EDIÇÃO

472

3 EDIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SOCIEDADE PROTETORA DOS
DESVALIDOS, SÉCULO XIX
3.1 GRUPO 01 – AFRICANOS

473
474

3.1.1 Gregório Manuel Bahia

475

3.1.2 José Fernandes do Ó

478

3.1.3 Luís Teixeira Gomes

495

3.1.4 Manuel da Conceição

516

3.1.5 Manuel do Sacramento e Conceição Rosa

519

3.1.6 Manuel Vítor Serra

538

3.2 GRUPO 02 – BRASILEIROS

549

3.2.1 Antônio José Bracete

550

3.2.2 Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne

639

3.2.3 Feliciano Primo Ferreira

661

3.2.4 Felipe Benício

684

3.2.5 Florêncio da Silva Friandes

715

3.2.6 João Teodoro da Soledade

743

3.2.7 José Pedro da Silva Paraguassu

747

3.2.8 Júlio Capitolino da Boa Morte

751

3.2.9 Manuel Anastácio Cajueiro

800

3.2.10 Marcos José do Rosário

804

3.2.11 Saturnino Francisco da Rocha

829

3.2.12 Saturnino Rodrigues da Silveira

837

VOLUME II – TOMO II
3.3 GRUPO 03 – PROVÁVEL AFRICANO
3.3.1 Joaquim do Nascimento de Jesus

847
848

3.4 GRUPO 04 – PROVÁVEIS BRASILEIROS

852

3.4.1 Antônio Agostinho da Cunha

853

3.4.2 Félix Fernandes de Santana

860

3.4.3 Francisco Zacarias das Chagas

864

3.4.4 João de Deus de Santa Rosa

875

3.4.5 Joaquim Malaquias de Santana

879

3.4.6 Luciano da Silva Serra

901

3.4.7 Manuel de Carvalho Santarém

980

3.4.8 Manuel do Espírito Santo de Carvalho

985

3.4.9 Manuel José d’Etre

1004

3.4.10 Manuel Leonardo Fernandes

1023

3.4.11 Tomé Manuel de Jesus

1040

ANEXOS
ESTATUTO DA SOCIEDADE PROTETORA DOS DESVALIDOS – 1874

1045

AMOSTRA DE FAC–SÍMILES DOS DOCUMENTOS EDITADOS

1057

LISTA DE TABELAS, QUADROS, FIGURAS E GRÁFICOS

Tabela 01

Estimativa da população de Salvador em 1835

14

Tabela 02

Cor e nacionalidade dos escravos libertos (1684-1745)

19

Tabela 03

Idade dos libertos (1684-1745)

20

Tabela 04

Emancipações gratuitas (1684-1745)

23

Tabela 05

Distribuição dos mendigos segundo a cor (1847-1856)

29

Tabela 06

Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872

47

Tabela 07

Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872

48

Tabela 08

Taxas de alfabetização e cor da pele da população livre, 1872

50

Tabela 09

Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1752 - 1755

52

Tabela 10

Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1784-1794

53

Quadro 01

Conteúdo programático ensinado na Casa Pia - Programa mínimo

72

Tabela 11

Etnias entre os ingressos na Casa Pia, 1825/1864

73

Quadro 02

Textos de escravos – síntese de informações

99

Figura 01

Carta escrita pelo escravo Timóteo

110

Figura 02

Carta de Teodora, escrita pelo escravo Claro

111

Figura 03

Carta de Teodora, escrita pelo escravo Claro

112

Figura 04

Carta escrita pelo escravo Claro

113

Figura 05

Carta escrita pelo escravo Claro

114

Figura 06

Carta escrita pelo escravo Vitorino

115

Figura 07

Requerimento de Bernardino de Sena Vieira

150

Tabela 12

Cor dos candidatos a sócios da SPD – século XIX

151

Tabela 13

Origem dos candidatos a sócios da SPD – século XIX

164

Tabela 14

Local de nascimento dos candidatos a sócios da SPD – século XIX

165

Tabela 15

Residência dos candidatos a sócios da SPD – século XIX

166

Quadro 03

Ofícios exercidos por escravos

168

Tabela 16

Quadro ocupacional dos candidatos a sócios da SPD – século XIX

172

Figura 08

Lista de assinaturas da sessão do dia 03 de março de 1861

192

Tabela 17

Distribuição dos documentos por década

198

Tabela 18

Tipos de documentos

199

Tabela 19

Autores e números de documentos

201

Quadro 04

Livros de notas consultados no acervo do APEB

203

xvi

Quadro 05

Documentos referentes ao tema prisão consultados no acervo do
APEB

204

Tabela 20

Origem dos autores

212

Quadro 06

Profissão dos autores

213

Quadro 07

Apresentação do corpus – documentos da Sociedade Protetora dos
Desvalidos, século XIX

220

Figura 09

Capela dos Quinze Mistérios - 1ª sede da SPD

222

Figura 10

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - 2ª sede da SPD

223

Figura 11

3ª. e atual sede da SPD

224

Figura 12

Portal de acesso à SPD

225

Figura 13

Placa comemorativa do 1º. centenário da SPD

226

Figura 14

Sala das sessões

227

Figura 15

Capela da SPD

228

Figura 16

Cofre onde eram guardadas as jóias

229

Figura 17

Arquivo Antônio Silva do Nascimento

230

Figura 18

Livros de documentos da década de 1850

231

Quadro 08

Abreviaturas e nomes dos autores correspondentes

235

Gráfico 01

Fenômenos gráficos para o /r/ – ataque ramificado

274

Tabela 21

/r/ em ataque ramificado – acento da sílaba

274

Tabela 22

/r/ em ataque ramificado – extensão do vocábulo

275

Gráfico 02

Fenômenos gráficos para o /r/ – posição de coda

277

Tabela 23

/r/ em coda – acento da sílaba

278

Tabela 24

/r/ em coda – extensão do vocábulo

278

Gráfico 03

Deslocamentos de <r>

279

Tabela 25

Deslocamentos de <r> para outras sílabas

280

Gráfico 04

Grafias irregulares com /r/

281

Tabela 26

Grafias irregulares com o /l/

284

Tabela 27

Grupos consonânticos com a lateral /l/ no corpus

285

Gráfico 05

Grafias irregulares de sílabas complexas por segmentos

290

Gráfico 06

Omissões de grafemas

302

Tabela 28

Substituições de grafemas – morfologia próxima

312

Tabela 29

Substituições de grafemas – pares mínimos

317

Tabela 30

Direção das substituições de grafemas – pares mínimos

318

Gráfico 07

Fenômenos gráficos

322

xvii

Gráfico 08

Aféreses por classes gramaticais

328

Tabela 31

Grupos consonânticos desfeitos com a epêntese

335

Gráfico 09

Apagamento de /R/ – classe gramatical

338

Tabela 32

Apócopes e suas incidências

347

Tabela 33

Alçamento de vogais médias – sílabas átonas

364

Tabela 34

Abaixamento de vogais altas

378

Tabela 35

Sentidos das anteriorizações de vogais

381

Tabela 36

Sentidos das posteriorizações de vogais

384

Tabela 37

Sentidos das centralizações de vogais

385

Tabela 38

Redução de ditongos: a imagem conjunta

408

Tabela 39

Processos formadores de ditongos

418

Tabela 40

Fenômenos entre /l/ e /r/: rotacismos e outras rotas

423

Tabela 41

Marcas da oralidade analisadas no corpus

430

Gráfico 10

Marcas da oralidade na escrita

431

Tabela 42

Fenômenos conjugados à origem dos autores – africanos e brasileiros

432

Tabela 43

Fenômenos conjugados à origem dos autores – brasileiros e prováveis
brasileiros

435

Tabela 44

Fenômenos conjugados à origem dos autores – panorama geral

439

Tabela 45

O estudo lingüístico: fenômenos, desdobramentos e números gerais

442

Quadro 09

Correspondência das páginas dos fac-símiles na edição filológica

1058

xviii

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APEB

Arquivo Público do Estado da Bahia

At R

Ataque ramificado

Cd

Coda

C

Consoante

DOC.

Documento

E.F.

Edição filológica

OCORR.

Ocorrência

p.

Página

PROHPOR

Programa para a história da língua portuguesa

SPD

Sociedade Protetora dos Desvalidos

t.

Tomo

UEFS

Universidade Estadual de Feira de Santana

UFBA

Universidade Federal da Bahia

UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

USP

Universidade de São Paulo

v.

Volume

V

Vogal

xix

RESUMO

O evento que moveu e em torno do qual gira a presente tese foi a localização de
expressivo acervo documental, escrito por africanos e afro-descendentes na Bahia do século
XIX e preservado em uma irmandade negra denominada Sociedade Protetora dos Desvalidos,
fundada em 1832. Desse acervo, escolheram-se 290 textos, principalmente atas, que foram
transcritos nos moldes de uma edição semidiplomática, para que tenham serventia a estudos
lingüísticos em variados níveis.
Mas esse achado – documentos escritos por negros – levou a outros desdobramentos.
Nesse sentido, esta tese procurou investigar, com base, principalmente, em bibliografia da
História do Brasil colonial e pós-colonial, o lugar social de africanos e seus descendentes na
Bahia oitocentista, a situação da alfabetização na Bahia do século XIX e a relação entre
alfabetização e africanos e seus descendentes também no século referido. Nesse percurso,
reuniram-se documentos saídos das mãos de escravos ou feitos por outros, mas como
expressão da sua vontade, e, sobre eles, se fez um estudo.
O outro desdobramento diz respeito ao local onde foram preservados os documentos
editados, escritos por negros forros e livres, e que compõem o corpus deste trabalho, a
Sociedade Protetora dos Desvalidos. Através de diversas fontes, dão-se o histórico e a
estrutura da referida irmandade, bem como, quanto a seus integrantes, se averigüaram a
origem, o estatuto civil, a cor e a alfabetização, ou seja, variáveis que têm implicações diretas
sobre o corpus. Esta tese conta ainda sobre o como o corpus foi constituído, destacando-se o
procedimento na seleção dos documentos, quando foram escritos e, principalmente, por quem
foram escritos. Nesse último particular, desenha-se o perfil social dos autores identificados.
Um estudo lingüístico sobre quatro grupos de fenômenos: este foi o último
desdobramento desta tese. Analisaram-se, por terem pouca ou nenhuma atenção em
perspectiva histórica nos estudos sobre o português brasileiro, os seguintes aspectos:
segmentação gráfica, um traço da aquisição da escrita – grafias para sílabas complexas,
fenômenos gráficos e marcas da oralidade na escrita no plano da fonética/fonologia.

ABSTRACT

The event that inspired and around which this thesis revolves was the finding of an
expressive amount of documents written by Africans and Afro-descendants in XIXthcentury Bahia and preserved by a black association named Society for the Protection of the
Downtrodden, founded in 1832. Of these documents, 290 texts were selected, mainly
minutes recorded from meetings, which have been transcribed in a semidiplomatic edition, so
that they can be of use for linguistic studies of various levels.
This finding, however – documents written by blacks – led to other developments.
Hence, this thesis sought to investigate, based, mainly, on a bibliography of colonial and postcolonial Brazilian History, the social stand of Africans and their descendants in nineteenthcentury Bahia, the situation of illiteracy in XIXth-century Bahia and the relationship between
literacy and Africans and their descendants in that century. In the course of that, documents
coming from the hands of slaves, or written by others as an expression of their will, were
gathered and studied.
The other development has to do with the place where the edited documents were
preserved, written by emancipated and free slaves, which compose the corpus of this work, the
Society for the Protection of the Downtrodden. By means of several sources, the history and
structure of that association are revealed; as to its members, their origin, civil status, color and
literacy were examined, i.e., variables that have a direct relation to the corpus. This thesis also
tells about how the corpus was composed, highlighting the procedure for the selection of
documents, when they were written and, above all, by whom they were written. Concerning
the latter, the social profile of the identified authors is designed.
A linguistic study on four groups of phenomena: this was the last development of this
thesis. Because they have had little or null attention in terms of historic perspective in the
studies on Brazilian Portuguese, the following aspects were analyzed: graphic segmentation, an
aspect of the acquisition of writing – the spelling of complex syllables, graphic phenomena,
and aspects of orality in writing in the realm of phonetics / phonology.
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0 INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o objeto escrito interessa a múltiplas áreas do conhecimento
humano, mas, no trabalho que se apresenta, pode ser proveitoso, mais de perto, para a
História, para a Filologia e para a Lingüística.
Para a História porque trata da escrita dos ‘excluídos’. A expressão, é bem verdade,
implica em inúmeras variáveis: quem foram os excluídos, quando foram excluídos, como
foram excluídos, quem excluiu e se os excluídos se aceitaram como tal. Pense-se, por exemplo,
no século XIX e nos escravos. A bibliografia tradicional chegou ao ponto de dizer que, de tão
coisificados que eram, acabaram por se construirem dessa forma, ao passo que a bibliografia
mais recente, moldada na Nova História, ou seja, na ‘História vista de baixo’, descreve
escravos ‘tirando o sono dos senhores’, com as muitas revoltas para se libertarem do cativeiro;
constituindo família; engendrando uma rede de relações sociais; diversificando o seu
comportamento, a depender do que queriam atingir etc. Isto é: os excluídos não se fizeram tão
subalternos assim.
Quanto à sua relação com a escrita, lêem-se, em obras literárias, escravos
intermediando o percurso de cartas entre casais apaixonados, senhoras brancas lendo para eles
trechos da Bíblia e, nos quadros de Debret, contemplam-se, geralmente no exercício de suas
profissões, negros em paisagens em que consta, de todos os lados, alguma espécie de
inscrição. Mas os escravos ainda fizeram que diversas escrituras se estruturassem em torno
deles – cartas de alforria, listas de ex-escravos, passaportes, certidão de compra e venda etc.
Enfim, uma postura passiva com o objeto escrito perpassa todos esses dizeres.
Perspectivado o termo ‘excluído’ ou ‘subalterno’, esse trabalho tratará dos negros –
escravos, livres e libertos – e o século será o XIX. Quanto ao tema, o título da tese o indica: a
sua relação com a escrita.
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Enquanto, principalmente, na Europa, já se debruçou à exaustão com a história da
escrita e da leitura, no Brasil, só recentemente o tema vem atiçando atração. Sincronicamente,
já se estudam, desde há algum tempo, as missivas de escritores, ou seja, das gentes ‘visíveis’. É
com o advento dos Estudos Culturais que produções antes consideradas periféricas –
narrativas de presidiários, discursos da internet, letras de músicas de rap etc – passam a
gravitar o centro dos interesses acadêmicos. Diacronicamente, a história da escrita e da leitura
no Brasil é muito mais carente de atenção. Alguns poucos trabalhos se voltaram para o perfil
do leitor colonial; para os títulos que constavam nas bibliotecas dos médicos, advogados,
professores, senhores de engenhos; para a leitura rarefeita no país, utilizando fontes literárias;
para o modo de circulação dos livros; para os custos da leitura. Desse modo, também nesse
eixo diacrônico, são os visíveis que tiveram voz.
A Europa e os Estados Unidos conjugam esse lugar com um outro, em que estão
dando vez aos que se pensavam ‘carecidos de letras’. Por exemplo: na Itália, estuda-se a escrita
das gentes comuns de todas as épocas; em Portugal, os escritos dos presos da inquisição,
também pessoas sem representatividade social, ganharam um livro só para eles; na Espanha,
loucos, escravos, mulheres, presos etc e a sua manifestação por escrito mereceram uma
coletânea de artigos. No Brasil, em épocas passadas, os ‘carecidos de tudo’ vem se
sobressaindo na História com os seus múltiplos temas: revoltas de escravos, o mundo dos
libertos, mendigos, moleques e vadios, vida familiar e afetiva de escravos etc. Quanto à leitura
e à escrita, raríssimos são os trabalhos que trilham esse caminho; os poucos de que se têm
notícias conjugam o tema com os negros. Nesse sentido, esta tese vem ser um item a mais
para essa parca bibliografia, na medida em que discute a relação entre negros e escrita no
Brasil de oitocentos.
Interessa este trabalho à Filologia, principalmente, em um de seus campos de atuação,
o da edição de textos. No Brasil, o labor com a edição de textos, ao contrário da discussão
entre negros e escrita, não é novo. Dos medievais aos modernos, dos literários aos notarias, é
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certo que sempre se dedicaram algumas produções a isso. O que há de novidade, trazido pelo
Projeto Para a História do Português Brasileiro, é a formação de corpora constituídos em função de
uma história do português no Brasil. Enquanto não isso não aconteceu e desejosos alguns
lingüistas por produzirem uma história, em perspectiva diacrônica, do português brasileiro,
recorreram às edições que se tinham, boas ou más: a história dos fenômenos tipicamente
brasileiros era o que interessava; a qualidade das edições, nem tanto. Mesmo dentro do Projeto
referido, dos inícios até o presente momento, passou-se por várias fases, desde aquela, por
assim dizer, ingênua, em que bastava ver um ‘papel velho’ para querer editá-lo, até uma mais
elaborada, em que vão se abrolhando e, conseqüentemente, amadurecendo reflexões em torno
do tema.
Queiram-se, no momento, corpora para uma história do português brasileiro e
verifique-se que eles são abundantes. Pode-se estudar o português escrito por brancos da elite,
por portugueses que no Brasil estavam, de passagem ou não, por homens ilustres portadores
de títulos de nobreza, por mulheres pertencentes ao estrato social elevado etc. Reter-se-á, em
última instância, na história do português das gentes visíveis. Busquem-se fontes que incluam,
nessa história, o português escrito por grupos subalternos. A proposta, agora, é quase
desanimadora, porque esses, de modo geral, não se manifestaram por escrito, pelo menos é
essa a afirmação generalizada, porque no Brasil – é o que se diz e nada há o que o contradiga –
o analfabetismo se fez presente em proporções alargadas. Houve até quem dissesse que, para
uma história do português popular, o percurso terá de ser do tipo arqueológico, indiciário.
Mais uma colaboração que esta tese pode estar dando para o âmbito da Filologia, porque
apresenta, nos moldes de uma edição semidiplomática, 290 documentos escritos por africanos
e afro-descendentes no Brasil oitocentista, ou seja, os ‘quase excluidos’ do século XIX. O
moderador ‘quase’ tem a sua razão de ser, porque excluídos aos olhos brancos, mas, entre os
seus, subalternizaram outros indivíduos.
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Por fim, a Lingüística pode tirar proveito deste trabalho em função do estudo, bem ao
gosto dos estruturalistas, que se vai oferecer, na medida em que serão descritos quatro grupos
de fenômenos saídos das mãos dos negros do Brasil do século XIX: segmentação gráfica,
aspecto da aquisição da escrita: grafias para sílabas complexas, fenômenos gráficos e marcas da
oralidade na escrita. Não só isso: com o corpus que se colocará à vista, a Lingüística pode
incluir, numa história sobre o português brasileiro, a escrita dos ‘invisíveis’, os africanos e seus
descendentes. Essa é uma outra contribuição deste trabalho.
Não se pode deixar de sublinhar que esta tese não nasce isolada, porque se filia à linha
de Pesquisa Constituição histórica do português, oferecida pela Pós-graduação em Letras e
Lingüística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, não na sua vertente
voltada para o estudo do período arcaico, mas naquela que, a partir do século XVI em diante,
inflete para a formação e funcionamento do português brasileiro. É essa linha vinculada ao
Programa para a história da língua portuguesa (PROHPOR), estruturado no Setor de Letras
Vernáculas da UFBA e coordenado pela Profª. Drª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, desde a sua
criação, em 1992.
De volta ao evento que moveu e em torno do qual gravita esta tese – a localização de
expressivo acervo documental saído do punho de africanos e seus descendentes –, relevam-se
os desdobramentos a que conduziu e, para narrá-los, se estruturou a tese em dois volumes,
cuja descrição vai a seguir.
Do VOLUME I constam, além desta INTRODUÇÃO e de tudo o que a precede, 3
capítulos.
O CAPÍTULO 1 – SÓCIO-HISTÓRIA se volta para a o lugar social dos africanos e
afro-descendentes na Bahia oitocentista e se divide em 3 seções.
A seção 1.1 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS busca
demonstrar os seguintes aspectos: a predominância de indivíduos de ancestralidade africana na
população da cidade de Salvador no século XIX; a ocupação de escravos em ofícios, em sua
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grande maioria, não especializados; o ingresso do escravo ao mundo dos homens livres e suas
restrições; alguns perfis sociais de libertos na cidade de Salvador; a liberdade que, de modo
geral, não garantia aos ex-escravos ascensão econômica e, conseqüentemente, social; a
condição marginal a que estavam relegados os africanos e seus descendentes, fossem libertos
ou já nascidos sob a condição de livres. Para a discussão desses aspectos, foi esta seção
dividida em 6 itens: 1.1.1 Demografia histórica da cidade de Salvador, 1.1.2 Escravos e
trabalho na cidade de Salvador, 1.1.3 O perfil da liberdade, 1.1.4 O perfil de uma
categoria especial de libertos, 1.1.5 Em busca de outro perfil do liberto e 1.1.6 E
finalmente.... Saltará aos olhos a vasta bibliografia recolhida, sobretudo, da História, mas
também da Antropologia.
A

seção

1.2

A

BAHIA

DE

OUTRORA:

ASPECTOS

SOBRE

A

ALFABETIZAÇÃO, por sua vez, tem como metas: demonstrar que o analfabetismo foi geral
a todo o Brasil; revelar a falência do ensino na Bahia em fins do século XVIII, através do olhar
do professor de grego Luís dos Santos Vilhena; oferecer um panorama da alfabetização da
cidade de Salvador no século XIX; discutir aspectos sobre a alfabetização entre os escravos;
hipotetizar sobre alguns possíveis caminhos para a alfabetização de escravos; hipotetizar sobre
alguns posíveis caminhos para a alfabetização de livres e libertos e contar, à parte, a história
dos negros islamizados. Distribuiu-se em 7 partes, algumas conhecendo desdobramentos:
1.2.1 Introduzindo a questão, 1.2.2 A falência do ensino na Bahia em finais do século
XVIII, 1.2.3 Letramento na Bahia oitocentista, 1.2.4 Alfabetização de escravos, 1.2.5
Alfabetização de escravos: possíveis caminhos, 1.2.6 Alfabetização de negros livres e
libertos e 1.2.7 Negros islamizados na Bahia: uma história à parte. Também nesta seção
o achego a títulos de História da Bahia colonial e pós-colonial foi imprescindível.
A terceira seção, 1.3 E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!, ao contrário
do que se fez na anterior, sai do plano das hipóteses sobre a alfabetização de escravos e
apresenta um estudo sobre 14 documentos escritos por esses indivíduos ou feitos por outros,
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mas como expressão da sua vontade. Busca-se, principalmente, verificar: quais tipos de textos
escreveram os escravos; onde escreveram os escravos; quando escreveram os escravos; para
quem escreveram os escravos; quem eram os escravos que escreveram; a questão da autoria
dos textos dos escravos e as circunstâncias que promoveram a escrita dos escravos. Também
com os seus desdobramentos, estruturou-se em 10 itens: 1.3.1 “Se faço esta declaração é
para”, 1.3.2 Brasil: em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí, 1.3.3 Setembro de 1770
a julho de 1879, 1.3.4 Para “Vossa Excelência”, “mêo Senhor”, “meo filho” e outros
que tais, 1.3.5 Ao sol, carta é farol?, 1.3.6 “Muito estimo se estas enfeliz linhas”, 1.3.7
“Eu espero hinda compir ainda”, 1.3.8 “Noto bem para voes”, 1.3.9 “Peço a V. S. pello
Amor de Ds. e do seu valimto. ponha aos olhos em mim” e 1.3.10 “No mais”.
O CAPÍTULO 2 – O CORPUS: TORNOS, ENTORNOS E CONTORNOS foi
dividido em 4 seções.
A primeira, 2.1 CORPORA EM FUNÇÃO DE UMA HISTÓRIA DO
PORTUGUÊS BRASILEIRO, se subdivide nas seguintes partes: 2.1.1 Antecedentes, 2.1.2 O
Projeto nacional Para a história do português brasileiro e 2.1.3 Contribuições de

corpora baianos para uma história do português brasileiro e procura dar um panorama
sobre corpora constituídos em função de uma história do português brasileiro, ressaltando-se,
sobretudo, as contribuições a esse respeito advindas com o Projeto Nacional Para a História do
Português Brasileiro, implantado no ano de 1997. A seguir, apresentam-se as contribuições de
dois corpora constituídos no Estado da Bahia, no sentido de se saber as aproximações de quais
variedades do português eles permitem. Foi para situar as possíveis contribuições do corpus que
se apresentará neste trabalho esse procedimento.
A

seção

2.2

SOCIEDADE

PROTETORA

DOS

DESVALIDOS

(SPD):

HISTÓRIAS E TRAJETÓRIAS é dedicada ao local onde os documentos, que compõem o
corpus, foram escritos. Mereceu uma seção à parte, uma vez que o que ali será discutido tem
implicações diretas sobre o corpus e intenta mostrar, principalmente, que os membros da
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irmandade referida no título foram, por serem negros, integrantes de grupos subalternos, mas,
entre os seus, constituíram uma ‘elite’ negra na Salvador do século XIX. Discutem-se ainda os
seguintes tópicos: em relação à Sociedade Protetora dos Desvalidos, o histórico e a estrutura;
em relação aos seus integrantes, o estatuto civil, a cor, a origem, o quadro ocupacional, a
participação das mulheres e a alfabetização. 8 porções compõem esta seção: 2.2.1 SPD:
histórico, 2.2.2 O estatuto civil dos membros da SPD, 2.2.3 A cor dos membros da SPD,
2.2.4 A origem dos membros da SPD, 2.2.5 O quadro ocupacional dos membros da
SPD, 2.2.6 A Estrutura da SPD, 2.2.7 A participação de mulheres na SPD e 2.2.8
Alfabetização entre os membros da SPD.
A terceira seção, 2.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS, que foi repartida em 7
parcelas, com subitens para algumas – 2.3.1 O acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos, 2.3.2 Seleção de documentos: critérios, 2.3.3 Quando foram escritos os
documentos, 2.3.4 Tipos de documentos, 2.3.5 Por quem foram escritos os
documentos, 2.3.6 Sobre a identificação dos autores dos documentos e 2.3.7 O corpus:
a sua especificidade – explicita os caminhos percorridos para a constituição do corpus.
Inicialmente, apresenta-se um relato sobre o acervo documental preservado na Sociedade
Protetora dos Desvalidos e conta-se sobre os critérios para a seleção dos documentos
editados. A seguir, expõem-se: o quando os documentos foram escritos, os tipos de
documentos editados e por quem foram escritos. Quanto a esse último aspecto, narra-se ainda
a trajetória empreendida para a identificação dos autores no acervo preservado na Sociedade
Protetora dos Desvalidos e no Arquivo Público do Estado da Bahia, para a qual se contou
com a ajuda da historiadora Epifânia Firmo. Concluída a pesquisa, apresenta-se o perfil social
dos autores que foram identificados através das diversas fontes consultadas. Por fim, na seção
referida, pergunta-se qual a possível contribuição do corpus constituído em função de uma
história lingüística do português brasileiro.
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Criou-se a seção 2.4 APRESENTAÇÃO DO CORPUS, com 3 partes – 2.4.1
Tratamento filológico, 2.4.2 Critérios de edição e 2.4.3 Organização dos documentos
no corpus – para apresentar o corpus e nela se discutem, como indicam os títulos das partes, o
tratamento filológico dado à edição, os critérios utilizados para a edição e a organização dos
documentos no VOLUME II deste trabalho.
O CAPÍTULO 3 – ESTUDO LINGÜÍSTICO oferece um estudo lingüístico dos
documentos editados e, por ser o maior de todos, repartiu-se em 7 seções.
Na primeira delas, 3.1 APRESENTAÇÃO, são elencados os motivos por que se
elegeram os fenômenos a serem descritos, bem como se fala da opção metodológica adotada e
de suas implicações sobre a análise dos dados.
Como os estudos sincrônicos referem-se a regularidades nas segmentações indevidas
nos textos infantis, observou-se que poderiam ser de bom grado para compreender como os
negros de oitocentos pensavam as suas propostas de inserção ou não do espaço em branco
afastadas do canônes, por isso se fez a seçaõ 3.2 SEGMENTAÇÃO GRÁFICA, itemizada nas
seguintes partes: 3.2.1 Critérios de segmentação na aquisição da escrita: o ponto de
partida, 3.2.2 Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada, 3.2.3
Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a
desenvolver e 3.2.4 Enfim, o ponto final.
Não é desta tese a idéia de que a irregularidade ortográfica para sílabas complexas com
os segmentos líquidos é traço atemporal e a-histórico. O que se quer, em verdade, é observar
se tal afirmação se estende também aos africanos e seus descendentes. Desse modo, dedicouse a esse aspecto uma seção, engendrada com os seguintes itens: 3.3.1 Introdução, 3.3.2
Grafias de sílabas complexas com o /r/ e 3.3.3 Grafias de sílabas complexas com o
/l/. Mas os dados, generosos que foram, conduziram a confecção de mais 3 itens, 1 deles só
para expor as conclusões a respeito do tema – 3.3.4 Grafias de sílabas complexas com o
/s/, 3.3.5 Enfim... e 3.3.6 Um pouquinho mais sobre o tema.
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Saia-se à cata de produções bibliográficas, sincronica ou diacronicamente, que tratem
sobre fenômenos meramente gráficos e o resultado será a confrontação com um ou outro
título, porque esse tema não mereceu uma atenção particular nos dois eixos referidos.
Novamente os dados dos africanos e seus descendentes apontaram para uma outra direção: a
possibilidade de um estudo sistemático sobre o tópico no século XIX, por isso uma seção só
para ele, com 7 partes – 3.4.1 Introdução, 3.4.2 Inversões na ordem dos grafemas, 3.4.3
Omissões de grafemas, 3.4.4 Substituições de grafemas, 3.4.5 Acréscimos de grafemas
e 3.4.6 Conclusões. Uma delas, 3.4.4 Substituições de grafemas, conhecerá, como se vai
ver, muitos desdobramentos.
Muitos desdobramentos estarão presentes também nos itens que formam a seção 3.5
MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA. Além de uma 3.5.1 Introdução, em que se
justifica a escolha pelos fenômenos fônicos descritos, o corpus deixou, pela quantidade
numérica, que se estudassem os seguintes aspectos: 3.5.2 Aféreses, 3.5.3 Próteses, 3.5.4
Síncopes, 3.5.5 Epênteses, 3.5.6 Apócopes, 3.5.7 Paragoges, 3.5.8 Metáteses, 3.5.9
Elevação de vogais medias, 3.5.10 Abaixamento de vogais altas, 3.5.11 Anteriorizações
de vogais, 3.5.12 Posteriorizações de vogais, 3.5.13 Centralizações de vogais, 3.5.14
Redução de ditongos, 3.5.15 Ditongação, 3.5.16 Rotacismos e outras rotas: fenômenos
entre /l/ e /r/, 3.5.17 Palatalizações, 3.5.18 Despalatalizações, 3.5.19 Nasalizações e
3.5.20 Desnasalizações. Mas todos esses fenômenos precisam de um comentário geral e de
uma visão em conjunto quanto ao número de ocorrências e suas percentagens, por isso a
criação de um último item para essa seção: 3.5.21 Conclusões.
Só um pouquinho se tratou da relação de todos os fenômenos descritos conjugados com
a origem dos autores dos documentos na seção 3.6 ESTUDO LINGÜÍSTICO E A
ORIGEM DOS AUTORES: SÓ UM POUCO. Comparou-se, quanto a isso, o
comportamento de africanos e brasileiros e de brasileiros e prováveis brasileiros, com
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comentários adicionais para o único provável africano. Apresentam-se ainda, em uma tabela,
todos os índices dos fenômenos analisados distribuidos pela origem dos autores.
Foi para se ter uma visão panorâmica de todos os aspectos estudados, dos seus
desdobramentos, dos números particulares e gerais a confecção da seção 3.7 UMA TABELA
GERAL PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO. É uma forma de ser generoso com o leitor, já
que o capítulo em questão preza pela riqueza de dados e números em profusão.
Ainda neste VOLUME I constam 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS, que serão
breves, já que muitas das conclusões serão semeadas ao longo dos capítulos, e 5
REFERÊNCIAS.
Quanto ao VOLUME II, foi feito para abraçar os 290 documentos editados e
preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos. Como são numerosos os textos, foi este
volume dividido em 2 tomos, norteados, ambos, pela origem dos autores.
No

VOLUME

II

–

TOMO

I

apresentam-se

as

seguintes

partes:

1

APRESENTAÇÃO, em que coloca o objetivo para o qual se direcionam os documentos
editados, 2 CRITÉRIOS DE EDIÇÃO, em que se enumeram os critérios utilizados na
edição semidiplomática, e 3 EDIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SOCIEDADE
PROTETORA DOS DESVALIDOS, SÉCULO XIX, em que se apresenta a edição dos
documentos.
Nesta última parte, elaboraram-se duas seções. Na 3.1 GRUPO 01 – AFRICANOS,
ordenaram-se, primeiramente pelo nome e, depois, pela ordem cronológica em que os textos
foram escritos, os documentos dos seguintes africanos: 3.1.1 Gregório Manuel Bahia, 3.1.2
José Fernandes do Ó, 3.1.3 Luís Teixeira Gomes, 3.1.4 Manuel da Conceição, 3.1.5
Manuel do Sacramento e Conceição Rosa e 3.1.6 Manuel Vítor Serra. Na outra seção, 3.2
GRUPO 02 – BRASILEIROS, estão os documentos, mas só de brasileiros: 3.2.1 Antônio
José Bracete, 3.2.2 Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, 3.2.3 Feliciano Primo
Ferreira, 3.2.4 Felipe Benício, 3.2.5 Florêncio da Silva Friandes, 3.2.6 João Teodoro da
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Soledade, 3.2.7 José Pedro da Silva Paraguassu, 3.2.8 Júlio Capitolino da Boa Morte,
3.2.9 Manuel Anastácio Cajueiro, 3.2.10 Marcos José do Rosário, 3.2.11 Saturnino
Francisco da Rocha e 3.2.12 Saturnino Rodrigues da Silveira.
No VOLUME II – TOMO II, continua-se a apresentação dos documentos editados.
Como se fez para o tomo anterior, prepararam-se também duas seções. A primeira, 3.3
GRUPO 03 – PROVÁVEL AFRICANO, abriga os textos do único provável africano – 3.3.1
Joaquim do Nascimento de Jesus. Na segunda, 3.4 GRUPO 04 – PROVÁVEIS
BRASILEIROS, vão-se os documentos de brasileiros, mas para os quais não se há a certeza
completa quanto à origem: 3.4.1 Antônio Agostinho da Cunha, 3.4.2 Félix Fernandes de
Santana, 3.4.3 Francisco Zacarias das Chagas, 3.4.4 João de Deus de Santa Rosa, 3.4.5
Joaquim Malaquias de Santana, 3.4.6 Luciano da Silva Serra, 3.4.7 Manuel de Carvalho
Santarém, 3.4.8 Manuel do Espírito Santo de Carvalho, 3.4.9 Manuel José d’Etre, 3.4.10
Manuel Leonardo Fernandes e 3.4.11 Tomé Manuel de Jesus.
Há ainda os ANEXOS, compostos por: ESTATUTO DA SOCIEDADE
PROTETORA DOS DESVALIDOS – 1874, em que se transcreve o mais antigo estatuto
que regeu a irmandade e AMOSTRA DE FAC–SÍMILES DOS DOCUMENTOS
EDITADOS, cujo título já indica o seu propósito.
Por fim, cabe mencionar que, de modo geral, a tese procurou seguir as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas, em alguns de seus pontos, se fizeram
adaptações. Um exemplo: utilizou-se o sistema bibliográfico autor-data, porém, quando se
retiraram citações dos documentos, de duas estratégias se valeu. Se constam da edição
filológica, remete-se a elas, em nota de rodapé, citando o número do documento mais o nome
do seu autor; se não, também em nota de rodapé, indica-se o título do livro em que consta o
documento no acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos ou no de outros arquivos.
Introduzido e apresentado, o trabalho a seguir.
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CAPÍTULO 1
SÓCIO-HISTÓRIA

1.1 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS

1.1.1 Demografia histórica da cidade de Salvador

Antes de 1872, não existem, para a cidade de Salvador, números confiáveis no que diz
respeito à sua composição populacional. É certo, contudo, que, já desde o século XVIII, mas,
principalmente, ao longo do XIX, a cidade impressionava os visitantes estrangeiros pelo fato
de a sua grande maioria ser de ascendência negra. Não parecia ser assim em finais de
quinhentos. O jesuíta Fernão Cardim (apud Mattoso, 1992, p. 108), em 1584, avaliou em torno
de 14.000 a população de Salvador: 3.000 portugueses, 8.000 índios assimilados e convertidos
ao cristianismo e entre 3.000 a 4.000 os escravos. De qualquer sorte, se, à época de Cardim, os
negros não se faziam ainda predominantes na população da cidade, já se equiparavam à
branca, de prevalência portuguesa.
A situação era outra 191 anos depois. Em censo realizado em 1775 (Reis, 2003, p. 22),
a cidade contava com 35.253 pessoas, assim distribuídas: 12.720 brancos (36%), 4.207 mulatos
livres (12%), 3.630 negros livres (10%) e 14.696 escravos negros e mulatos (41.7%). Salvador
já era, em finais do século XVIII, uma cidade negra: os brancos compunham 36% da sua
população e os africanos e afro-descendentes, entre livres e escravos, correspondiam a 64%.
Entre a população de cor livre, embora não seja marcante a diferença, há uma predominância
dos mulatos sobre os negros – africanos ou nascidos no Brasil –, porém grande parte dos que
vieram de África e seus descendentes continuavam ainda no cativeiro. Os números confirmam
a impressão de Luís dos Santos Vilhena (1969, p. 55), professor de grego na Bahia de 1787 a
1799, de que “a têrça parte de todos êstes habitantes [de Salvador] poderão ser os brancos, e
índios, sendo as duas outras partes negros, e mulatos”.
Por outro censo, desta vez para o ano de 1807 (Reis, 2003, p. 22), Salvador já contava
com 51.112 habitantes. Mesmo não distinguindo os livres dos escravos, esse censo aponta os
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seguintes números: 15.260 brancos (28%), 25.502 negros (50%), 11.350 mulatos (22%). A
cidade, a cada dia que passava, tornava-se cada vez mais negra, visto que, agora, os brancos se
situavam à volta dos 28%, enquanto os africanos e seus descendentes perfaziam 72% dos seus
habitantes. Reis (2003, p. 24), considerando que a população da cidade cresceu no mesmo
ritmo anterior, elabora, para o ano de 1835, os seguintes índices referentes à população de
Salvador:

Estimativa da população de Salvador em 1835
NOS. ABSOLUTOS

%

21.940

33.6

Escravos

17.325

26.5

Libertos

4.615

07.1

33.385

66.4

Livres brancos

18.500

28.2

Livres e libertos ‘de cor’

14.885

22.7

Escravos*

10.175

15.5

65.500

100.0

ORIGEM
Africanos

Brasileiros/europeus

TOTAL
Tabela 01: Reis (2003, p. 24)

Analisando esses dados oferecidos por Reis (2003), chega-se às seguintes
considerações: de um lado, o contingente branco mantinha-se, como em 1807, em torno de
28% no total da população; os negros – africanos e afro-descendentes – também, por sua vez,
se situavam por volta de 72%. É entre os negros que se encontram matizes interessantes da
estrutura escravocrata soteropolitana. 29.8% deles já nasceram livres ou já tinham deixado
para trás a condição de escravos, ao passo que 42% ainda não. Entre os libertos, os africanos
perfaziam o índice de 7.1% e os nascidos no Brasil, 22.7%. Quanto àqueles que eram escravos,
os números se invertem: de um lado, os africanos se situavam em 26.5% e os brasileiros, em
15.5%. A conclusão não chega a ser surpreendente, uma vez que diversos historiadores da
Bahia colonial e pós-colonial, convocados ao longo deste capítulo, são unânimes em dizer que
inclui crioulos, cabras e mulatos.
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o passaporte para a liberdade era seletivo: privilegiavam-se, como demonstram os números
coligidos por Reis (2003), os negros nascidos no Brasil. Mais adiante se verá que, também
entre estes, a liberdade a ser concedida conhecia barreiras.
O censo oficial de 1872 (Mattoso, 1992, p. 119) consagra, em definitivo, Salvador
como uma cidade de predominância afro-descendente. Entre a população livre, os negros e
mulatos contavam 60.2% da população, os índios e caboclos, 3.6% e os brancos, 24.0%.
12.2% de negros e mulatos compunham a população escrava. Portanto, 72.4% dos habitantes
da cidade era de ancestralidade africana.
O foco, agora, será para os escravos, especialmente para alguns aspectos a eles
referentes.

1.1.2 Escravos e trabalho na cidade de Salvador

Os escravos brasileiros compuseram, como diz Mattoso (2001[1982], p. 11), uma
multidão cujos indivíduos não tinham voz, o que não significa que não tivessem algum status
dentro da sociedade escravocrata; tinham sim: o de coisa, o de objeto. Eram, por isso, vistos
como uma massa uniforme. Contudo, mostram os documentos históricos que, de um lado, os
escravos não passavam de coisas a serem negociadas para a obtenção de lucros rentáveis e
para sustentar a estrutura do Brasil colonial e pós-colonial, mas, por outro, os olhos brancos, e
mesmo os de ascendência africana, estavam mais atentos à diversidade. É sob esse prisma que
se dividiam os escravos do Brasil e, no caso em questão, os da Bahia.
Há que se distinguir, inicialmente, dois grupos de escravos: os africanos e os nascidos
no Brasil. Pelo menos até um pouco além da 1ª. metade do século XIX, os primeiros não eram
referidos como africanos, comumente as alusões a eles feitas nomeavam as ‘nações’ de onde
eram originários, precedidas da palavra preto ou preta. Entre os nascidos no Brasil, havia o
negro, que sempre era designado por crioulo; o mulato, também chamado de pardo, representante
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do processo de miscigenação entre brancos e negros; e o cabra, também miscigenado, com tom
de pele entre o crioulo e o mulato. É o que se conclui das palavras de Reis (2003, p. 23), dentre
outros autores:

A população da cidade dividia-se, segundo sua origem, em brasileiros, africanos e
europeus... a diversidade de origem marcou o comportamento político diferenciado desses
segmentos da sociedade baiana. Mas havia também as diferentes cores entre os nascidos no
Brasil: o negro, que sempre se chamava crioulo; o cabra, mestiço de mulato com crioulo; o
mulato, também chamado pardo; e o branco. Havia negro crioulo e negro africano, este,
durante o período aqui estudado [1835], quase sempre referido como preto. Havia branco
brasileiro e branco europeu, este quase sempre português. Se tinha outras, pelo menos essa
ambigüidade nacional o mulato não tinha: era sempre brasileiro. Como os brasileiros, os
africanos também estavam diferenciados, não em cores, mas em grupos étnicos chamados
‘nações’. Ademais, a condição de livre, liberto (ex-escravo) ou escravo separava
internamente os africanos e afro-baianos.

Independente do matiz da cor da pele, Salvador era, no século XIX, praça comercial
das mais intensas, por conta do trabalho exercido pela população de ascendência africana.
Fosse livre, liberta ou escrava, ela desempenhava inúmeros papéis de extrema importância
para a movimentação da economia na cidade. Desse modo, nas ruas, no porto, nos ‘cantos de
ganho’1, nos domicílios, no comércio, emfim, em toda a Salvador, se faziam visíveis a sua
presença e a sua força de trabalho a serviço das mais variadas atividades, desde aquelas mais
básicas até outras que exigiam maior qualificação. Quanto aos escravos, a quem se dirige o
foco por enquanto, não pareciam estar eles, em sua maioria, integrados em profissões que

1

Segundo Mattoso (2001[1982], p. 142-143), o canto de ganho “é um ângulo ou um cruzamento de ruas onde
forros e escravos do mesmo ofício e da mesma ‘nação’ aguardam a clientela, enquanto tecem chapéus de palha ou
fazem pequenos cestos, trançam correntes de fio de ferro para os papagaios, fazem gaiolas para os passarinhos,
pulseiras de contas, objetos de couro com inscrutações de conchas. Consertam os valiosos guarda-chuvas, aos
quais têm direito, segundo o costume africano, aqueles negros que foram ‘grandes’ em sua terra: o amarelo do seu
pano acrescenta sua nota alegre às mil cores das ruas. Os alforriados de um mesmo ‘canto’ obedecem a um chefe
chamado ‘capitão do canto’. Ali ficam, à espera, sentados em pequenos tamboretes de três pernas. Os barbeiros
ambulantes vêm fazer-lhes a barba, as negras lhes vendem grandes canecos de mingau de milho e de tapioca, que
os ‘ganhadores’ engolem com pão ou arroz preparado à maneira africana, com carne seca frita e molho de pimenta,
ou ainda pedaços de inhame e de carne de baleia grelhada. Aos forros juntam-se sempre os escravos do mesmo
ofício e as amizades assim forjadas no trabalho, entre os membros de uma mesma etnia, são sólidas, duradouras e
estão na origem de inúmeras sociedades de alforriamento e confrarias religiosas, laços da ajuda mútua e da
solidariedade entre os escravos da cidade”.
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requeriam especialização. Andrade (1988, p. 129), em pesquisa feita sobre a vida desses
indivíduos na Bahia, no período que estende de 1811 a 1860 e com base, sobretudo, em
inventários e testamentos de senhores depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia,
reúne 82 profissões exercidas por um número de 3.168 escravos. Em sua grande maioria,
trabalhavam no serviço de casa, no carregamento de cadeiras, no serviço da roça ou quintal,
como ganhadores, atividades, portanto, não especializadas; o que parecia contar para o seu
cumprimento era a força física e, em muitos casos, como o dos carregadores de dejetos, a
‘força’ estomacal. Embora houvesse escravos pedreiros, sapateiros, carpinteiros e alguns
outros em ofícios mais especializados, não era nesses em que se concentrava o grosso dos
indivíduos mantidos sob o cativeiro. Havia, contudo, variáveis que influíam sobre a utilização
da mão-de-obra servil. Oliveira (1988, p. 12-13) identifica, com base na bibliografia sobre o
tema, três delas.
Existiam as variáveis que dependiam dos interesses do senhor, ou seja, sendo um traço
do escravismo a propriedade da força de trabalho, determinava o senhor quem, dentre os
escravos, exerceria determinadas atividades, como as exerceria, onde as exerceria e sob que
condições as exerceria. É ainda o senhor quem decide se qualificará ou não o escravo; nas
palavras de Oliveira (1998, p. 12): “São os seus interesses que determinarão se sua ‘peça’ irá ou
não a mercado e sob que tipo de relação de trabalho”. Havia ainda fatores afetos aos atributos
individuais do próprio escravo, como o sexo, a idade, a origem, a índole, a inteligência etc. A
colocação de um escravo em uma determinada atividade dependia, em muitos casos, da
avaliação positiva ou não que se efetuava sobre esses aspectos. Seguem-se, por fim, as
condições do mercado de trabalho que, a depender das conjunturas, determinavam maiores ou
menores oportunidades para o trabalho escravo qualificado.
A questão que agora se coloca é a seguinte: uma vez que grande parte dos escravos
baianos era alocada em ofícios para os quais nenhuma especialização era exigida, a porta para a
liberdade propiciaria a eles melhores chances de profissionalização e, conseqüentemente, de
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ascensão no mercado de trabalho? Antes da resposta, porém, reunir-se-ão informações que
permitem compreender os perfis dos libertos.

1.1.3 O perfil da liberdade

Comumente eram as cartas de alforria o instrumento que legitimava ao escravo a
condição de liberto. Nelas, segundo Schwartz (2001, p. 173), o senhor ou senhora de escravo
se identificava e, logo em seguida, identificava também o escravo a ser libertado. A multidão
sem voz, uniforme, ganhava, através das cartas, alguma individualidade, pois eram ali
designadas a idade, a cor, a naturalidade e, menos freqüentemente, a ocupação dos escravos.
Para que tivesse valor legal, era preciso que a carta fosse registrada em um cartório e, a partir
de então, deveria o ex-escravo carregá-la consigo como prova de que integrava a sociedade de
homens livres. É com base em 1.160 cartas de alforria remanescentes dos cartórios de
Salvador e depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia, abrangendo o período de
1684 a 1745, que Schwartz, anteriormente referido, revelará que a passagem para a liberdade,
ao contrário do que diz Mattoso (1992, p. 161), não se restringia aos que podiam pagar, sem
distinção entre africanos, mulatos ou negros nascidos no Brasil. A partir dos dados coligidos
das cartas de alforria, mostrará o historiador que outros critérios, além do financeiro, atuavam
quando da concessão da liberdade.
O primeiro aspecto notado por Schwartz (2001), no período em estudo, é que a
liberdade estava mais acessível às mulheres; a proporção era de duas para cada homem
alforriado. No que diz respeito à nacionalidade e à cor, em casos em que foi possível a sua
identificação, apresenta o historiador os seguintes números:
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Cor e nacionalidade dos escravos libertos (1684-1745)
BRASILEIROS
Crioulo

221

Mulato

404

Caboclo2

33

TOTAL

658

AFRICANOS

292

TOTAL

950

Tabela 02: Adaptada de Schwartz (2001, p. 187)

Tomando como parâmetro de comparação a nacionalidade, observa-se que os
brasileiros, em um total de 950 indivíduos, eram os mais favorecidos com as manumissões,
perfazendo o número de 658 (69%) das cartas em análise; os africanos obtiveram a liberdade
em 292 casos (31%). Portanto, a liberdade escolhia a sua nacionalidade, ela era
predominantemente brasileira. Como lembra Schwartz (2001, p. 186), “essa distribuição é uma
inversão da proporção de escravos brasileiros e estrangeiros na população total”. Refere-se ele
ao fato de que os estrangeiros, no caso os africanos, pelos censos disponíveis, constituíam
maioria entre os escravos do Brasil e, conseqüentemente, da Bahia, pelo menos no período em
questão, e são eles os menos agraciados com a liberdade. Entre os nascidos no Brasil, a cor
dos indivíduos se impunha como critério operante. Os mulatos ou pardos foram os
privilegiados, com 404 casos (43%), ao passo que os crioulos, pretos nascidos no Brasil,
perfizeram 221 (23%).
Confrontando-se não mais a nacionalidade, apenas a cor, os números se mostram mais
equilibrados: negros – africanos ou brasileiros – estão em torno de 54% e pardos, 42.5%.
Contudo, esses números ganham maior significado quando se leva em consideração que o
escravagismo era majoritariamente negro e não pardo. Esse contingente, ao que tudo indica,

2

Indivíduo de ascedência indígena.
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contava de 10% a 20% entre a população escrava, por conseguinte continua o favoritismo aos
pardos em detrimento dos negros.
Quanto à idade dos libertos, Schwartz (2001) deixa claro que os dados a isso referentes
não são exatos e só podem oferecer uma indicação das tendências. É com esse propósito que
o autor apresenta os números na tabela abaixo, reunidos para os 763 casos em que conseguiu
alguma indicação a esse respeito:

Idade dos libertos (1684-1745)
IDADE

NÚMERO

%

0-5

70

09.2

6-13

272

35.6

14-45

399

52.3

45-

22

02.9

TOTAL

763

100.0

Tabela 03: Adaptada de Schwartz (2001, p. 191)

Observa-se, através desta tabela, que os escravos, de modo geral, obtinham a liberdade
já na fase considerada pelo historiador como adulta (52.3%), entre os 14 e os 45 anos.
Contudo, uma boa parte deles atingia a condição de libertos ainda na infância (44.8%), entre 0
e 13 anos. Segundo o historiador, a alta taxa de mortalidade entre as crianças escravas e as
afeições do senhor levavam grande número delas a ser libertado ainda na tenra idade.
Cruzando a idade dos escravos com a nacionalidade, o historiador chega à conclusão
de que os africanos eram todos libertados praticamente na fase adulta. Isso, sem dúvida,
refletia o fato de que, entre as crianças escravas, os africanos eram minoria, uma vez que o
tráfico negreiro privilegiava indivíduos adultos para a comercialização. Sendo assim, as
crianças escravas eram, em sua grande maioria, nascidas no Brasil. Quanto aos crioulos, no
período estudado por Schwartz (2001), foram libertados em índice de 32% quando crianças e
68% já em fase adulta. Com os pardos, a situação se inverte: 60% ficaram livres na infância e
os demais quando adultos. Volta-se a dizer que esses dados tomam maior dimensão quando se
20

considera que os escravos eram, em sua grande parte, formados por negros, fossem eles
africanos ou nascidos no Brasil; os pardos, por sua vez, constituíram minoria entre os escravos
brasileiros. Não é difícil ver, pelo menos para os escravos nascidos na Bahia, que a cor, para a
liberdade na infância, fazia a diferença.
O ingresso no mundo dos libertos poderia ser obtido mediante pagamento ou, então,
poderia ser concedido gratuitamente pelo senhor. As razões para a concessão de uma ou outra
forma, contudo, diferenciavam-se. Segundo Schwartz (2001), ‘os bons serviços’ prestados
pelos escravos não se constituíam em motivos para a obtenção gratuita da liberdade, senão
uma pré-condição. Oliveira (1988) vê nas alforrias gratuitas, para muitos casos, uma forma de
encobrir outras realidades, como em um que vale a pena citar. Trata-se de uma ex-escrava que,
em seu testamento de 1830, declarou a respeito de sua ex-dona: “na carta que me passou
declarou que o fazia pelos bons serviços que sempre lhe tinha prestado quando pelo contrário
ela tinha em seu poder dinheiro corrente meu que lhe dei para minha liberdade, 80$000” (apud
Oliveira, 1988, p. 24).
Geralmente, eram os escravos domésticos os que mais se beneficiavam das alforrias
gratuitas. De praxe, eram as ‘crias-da-casa’, freqüentemente filhos do senhor; as amas que
criaram os senhores e os seus filhos recém-nascidos; escravos que tivessem muito tempo de
serviço etc. Como lembra Oliveira, anteriormente citada, muitas dessas alforrias ocorriam nas
datas de importância do calendário senhorial, como foram os batizados e os casamentos. As
alforrias, em muitos casos, comportavam cláusulas restritivas, o que tornava a liberdade
condicional. As condições impostas, assim sendo, criaram uma classe especial de ex-escravos
entre os libertos, os ‘libertáveis’. De qualquer sorte, a relação afetuosa com o senhor seria o
motivo de maior força para a alforria gratuita.
Quanto à alforria paga ou, para alguns historiadores, onerosa, também ela dependia da
vontade do senhor. Entretanto, a compra da liberdade pelo escravo ou por parentes seus,
consagüíneos ou não, ainda consoante Oliveira (1998), estava também à mercê da cotação da
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mão-de-obra escrava, dependente das condições de renovação desse contingente e da
demanda de mercado, se em fase de prosperidade ou de crise. Mattoso (2001[1982], p. 183)
fala ainda de um mercado sentimental paralelo a determinar a compra das alforrias:

Trata-se do grau de intimidade de que o cativo goza junto a seu senhor, de sentimentos
difíceis de serem contabilizados, nos quais influenciam os matizes da amizade ou da
indiferença. É possível falar-se de um mercado paralelo, no qual o valor do escravo é
cotado em baixa, se o senhor se dispõe a facilitar-lhe a alforria, e em alta, se mostra
hostilidade à pretensão. As cartas de alforria outorgadas a um preço baseado na estima
entre proprietário e escravo subvalorizam o cativo, enquanto o preço dos demais se
mantém próximo da cotação do mercado de mão-de-obra servil.
No entanto, o senhor somente tem interesse em alforriar um escravo se o mercado de
oferta lhe permite substituir o cativo libertado. Nesse caso, ele pode livrar-se de um escravo
envelhecido e ter outro, mais moço e não desgastado pelo trabalho. O preço da compra
possibilita, assim, ao senhor, uma verdadeira mais valia, um lucro suplementar sobre o
capital investido no escravo.

Schwartz (2001, p. 201) aventa outros fatores que, segundo ele, têm sido levantados
para explicar o fato de o escravo brasileiro poder comprar sua liberdade:

Alguns autores encaram esse fato como prova da abertura e da natureza mais humana da
escravidão no Brasil, ao passo que outros explicam o fenômeno como uma reação
provocada pela necessidade de certos tipos de trabalhadores livres ou como um meio de
controle social, por meio do qual os senhores, oferecendo a esperança de uma possível
liberdade, detinham a melhor qualidade possível de trabalho e eram também, em
conseqüência, reembolsados.

No período para o qual se voltou, de 1684 a 1745, Schwartz (2001) apresenta os
seguintes números a respeito das alforrias gratuitas:
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Emancipações gratuitas (1684-1745)
NEGRO (%)

PARDO (%)

TOTAL (%)

% PARDO

Homens

37 (22.0)

107 (39.1)

144

(74.4)

Mulheres

135 (78.0)

167 (60.9)

302

(55.3)

TOTAL

172 (100.0)

274 (100.0)

446

Tabela 04: Schwartz (2001, p. 201).

Tanto entre os negros como entre os pardos, as mulheres eram as mais favorecidas
pelas alforrias gratuitas. Talvez isso se explique porque, como se viu antes, os escravos
domésticos eram os mais privilegiados com esse tipo de alforria e, entre esses, seriam os do
sexo feminino, pelas suas ocupações no espaço domiciliar, aqueles com maiores
probabilidades de construírem uma relação mais afetuosa com a família senhorial. As negras,
pelo que se observa, levam alguma vantagem em relação às pardas, talvez porque fossem elas
as que, em maior número, ainda se mantinham em cativeiro e, portanto, constituíssem,
também em maior número, laços de afeições com os seus senhores. Quanto aos homens, os
pardos eram os prováveis candidatos a não pagarem para serem livres; eles, no período
estudado por Schwartz (2001), obtiveram gratuitamente a sua liberdade em 107 casos, já os
negros, com 135 casos, tinham, com freqüência, de recorrer ao seu próprio dinheiro ou ao de
terceiros para serem livres. Influencia, sem dúvida, na alforria gratuita para o pardo o fato de
que era libertado, comumente, na infância.
Do panorama acima descrito, conclui-se:

x

Aos africanos, a liberdade era concedida em menor número do que aos nascidos
no Brasil;

x

Os africanos eram todos libertados praticamente na fase adulta;

x

Entre os nascidos no Brasil, eram os pardos os mais privilegiados com as alforrias,
mostrando que a cor era critério preponderante para a sua concessão;

x

Os pardos eram favorecidos com a liberdade ainda na infância;

23

x

As alforrias gratuitas eram, com mais freqüência, proporcionadas aos pardos, visto
que as obtinham ainda quando crianças;

x

Os crioulos obtinham a liberdade, em grande parte, quando já adultos;

x

Para os escravos africanos e crioulos, a liberdade tinha de ser conseguida, mais
comumente, mediante o pagamento de suas alforrias.

Diante disso, não parece desarrazoado dizer que a liberdade escolhia o seu perfil: era
pardo ou mestiço e era brasileiro. Mesmo que se saiba que eram os negros, africanos ou não,
aqueles que constituíram o grosso da escravidão, foram os mestiços, minoria entre a
população escrava, que obtiveram, com maior freqüência e com mais facilidade, a condição de
liberto. O senhor, pelo que parece, queria ver no novo integrante da sociedade livre um
reflexo seu, no caso aquele mais relevante em uma sociedade escravocrata: a cor da pele e,
mais secundariamente, a nacionalidade.
Mas o que significava ser liberto e qual era o seu lugar na cidade de Salvador?
Uma vez saídos da condição de escravos, não se poderia deixar os libertos se
esquecerem da sua antiga situação. Eram-lhes cobradas, para isso, atitudes que deveriam ser
tomadas no cotidiano: a reverência aos ex-senhores que lhes possibiltaram a sua nova
condição, saber que seu lugar na sociedade, em qualquer espaço legítimo, vinha atrás dos
brancos, mesmos que pobres, daí curvar-se perante estes em deferência em pequenos atos,
como tirar o chapéu. Tais posturas por parte dos libertos eram impostas por um pacto social
silencioso. No âmbito político, os seus direitos eram restritos. A Constituição do Império já se
encarregava de distinguir os libertos nascidos no Brasil – os crioulos – dos africanos. Aos
primeiros era dada, de imediato, a condição de cidadãos; quanto aos segundos, como
estrangeiros que eram, deveriam requerer a sua naturalização. Para ambos, era restrito o acesso
às dignidades eclesiáticas, ao poder judiciário, ao direito do porte de armas e até à livre
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locomoção. No caso dos africanos, a fiscalização será muito mais severa após o levante dos
Malês, em 1835, de que se falará em momento oportuno.

1.1.4 O perfil de uma categoria especial de libertos

Oliveira (1988), em pesquisa com inventários e testamentos deixados por libertos entre
o período de 1790 e 1890, traz informações relevantes para que se delineie o perfil desse
contingente na cidade de Salvador. Em primeiro lugar, há que se notar que os libertos
estudados pela historiadora constituem, entre os demais, uma categoria especial, porque, nas
palavras da autora:

Os ex-escravos que testaram, o fizeram, ou porque tinham algo para legar ou porque
pretendiam organizar suas vidas diante da morte que se aproximava. Em ambos os casos,
demonstraram estar mais ou menos integrados em sua nova condição legal. Para tanto
demonstram haver criado uma extensa rede de relações pessoais que lhes assegurava o grau
de socialização necessário à sobrevivência fora das relações paternalistas da escravatura.
(Oliveira, 1988, p. 31)

Portanto, não se pode tomar o perfil fornecido por Oliveira (1988) como geral a todos
os libertos, uma vez que esses representariam indivíduos que estavam mais integrados
socialmente. Em um universo de 240 homens e 242 mulheres, nota a autora que pouquíssimos
deixaram o registro de suas ocupações, apenas 54 homens e 24 mulheres. Todos exerciam as
mesmas profissões ocupadas por escravos, à exceção de um oficial de milícia, um feitor-mor e
dois fazendeiros. A agricultura de subsistência e o criatório de animais apareceram como os
campos de trabalho em que se empregava a maior parte dos ex-escravos do sexo masculino,
39 casos. Segundo a autora, essa fatia do mercado se constituía em uma das poucas
oportunidade para o liberto. Os motivos foram: ou porque os brancos livres fugiam destas
atividades ou porque plantar era tarefa que se atribuía aos negros ou, ainda, porque Salvador
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sofria crises de abastecimento, haja vista que os produtos cultivados em grande escala se
dirigiam à exportação, sem espaço para o mercado interno. Assim, era bem vindo pela
sociedade o liberto ater-se às tarefas do campo.
O setor de serviços aparece em segundo lugar para os homens. Ocorrendo 19 vezes na
documentação pesquisada pela historiadora, 12 dedicavam-se à atividade de barbeiro,
conjugando-a com o ofício de músico em 5 casos. Já o comércio é a atividade em que se
ocupavam 11 homens. Diferentemente do serviço de comércio ambulante desempenhado
pelas mulheres, os homens encontram-se estabelecidos em lojas, bancas e armazéns. Como
lembra Oliveira (1988), é entre estes que se notificam os raros casos de ascensão econômica.
Quanto às mulheres, o comércio ocupa o lugar primeiro. Aliás, são diversos os autores
que atribuem ao sexo feminino a maestria nessa atividade, seja como quitandeiras, vendeiras
ou ganhadeiras. 50% das que deixaram o registro de suas profissões, nos inventários e
testamentos pesquisados, estavam integradas nas atividades de comércio. Em 14 casos, era na
atividade rural em que se empregavam as mulheres. No que diz respeito aos libertos que não
declararam as suas profissões, aventa a autora a possibilidade de que viviam de rendas
provenientes do trabalho de seus escravos, uma vez que a grande maioria deles registrou ser
possuidora de, pelo menos, um desses indivíduos.
Por que essas informações? Primeiramente, para mostrar que a condição de liberto não
dava ao ex-escravo possibilidades de ascensão social, a não ser em rarísimos casos. Observe-se
que os libertos que deixaram testamentos e que, portanto, constituem uma categoria especial,
quando declararam as suas ocupações, essas eram as mesmas exercidas pelos escravos. Além
disso, os ofícios mais citados foram aqueles que, como já foi sinalizado nas páginas iniciais
desta seção, não careciam de tanta especialização para o seu exercício: o serviço rural, o
comércio ambulante etc. Foram a escravização de outro indivíduo e a propriedade de um
comércio mais especializado que permitiram ao liberto maiores chances de sobrevivência.
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Se o perfil do liberto delineado por Oliveira (1988) não corresponde a essa categoria de
maneira geral, qual seria, então, um outro mundo para o liberto na sociedade soteropolitana?

1.1.5 Em busca de outro perfil do liberto

Mattoso (1992, p. 596-599) propõe, para a cidade de Salvador no século XIX, uma
estratificação social dividida em quatro níveis.
No primeiro grupo, situavam-se altos funcionários graduados da administração real
(governador geral, chanceler e desembargadores do Tribunal da Relação, ouvidor geral do
crime, ouvidor geral do cível etc), oficiais das patentes mais elevadas (coronéis, tenentescoronéis, sargento-mores), o alto clero secular (arcebispo e membros do alto clero), os grandes
negociantes e os grandes proprietários de terras, senhores de engenho ou pecuaristas. Esse
primeiro grupo compunha a elite baiana da época.
Integravam o segundo grupo funcionários de nível médio (juiz e procurador da Coroa
e Fazenda, escrivães de agravos e apelações, tabeliães etc), oficiais de nível médio (capitães,
tenentes e suboficiais), membros do baixo clero (párocos, vigários etc), lojistas (representantes
de casas portuguesas, distribuidores de mercadorias importadas por negociantes baianos etc),
alguns proprietários rurais (produtores de cana, de tabaco e de alimentos), profissionais
liberais (advogados e médicos diplomados, não sendo, porém, oriundos dos estratos mais
elevados) e, ainda, mestres-artesãos em ofícios considerados nobres.
No terceiro grupo, encontravam-se funcionários públicos e militares de baixo escalão,
integrantes de profissões liberais secundárias (sangradores, barbeiros, pilotos de barcos etc),
artesãos e os que comercializavam frutas, legumes e doces nas ruas. Entre esses últimos, os
que estavam inseridos no comércio, predominavam os ambulantes e, como diz a historiadora,
os alforriados compunham a sua maioria.
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Por fim, no quarto grupo, estavam os escravos, os mendigos e os vagabundos,
compondo todos o estrato mais baixo da hierarquia social.
Através dessa pirâmide desenhada por Mattoso (1992), vê-se que grande parte de
libertos se localizariam no terceiro grupo; estariam, então, separados dos escravos pelo fato de
terem ‘conseguido’ a liberdade, uma vez que, no tocante ao exercício da atividade profissional,
escravos e libertos estavam, conforme Oliveira (1988, p. 30), ocupando os mesmos espaços de
trabalho na cidade de Salvador. Aliás, é Mattoso (1992, p. 122) ainda quem salienta: “entre as
pessoas de cor, era difícil distinguir trabalhadores livres e escravos”.
As chances de trabalho para os libertos pareciam ser bastante escassas, uma vez que,
com eles, competiam também os brancos pobres e os negros que já nasceram com a condição
de livres. Some-se a isso uma economia que era extremamente frágil, estava direcionada para a
busca de lucros rápidos, dependente dos interesses internacionais e, além disso, movida pela
mão-de-obra escrava em todos os níveis. Não por acaso, Mattoso (1992, p. 579) diz que 90%
da população baiana, no século XIX, vivia no limiar da pobreza. Então, ao liberto restava:

Continuar como estivador, abarrotando os navios de gêneros de exportação e os armazéns
de produtos importados aos quais nunca teria acesso. Continuar carregando homens e
mulheres livres em ‘cadeirinhas de arruar’, tal qual besta humana. Continuar como ‘negro
de ganho’, a viver de expedientes ou de pequeno comércio ambulante, comprando aqui,
vendendo ali, para um mercado de baixo poder aquisitivo. Continuar como barbeiro e nas
horas vagas, músico. Continuar, em roças na periferia da cidade, a plantar gêneros de
subsistência para vender os minguados excedentes para um mercado sempre mais carente
de alimentos. (Oliveira, 1988, p. 32-33)

Fraga Filho, em Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX, de 1996, ajuda a
compreender um outro perfil do liberto na Salvador oitocentista. Como o próprio título do
trabalho indica, o autor traçará, a partir de documentação disponível, o perfil dos mendigos,
moleques e vadios, no século XIX, na cidade de Salvador.
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Para desenhar o perfil dos mendigos, o autor se vale dos livros de registros de ‘Entrada
e saída de doentes’ do Hospital da Caridade, mantido pela Santa Casa de Misericórdia. Ali,
eram depositados os doentes provenientes das classes mais baixas da cidade, uma vez que os
endinheirados não recorriam a hospitais para se tratarem: os locais eram o espelho da estrutura
social. Os registros analisados cobrem um período que se estende de 1847 a 1856. Quanto à
cor, era o seguinte o perfil da mendicância:

Distribuição dos mendigos segundo a cor (1847-1856)
COR

TOTAL

%

Branco

104

14.8

Preto

266

37.8

Crioulo

150

21.3

Pardo

142

20.2

Cabra

34

04.8

Caboclo

01

0.1

Ignorada

07

01.0

TOTAL

704

100%

Tabela 05: Adaptada de Fraga Filho (1996, p. 67)

O autor sublinha que muitos dos mendigos que deram entrada no Hospital eram
escravos alforriados. Para garantir que não entrassem escravos, era-lhes exigida a carta de
alforria, por conseguinte a tabela fornecida por Fraga Filho (1996) espelha a situação dos que
estavam livres e, mesmo assim, a de uma parcela que procurava no Hospital, talvez, uma
forma decente de terminar os seus dias.
Não é difícil observar, pelos números expostos, que a mendicância, na Salvador do
século XIX, encontrava o seu lugar, principalmente, entre os africanos e afro-descendentes. Se
se opuserem os brancos aos não-brancos, um abismo se instala entre ambos. Os primeiros
correspondem a 14.8% dos números, ao passo que os segundos, a 84.2%. Esses dados
refletem a estrutura de uma sociedade em que a ascensão social era bastante restrita às pessoas
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de cor. Aí estão incluídos, possivelmente, muitos ex-escravos alçados à condição de libertos,
afinal:

...ao alcançar a liberdade o negro ficava reduzido à condição de verdadeiro pária, pois o
mundo do senhor branco não garantia oportunidades para atender às necessidades dos exescravos de maneira eficiente. Em meio às ocupações esporádicas mal remuneradas e à
criminalidade, a mendicância podia ser o recurso de sobrevivência possível. (Fraga Filho,
1991, p. 69).

Oliveira (1988, p. 30) corrobora essa afirmação quando diz que o maior preço pago
pelo liberto era a própria sobrevivência, haja vista que o que impediu a sua ascensão social
foram as enormes limitações nas oportunidades de trabalho.
Observando os índices entre a gente de cor, os números são reveladores: os pretos –
os africanos – saem à frente com 37.8%, os crioulos e os pardos parecem estar na mesma
situação, 21.3% e 20.2%, respectivamente, e os cabras, 4.8%. O critério aqui parece pautar-se
na origem. Os africanos, então, estavam com mais freqüência relegados à condição de párias;
para eles, a estrutura social parecia manter-se mais fechada.
Os dados colhidos no Asilo da Mendicidade, outra instituição pesquisada por Fraga
Filho (1996), mostram que a situação em nada se alterou de 1856 a 1877. Através de um
relatório feito pelo Provedor desse Asilo, contabilizando os mendigos que ali se encontravam
no mês de outubro de 1877, o autor oferece os seguintes percentuais: de 177 mendigos, 34.5%
eram pretos (africanos); 28.2%, crioulos; 23.7%, pardos e 13.6%, brancos. Novamente, o
abismo entre brancos e negros, novamente a prevalência de africanos entre os mendigos,
novamente a situação equilibrada entre crioulos e pardos, novamente, enfim, o fato de que,
quanto mais escura a cor da pele, maior a possibilidade de integrar-se à classe de mendigos.
Os números oferecidos pelo relatório, para o mês de janeiro de 1886, por essa mesma
instituição, mostram que estavam internados ali 148 mendigos, dentre os quais 15.5% eram
africanos, 81.7%, brasileiros, 1.4%, espanhóis e 1.4%, portugueses. Há um decréscimo no
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número de africanos, explicável, certamente, pela diminuição desse contingente entre a
população livre e escrava a partir da extinção do tráfico em 1850. Contudo, o grosso da
mendicância ainda era composto pelos seus descendentes: os crioulos e pardos chegavam a
72.3% dos pobres recolhidos.
Fraga Filho (1996) também oferece um perfil da vadiagem na Salvador do século XIX.
Segundo ele, o termo vadio remetia sempre aos homens pobres livres ou libertos que não
tinham nem ocupação permanente e nem moradia certa; enchiam, por conseguinte, os campos
e as cidades à procura de trabalho. Quando não encontravam, não foram poucas as vezes em
que se infiltraram no mundo do crime ou no da mendicância. Desse modo, o trabalho incerto
e aleatório marcou essa categoria. Eis o perfil do vadio traçado pelo autor:

...podia ser o desempregado ou o que mantinha vínculo inconstante com o mercado de
trabalho; era o agregado da grande propriedade rural expulso da terra, ou o citadino que se
disfarçava de mendigo para pedir esmola. Sobrevivia essa gente de trabalhos esporádicos da
mendicância, do roubo e, no caso das mulheres, da prostituição. O diarista de engenho
podia, em tempos difíceis, metamorfosear-se em andarilho, mendigo ou ladrão (Fraga
Filho, 1996, p. 76).

Essa gente não era bem vista pela sociedade e, quando se desconfiava de que alguém
pudesse assumir o rótulo de vadio, logo se mandava prendê-lo com o objetivo, dentre outros,
de ser recrutado pela Marinha. Fraga Filho (1996), com base nos ofícios das autoridades
policiais dando conta da prisão de vadios em Salvador e em vilas do Recôncavo, totaliza 108
indivíduos presos como tal. Para o que aqui interessa, ressalta-se que, segundo o autor,
predominavam, entre eles, negros e mestiços. Dos 82 indivíduos para os quais aparece
referência à cor, 40.2% eram pardos e 37.8% eram negros – o autor não os divide em
africanos e crioulos. De qualquer sorte, salta aos olhos o fato de que 78% dos denominados
vadios eram não-brancos. Portanto, mesmo que não o diga explicitamente o historiador,
parece claro que ser vadio é, em muitos dos casos, ser negro e negro liberto. Assumindo com
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o autor que o traço marcante da vadiagem era o trabalho incerto, mais uma vez se confirma o
que já dissera Oliveira (1988, p. 33), ou seja,

às gentes de cor eram mais restritas as

oportunidades no mercado de trabalho.
Por fim, o perfil dos moleques. Fraga Filho (1996) diz que a questão da vadiagem
infanto-juvenil, no século XIX, estava bastante relacionada com a existência de muitos
meninos e meninas que tinham a rua como espaço de trabalho, de divertimento, de peraltices,
de jogos e de brincadeiras, conseqüência de uma sociedade escravista que não oferecia muitas
oportunidades de ascensão para gerações mais novas de livres e libertos, pois a escravidão
continuava a lhes dar papéis subservientes e serviçais, nos quais disciplina rigorosa, castigos
corporais e tarefas estafantes estavam na pauta com muita freqüência.
Pesquisando o perfil dos meninos vadios nos relatórios e correspondências da polícia,
entre 1840 e 1870, o autor traça as características mais relevantes de 83 desses menores. Com
idade que variava entre 10 e 18 anos, nos 60 casos em que havia alguma referência à cor, o
contingente não-branco perfazia um total de 83.3%. Os crioulos estavam à volta de 60.0% e
os pardos, de 28.3%; os brancos, por sua vez, constituíram 11.7% da amostra. Os africanos,
como se pode ver, não constavam entre os meninos vadios, isso seria o esperado porque esse
contingente, como já se disse, não era privilegiado pelo tráfico negreiro na fase infantil. Já os
crioulos, os negros nascidos no Brasil, abundavam nas ruas de Salvador em proporções muitos
maiores que os pardos. Esses últimos, ao que tudo indica, contavam com maior sorte.
Freqüentemente, os meninos tidos como vadios eram encaminhados a instituições de
recolhimento onde aprendiam, dentre outras coisas, uma profissão. Na Salvador do século
XIX, a mais atuante delas foi a Casa Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, fundada em
1825. A cor era critério seletivo; privilegiavam-se, nessas instituições, os brancos e os pardos,
não espanta, portanto, o fato de que os crioulos estivessem em maior número nas ruas da
cidade.
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1.1.6 E finalmente...

O estudo de Fraga Filho (1996) mostra que a presença dos libertos ia além do terceiro
nível da hierarquia social desenhada por Mattoso (1992) para a Salvador oitocentista. É
possível que muitos dos que ali se integravam estivessem de acordo com a categorial especial
de libertos estudada por Oliveira (1988). Não é improvável que o perfil geral desse
contingente seja melhor delineado entre vagabundos, mendigos e escravos, integrantes, desse
modo, do estrato mais baixo da sociedade, mesmo assim com ressalvas: os escravos, por
serem mercadorias apreciadas, talvez fossem melhor tratados, porque também dos seus
atributos físicos dependiam a sua cotação e a sua força de trabalho. Ser liberto ou já ter
nascido com a condição de livre, então, não significava estar com as portas abertas para a
ascensão ecônomica e, muito menos, para a social: as oportunidades de trabalho fechavamnas, a cor fechava-as, a origem fechava-as. Ao contrário, pareciam se abrir, com mais
freqüência, as portas da criminalidade, da mendicância e da vadiagem. Dizem-no os relatórios
das instituições beneficentes da época, dizem-no os relatórios de polícia, dizem-no as
narrativas de viajantes que, de um lado, exaltavam a exuberância da cidade, mas, por outro,
não desatentaram ao fosso social que caracterizava a Salvador oitocentista e de antes até.
Desse modo, o estudo de Fraga Filho (1996) confirma o que descreveu das ruas de Salvador a
escritora Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 2, p. 103), quando, em meados do século
XIX, visitou a cidade:

Meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das ruas percorridas da Lapinha
até ali; recordo-me, porém, da decepção que sofri à vista de casas enegrecidas, ruas
tortuosas freqüentadas por moleques esfarrapados ou sujos, negros maltrapilhos, enfim,
gente da ínfima plebe. A luz mortiça dos lampiões de azeite de peixe tornava ainda mais
tristonho o aspecto da cidade.
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Diante desse panorama e como conseqüência dele, estavam restritas também as
oportunidades de africanos e afro-descendentes, fossem escravos, libertos ou livres, se
letrarem.
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1.2 A BAHIA DE OUTRORA: ASPECTOS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO3

1.2.1 Introduzindo a questão

Deve-se a Antônio Houaiss, no seu livro de 1992[1984], O português no Brasil, a entrada
em cena do fator alfabetização como uma das questões fundamentais para a compreensão
histórica do português brasileiro. Em tempos mais recentes, o tema, com freqüência, tem vez
em trabalhos de lingüistas que se debruçam sobre a sócio-história do português em território
brasileiro ao longo do período colonial e pós-colonial. Rosa Virgínia Mattos e Silva, em
diversos textos seus, constantes das Referências bibliográficas, coloca a história da alfabetização no
Brasil como crucial para se compreender a polarização presente do português, formulada por
Dante Luchessi (1994), em normas cultas e vernáculas. Será ainda esse um fator articulado por
Tânia Lobo (2001a, p. 40-41) como um dos marcos para a sua proposta de periodização para a
história lingüística do Brasil.
Historiar o percurso da alfabetização no país não é o objetivo aqui. No entanto, para o
que é objetivo central desta seção: hipotetizar sobre alguns possíveis caminhos pelos quais
trilharam africanos e afro-descendentes para se alfabetizarem, sobretudo no século XIX, mas
também com incursões pelo XVIII, há que se procurar um início. Para isso, algumas
informações já disponíveis sobre o assunto hão de ser um bom caminho.
3

Segundo Marcuschi (2001, p. 21-22), “O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e
da escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas, ou seja, letramentos ...
Distribui-se em graus de domínios que vão de um patamar mínimo a um máximo. A alfabetização pode dar-se,
como de fato se deu historicamente, à margem da instituição escolar, mas é sempre um aprendizado mediante
ensino, e compreende o domínio ativo e sistemático das habilidades de ler e escrever. A escolarização, por sua vez,
é uma prática formal e institucional de ensino que visa a uma formação integral do indivíduo, sendo que a
alfabetização é apenas uma das atribuições/atividades da escola.” Embora conscientes dessa distinção
apresentada por Marcuschi (2001), tomar-se-ão, neste trabalho, os termos letramento e alfabetização como
sinônimos, uma vez que só interessa, dentre os inúmeros significados cobertos por letramento, aquele que diz
respeito à alfabetização, entendida aqui como uma habilidade na leitura e escrita em língua portuguesa, ‘mínima’ ou
‘máxima’. Quando ao termo escolarização, admite-se, como o autor, que esteja vinculado a uma prática formal e
institucional de ensino, contudo interessa apenas uma de suas atribuições/atividades, a da alfabetização. Soares
(2003) pormenoriza o que se entende por letramento, alfabetizaçao e escolarização na atualidade, contudo a
transposição dos conceitos, tais como expõe a autora, para séculos anteriores é complicado. Mais um motivo para
se tomarem como sinônimas as expressões letramento e alfabetização, e às vezes instrução, diferenciando-as apenas de
escolarização, pelo motivo acima posto por Marcuschi (2001).
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História da alfabetização?! Não é bem assim que pensa a historiadora da educação Ana
Maria Araújo Freire (2001). Segundo ela, de acordo com o que os dados vêm informando a
esse respeito, seria até mais prudente se falar em história do analfabetismo no Brasil. Veja-se,
em poucas linhas, o porquê.
Sabe-se que, entre o período que se estende de 1549 a 1759, a educação no Império
Luso, por conseguinte no Brasil, esteve a cargo quase que exclusivamente da Companhia de
Jesus. O ensino oferecido pelos jesuítas aos que no Brasil habitavam, conforme Freire (2001,
p. 32-43), sofre, já no século XVII, mudanças no que toca à população a ser por ele
contemplada. Criadas as escolas jesuíticas para abrigarem, sem nenhuma distinção, os índios,
os filhos de colonos brancos e mamelucos, já no século XVII, dirigem-se, de maneira quase
que exclusiva, aos colonos brancos, filhos das elites agrárias. Sendo assim, de uma meta não
excludente quando da sua criação, as escolas sob o comando da Companhia de Jesus vão,
progressivamente, privilegiando os brancos da terra, ao que parece ricos.
Em 1759, quando da expulsão dos jesuítas do Brasil, tinham eles montado uma
estrutura educacional que comportava, àquela época:

36 missões, escolas de ler e escrever, em quase todas as povoações e aldeias onde se
espalharam 25 residências, além de dezoito estabelecimentos de ensino secundário, entre
colégios e seminários localizados na Bahia, São Vicente, Rio de Janeiro, Olinda, Espírito
Santo, São Luís, Ilhéus, Recife, Paraíba, Santos, Pará, Colônia do Sacramento, Florianópolis
(Desterro), Paranaguá, Porto Seguro, Fortaleza, Alcântara, Vigia. (Piletti e Piletti, 2002, p.
135)

Está por ser feita uma história que tenha por escopo os efeitos da educação jesuítica na
população do Brasil, no sentido de se saber quem, de fato, teriam sido os atingidos pelas
escolas de ler e escrever espalhadas ao longo do espaço territorial brasileiro. Ao serem
expulsos os jesuítas, em 1759, o Marquês de Pombal expede alvará, em junho do mesmo ano,
para que as aulas régias substituíssem, em todos os pontos das capitanias, a estrutura
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educacional montada pela Companhia de Jesus. É comum se ter como certo, em recentes
estudos sobre o tema, que a política de educação posta a cabo pelo Marquês para a colônia
teve pouco alcance entre a população do Brasil. Freire (2001, p. 46-47) informa que, no
período que se seguiu a implantação dessa política, no Brasil deixaram de existir escolas.
Mesmo quando as reformas já estavam sedimentadas, por volta de 1818, Barbosa (1999, p. 64)
mostra que era bastante reduzido o número de indivíduos contemplados, para o geral do
Brasil, pelas designadas aulas régias. Dessa maneira, era nos espaços privados que se ia
fazendo a instrução na colônia, dada a ineficácia ou inexistência do ensino público no período
pós-jesuítico.
Para além do fato de que o ensino público não atingiu de modo satisfatório a
população do Brasil que ia se fazendo cada vez mais numerosa, mostra ainda Barbosa (1999)
que houve outros aspectos, dentro da estrutura educacional, que contribuíram para a sua
inoperância mesmo para os poucos que nela conseguiram se integrar. Disso trata um dos itens
da sua tese de doutorado, intitulado A falência do ensino público no século XVIII (p. 64-76). É
através de um documento depositado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa que o
autor apresenta a decadência do ensino no Rio de Janeiro sob a ótica de indivíduos que faziam
parte ‘de dentro’ da estrutura educacional daquele lugar: os professores João Marques Pinto,
de grego, e Manoel Ignácio da Silva Alvarenga, de retórica, que, em 28 de março de 1793,
enviam à metrópole do reino uma carta em que “...relatam e analisam os motivos, para eles, da
decadência do ensino público da colônia.” (Barbosa, 1999, p. 71). São sete, segundo os
autores do documento, as razões pelas quais fracassava o ensino público ou semipúblico na
cidade do Rio de Janeiro, dentre as quais a baixa remuneração dada aos professores, tensões
entre o ensino eclesiástico e laico na cidade, a não obrigatoriedade da presença nas aulas de
alguns segmentos sociais, como os militares, além de querelas pessoais.
Esse documento histórico trazido à tona por Barbosa (1999) espelha a situação, como
já apontado, para o Rio de Janeiro, embora postule o autor, com base em outros textos, que a
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falência do ensino se estendesse também a outras partes do Brasil de então. É com o
propósito de confirmar que, na Bahia em finais de setecentos, também prevaleciam, mutatis
mutandis, as dificuldades apontadas pelos já referidos professores de grego e de retórica na
estrutura educacional as linhas que se seguem. Outro cenário, porém o mesmo tempo e a
mesma situação de decadência do ensino.

1.2.2 A falência do ensino na Bahia em finais do século XVIII

Luís dos Santos Vilhena, também professor de grego, é quem oferece um retrato, com
cores fortes, da Bahia nos finais do século XVIII. Como se sabe de sua biografia, Vilhena
ensinou a língua grega em Salvador entre o período de 1787 a 1799. Ao longo da sua estadia
na cidade, como professor, escreveu a amigos numerosas cartas em que descreveu, com
riqueza de detalhes, a vida, não só na Bahia, mas em vários outros pontos do Brasil. Tais
cartas, editadas em 1969 com o título de A Bahia no século XVIII, se constituem como fonte de
pesquisa obrigatória para quem se debruça sobre a Bahia pretérita. Divididas em três volumes,
é do primeiro que consta a Carta oitava, dirigida ao amigo Filipono,

...em que se dá uma breve noção dos estudos na cidade da Bahia, tanto antes, e no tempo
da extinção dos jesuítas, como no tempo presente; mostra-se a causa da decadência, o
número das Aulas que há na cidade e Capitania, com o ordenado dos respectivos
professôres, fazendo ver o como é quase impossível a subsistência, principalmente dos que
nada mais têm que os seus ordenados, e o mais que no breve contexto dela se verá. (p. 272)

De início, ressalta-se logo um dos motivos pelo qual a carta foi escrita: informar a
decadência das aulas na cidade e na Capitania da Bahia. Vejam-se, sob a ótica do professor de
grego, as causas da falência do ensino.
Na Bahia, à época de Vilhena, cabia à Junta da Real Fazenda acatar as ordens que
diziam respeito aos professores da Capitania. A mais significativa delas era o recebimento, das
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Câmaras, do Subsídio Literário, para que, com ele, se pagasse a todos os professores e Mestres
‘a quartéis adiantados’, uma vez que “aquela [era] a sua única subsistência, sem que jamais
possam passar a ter outra por não lhes restar tempo algum para poderem agenciar alguma
outra cousa de que vivam, e se tratem com a decência necessária” (p. 276).
A última ordem recebida pela Junta da Real Fazenda, segundo Vilhena, datou de 20 de
junho de 1793 e instituía que se mandasse, primeiramente e em nome da Sua Magestade,
pagar, de imediato, aos professores e, ao mesmo tempo, indagar “o modo por que os Mestres,
e Professores cumpriam com os seus deveres para que não sucedesse andarem alguns
distraídos, as suas Aulas ao desamparo, e Sua Magestade pagando a quem a não servia” (p.
276-77).
Se se lêem as entrelinhas dessa ordem recebida pela Junta da Real Fazenda, dois
problemas em relação ao ensino na Bahia em fins do século XVIII parecem claros. A
preocupação em se mandar, de pronto, pagar aos professores os seus ordenados revela que os
seus vencimentos, talvez, não estivessem em dias. Além disso, indagar aos professores o modo
como procediam demonstra haver, por parte da Junta da Real Fazenda, alguma desconfiança
de que alguns mestres não estivessem cumprindo à risca os seus deveres. De fato, confirma
isso Vilhena quando diz que, diante desse procedimento a ser levado a cabo, alguns
‘beneméritos’ exultaram, haja vista ter chegado a hora de se diferenciarem os bons dos maus
professores.
Se Sua Magestade parece ter tido boas intenções, na prática as suas ordens não se
cumpriram como esperado. Segundo o Professor de grego, quanto à primeira decisão, o
vencimento dos professores, resultou dela que, de fato, apenas um, dos diversos ordenados
em atraso, foi pago, “deixando-os [os professores e Mestres] passar pelas amarguras da
indigência...” (p. 277). Aliás, em quadro onde constam os seguintes títulos: distritos, nomes dos
professores, cadeiras que exercem, povoações onde residem, quanto vencem por ano, o que se lhes deve em
dinheiro e quantos meses, Vilhena expõe com clareza a situação de atraso em que se encontravam
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os ordenados dos professores em diversas comarcas da Bahia. Estão arrolados ali os nomes de
44 professores, inclusive ele próprio, que ocupavam as cadeiras de filosofia, retórica, grego,
gramática latina e ler e escrever e os seus ordenados vencidos, que variavam entre 3 a 36
meses. Para a cidade de Salvador, 12 professores, quantos aos meses em débito, estavam assim
distribuídos: 1, com 3 meses; 5, com 6 meses; 2, com 9 meses e 4, com 12 meses.
A principal fonte para o pagamento dos professores, como se sabe, provinha do que se
designou de Subsídio Literário. Na Capitania da Bahia, por lei de 3 de setembro de 1772,
segundo Querino (1946, p. 46), determinou-se um “imposto de dez réis por uma canada de
aguardente da terra, e trinta e dois réis por arrôba de carne que se retalhasse nos açougues
públicos”, para supri-lo. Vilhena, indignado, informa que, se, de fato, tais quantias fossem
angariadas, dariam para cobrir as despesas necessárias para o pagamento dos professores, uma
vez que só os alambiques vinham se multiplicando ao longo da Capitania. Contudo:

...a maior parte dos donos manifestam menos canadas do que pipas destilam nos seus
alambiques, e pelo que pertence às carnes, não se manifesta a quarta parte dos bois que se
matam vindo por isso a cobrar-se muito diminuta a coleta, e esta é a razão por que o seu
cofre se acha em alcance e os filhos da Fôlha padecem, além de outras razões mais
particulares que te não interessas saber, nem eu manifestá-las. (p. 287)

A sonegação, na terra em que a “lei que de ordinário se observa é a vontade do que
mais pode” (p. 280), comprometia sobremaneira o Subsídio Literário e, por conseguinte, fazia
padecer os professores. Padeciam ainda os filhos da Fôlha com o descompasso que existia entre
o custo de vida e o valor dos ordenados:

...tudo está hoje pelo quádrupulo, e com boas esperanças de passar muito avante, segundo
o govêrno político, e econômico que se pratica, sendo absolutamente impossível o poder
passar com o seu simples ordenado um professor que gasta o dia inteiro na Cadeira sem
que tenha nem possa ter um só real de emolumentos, nem proprinas e muito
principalmente satisfazendo-se-lhe os quartéis do seu ordenado tão fora do tempo em que
Sua Alteza Real lhos manda pagar. (p. 284)
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Aliás, cumpre notar um outro aspecto registrado por Vilhena quanto ao despreparo
dos professores. Segundo ele, na enxurrada dos que na Ámerica desembarcaram com o nome
de mestre mereciam, em verdade, o título de discípulos. Por conta disso, conveniente seria que
retornassem aos seus lugares de origem para servir a seus amos. Na Capitania da Bahia, sob o
olhar do Professor de grego, não foi diferente. Reconhece que havia bons literatos, contudo
eram muito poucos, prevaleciam os maus, que recebiam, como os bons, alguma insenção e
privilégio dados por Sua Magestade, constituíam, por isso, a corporação de enteados.
No que toca aos principais interessados no ensino, a sociedade da Bahia de então, os
olhos que se voltavam para os professores não eram dos melhores. É ainda Vilhena quem
oferece um retrato em que se revelam a tensão entre sociedade e professores e o descaso com
que eram tratados os principais agentes da escolarização. Segundo ele, “indizível é a aversão
que nesta cidade há à corporação dos Professôres, gente de nenhuma entidade na Bahia,
membros da sociedade para quem se olha com a maior indiferença, e disciplicência suma.” (p.
278).
Duas causas, consoante o Professor de grego, são as principais responsáveis por isso.
A primeira delas diz respeito ao comportamento dos estudantes, em sua maioria rebeldes e
malcriados, sem nenhum respeito à figura do professor, a ponto de adentrarem as aulas pelas
janelas. Não prezavam esses estudantes também pela pontualidade. Vilhena registra os
constantes atrasos das aulas, atribuídos a pais e tutores que não levavam os pupilos às escolas
pessoalmente, por isso os alunos vadiavam e faltavam quando queriam. A segunda versa sobre
o abusivo hábito de se recrutarem estudantes. Os soldados invadiam as escolas, arrancavam os
alunos e, ainda por cima, diziam impropérios aos professores. Os alunos, buscando fugir de
uma carreira militar, esvaziavam as salas de aulas. Veja-se o que diz Vilhena (1969, p. 279):

...como é pois de acreditar que sendo tal a despesa que a Real Fazenda tem com as cadeiras,
queira o senhor delas e a da Fazenda que as duas Cadeiras Régias de Filosofia e Língua
Grega sejam ùnicamente freqüentadas por cinco estudantes que saem de uma e vão entrar
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na outra; que a de Retórica traga ùnicamente quatro tendo desertado dois com receio de
serem nela presos; que pela mesma razão uma de Gramática Latina em que andavam 35
estudantes ficasse dezoito, que ficasse com dez uma em que havia trinta, que a terceira
ficasse com seis, e a quarta com um único de forma que são quarenta, e três, todos os
estudantes que freqüentam estas Aulas e isto muito interpoladamente, porque logo que há
notícia de fazer recrutas só ficam nelas os meninos, que não passam de dez, ou onze anos
de idade.

Diante do panorama descrito, a experiência de Vilhena (1969, p. 281) lhe mostrou,
todos os dias, que, na cidade de Salvador, “o ser professor, e não ser nada, é tudo o mesmo”.
Pensa-se ter demonstrado, através do depoimento contudente do Professor de grego,
que, a exemplo do que ocorreu para a cidade do Rio de Janeiro, também na Bahia, estava o
ensino problemático em finais de setecentos. Atrasos nos vencimentos, defasagem dos
ordenados em relação ao custo de vida na cidade, professores despreparados, descaso para
com as aulas ministradas, baixa freqüência de alunos às aulas fizeram, dentre outras razões,
com que o ensino baiano estivesse também ele em decadência.

1.2.3 Letramento na Bahia oitocentista

Nizza da Silva (1978, p. 131-141), em A primeira gazeta da Bahia: Idade D’ouro do Brasil,
afirma que, ao adentrar o século XIX, houve na Bahia uma melhoria, tanto quantitativa quanto
qualitativa, no ensino. Através de anúncios publicados na Gazeta Idade D’ouro no Brasil, que
circulou na Bahia entre os anos de 1811 e 1823, mostra que aumentou substancialmente o
número de aulas régias na cidade de Salvador e na Capitania da Bahia em geral. É também
nesse século que, segundo a autora, começaram a proliferar as aulas particulares, eram,
inclusive, gratuitas para aqueles que não podiam pagá-las.
Se parece não haver dúvidas quanto ao aumento do número de aulas que, na cidade de
Salvador e na Capitana da Bahia em geral, passaram a ser oferecidas, há algum indício de que,
qualitativamente, a afirmação de Nizza da Silva (1978) não pode ser generalizada.
42

Pertence ao Setor de Filologia Românica da Universidade Federal da Bahia um acervo
documental intitulado Coleção Instrução Pública da Bahia. Escritos ao longo do século XIX, os
documentos que o compõem são, em sua maioria, petições e declarações (de protecionismo,
injustiças, salários, desvio de funções etc) que revelam o dia-a-dia da instrução pública na
Bahia oitocentista. Ao sintetizar o conteúdo desses textos, veja-se o que verificou Almeida
(1998, p. 90):

...um número elevado de documentos que tratam de jubilamentos de professores da
Instrução Pública, o que caracterizaria também uma grande redução no quadro de
professores. Paradoxalmente, encontram-se nestes documentos muitos pedidos para a
convocação de professores substitutos. Sem recursos, contrata-se mão-de-obra temporária,
sem vínculos empregatícios. Observaram-se também muitos pedidos de aumento salarial.
Seriam esses pedidos sinais de insatisfação, indignação por parte dos lentes baianos.

Parece, então, que a melhoria qualitativa flagrada nos anúncios públicos da Gazeta por
Nizza da Silva (1978) não encontra correspondência naquilo que expõem os documentos
analisados por Almeida (1998). Esse desencontro se deve, certamente, à natureza das fontes
estudadas por uma e outra. Vêem-se nos conteúdos dos documentos do século XIX réplicas
de alguns dos problemas de que já se queixava Vilhena (1969) no fim do XVIII.
De fato, conforme já se disse, houve maior número de aulas oferecidas na Bahia ao
longo do século XIX. Contava a Capitania, à época de Vilhena, com 18 aulas régias de ler e
escrever, 19 de gramática latina, 1 de grego, 1 de retórica e 2 de filosofia; as quatros últimas,
aliás, só existiam em Salvador. Portanto, somavam 41 as aulas de Humanidades. No ano de
1812, na Capitania, só as aulas de ler e escrever, ou seja, as de Primeiras Letras, aumentaram de
15 para 20 e, na cidade de Salvador, de 3 para 7.
De qualquer sorte, mesmo se demonstrando que o ensino não atingia com eficiência
os que nele se integraram, o fato é que a alfabetização por meios formais no Brasil sempre
esteve ao acesso de pequena parcela da população. O país, na sua história pregressa, sempre
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foi pobre em escolas e, como diz Matta (1999, p. 85), em programas de ensino planejado. As
pouquíssimas aulas e escolas existentes se dirigiam aos filhos dos senhores de terra ou da alta
burocracia e objetivavam, com freqüência, apenas o ensino elementar da escrita e da leitura.
Disso dá mostra Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992), ao se referir ao colégio dirigido
pelo Padre José Xavier, do século XVIII para o XIX, e ao letramento no âmbito da sua
família:

Esse colégio terminou com a morte do Padre, depois de prestar imensos serviços à
população do recôncavo, difundindo ali a instrução naquele tempo ainda tão escassa.
Limitava-se esta a um pequeno número de filhos de proprietários que podiam mantê-los na
Capital, e, destes mesmos, alguns não se resolviam a entregar seus filhos a mãos estranhas,
com receio de que não fossem bem tratados, e só os mais adiantados intelectualmente se
abalançavam a um tal sacrifício. (v. 1, p. 38)
Aos dez anos foi que Pedro Caetano [avô de Anna Ribeiro Bittencourt] determinou dar aos
sobrinhos um mestre de primeiras letras, a quem foi recomendado não tocasse no menino.
Imagino quanto isso não custou àquele mestre, costumado, como era então usual, a fazer
entrar o alfabeto à força de palmatoadas na cabeça das pobres crianças! Dotado de
entendimento claro e memória fácil, o menino em pouco tempo aprendeu a ler, escrever e
contar – as quatro espécies de conta –, o quanto era necessário a um moço rico que não
precisava viver do que aprendera. Tal era a teoria em voga entre os proprietários rurais (v.
1, p. 24-25)
Completara eu [a escritora Anna Ribeiro Bittencourt] sete anos em 31 de janeiro, idade em
que as crianças daquela época começavam a aprender alguma coisa. Os proprietários ou
mesmo os lavradores que tinham certa abastança contratavam mestres de primeiras letras
para os seus filhos. (v. 2, p. 27)
Havia meu tio contratado o Padre Lourenço Boaventura para ensinar português aos filhos
pequenos e latim e francês aos maiores. O padre viera logo para celebrar as missas de
Natal, abrindo em seguida as aulas. (v. 2, p. 38)

Os três últimos depoimentos da escritora é adendo a mais para o que já constatara
Barbosa (1999, p. 59) e Mattoso (1992, p. 200): o importante papel da família na educação
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brasileira. Ou seja, diante do reduzido número de escolas, muitos dos componentes da elite
colonial e pós-colonial letravam-se no âmbito familiar.
Os números aproximativos que se têm a respeito da alfabetização no Brasil apontam
para o fato de que, em fins do século XVIII, estava em torno de 0.5% a 1.0% o número de
letrados no país (Houaiss, 1992[1984], p. 141). O professor de grego Luís dos Santos Vilhena
(1968, p. 189) não deixou escapar, preconceituoso que foi, na sua Carta V, a situação na Bahia
em fins de setecentos: “...são uns mulatos ou negros tão estúpidos, que eu não conheci ainda
um que soubesse ler, ou escrever o seu nome, e se algum branco exercita a arte, nada difere
daqueles quanto à instrução”. Fausto (1994, p. 237), com base no primeiro censo oficial feito
para o Brasil, em 1872, relata o seguinte panorama:

Entre os escravos, o índice de analfabetos atingia 99.9% e entre a população livre,
aproximadamente, 80%, subindo para mais de 86% quando consideramos as mulheres...
Apurou-se ainda que somente 16.8% da população entre seis e quinze anos freqüentavam
escolas. Havia apenas 12 mil alunos matriculados em colégios secundários. Entretanto,
calcula-se que chegavam a 8.000 o número de pessoas com educação superior no país. Um
abismo separava, pois, a elite letrada da grande massa de analfabetos e gente de educação
rudimentar.

No que toca à Bahia, segundo Mattoso (1992, p. 200), as instituições religiosas
monopolizavam quase que exclusivamente, até a Independência, a instrução, sobretudo no
nível secundário. Só a partir do primeiro Império, surgiram, timidamente, cátedras –
gramática, latim, grego e francês – desvinculadas do comando eclesiástico. No ano de 1834, no
Segundo Império portanto, um ato adicional autorizou as assembléias legislativas das
províncias a elaborarem leis referentes ao ensino primário e secundário, contudo, só em 22 de
abril de 1862, se definiu a estrutura escolar. Na Bahia, foram criadas duas escolas normais:
uma para moços e outra para moças.
Apesar dessa tentativa de laicizar o ensino, só conseguiam vagas nessas novas escolas
os filhos da classe abastada que tinham nos seus horizontes o ingresso no curso superior de
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Direito. Sendo assim, a entrada nas escolas públicas ou particulares que começaram a surgir na
Bahia oitocentista continuava seletiva.
No trabalho anteriormente mencionado, intitulado Bahia século XIX: uma província do
Império, de 1992, a exemplo de Fausto (1994), a historiadora Kátia Mattoso se baseia também
no censo oficial de 1872 para apresentar em que nível estava a alfabetização na Salvador do
período em questão. Contrariamente ao que Fausto (1994) informa para o geral do Brasil, a
situação flagrada por Mattoso (1992) para a cidade na segunda metade do século XIX não
parece demonstrar que houvesse um abismo tão profundo entre letrados e iletrados.
A cidade de Salvador, na primeira metade do século XIX, dividia-se em 10 paróquias
ou freguesias. Seguem os seus nomes pela ordem em que foram criadas: Sé ou São Salvador,
Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Santo Antônio além do
Carmo, São Pedro Velho, Santana do Sacramento, Santíssimo Sacramento da Rua do Paço,
Nossa Senhora de Brotas, Santíssimo Sacramento do Pilar e Nossa Senhora da Penha. Na
segunda metade de oitocentos, mais uma é criada, a de Mares, passando Salvador, então, a ser
composta de 11 paróquias. A designação de paróquia ou freguesia pauta-se, principalmente,
em um modelo eclesiástico de organização e só pode ser entendida, segundo Andrade (1998,
p. 59), no quadro complexo da administração portuguesa da época:

O fato de estar a Igreja em Portugal unida ao Estado pelo sistema do padroado, sob o qual
a instituição religiosa era considerada entre as instituições políticas da nação, permitia que a
Coroa tivesse grande ingerência nos assuntos eclesiásticos, inclusive nomeando e
remunerando os clérigos. Por outro lado, o mesmo permitia que as diversas categorias da
administração eclesiástica – capela, paróquia ou freguesia, bispado – fossem também
utilizadas pelo governo monárquico para fins da própria administração pública.

Não foi à-toa, pois, que, em cada paróquia que se ia criando, uma igreja circunscrita
em seu centro era elemento fundamental à sua legitimação. Essa ligação entre paróquia, noção
territorial, e igreja, na cidade de Salvador, pode ser vista nos templos católicos que deram seus
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nomes às freguesias. Assumia também paróquia ou freguesia um sentido político-administrativo,
uma vez que era reconhecida como um dos limites do município. Em Salvador, as 11
paróquias assumiram características próprias, a depender da sua localização geográfica, da
atividade econômica exercida pela maioria dos habitantes e da classe social a que pertenciam
os seus moradores (Nascimento, 1986, p. 28-38).
Os dados do censo de 1872 apresentam a vantagem de distribuírem os números de
alfabetizados por paróquia, o que possibilita desenhar um perfil quanto a esse aspecto em cada
uma delas. Na tabela que se segue, apresentam-se os números referentes ao conjunto da
população da cidade, distinguindo-se os homens das mulheres:

Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872
PARÓQUIAS

HOMENS

MULHERES

SIM

NÃO

TOTAL

SIM

NÃO

TOTAL

Sé

2.629

3.245

5.874

2.922

4.217

7.139

São Pedro

1.921

4.068

5.989

642

5.766

6.408

Santana

3.427

6.020

9.447

2.820

5.227

8.047

Conceição da Praia

2.630

700

3.330

651

359

1.010

Vitória

2.041

3.452

5.463

1.843

2.092

3.935

Paço

525

1.077

1.602

137

1.459

1.596

Pilar

1.627

2.241

3.868

722

2.847

3.569

Santo Antônio além do Carmo

2.529

4.728

7.257

2.119

6.127

8.246

Brotas

3.090

400

3.490

806

200

1.006

Mares

500

1.328

1.828

224

1.526

1.750

Penha

842

1.499

2.341

604

1.808

2.412

21.761

28.758

50.519

13.490

31.628

45.118

TOTAL
Tabela 06: Mattoso (1992, p. 201)

Reestruturou-se essa tabela fornecida por Mattoso (1992) de modo a tornar explícitos
os percentuais de alfabetizados sobre o total de habitantes de cada paróquia:
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Homens e mulheres alfabetizados na cidade de Salvador, 1872
PARÓQUIAS

HOMENS

MULHERES

TOTAL

ALFAB.

%

TOTAL

ALFAB.

%

Sé

5.874

2.629

44.8%

7.139

2.922

40.9%

São Pedro

5.989

1.921

32.1%

6.408

642

10.0%

Santana

9.447

3.427

36.3%

8.047

2.820

35.0%

Conceição da Praia

3.330

2.630

80.0%

1.010

651

64.5%

Vitória

5.463

2.041

37.2%

3.935

1.843

46.8%

Paço

1.602

525

32.8%

1.596

137

8.8%

Pilar

3.868

1.627

42.1%

3.569

722

20.2%

Santo Antônio além do Carmo

7.257

2.529

34.8%

8.246

2.119

25.7%

Brotas

3.490

3.090

88.5%

1.006

806

80.1%

Mares

1.828

500

27.4%

1.750

224

12.8%

Penha

2.341

842

36.0%

2.412

604

25.0%

TOTAL

50.519

21.761

43.1%

45.118

13.490

29.9%

Tabela 07: Adaptada de Mattoso (1992, p. 201)

De acordo com esses dados do censo de 1872, a média de alfabetização entre os
homens se situava em torno de 43.1%, ao passo que, para as mulheres, a média se mantinha
em 29.9%. Esses números refletem a tendência geral de, naquela altura, os homens terem mais
possibilidades de se letrarem do que as mulheres4. Contudo, é na observação dos percentuais
em cada paróquia que emergem aspectos interessantes que os índices totais escondem.
Em primeiro lugar, há de se notar as disparidades entre as paróquias quando
comparadas entre si. Dentro da população masculina, as paróquias de Brotas e da Conceição
da Praia supreendem pelos altíssimos índices de alfabetização (88.5% e 80.0%,
respectivamente). Sendo assim, estariam essas localidades em um extremo, ao passo que, no
outro, se localiza a paróquia de Mares (27.4%). Se a média de alfabetização entre os homens,
no conjunto da população recenseada, era de 43.1%, três paróquias estavam acima dessa
média – Brotas (88.5%), Conceição da Praia (80.0%) e Sé (44.8%); sete dela se aproximavam –
Pilar (42.1%), Vitória (37.2%), Santana (36.3%), Penha (36.0%), Santo Antônio além do
Carmo (34.8%), Paço (32.8%) e São Pedro (32.1%); apenas uma paróquia possuía média na
4

Para uma discussão mais detalhada do assunto, remete-se a Lobo (2001a, v. 2, p. 157-169).
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casa dos 20% – Mares. Desconsiderando-se os extremos citados acima, percebe-se que, na
maioria das paróquias, os índices de alfabetização entre a população masculina não destoavam
muito da média geral.
Quanto às mulheres, as paróquias de Brotas e Paço constituem os extremos em um
continuum sobre as taxas de alfabetização (80.1% e 8.8%, respectivamente). Em relação à média
geral, 29.9%, cinco paróquias ultrapassavam-lhe: Brotas (80.1%), Conceição da Praia (64.5%),
Vitória (46.8%), Sé (40.9%) e Santana (35.0%); três estavam perto dessa média: Santo Antônio
além do Carmo (25.7%), Penha (25.0%) e Pilar (20.2%); apenas três apresentaram índices
abaixo da metade da média geral: Mares (12.8%), São Pedro (10.0%) e Paço (8.8%).
Quando se comparam os números entre a população masculina e feminina, prevalece a
tendência de os homens apresentarem maiores índices de alfabetização em relação às
mulheres; em algumas paróquias, há um relativo equilíbrio, como, por exemplo, em Brotas
(88.5% e 80.1%) e Sé (44.8% e 40.9%). As maiores discrepâncias são encontradas nas
paróquias de São Pedro (32.1% e 10.0%), Paço (32.8% e 8.8%), Pilar (42.1% e 20.2%) e Mares
(27.4% e 12.8%). Em apenas uma paróquia, Vitória, as mulheres se apresentam mais
alfabetizadas do que os homens (37.2% e 46.8%).
O que mais supreende nesses dados, segundo Mattoso (1992, p. 201), quando se
comparam os índices de alfabetização com a população geral de Salvador à época, é que eles
sugerem que 37% dos habitantes da cidade eram alfabetizados, o que, ainda consoante a
historiadora, parece bastante alto para o período. Dessa maneira, postula apropriadamente
Mattoso (1992) que, talvez, fossem assim considerados os que apenas assinavam o próprio
nome. De qualquer sorte, as tabelas anteriores mostram os números de alfabetizados para o
conjunto da população soteropolitana. Em outra, Mattoso (1992) apresenta dados das várias
paróquias, baseando-se também no censo de 1872, cruzando a cor da população livre e o
percentual dos que sabiam pelo menos escrever o nome:
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Taxas de alfabetização e cor da pele da população livre, 1872
PARÓQUIAS

HOMENS

MULHERES

BRANC

NÃO-BR

ALFAB

BRANC

NÃO-BR

ALFAB

Sé

36.3

63.7

44.8

34.7

65.3

40.9

São Pedro

35.6

64.4

32.0

24.8

75.2

10.0

Santana

40.5

59.5

36.3

37.1

62.9

35.0

Conceição da Praia

61.7

38.3

79.0

41.0

59.0

64.4

Vitória

35.6

64.4

37.1

28.9

71.1

46.8

Paço

23.4

76.6

33.0

10.9

89.1

8.6

Pilar

41.5

58.5

42.0

38.3

61.7

20.2

Santo Antônio além do Carmo

31.0

69.0

34.8

27.2

72.8

25.7

Brotas

54.8

45.2

88.5

37.6

62.4

80.1

Mares

36.1

63.9

27.3

36.,3

63.7

12.8

Penha

33.6

66.4

36.0

26.8

73.2

25.0

Tabela 08: Mattoso (1992, p. 202)

Essa tabela mostra que, entre a população livre, predominavam, em quase todas as
paróquias, tanto entre homens como entre mulheres, os não-brancos, exceções feitas, quanto à
população masculina, às paróquias da Conceição da Praia e Brotas. No que toca às mulheres,
em todas as paróquias o contingente não-branco se fazia em maior número. Entretanto, de
maneira geral, os dados demonstram que havia maior número de alfabetizados nas paróquias
em que predominavam os brancos, a exemplo de Brotas e Conceição da Praia. De fato,
Nascimento (1986, p. 96-102) confirma que, embora os africanos e afro-descendentes,
escravos ou não, estivessem presentes em toda a Salvador em tempos passados, havia
paróquias mais negras que outras. É nessas últimas que a alfabetização se fazia presente em
maiores proporções.
Quando se cotejam os índices de alfabetizados com a composição de brancos nas
paróquias, é que indícios interessantes surgem. Segue-se uma breve análise desses indícios.
Observando-se os números atinentes à população masculina, em algumas paróquias os
índices de alfabetizados se encontram abaixo dos índices da população branca, como é o caso
das seguintes: São Pedro (32.0% e 35.6%), Santana (36.3% e 40.5%) e Mares (27.3% e 36.1%).
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Nas demais, o número de alfabetizados ultrapassa os índices desse contingente, o que significa
dizer, segundo o censo, que a prática da escrita, pelo menos para assinar o nome, se espraiava
também entre os homens não-brancos. Essa situação varia de acordo com cada paróquia, a de
Brotas, mais uma vez, supreenderá, porque os alfabetizados atingem o percentual de 88.5%
quando a sua população masculina branca se situava à volta de 54%.
Entre as mulheres, a situação volta a se repetir: nas paróquias de São Pedro, Santana,
Paço, Pilar, Santo Antônio além do Carmo, Mares e Penha, o número de alfabetizadas se
encontra aquém dos índices dos percentuais das mulheres não-brancas. Nas demais, parece
que se alfabetizar se estendia também às mulheres de cor.
Disso, conclui-se sobre o fator alfabetização na Bahia do século XIX: entre a
população livre, os não-brancos (africanos, crioulos, pardos...) também estão inclusos entre os
alfabetizados e, entre eles, os homens levavam vantagens sobre as mulheres.

1.2.4 Alfabetização de escravos

Há de se observar que o censo analisado foi feito ainda em tempos de escravidão e diz
respeito somente à população livre. Ficaram de fora, portanto, os escravos. Esses, como se
sabe, não podiam freqüentar instituições de ensino até 1888, data da abolição da escravidão.
Segundo Mattoso (2001[1982], p. 113):

A educação escolar do escravo é totalmente proibida no Brasil e os próprios forros não
têm o direito de frequentar aulas. Esta proibição será mantida durante toda a época da
escravidão, mesmo durante a segunda metade do século XIX, em plena desagregação do
sistema servil. Senhores e curas que resolvem ensinar a leitura e a escrita a escravos agridem
as regras estabelecidas e são poucos. Eis porque o escravo brasileiro é um desconhecido,
sem arquivos escritos.
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Os poucos estudos que se têm a respeito revelam o que seria esperado: dominava o
analfabetismo entre a população escrava do Brasil.
Venâncio (2001) busca chegar, para o século XVIII e tendo como fonte de pesquisa as
assinaturas constantes dos livros de matrícula da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
Pretos, a números aproximativos sobre os índices de alfabetização para a população da
cidade mineira de Mariana em dois intervalos temporais: de 1752 a 1755 e de 1784 a 17945.
Para o que interessa aqui, selecionou-se a parte do seu estudo que trata dessa questão entre os
negros. Veja-se o que dizem os números:

Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1752 - 1755
CONDIÇÃO

NO. DE ALFABETIZADOS

NÚMERO

% DE ALFABET. OU

SOCIAL

OU SEMI-ALFABETIZADOS

TOTAL

SEMI-ALFABETIZADOS

Escravos

0

111

0.0

Escravas

0

34

0.0

Forros

3

41

7.3

Forras

1

80

1.2

TOTAL

4

226

1.5

Tabela 09: Venâncio (2001, p. 397)

Os números dizem por si sós. O analfabetismo não conhecia distinção de sexo entre
os escravos: nenhum, fosse homem ou mulher, era alfabetizado ou semi-alfabetizado no
período de 1752 a 1755 na cidade de Mariana. Contudo, há uma luz no fim do túnel e os forros
são quem carrega a tocha. Não é, porém, muito forte a luz; de qualquer sorte, os dados de
Venâncio (2001) revelam que as escassas chances de alfabetização entre os negros estariam
mais acessíveis aos forros e, mesmo assim, aos homens.
O mesmo cenário, mas outro tempo: de 1784 a 1794. Observem-se os números
fornecidos pelo historiador:
5

Alerta-se para o pioneirismo do trabalho do autor, que se valeu, para um desenho dos índices de alfabetização
em Mariana, da contagem e análise de assinaturas. Desse método, que vem da história quantitativa e é bastante
difundido na Europa, pouco se utiliza no Brasil. Sobre o método, veja-se Langeli (1996); sobre o seu uso em
trabalhos a respeito da história da alfabetização, vejam-se Langeli e Toscani (1991) e Marquilhas (2000), entre
muítissimos outros.
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Escravos e forros alfabetizados em Mariana/MG, 1784-1794
CONDIÇÃO

NO. DE ALFABETIZADOS

NÚMERO

% DE ALFABET. OU

SOCIAL

OU SEMI-ALFABETIZADOS

TOTAL

SEMI-ALFABETIZADOS

Escravos

0

100

0.0

Escravas

0

36

0.0

Forros

1

7

14.2

Forras

0

5

0.0

TOTAL

1

148

0.6

Tabela 10: Venâncio (2001, p. 398)

Diante desse quadro, o tempo não foi o melhor remédio, permanece a mesma situação
de antes: escravos analfabetos e a luz, agora, quase apagada.
Na Bahia, para legitimar que escravos não ingressassem nas escolas, o governo da
província, ao longo do século XIX, cria uma série de leis expressando esse intento (Cf.
Legislação da Província da Bahia sobre o negro: 1835-1888, 1996), como os regulamentos de 22 de
abril de 1862 e de 27 de setembro de 1873 em que constam, respectivamente, os seguintes
trechos:

O presente Regulamento estabeleceu normas a serem aplicadas ao ensino na Província. Na
parte concernente à instrução primária e intermediária (Título II), tratando das escolas
(Cap. II), proibiu, em seu art. 46, § 3º., o ingresso de escravos nas escolas primárias (p.
220).
O vice-presidente da provincia, usando da autorisação que lhe é conferida pelo § 5º do art.
3 da Lei n. 1.335 de 30 de Junho ultimo, resolve reformar a instrucção publica da provincia
e a respectiva repartição, expedindo o seguinte Regulamento.
...
O § 3º. do art. 83, incluído no Cap. II do Título III sobre a instrução pública primária,
incluiu os escravos entre os que não seriam admitidos à matrícula, nem poderiam
freqüentar as escolas primárias (p. 222)

Em 5 de janeiro de 1881, 7 anos antes da abolição da escravatura, o não ingresso de
escravos às escolas ainda estava nos horizontes das leis do governo provincial, conforme se
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pode depreender de um regulamento desta data, retirado da mesma fonte anteriormente
citada:

O art. 10, incluído no Cap. II (Da matrícula escolar e das penas disciplinares) do Título I
(Do ensino público primário), determinou que a matrícula do aluno seria feita pelo
professor mediante a guia do pai, tutor ou protetor, em que se declararia, além da
naturalidade e filiação, sua condição de não escravo, ter de cinco a quinze anos de idade,
estar vacinado e não sofrer de doença contagiosa. (p. 231-232).

Diante disso, não causa espanto o fato de que, entre a população escrava, o índice de
analfabetismo chegasse aos 99.9%, em 1872 (Fausto, 1994, p. 273).
É interessante notar, porém, que, por esse mesmo censo, os escravos na Bahia estavam
à volta de 176.824. Desses, 62 sabiam ler e escrever (Mattoso, 2002, p. 200-201). Dos homens
que ainda se mantinham no cativeiro, 98.094 indivíduos, 47 foram declarados como
alfabetizados. Só três, contudo, viviam na cidade de Salvador (na Paróquia do Pilar), os demais
estavam assim localizados: 4 em Camamu, 2 em Caravelas, 1 em Viçosa, 2 em Entre Rios, 1
em Purificação, 1 em Itapicuru, 1 em Pombal, 1 em Santa Isabel do Paraguaçu, 3 em Caetilé, 2
em Monte Alto, 1 em Rio de Éguas, 1 em Xique-Xique, 1 no distrito de Cachoeira, 3 no de
Santo Amaro, 7 no de Tapera e 13 no de Nazaré. Entre as mulheres escravas, recenseadas em
torno de 78.730, 15 eram alfabetizadas: 1 em Itapecuru, 2 em Xique-Xique e 12 no distrito de
Nazaré. É nesse último local, como se pode observar, que se concentrava o maior número de
escravos letrados: treze homens e doze mulheres. Seriam escravos de um mesmo dono? Isso o
censo não informa, mas Mattoso (2002, p. 201) assevera que o aprendizado da leitura e da
escrita, pelo menos para esses 25 privilegiados, se fez na casa do senhor
Andrade (1988, p. 146) observa em sua pesquisa sobre 6.974 escravos urbanos da
cidade de Salvador, entre o período de 1811 e 1860, que apenas oito obtiveram, ao lado dos
seus nomes, a observação de que sabiam escrever, ler e contar, portanto menos de 1% da
população escrava estudada pela historiadora. A mesma situação será observada por Costa
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(1997), também para o século XIX, em São Paulo. Segundo ela, que trabalhou com diversas
fontes referentes a escravos, era um ou outro que sabia ler. Aliás, quando isso acontecia, os
jornais que notificavam fugas de escravos ressaltavam essa ‘qualidade’. Vale a pena ler dois
desses anúncios transcritos por Costa (1997, p. 191):

Fugiu ontem da casa do Sr. Savério Rodrigues Jordão, um escravo de nação de nome
Augusto, cinqüenta anos de idade, alto, testa larga e bem barbeado. Sabe ler e escrever e é
bem falante. É ótimo cozinheiro de forno e fogão. Quem o apreender e o levar a seu
senhor será gratificado. (Diário de São Paulo de 12 de agosto de 1870).
Gratifica-se com 100$000 a quem entregar a Estanislau de C. P. o escravo Inácio de 30
anos de idade, mais ou menos, bem preto, barbado, boa dentadura, rosto comprido, nariz
afilado, altura regular, ladino, olhos avermelhados, gosta de tocar viola, sabe ler, é natural
da Província da Bahia. (A Província de São Paulo de 15 de julho de 1879).

Ressaltar, ao lado dos nomes e características físicas dos escravos, o fato de que sabiam
ler ou escrever, ou, ainda, as duas habilidades parece mostrar que, para a própria sociedade de
então, havia, de certa forma, a consciência de que isso era raro, ou seja, diante do mar de
analfabetismo em que estavam mergulhados os escravos, quando ocorriam casos excepcionais
de algum que sabia ler e escrever, isso o individualizava perante seus pares e servia-lhe, por
conseguinte, como marca identificadora.
Se há indícios de que escravos se alfabetizassem – poucos, que se registre – e, como já
se viu, provavelmente não foi pelos meios formais, quais teriam sido os caminhos percorridos
por essa parcela da população que, de alguma maneira, conseguiu alguma habilidade na escrita
e na leitura? Seguem algumas hipóteses.
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1.2.5 Alfabetização de escravos: possíveis caminhos

1.2.5.1 Caminho 1

Um provável caminho foi apontado pela historiadora Kátia Mattoso (1992) quando diz
que a aprendizagem da leitura e da escrita, por parte de escravos, tenha, talvez, se efetuado na
casa do senhor. Portanto, para uma reconstrução do caminho percorrido por escravos para
alfabetizarem-se, tem que ser levada em consideração a relação entre eles e as famílias dos
senhores. É 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. Desse modo, dos grupos de
escravos mencionados – os domésticos, os urbanos e os rurais – , eram os primeiros, talvez, os
mais prováveis a estabelecer relações, além de trabalhistas, com a família do senhor. Mesmo os
que se denominam como escravos domésticos não podem ser considerados como um todo
homogêneo. Guarde-se que, mesmo se situando dentro do labor doméstico, havia cargos, por
assim dizer, mais nobres que outros. Isso, ao que parece, se refletia nas relações entre senhores
e escravos. Explicando melhor: dentro do mesmo espaço de convívio, um carregador de
dejetos não tinha o mesmo ‘prestígio’ que uma mucama ou um escravo tido como ‘braço
direito’ de um senhor. Portanto, não será desarrazoado considerar que alguns postos
possibilitariam um contato mais afetivo com a família senhorial e, conseqüentemente, a seus
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ocupantes fossem, por causa disso, facultada a oportunidade de alfabetização, mesmo que
rudimentar.
Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 1, p. 33) conta que, em sua casa, aliado ao
trabalho desempenhado pelas escravas, sua mãe contava-lhes histórias para motivá-las no
labor: “Minha mãe falava-lhes benevolamente, muitas vezes contando-lhes histórias, quase
sempre tiradas da Bíblia, em que era muito versada.”
De sua parte, esse ato despertava nas escravas a vontade de ouvi-las freqüentemente:

...chamando eu, em certa ocasião, uma ex-escrava, há muito alforriada, para auxiliar as
criadas de casa em um trabalho a que eu assistia, disse-me ela:
- Porque vossemincê não conta uma história, como fazia Iaiá quando cosiam ao pé dela?
Assim a gente não tinha sono nem preguiça de costurar.
- E você lembra-se dessas histórias? Perguntei-lhe.
- Ora se me lembro! Era a história de José de Egito, de Jó e outras, todas muito bonitas.
E, fazendo-lhe algumas perguntas, vi não só que as guardava de memória, porém que as
havia bem compreendido. (Bittencourt, 1992, v. 2, p. 33-34)

Despertado o desejo pela leitura, teria este se estendido para o escrever e ler por conta
própria? E se assim o fosse, a ‘bondosa’ mãe da escritora, tão afeiçoada a seus escravos e, em
conseqüencia, muito repreendida por isso, respaldaria esses anseios? Nas suas memórias, Anna
Ribeiro de Goes Bittencourt (1992) não deixa pistas sobre o assunto. De qualquer modo, ela
narra um episódio em que fica claro o peso da afeição para escravos que se alfabetizaram na
Bahia do século XIX:

Como eu apresentasse sensível melhora na vista, escreveu minha mãe um alfabeto com
letras grandes e bem vivas para ensinar. Uma mulatinha de minha idade, destinada a ser
minha ama de quarto, foi minha companheira de estudo por julgarem que assim eu não me
aborreceria. Lembro-me dela com saudades; chamava-se Felicidade e morreu aos dez anos.
Muito afeiçoada a mim, era, apesar da raça africana, que tinha já muito longe, mais branca
do que eu e até loura. Um dos luxos das moças ricas daquele tempo era ter uma criada de
quarto de cor branca. (v. 2, p. 69-70)
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Se se considerar que a população brasileira, em sua grande maioria, estava, naquela
altura dos acontecimentos narrados pela escritora – 1853, uma vez que nascera em 1843 e a
passagem em questão acontecera quando contava com 10 anos – mergulhada no
analfabetismo, ser alfabetizada, sem dúvidas, é que foi um luxo para Felicidade. Não contou só
a afeição que tinha pela escrava, mas também o distanciamento dos traços que pudessem
lembrar a sua origem africana.
A estima que os escravos devotavam poderia ainda ser um elemento para satisfazer as
expectativas que construiam em relação aos seus senhores, configurando-se, segundo Oliveira
(1992, p. 256), em uma espécie de pacto velado em que ambos tiravam proveito. Ao senhor, a
obediência e os bons serviços dos seus subordinados; aos escravos, a alforria, a qualificação
profissional ou, ainda, o reconhecimento no ‘mundo dos brancos’. Entretanto, ainda segundo
a historiadora, algumas expectativas experimentadas pelos escravos, inclusive aquela em torno
da alfabetização, acrescenta-se, não foram correspondidas e, quando puderam, externaram eles
os seus ressentimentos. A análise de Oliveira (1992) encontra eco no caso do pardo José
Teixeira que, em 1807, quando foi inventariante de sua filha Maria José, declarou que não
poderia assinar o inventário porque seu ex-proprietário não tinha por ele nenhuma estima e
nem lhe deu “criação de pardo, de forma que nem o mandou ensinar a ler e escrever, como
sabiam ainda outros escravos negros crioulos criados com estimação”6. Ou seja: José Teixeira
preenchia alguns pré-requisitos para que seu dono o mandasse ler e escrever: era pardo e
dedicado, mas lhe faltou um: a estima do seu senhor.
Um outro exemplo que parece demonstrar que o fator afeição poderia render ao escravo
algum ingresso no mundo das letras é inferido de um trecho do relatório do subdelegado de
polícia, que acompanha a carta do escravo Timóteo, que se suicida na Salvador do ano de
18617:

6

Arquivo Público do Estado da Bahia. Série inventários, maço 672, set. 1807.
Arquivo Público de Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, correspondências recebidas de subdelegados,
maço 6234, 1861.
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Passando a correr se lhe a roupa com que viera da rua, achou-se o bilhete, que remetto, e
que prova que o suicídio estava premeditado a muito tempo por que tendo elle sido criado
em casa dos Senhores com alguma liberdade, tendo até aprendido a ler, e devendo em
praça publica tendo hoje a ultima, entendeo não dever passar á outro senhores.

Liberdade, no contexto em que está sendo usada, poderia significar, talvez, algum
afrouxamento da condição escrava que facultou a Timóteo a habilidade da leitura e da escrita.
O subdelegado parece querer enfatizar que não se trata de um cativo como outros quaisquer,
uma vez que ressalta ter sido ele criado na intimidade dos seus senhores.
Amélia Rodrigues (1998), escritora que alcançou a segunda metade do século XIX,
também manipulou a sua pena no sentido de testemunhar que a tríade bons serviços-afeiçãoalfabetização em torno de escravos vigorava na Bahia de oitocentos. Na peça Fausta, drama
em 4 atos, encenada no ano de 1886, a escritora revela a história do escravo Lúcio. Ao referirse a si próprio, o personagem diz que foi criado como um filho, o seu senhor tivera o capricho
de mandá-lo alfabetizar e instruir-se. Eis o motivo por que Lúcio nunca sentiu em sua casa os
rigores do cativeiro, nunca experimentou o peso da palavra escravo (Rodrigues, 1998, p. 27).
Em outro diálogo, nesta mesma peça, escreve a autora, mais adiante, sobre o personagem:

Nasci nesta casa, quase ao mesmo tempo em que nasceu o finado meu senhor, pai de D.
Fausta. Minha mãe amamentou-o nos seios, repartiu com ele o leite que me devia caber.
Crescemos juntos, brincamos como irmãos; o mestre que o ensinou a ele ensinou-me a
mim, porque meu senhor, vendo que eu tinha algum talento, quis ter a fantasia de
aproveitá-lo. (p. 46)

Se se considera que o texto literário, em alguma medida, lê a realidade, o ex-senhor de
Lúcio não mandou alfabetizá-lo apenas porque vira no escravo algum talento. Certamente
contou também o fato de que era “um amigo, um irmão prestimoso, dedicado até o sacrifício,
fiel até o heroísmo” (Rodrigues, 1998, p. 38). Os bons serviços do escravo parecem ter-lhe
rendido uma contrapartida: o domínio da leitura e escrita. “Não há senhor mau para o escravo
bom”, ensina a também escritora Anna Ribeiro de Goes Bittencourt (1992, v. 2, p. 74),
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contemporânea de Amélia Rodrigues, nas suas memórias. Ou seja, desde que se guiassem pelo
caminho do dever, os castigos poderiam não existir, o peso da palavra escravo poderia não
pesar, pelo menos na visão de Lúcio, e, para aqueles mais dedicados, alfabetizar-se poderia vir
‘incluído no pacote’.
Com esses indícios, fortalece-se a hipótese de que um possível caminho para a
alfabetização de escravos se deva às relações afetuosas que constituíram com a família dos
senhores. Se o âmbito doméstico favoreceria, em alguns casos, a ascensão de escravos à leitura
e à escrita, disso resultam, é óbvio, diversos graus de contato entre esses escravos e as
habilidades de ler e escrever. Essa história, sendo assim, apresenta-se multifacetada,
constituída de inúmeras nuances. Se algum dia surgirem trabalhos que trilhem esse caminho, o
que emergirá não será uma história, mas várias, tantas quantas forem os casos revelados.

1.2.5.2 Caminho 2

Um outro indício foi dado por Andrade (1988, p. 149). Já se disse que, em sua
pesquisa, 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. Um outro caso referente a escravos alfabetizados
também é apresentado pela historiadora: “o inventário do Capitão-mor Luís Pereira Sodré,
que foi deputado da Mesa de Inspeção durante 26 anos – um homem importante na escala
social – avalia bens móveis e os seguintes escravos: ‘Dois carregadores de cadeira, dois
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escravos do serviço de casa, três bordadeiras, três crianças filhas das mesmas, um aprendiz de
alfaiate, moço que já sabe ler e escrever, sem moléstia’” (Andrade, 1998, p. 149).
Nesse segundo trecho, fica claro que apenas o aprendiz de alfaiate sabia ler e escrever,
porque, só para ele, foram ressaltadas essas habilidades. Tomando agora os dois trechos,
quanto às profissões dos escravos, os que sabiam ler e escrever eram caixeiro de um trapiche e
aprendiz de alfaiate; os outros, carregadores de cadeiras, bordadeiras e escravos do serviço de
casa. Dessa forma, os dois letrados estavam ocupados em profissões que exigiam uma certa
especialização; os demais, não. O indício que se levanta é o seguinte: será que, para o exercício
de algumas profissões mais especializadas, era necessário, mesmo que minimamente, algum
conhecimento da escrita, leitura e contagem? Se assim o fosse, não supreende o baixo índice
de escravos alfabetizados entre os pesquisados por Andrade (1988), haja vista que, em sua
maioria, estavam eles ocupados em tarefas que não careciam de especialização alguma.
Silva (2000, p. 105), voltando-se para a Corte, notou que, desde a chegada da Família
Real, com o crescimento urbano e as novas oportunidades de negócio, os pequenos
proprietários tiveram interesse em especializar seus escravos em determinadas tarefas, porque,
através delas, podiam aumentar as rendas em função do seu trabalho. Refere-se, inclusive, a
escolas especializadas no treinamento de escravos, que lhes ofereciam, além das habilidades
específicas ao ofício, a iniciação na leitura, na escrita e na contagem. Desse modo, conclui a
autora que a aquisição de determinadas especializações dependia da vontade ou da
possibilidade dos senhores de treiná-los e, entre os escravos, os especializados compunham
uma minoria, o que significa dizer que, se há uma relação entre alfabetização e ofícios
especializados na Corte, devem ter sido poucos os escravos que aprenderam a ler, escrever e
contar em função da aprendizagem desse ofício. É a mesma situação contada por Andrade
(1998) para a cidade de Salvador.
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Mesmo assim, iniciar-se na escrita e na leitura, para que algumas profissões fossem
devidamente exercidas, se apresenta como um outro caminho possível para que escravos,
poucos, que fique claro, obtivessem um domínio das letras.
Para que se aponte uma outra possibilidade, é preciso que, antes, algumas
considerações sejam feitas.

1.2.5.3 Caminho 3

1.2.5.3.1 Representação da alfabetização entre negros

Em 9 de janeiro de 1827, o cônsul inglês William Pennel enviava suas observações
sobre as condições de vida dos escravos emancipados, após uma estadia de alguns dias em um
pequeno lugarejo chamado Santana, hoje bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador (apud
Verger, 1987, p. 526-527). Segundo o cônsul, habitavam esse lugar 50 brancos, 50 escravos,
900 negros livres e 40 mulatos e cabras, portanto os negros – africanos e crioulos –
constituíam a população majoritária de Santana.
Pennel conta que, nessa localidade, um habitante branco, vendo que a escola mais
próxima do lugarejo se situava dele com alguma distância, resolve ali abrir uma e passa a
ensinar meninos negros em razão de uma determinada quantia por mês. Quando procurou
saber dos pais a razão pela qual encaminhavam seus filhos à escola, verificou que lamentavam
o fato de não saberem ler e escrever e não queriam que tal situação se estendesse a seus filhos.
O importante a ser ressaltado nesse episódio descrito é que a alfabetização para esses
negros gozava de prestígio e, conseqüentemente, era incentivada. Isso demonstra que, por
parte dessa população, a alfabetização podia se fazer presente, desde que alguma condição
para isso fosse dada. Dessa maneira, pensa-se que se pode cogitar da hipótese de que os
negros não se mantinham passivos em relação a saber ler e escrever; para eles, esse aspecto
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parece ter alguma representação positiva e, conscientes disso, advinha o incentivo a ele. Aliás,
Reis (2003, p. 414) informa que, em 1835, quando foram interrogados negros suspeitos de
terem participado do levante dos Malês, Ignácio Santana, nagô liberto de idade já bem
adiantada, declarou que “se ocupa com mandar ensinar a seus filhos hum a carpina, outro na
escola e a crear o outro que ainda hé muito pequeno”. Embora não esteja claro o que significa
exatamente o termo escola, certo é que não se trata da aprendizagem de uma profissão
específica, porque, se assim o fosse, tê-lo-ia declarado Ignácio Santana, como fez para o seu
primeiro filho citado. Além do mais, parece que o declarante enumera os seus filhos de acordo
com a idade de cada um. Veja-se que o primeiro parece ser o mais velho, em idade, talvez, de
já estar às voltas com a aprendizagem de uma profissão; o último, por ser ainda criança, ficava
aos cuidados do pai. Entre um e outro, estava o que ia à escola, não era tempo, talvez, de
aprender um ofício, mas também já não estava com idade de permanecer em casa. Estava em
idade escolar? Mandar o filho à escola não significava que, para o pai, o letramento fosse
índice de prestígio e, portanto, de ascensão na sociedade soteropolitana de então? Veja-se que,
tanto no episódo narrado pelo cônsul William Pennel (apud Verger, 1987, p. 526-527), quanto
por Reis (2003, p. 414), os atores principais são negros que já se mantiveram em cativeiro, o
que reforçaria a hipótese de uma representação positiva da alfabetização, não só entre libertos,
mas, possivelmente, entre escravos também8.
Há ainda indícios de que o letramento encontrasse valor positivo dentro de
irmandades negras, tão comuns ao Brasil colonial e pós-colonial.

1.2.5.3.2 Irmandades negras e alfabetização de escravos

Segundo Oliveira (1988, p. 79-80), as confrarias remontam às corporações de artes e
ofícios medievais. Eram subdividas em irmandades e ordens terceiras que tinham como
8

Na seção 1.3, E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!, apresentam-se mais indícios a respeito da
representação positiva da alfabetização entre os escravos.
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característica maior o controle social e religioso dos seus membros. Nas irmandades,
indivíduos se congregavam para promover a devoção a um santo, manifestada por cultos e
realizações de festas. Para a Igreja, significava a oportunidade de introduzirem os leigos no
culto católico. No Brasil colonial, às confrarias, introduzidas por iniciativa do governo
português, foi atribuída a tarefa de catequizar as populações, por conseguinte, “a aprovação
dos compromissos, com o elenco dos direitos e deveres de seus membros, era, no período
colonial, da competência do Rei de Portugal, como Grão-Mestre da Ordem de Cristo”
(Oliveira, 1988, p. 80).
No território brasileiro, as confrarias encontraram terreno fértil. Elas, contudo,
espelharam, na constituição dos seus membros, as tensões de toda natureza que prevaleciam
na sociedade. Observem-se as palavras de Reis (1997, p. 12) a respeito:

A sociedade formada na colônia escravocrata estava estruturada em moldes corporativistas
que refletiam diferenças sociais, raciais e nacionais. As irmandades são um exemplo disso.
Muitas fizeram as vezes de corporações profissionais típicas do antigo regime. Algumas
poucas abrigavam a nata da sociedade, a ‘nobreza’ da colônia, os senhores de engenho,
altos magistrados, grandes negociantes. Mas o principal critério de identidade dessas
organizações foi a cor da pele em combinação com a nacionalidade. Assim, havia
irmandades de brancos, de mulatos e de pretos. As de branco podiam ser de portugueses
ou de brasileiros. As de preto se subdividiam nas de crioulos e africanos. Estas podiam se
fracionar ainda de acordo com as etnias de origem – ou, como se dizia na época, as ‘nações’
– havendo as de angolanos, benguelas, jejes, nagôs etc.

As irmandades que ‘abrigavam a nata da sociedade’ eram freqüentemente chamadas,
no Brasil, de Ordens Terceiras e compostas exclusivamente por brancos. Os brancos pobres,
por sua vez, também fundaram as suas. Contudo, nem umas nem outras se misturavam com a
população de ascendência africana. Mesmo dentro dessa comunidade, a cor da pele e a origem
eram critérios de secção. Desse modo, como avisa Reis (1998), existiam as irmandades de
pretos e as de crioulos, as primeiras divididas por ‘nações’, as segundas pelo matiz da cor da
pele e também pela condição social dos seus membros, se escravo ou não. A sociedade
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dominante via com bons olhos essa fragmentação, sobretudo para com os africanos, uma vez
que podia servir de empecilho para que, juntos, trouxessem transtornos à ordem escravocrata.
Além do aspecto religioso, as irmandades angariaram 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. Mattoso (1992, p.
398) nota que se tornaram célebres, em todo o Brasil, as irmandades de escravos e alforriados
que possuíam esplendor comparável ao das irmandades exclusivas de homens livres e brancos.
Freqüentemente, exigia-se dos associados uma quantia, designada por jóia, com a qual se
davam às órfãs dotes, se hospitalavam os doentes, se visitavam os indigentes, se emprestava
dinheiro para alforria, se ofereciam, aos seus membros, enterros decentes nos seus cemitérios
etc. Mais uma vez, como Reis (2003, p. 332) se pronuncia sobre o assunto:

Amparavam de diversas maneiras os membros de suas nações constituintes, na vida, com
empréstimos, doações e alforrias; na morte, com a promoção de enterros em suas capelas e
de missas para as almas de seus defuntos. As irmandades eram também meios de produção
cultural, em particular suas celebrações periódicas. Nos feriados cristãos, em especial nas
comemorações a seus padroeiros, os irmãos promoviam festas e mascaradas com a
coroação de reis e rainhas africanas, revivendo simbolicamente o mundo que haviam
perdido. Se de início o regime senhorial e sua Igreja imaginaram poder enquadrar
culturalmente os membros de irmandades de cor, no final já tinham que admitir o
surgimento de uma nova religiosidade, de uma expressão cultural diferente daquela que se
tentara impor.

Contudo, não é pacífico, entre os estudiosos, o papel desempenhado pelas irmandades
entre a população africana e afro-descendente. Por um lado, acredita-se que elas tenham
servido de instrumento para a aculturação desse contingente aos moldes da sociedade
dominante e da Igreja Católica. Por outro, teriam encontrado nelas os africanos e os seus
descendentes um espaço dentro dos qual podiam manter e transmitir as suas tradições, fazer
contatos freqüentes, preservar as suas línguas de origem etc. Aliás, notificam-se, na literatura
sobre o tema, casos de irmandades que se cobriam com a capa do que queria a sociedade
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dominante, mas, no seu interior, longe dos olhos brancos, eram outras as atividades ali
mantidas. Não parece haver dúvidas, contudo, de que muitas das irmandades de negros
tinham como alvo aproximar-se da sociedade à sua volta; outras, por sua vez, objetivavam
propósitos bem menos caros à grande parte dos olhos da época: a busca da alforria dos seus
membros ou de parentes e amigos que ainda estavam na condição de escravos era um deles.
Lembra-se que, para a decadência das irmandades negras na segunda metade do século XIX,
dentre outras causas, foi de fundamental importância o aparecimento das sociedades
emancipadoras.
Volta-se ao fio atrás deixado: indícios de vias para a alfabetização de escravos.
Recapitulam-se as seguintes informações: valor positivo da alfabetização entre negros e
irmandades que abrigavam no seu seio indivíduos ainda mantidos sob a condição de escravos.
O que se procurará, em verdade, é pista no sentido de mostrar que as irmandades negras
poderiam ter se constituído em mais um desses caminhos.
Reis (1997, p. 12) adverte 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”. Em época em que o analfabetismo era quase que geral à população negra, não
deixa de ser supreendente a afirmação do historiador. Entretanto, ainda consoante o autor,
nem sempre foi assim. Houve época em que a escrita dentro das irmandades negras era
produzida por brancos que procuravam delas participar como estratégia de controle, embora,
algumas vezes, até o fizessem por devoção sincera. Os negros aceitavam a participação dos
brancos por diversos motivos: para que cuidassem dos livros era um deles, uma vez que não
tinham instrução para escrever e contar e certos cargos, como o de escrivão e tesoureiro, por
exemplo, exigiam as referidas habilidades. Ao estudar a Irmandade de Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, nas Minas Gerais do século XVIII, esse aspecto mereceu a atenção de
Scarano (1978, p. 130):
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Determinados cargos poderiam ou, às vezes, deveriam ser ocupados pelos brancos,
conforme consta de vários compromissos. Também no distrito diamantino essas funções
são reservadas aos brancos, pois, não tendo personalidade jurídica, o escravo não as
poderia exercer. Por outro lado, tratando-se de cargos que exigiam maior nível cultural, era
normal que se reservassem aos que tivessem melhores requisitos para ocupá-los. Muitas
vezes os compromissos acentuam a exigência de ‘conhecimentos’, a fim de mostrar a
necessidade de se colocar o branco nessas funções, consideradas difíceis e complexas.
É fácil compreender que a alfabetização era indispensável para determinados cargos. O de
tesoureiro, por exemplo, pedia conhecimentos que ficavam acima do alcance de pequena
instrução. Mesmo os brancos apresentavam não raro deficiências nesse particular, o que
explica a confusão com que são redigidos muitos livros.

Aceitavam ainda os integrantes das irmandades negras a participação de brancos para
receberem doações generosas, haja vista não poderem sustentá-las, ou ainda por imposição.
Assim, a presença de brancos em irmandades negras foi constante em todo Brasil. Em fins do
século XVIII, porém, a situação começava a ser outra.
Um caso ilustrado por Reis (1997) aconteceu na Irmandade de São Benedito do
Convento de São Francisco, irmandade negra das mais populares e antigas da cidade de
Salvador que abrigava libertos e escravos. Em 1789, os seus irmãos – assim se chamavam os
membros dessas instituições – enviam à Coroa portuguesa um pedido de permissão para
reformar o compromisso de 1730, propondo excluir os brancos dos cargos de escrivão e
tesoureiro. Na argumentação, diziam os irmãos que, em 1730, não havia negros letrados, mas
àquela altura, em 1789, “a iluminação do século [nos] tem feito inteligentes da escrituração e
contadoria” (Reis, 1997, p. 22).
Observe-se que, para a procura de indícios sobre alfabetização de escravos, esse dado é
de extrema relevância. Não pode passar despercebido o fato de que negros escrevem de
próprio punho que a iluminação do século os tem feito inteligentes da escrituração e da
contadoria. Instigante é saber o que estaria por trás da expressão iluminação do século. De
qualquer sorte, o dado de que, em 1730, não havia negros letrados e, em espaço de 59 anos, já
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há notícia deles leva à indagação do que teria se passado nesse período para que isso tenha
ocorrido.
A história continua: os brancos que ocupavam os cargos de escrivão e tesoureiro na
dita irmandade refutaram e também escreveram à Coroa, dizendo que não ocupavam esses
cargos apenas em função da inabilidade dos negros com a escrita, por serem ignorantes nessa
arte, mas porque, em sua maioria, eram homens que ainda viviam sob o cativeiro e, por essa
razão, incapazes de terem fé pública. Veja-se que o argumento principal se centra no fato de
haver, naquela irmandade, negros que ainda viviam como escravos e, assim, não tinham fé
pública e não no fato de não saberem ler, nem escrever, nem contar; pelo contrário, admitiram
os brancos que alguns dominavam essas habilidades, mesmo que barbaramente. Mentiram os
brancos, entretanto, quando escreveram que em todas as irmandades negras da Bahia as
contas e os escritos estavam nas mãos de seus pares. Os irmãos da Irmandade de São
Benedito não se intimidaram e, novamente, em outro pedido, listam 12 irmandades negras em
Salvador em que os cargos de escrivão e tesoureiro eram ocupados por irmãos pretos, que
exerciam seus empregos com manifesto zelo e louvor. Final da história: a rainha dona Maria
pede ao governador dom Fernando José de Portugal parecer sobre o assunto. Este verificou
ser verdadeiro o que diziam os irmãos da Irmandade de São Benedito e o pedido foi aceito. A
partir de então, os negros dessa irmandade passaram a ocupar todos os cargos, inclusive os de
escrivão e tesoureiro.
O que teria acontecido para que, em 1789, final do século XVIII, 12 irmandades
tivessem em cargos importantes, como o de escrivão e tesoureiro, negros à frente? Não pode
ser descartada a hipótese de que a iluminação do século fosse, talvez, propagada dentro das
próprias irmandades. Dito de outro modo, já se cogitou que a escrita e a leitura tinha
representação positiva entre os negros, o que os levaria a incentivá-las, como foi o caso do
lugarejo de Santana, segundo testemunhou o cônsul Wiliam Pennel. Talvez, dentro das
irmandades negras, as condições para esse incentivo fossem favorecidas, possibilitando dentro
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desses espaços legítimos a consciência de que se alfabetizar era um índice para se ter alguma
voz dentro da sociedade branca. Observe-se que, não podendo freqüentar escolas e levando-se
em consideração o fato de que as irmandades eram micro-comunidades em que a ajuda mútua
era a mola propulsora das relações ali estabelecidas, a hipótese de que essa comunhão se
estendesse ao alfabetizar-se é bem-vinda. Assim como irmãos negros se ajudavam na doença,
na compra de alforria ou para si ou para membros e parentes próximos ainda mantidos no
cativeiro, nos enterramentos, poderiam também iluminar-se conjuntamente na escrita e na
leitura. E como as irmandades negras eram constituídas também por escravos, seria esse,
talvez, mais um possível caminho para que adquirissem essas habilidades.
Reuniram-se, então, através de indícios, três vias que explicariam, talvez, o porquê de o
analfabetismo não se ter feito presente em 100% da população escrava:

x

Relações afetuosas dos escravos com a família senhorial;

x

Especialização de algumas profissões, que exigiam algum conhecimento da
leitura e escrita;

x

O valor positivo da alfabetização entre negros e o papel das irmandades
negras.

1.2.6 Alfabetização de negros livres e libertos

Conforme já se insinuou, estariam entre os livres e libertos as maiores chances de a
população africana e afro-descendente se letrar. Mostram isso os dados de Venâncio (2001, p.
397-398), para a cidade mineira de Mariana, na segunda metade do século XVIII, e os de
Mattoso (1992, p. 200-202), a partir do censo de 1872, para a cidade de Salvador. Viu-se
também que, pelo menos para Salvador, o ingresso para a sociedade de homens livres não
significava, para a maioria esmagadora dos ex-escravos, ascender socialmente e,
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conseqüentemente, ter abertas as portas da alfabetização. Se não havia nenhuma lei que
impedisse os forros ou livres de freqüentarem as instituições formais de ensino, como existia
para os escravos, as condições de vida a eles proporcionadas se encarregavam de cerrar as suas
portas. A dura e penosa sobrevivência dos libertos e livres parecia, então, constituir a prisão
que os impedia de se alfabetizarem. Mesmo para aqueles que constituíram uma categoria
especial de libertos, como foram os indivíduos pesquisados por Oliveira (1988, p. 7), entre o
período de 1790 e 1890, na cidade de Salvador, a situação, no que toca ao domínio das letras,
igualmente não se configura como especial. Em um universo de 482 indivíduos – 240 homens
e 242 mulheres –, apenas 22 sabiam assinar o nome e 3 declararam também saber escrever.
Interessante a distinção feita pelos libertos entre saber assinar o nome apenas e escrever. Os
testamentos deixados por esses forros foram, dessa forma, escritos por mãos de outros, uma
vez que eles, em sua maioria, eram analfabetos.
Dado que as suas condições sociais não se diferenciavam muito das dos escravos, as
três vias, antes apontadas como trilhas seguidas pelos que ainda se mantinham no cativeiro
para se alfabetizarem, parecem também aplicáveis aos libertos e livres. Lembra-se que,
também na sociedade de homens livres, os forros e os que já nasceram fora da condição de
escravo estabeleceram relações afetusosas com os dominantes; que, quando da passagem à
liberdade, muitos dos ex-escravos continuavam exercendo o mesmo ofício de antes e, se não,
caso a liberdade lhes propiciasse a aprendizagem de uma atividade mais especializada – sabe-se
que isso é a exceção e não a regra geral –, poderia despontar alguma possibilidade de se
letrarem; que as irmandades, para além daquelas compostas por escravos, acolhiam também
negros livres e alforriados.
De qualquer modo, quanto à alfabetização, embora já se tenha colocado a razão de
não poderem, no geral, freqüentar instituições oficiais de ensino, pareciam contar os libertos e
livres com maior sorte. Outros caminhos se abriram para que pudessem se alfabetizar.
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Através do estudo feito por Fraga Filho (1996), articulado anteriormente, viu-se que,
na Salvador do século XIX, os designados moleques proliferavam pelas ruas da cidade.
Quanto ao seu perfil, eram compostos quase que exclusivamente por crianças não-brancas,
que perfizeram o índice de 88.3% da amostra estudada pelo autor: crioulos, 60.0% e pardos,
28.3%; os brancos totalizaram 11.7% dos índices totais.
Pois bem! Uma das iniciativas para que se resolvesse o problema da vadiagem entre os
menores foi a criação, em 1840, do Arsenal de Aprendizes de Marinheiro, que deveria acolher
meninos expostos, órfãos indigentes e menores abandonados, com idade entre 8 e 12 anos,
para serem iniciados na marinhagem. Nessa instituição, os menores, além de serem
submetidos a uma rígida disciplina, dedicavam-se todos os dias à aprendizagem das primeiras
letras e também aos trabalhos nas oficinas do Arsenal. Diante disso, ser recolhido ali
despontava como uma possibilidade de meninos negros livres e libertos, os maiores
componentes do contingente dos moleques, se alfabetizarem, porque era obrigatório o estudo
das primeiras letras. Fraga Filho (1996) não apresenta o perfil dos meninos que nessa
instituição foram recolhidos, fornece, no entanto, um dado de extrema relevância para se
demonstrar que essas oportunidades de alfabetização não se distribuíam indistintamente entre
os moleques da cidade. Segundo ele, alguns anos depois da sua fundação, o Arsenal passou a
não mais admitir a entrada de rapazes pretos presos nas ruas de Salvador. Alegava-se ser
preciso mais cautela na seleção, porque se fazia necessário elevar o conceito internacional da
Marinha do Brasil (Fraga Filho, 1996, p. 129)
Se a proibição atingia apenas os pretos, seriam os brancos e os pardos, em proporção
menor que os pretos – negros nascidos no Brasil –, então, os privilegiados para ingressarem
no Arsenal e, conseqüentemente, os candidatos mais prováveis a se alfabetizarem. Disso,
pode-se observar que as poucas oportunidades de o contigente de ancestralidade africana
obter o ingresso para o mundo das letras não se distribuíam de modo igualitário entre todos.
Mais uma vez, a cor da pele entrava em cena e, quanto menos escura, maiores as diminutas

71

chances de letramento. Novamente os pardos, que sempre foram mais agraciados com a
alforria, voltam a ter mais espaço em lugares em que alguma alfabetização era possível de ser
efetuada.
Situação semelhante aconteceu na Casa Pia Colégio dos Órfãos de São Joaquim, objeto
de estudo do historiador Alfredo Eurico Rodrigues Matta, em livro de 1999. Destinada a
recolher meninos órfãos de Salvador, essa instituição de acolhimento foi fundada em 1825.
Destacou-se pelo fato de que “desde o início, a preocupação com as crianças não era somente
dar-lhes abrigo e alimento, mas também formação religiosa, alfabetizá-los e ensinar uma arte
de ofício” (Matta, 1996, p. 45). O objetivo maior da Casa Pia era qualificar menores
abandonados, por motivos vários, em alguns ofícios mecânicos de que carecia a cidade de
Salvador nos inícios do século XIX. De acordo com o programa de ensino da instituição que,
de fato, segundo o autor, foi aplicado, nota-se que, durante o tempo mínimo de permanência
na Casa, 5 anos, os alunos estudavam, além de outras, diciplinas circunscritas à leitura,
escritura e gramática de língua portuguesa. Veja-se o conteúdo disciplinar ministrado na Casa
Pia:

Conteúdo programático ensinado na Casa Pia - Programa mínimo
ANOS LETIVOS
1º., 2º., 3º. anos

DISCIPLINAS (CHAMADOS DOUTRINAS PELOS ESTATUTOS)
Doutrina Cristã, Urbanidade, Leitura e Escritura Portuguesa, Prática de
Operações Fundamentais da Aritmética

4º. Ano

Gramática e Língua Portuguesa

5º. Ano

Gramática e Língua Francesa ou Inglesa

A

Aritmética, Geometria e Álgebra, até equações do 2º. Grau

B

Desenho de Figura e Arquitetura

C

Elementos de Comércio e Escrituração Mercantil

D

Idéias Gerais da História Natural e da Química no que for aplicável à
Agricultura.

Quadro 01: Matta (1999, p. 121).
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Os menores recolhidos à Casa Pia, quando da sua saída, estavam, pelo que demonstra
esse programa, alfabetizados, mesmo que a dedicação às primeiras letras não fosse tão
privilegiada, haja vista que o objetivo primordial ali era capacitar menores para trabalhos
comuns e artes de ofício.
Estudando a origem dos órfãos ingressos, entre o período de 1825 e 1864, quanto à
cor, o autor apresenta a sugestiva tabela que se segue:

Etnias entre os ingressos na Casa Pia, 1825/1864
ETNIA

TOTAL

%

Brancos

363

53.8

Pardos

249

36.9

Cabra

02

0.3

Preto

03

0.4

Indígena

01

0.1

Não-declarada

57

8.4

TOTAL

675

100

Tabela 11: Adaptada de Matta (1999, p. 102)

Não é difícil observar que a Casa Pia utilizava como critério de seleção a cor dos
menores. Aos brancos, eram oferecidas as maiores oportunidades de ingressarem no Colégio.
No período em questão, eles ultrapassam a metade dos percentuais. Dentre os de ascendência
africana, notadamente os cabras e os pretos eram preteridos em função dos pardos. Aliás, o
primeiro preto só entra no colégio no ano de 1858, 30 anos após a sua fundação, e o primeiro
cabra, em 1850. Quanto aos pardos, 12 deles já ingressam no primeiro ano de funcionamento
da Casa. Dessa forma, o que se pode concluir desses dados? Com a palavra, o autor:

a Casa Pia tinha a política de permitir, preferencialmente, o ingresso de menores brancos
em detrimento de pardos e outras etnias. Negros e crioulos eram quase totalmente
excluídos. Pode-se dizer que a discriminação racial vigorova na Casa Pia. (Matta, 1999, p.
105).
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Que a alfabetização, na comunidade de livres e libertos, também escolhia a sua cor nas
instituições de recolhimento é a lição que fica do estudo de Matta (1999). Mais uma vez, esse
aspecto refletia nada mais que a imagem social da época. A longa citação de Mattoso
(2001[1982], p. 225-226), posta a seguir, é imprescidível para que se compreenda o porquê de
os pardos ou mulatos terem sido, ao longo do período escravista brasileiro, os mais
privilegiados em tudo entre os de ascedência africana, inclusive quanto ao fato de que, a
respeito da alfabetização, a sua história não pode ser contada nos mesmos moldes daqueles
que não traziam na pele a ambigüidade da cor:

O ‘embranquecimento’ tornar-se o único meio à disposição do homem de cor desejoso de
fazer esquecer a ‘tara’ de sua origem africana, empreender uma ascensão social, adquirir
certo peso econômico. Mas o primeiro efeito desse comportamento é o de isolar no seio da
sociedade o grupo bem caracterizado dos mulatos de personalidade ambígua. Rejeitado
pelos brancos, que aspiram a achegar-se aos mais brancos que eles, rejeitado pelos negros,
que o consideram um traidor, o mulato vai submeter-se a todas as exigências de seu
modelo branco. Não se esqueça de que é aos gritos de ‘morte aos brancos e aos mulatos’
que os negros baianos se revoltam ao longo dos primeiros 40 anos do século XIX; nem
tampouco que a sociedade dos brancos recruta especialmente os mulatos para os batalhões
policiais encarregados de vigiar a população africana. Tudo lhes é prometido, contanto que
eles atuem para ‘embranquecer’ Salvador e somente os viajantes estrangeiros adoram as
cores cintilantes e exóticas que a sociedade local procura por todos os meios modelar ao
gosto europeu, pálido e frio. O mulato, aliado dos brancos, sonha para seus filhos e netos
uma rápida passagem ao modelo europeu. Torna-se com facilidade o instrumento dos
brancos. É encorajado, instigado por todos os exemplos dos mestiços que obtiveram êxito,
esses irmãos de cor mais ou menos clara, os brancos da terra, que são ilustres médicos e
advogados, excelentes padres, indispensáveis mestre-escolas, professores brilhantes. É
simplesmente natural, no século XIX baiano, orgulhoso de sua cultura humanista, vaidosa
de ser o filho emancipado de mãe portuguesa, ver no liceu da cidade um professor preto
conviver amigavelmente com seus colegas filhos de senhores de engenho também
professores. Mas todos esses mulatos, admitidos até nos mais altos cargos do estado,
adotam conduta de brancos, pensam como brancos, servem ao estado branco no aparelho
governamental, nos conselhos, nas câmaras, no corpo diplomático. As senhoras queixam-se
inutilmente de que uma bela mulata lhe roubou os filhos; nada podem contra isso. Os
‘embranquecimentos’ são irreversíveis e vêm enriquecer uma sociedade desejosa de fecharse mas sem haver ainda forjado as armas que lhe permitirão recusar o sangue novo
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oferecido irrestritamente por todo um grupo social que aspira apenas a desaparecer: o
grupo dos mulatos.

1.2.7 Negros islamizados na Bahia: uma história à parte

O primeiro grande contingente de africanos escravos islamizados ou mulçumanos
chegou à Bahia ao longo da primeira metade do século XIX. Tratava-se essencialmente de
negros haussás e iorubás (ou nagôs), que, nos seus locais de origem, eram vítimas de
problemas políticos e religiosos. Na Bahia do século XIX, o islã, conforme informa Reis
(2003, p. 176-177), não constituiu uma força religiosa hegemônica entre os africanos, mas os
que adotaram essa religião aqui ficaram conhecidos como malês. Além disso, Monteiro (1987,
p. 28) afirma que o muçulmanismo passou a constituir a religião dos negros, escravos ou
livres, mais instruídos e ‘inteligentes’, na medida em que os versículos do Alcorão incentivam
as ciências e a pesquisa e, ainda, há determinações no sentido de que se procurem a instrução e
o estudo.
Os malês deixaram a sua marca na história da Bahia, porque, em janeiro de 1835,
deram início a uma revolta que, literalmente, virou a cidade de Salvador ‘de ponta à cabeça’. A
rebelião não chegou a ser vitoriosa, uma vez que, por delação, o aparato policial da época
conseguiu sufocá-la. Contudo, deixou em estado de alerta a cidade e instalou-se em Salvador
uma perseguição acirrada à procura dos insurgentes. É nos depoimentos dos suspeitos,
estudados por Reis (2003, p. 283-304), que aparece desvelada a instrução entre os malês.
Os negros islamizados, para lerem o Alcorão, dedicavam-se ao estudo da língua árabe9.
Muitos deles, em seus depoimentos, afirmaram ter aprendido essa língua ainda na sua terra

9

Não existem, ao que se saiba, trabalhos que clarifiquem o entendimento de como a prática da leitura e da escrita
se efetuava entre os malês da Bahia, seja em árabe ou em português. Os indícios de que aqui se vale foram
retirados, principalmente, daquele que é considerado o livro mais notável sobre o tema: Rebelião escrava no Brasil: a
história do levante dos malês (1835), com primeira edição no ano de 1986. No ano de 2003, é lançada nova edição
revista e ampliada.
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natal, como foi o caso dos escravos Ahuna e Pacífico Licutan. O escravo Gaspar também
declarou que sabia ler e escrever já mesmo de sua terra. Este, inclusive, chegou a ler trechos
em árabe para o juiz de paz de um livro apreendido, mas não soube explicá-los em português.
Também o liberto Pompeu afirmou que aprendeu as letras arábicas em sua terra natal quando
pequeno, mas que, naquele momento, de nada mais se lembrava.
Havia ainda a preocupação por parte daqueles que ocupavam os postos mais altos
dentro da religião, que podiam ser escravos ou libertos, em ensinar a ler e escrever o árabe aos
que se iniciavam no islamismo. Em suas reuniões, essa parecia ser uma pauta das mais
recorrentes. Reis (2003, p. 225) nota que não deixa de ser supreendente como a experiência da
leitura e da escritura interessava a escravos e libertos, que sempre encontravam tempo para
elas. Nas casas de suspeitos onde foram feitas devassas, freqüentemente se encontraram
papéis escritos em árabe e, além disso, material necessário à sua aprendizagem. Aliás, muitos
desses papéis continham caligrafia perfeita e gramática limpa, o que mostra, segundo Reis
(2003, p. 228-229), a habilidade de alguns negros na escrita dessa língua. Veja-se o retrato
desenhado pelo historiador quanto ao que se diz:

Mas na Bahia ou na África nem todas as palavras de fé eram lavadas. Apesar de o papel ser
um bem caro naquela época, os malês fizeram dele um largo uso para registrar as coisas de
sua religião. Foram muitos os manuscritos encontrados pela polícia, e que tanto
impressionaram os contemporâneos. Para uma sociedade cujo grupo dominante, os
brancos, continuava predominantemente analfabeto, não deve ter sido fácil aceitar que
escravos africanos possuíssem meios sofisticados de comunicação. Escrever, afinal, era um
sinal indiscutível de civilização, de acordo com os valores europeus que predominavam
entre a elite baiana da época, e que localizavam os africanos no universo da barbárie, da
pré-escrita portanto. Todavia, pelo contrário, esses papéis revelam existir entre os malês
indivíduos bem instruídos no idioma do Qur’a½n, pessoas que deixariam a marca de sua
caligrafia perfeita e gramática limpa. Wetherell desconfiou, com razão, que alguns africanos
que conhecera na década de 1840 na Bahia escreviam o árabe ‘muito elegantemente’. Eram
africanos que, escravos na Bahia, com certeza tinham sido na África membros pelo menos
de uma intelligentsia local, religiosos, estudiosos, quando não oriundos de classes
comerciantes abastadas – posições sociais que lhes tinham permitido dedicar boa parte do
tempo ao trabalho intelectual. Ou gente que, mediante muito esforço pessoal e
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reconhecimento, pôde tornar-se alufá ou mala½m num período de grande efervescência
religiosa em seu meio.

Para muitos, ser um malê era razão, na sociedade da época, para ser visto com maus
olhos por outros negros, na medida em que significava, dentre outras coisas, obter respeito
pelo uso da cultura escrita.
Dessa forma, tudo indica que a instrução aos negros malês era dada na língua árabe.
Não se sabe qual teria sido o lugar da língua portuguesa entre os negros islamizados. Os
depoimentos coligidos por Reis (2003, p. 283-304) apontam indivíduos que sabiam ler e
escrever em árabe, no entanto apresentavam dificuldades para se expressarem ‘em língua de
branco’. Em apenas um depoimento, lê-se que o liberto nagô Ajadi Luís Doplê, preso porque
em sua casa foram encontrados escritos em árabe, uma pena de escrever e uma prancheta,
declarou que sabia ler e escrever um pouco o português. Foi o único, inclusive, a assinar o
nome.
Salvador ficou estarrecida por saber que seus subalternos dominavam tão bem a leitura
e a escrita numa língua para ela desconhecida. Aliás, a prática dessas habilidades era exercitada
às escondidas, longe dos olhos brancos. Parecia, então, interessar aos malês manter essa
atividade desconhecida para a sociedade em geral. Não só essa, Reis (2003, p. 250) demonstra
que o culto muçulmano, na Bahia, revelava uma organização de que nem desconfiavam os
outros à sua volta. Além do mais, demonstraram ser esses negros bons conhecedores da
sociedade branca contra a qual se rebelaram.
Diante disso, o desconhecimento revelado, por parte dos malês, da leitura e escrita em
língua portuguesa não seria, em verdade, proposital? Dito de outra forma: o desconhecimento
do idioma português não seria melhor designado de ocultamento? Pensa-se ser pouco
provável o fato de que negros ligados a uma religião tão afeita à cultura escrita não buscassem
se apropriar de um dos elementos-chave da sociedade em que estavam inseridos e que
demonstraram conhecer tão bem. O conhecimento da leitura e escrita em português
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possibilitaria, desse modo, conhecer melhor o inimigo, mas não ser conhecido por ele. Disso,
não parece à-toa que a comunicação dos negros revoltosos tivesse se efetuado aliando, ao lado
da oralidade, também a escrita em árabe e não em língua portuguesa. Alguns negros suspeitos,
aliás, para se livrarem das penas, foram instruídos pelos seus próprios senhores, segundo Reis
(2003, p. 431), a fingirem que não sabiam português.
Indício revelador de que os malês talvez não estivessem tão alheios ao idioma da terra
também é fornecido pelo historiador quando diz que alguns negros, porque não encontraram
advogados que os defendessem, escreveram e apresentaram a sua própria defesa (Reis, 2003,
p. 425-426). Em árabe? Pouco provável. É certo, porém, que não está esclarecida a relação
entre os negros islamizados e a habilidade da leitura e escrita em língua portuguesa. O capítulo
seguinte, talvez, possa trazer algum ar novo à questão. Antes, porém, outras imagens também
referentes ao ler e escrever em língua portuguesa, apenas entre escravos, através de outras
fontes: textos saídos dos seus próprios punhos ou feitos como expressão da sua vontade. Por
isso, a próxima seção.
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1.3 E AGORA, COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS!

Se um pesquisador da língua portuguesa tomar também como sua a tarefa de escrever
uma história do português no Brasil, certamente contará com a generosidade dos arquivos,
sobretudo se se concentrar no século XVIII em diante. Mas esses mundos de papéis serão
seletivos e freqüentemente se fecharão aos que intentam desvelar o português utilizado por
aqueles que integravam as camadas populares do Brasil colonial e pós-colonial,
principalmente, mas não só, os escravos. Quanto aos indivíduos mantidos sob o cativeiro,
como já se viu, são poucas as esperanças de encontrar algum indício que testemunhe ‘tons’ do
português por eles utilizados: os historiadores, com freqüência, afirmam que, entre os
escravos, o analfabetismo abriu caminhos a passos agigantados. “O escravo que freqüenta
uma escola, que aprende a ler, que fica com a consciência de seus direitos, não pode ser mais
escravo...”, disse Thomaz Alves Júnior no século XIX (apud Silva, 2000, p. 142), sintetizando o
uso perigoso que a posse das letras poderia ter numa sociedade escravista. Não parece ter sido
à-toa, portanto, a proibição oficial do ingresso de escravos às escolas até o ano de 1888.
Talvez nem precisasse constar em papel essa determinação: as duras penas sob as quais
viveram se encarregariam de impedir aos cativos o manejo de alguma pena.
Constantemente trabalhando, às vezes ‘de sol a sol’, para sustentar os pilares da
sociedade de então; constantemente locomovendo-se para atender às demandas econômicas
que careciam de seus braços, sobretudo depois de 1850, com a abolição oficial do tráfico;
constantemente presos, quando se insurgiam contra a ordem estabelecida e também não
estabelecida, os escravos se viam, de uma hora para outra, nas mãos de novos donos, em
lugares que lhes eram desconhecidos, em prisões. Afastados dos seus, com quem formara
família, amigos, apadrinhamentos, restava aos escravos, quando muito, capitalizarem para si
um pouco do seu trabalho para a tão sonhada alforria, que lhes possibilitaria o passaporte para
o mundo de homens livres e, assim, ‘tornarem à casa’ e reestabelecerem as relações, os afetos,
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a vida pregressa, desfeitos pelas circunstâncias. Entre um – as situações citadas – e outro – a
alforria –, o esforço de homens e mulheres que não hesitaram em mobilizar quantos foram
precisos, entre os seus e entre os outros, para ter notícias dos seus pares, para deles ficarem
próximos, para a eles mandarem notícias suas.
A vida dos escravos, por si só, já justificaria o seu impedimento ao grupo seletíssimo de
indivíduos que sabiam ler e escrever. Mas sempre se conta, ainda bem, com as contradições da
história. Se as circunstâncias em que sobreviveram obstaram, via de regra, o acesso de
escravos à leitura e à escrita, por outro lado, vetando-lhes possibilidades de comunicação oral,
fizeram com que recorressem a códigos alternativos para atingirem os seus objetivos de
indivíduos sociais e que, por conseguinte, sentem necessidade de interagir-se. A escrita foi um
deles. Certamente porque, assim como ocorreu para os textos escritos por mãos inábeis
portuguesas no século XVII (Marquilhas, 2000, p. 33), também no Brasil do passado alguma
circunstância externa promoveu o seu valor documental à época em que foi escrito, o que fez
com que fossem conservados e preservados alguns textos de escravos que manusearam a tinta
e o papel ou que pediram a outros que o fizessem.
Será através de 14 documentos escritos por escravos ou como expressão da sua
vontade que se tentará esboçar mais algumas questões referentes à leitura e à escrita entre
esses indivíduos no Brasil, sobretudo no que diz respeito às circunstâncias históricas que os
motivaram10. Desde já, ressalta-se o trabalho do tipo arqueológico que se destacará nas linhas
seguintes, dado o reduzido número de testemunhos de que se vale. Entretanto, se visto de
outro ângulo, esse trabalho indiciário se beneficia por ter como ponto-de-partida, sobretudo, a

10

Alguns dos documentos com os quais se lida já foram publicados. As 7 cartas da escrava Teodora, escritas em
grande parte pelo também escravo Claro Antônio dos Santos, foram publicadas pela historiadora Maria Cristina
Cortez Wissenbach (1998, p. 265-268), que descobriu, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, o processo
movido contra Claro, em que as cartas foram anexadas. Dos 3 textos escritos por Claro e assinados em seu
nome, um – a procuração de bens – também foi transcrito pela historiadora referida, atualizando-se-lhe o
português. Os outros dois, duas cartas, não foram publicadas pela historiadora, são inéditos portanto. A carta da
escrava Esperança Garcia foi localizada e publicada por Luiz Mott (1985, p. 103-107), de quem mereceu um
estudo. A historiadora Isabel Cristina Ferreira dos Reis (2001, p. 161) localiza e publica a carta do escravo
Arnaldo Rigão. Quanto às cartas de Vitorino, o escravo encarcerado, e de Timóteo, o escravo suicida, a sua
localização foi indicada, respectivamente, pelos historiadores Maria Inês Côrtes de Oliveira e Jackson Ferreira.
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pena de indivíduos que, ao contrário do que se poderia pensar, registraram na escrita, quando
foi preciso, as suas vozes11.

1.3.1 “Se faço esta declaração é para”

dizer que o gênero epistolar se destaca nos documentos reunidos. Entre os 14, apenas 1,
talvez, não possa ser classificado como carta. Trata-se de uma procuração de bens passada por
um escravo, quando preso, a um seu amigo. Aliás, o gênero textual em que se manifestavam,
por vezes, encontra referência nos próprios textos. Claro Antônio dos Santos, o autor da
procuração acima citada, escreveu, em 21 de fevereiro de 1867, no final do seu documento:
“pa ço eta pe cura caõ para Semhor Framcisco Be me di to de a Sil pela or dem minha”12.
Theodora, também escrava, cujas cartas foram em grande parte escritas por Claro, pediu que
escrevesse, em outubro de 1866: “...no to bem para Vossa Senhoria mi faca o fa vorde mi mam
dar eta crata para ci da de da lin ne ra pa ra meu ma ri do Luiz da cunha”. Em uma, a
referência dada pelo autor identificava-se com o objetivo de seu texto. Refere-se à carta de
Timóteo, escravo suicida, que, na Salvador de 1861, escreveu texto em que pretendia fazer
esclarecimentos sobre porque tentava contra a própria vida: “Se faço esta declaração é para
livrar que vão ao Inferno, estas almas que despestarão suas conciencias!”. De maneira geral, os

11

Indica-se a localização dos textos com os quais se trabalha: Cartas de Teodora: Arquivo Público do Estado de
São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872; Cartas e procuração de Claro Antônio dos
Santos: Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872; Carta
de Esperança Garcia: Arquivo Público do Estado do Piauí, documento não classificado, ano 1770; Carta de
Arnaldo Rigão: Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, Série Polícia, correspondências
recebidas de delegados, maço 6245, ano 1877; Carta de Vitorino: Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção
Colonial e Provincial, Escravos (assuntos), maço 2829, anos 1876/1879; Carta de Timóteo: Arquivo Público do
Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, correspondências recebidas de subdelegados, maço 6234, ano 1861.
Com exceção da carta escrita por Esperança Garcia, voltou-se a todos os documentos, transcrevendo-os nos
moldes de uma edição semidiplomática, cujos critérios de edição, basicamente, são os mesmos expostos no
volume II da tese, excetuando-se alguns. Quanto aos documentos anexos ao processo movido contra o escravo
Claro Antônio dos Santos, há anotações feitas às margens e no corpo dos textos pelas autoridades que o
julgaram; essas não foram transcritas. As citações que se oferecem doravante advêm da edição semidiplomática
efetuada. As citações referentes à carta de Esperança Garcia retiram-se de Mott (1985), que escreve tê-la
transcrito ipsis litteris.
12 Grifos nossos. Aliás, os grifos, doravante, serão indicados em negrito. Lembra-se que o itálico está reservado
ao desenvolvimento de abreviaturas.
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indivíduos em questão identificam as suas cartas com as expressões esta, estas linhas: “Muto
heide estimar que esta va a char você”, “Será satisfação para sêo escravo se estas linhas o
encontrar com perfeita saude”. Essas expressões poderiam vir acompanhadas de adjetivo que,
desde já, poderiam indicar o conteúdo das missivas. Em 1879, Vitorino, escravo de Antônio
de Aragão Bulcão, preso por matar outro escravo na cidade de Cachoeira, encontrava-se na
cadeia de Salvador. De lá, fez escrever ao seu dono: “Meu Senhor Muito estimo se estas
enfeliz Linhas Vai achar Vossa Excellencia gozando uma perfeita saude e todos quantos lhe
pertencer”. O já referido Claro, em março de 1867, equivaleu carta a eta dua linha, revelando
uma característica que parece geral a esses textos: a objetividade, que se refletia no curto
número de linhas, resultante de visão pragmática conferida à escrita. No relatório do
subdelegado em exercício, que acompanhou o documento do escravo suicida, a carta de
Timóteo foi identificada como um bilhete, talvez em função da limitada quantidade de linhas.
Em dois casos, as cartas ultrapassam uma página, menos pela variedade de assuntos, mais pela
repetição de um deles.

1.3.2 Brasil: em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Piauí

Escreve-se sempre em um lugar, em um tempo, para alguém e por algum motivo.
Nem sempre os escravos fizeram registrar essas circunstâncias nas suas missivas. Se as razões
pelas quais escreveram podem, em alguma medida, ser recuperadas pelos textos, outras
informações, que poderiam ajudar num desenho mais nítido da escrita entre escravos, parecem
estar à mercê da importância que lhes atribuíam ou, ainda, dependeriam de conhecimentos
compartilhados com o destinatário. Nem todas as cartas são como a do escravo Arnaldo
Rigão, escrita no Rio de Janeiro em 1862 e completa nos aspectos mencionados. A escrava
Teodora, apartada de seu marido e procurando-lhe informar sobre o seu paradeiro, dá
destaque, em uma de suas cartas, ao local em que se encontrava cativa, já mencionado no
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início da sua missiva: “eu tou na ci da de de São Paulo na cassa do Senhor coni go terra”.
Aliás, 5 das cartas da escrava contêm, iniciando-as, o registro de que se localizava em São
Paulo e, conseqüentemente, informou o lugar onde foram escritas. Não foi sem motivo essa
preocupação, encontra-se justamente naquelas missivas em que procurava estabelecer contato
com o marido e o filho, mesmo que os textos não os tivessem como destinatários primeiros.
Também a cidade de São Paulo é o cenário para as cartas e a procuração escritas pelo escravo
Claro. Incerto, se não a acompanhasse um estudo do antropólogo Luiz Mott (1985), seria o
lugar de onde escreveu a sua carta a escrava Esperança Garcia, em 1770. Através do referido
autor, sabe-se que a Fazenda dos Algodões ficava no Piauí: “Eu Sou hua escrava de V. S.
dadministração do Capam Anto Vieira de Couto, cazada. Desde que o Capam pa Lá foi
adeministrar, q. me tirou da Fazda dos algodois, aonde vevia com meu marido, para ser
cozinheira da sua caza, onde nella passo mto mal.”
Em Salvador, escreveram Timóteo, o já referido escravo suicida, e Vitorino, o já referido
escravo preso.
São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Bahia. Esses lugares, distantes entre si se levar em
consideração o Brasil do passado, podem indicar que, mesmo tendo contra si as circunstâncias
sociais, os escravos, em diversos pontos do Brasil pretérito, não se fizeram alheios ao uso da
escrita. A julgar por Claro, que escreveu as suas e a maior parte das cartas de Teodora, por
Timóteo, por Arnaldo Rigão e por Vitorino, 13 desses textos nascem de indivíduos
acostumados com a experiência da escravidão em contextos urbanos ou deles próximos e para
os quais ter o domínio das letras poderia significar, dentre outros aspectos arrolados por Silva
(2000, p. 111-112), a obtenção de um ganho melhor, o acesso e a ascensão aos cargos das
irmandades religiosas, a falsificação de carta de alforrias e a prestação de serviços para outros
cativos iletrados.
Ilustra bem esse último o caso de Claro. Preso por ter sido acusado de roubar a casa do
dono de Teodora, que também foi encarcerada, essa escrava declara, sobre o seu primeiro
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encontro com Claro, que “uma vez vindo de um armazém, na Rua de São Gonçalo, em uma
casa dos fundos dos Remédios, a qual estava sendo assoalhada por Claro, viu que ele escrevia
e por isso dando seis vinténs, a respondente pediu-lhe que escrevesse uma carta” (apud
Wissenbach, 1998, p. 185)
Claro, dessa maneira, foi o autor de inúmeras cartas escritas como expressão da vontade
de Teodora e complementava o seu ofício de carpinteiro com alguns vinténs advindos da sua
habilidade com a escrita. É possível que o escravo também agisse assim com os outros seus
pares analfabetos. É possível ainda que Claro tenha aprendido a escrever em função da sua
profissão, a de carpinteiro. Assoalhar uma casa e escrever parecem conjugados no ofício de
Claro e corrobora a hipótese antes referida de que exercer uma profissão especializada no
século XIX – carpinteiro o era – poderia significar uma alfabetização, mesmo que mínima,
para o escravo. Silva (2000, p. 110-111) mostra que se especializar no contexto urbano do
século XIX interessava tanto aos escravos como aos seus senhores; aos primeiros porque viam
a possibilidade de verem aumentar as suas economias para a alforria; aos segundos, na medida
em que, por seu intermédio, os senhores poderiam auferir maiores rendas do trabalho escravo
e mantenedor das hierarquias sociais existentes. Desse modo, postula a autora referida que
“no contexto urbano, o ler, escrever e contar era algo não apenas considerado possível aos
escravos, mas também desejável pelos senhores” (Silva, 2001, p. 105-106). Karasch (2000, p.
297) é da mesma opinião. Segundo ela, alguns senhores precisavam de cativos alfabetizados
em seus empregos e os que esperavam lucrar com seus escravos letrados anunciavam as suas
habilidades nos jornais. Informa sobre o caso de um cativo barbeiro-cirurgião, com
experiência no tráfico de escravos, que lia e escrevia, e de um escravo alfaiate que falava bem o
português, além de lê-lo e escrevê-lo.
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1.3.3 Setembro de 1770 a julho de 1879

Marcar o tempo em que se escreveram as suas missivas foi preocupação entre os
escravos. Dos 14 documentos, 9 trazem explicitamente a data de sua feitura, geralmente no
início, mas também, como foi o caso de dois, no fim. Restam 5 a cuja referência temporal não
se alude. Contudo, outros vieses permitem localizar o seu tempo. Para a carta do escravo
suicida, é o relatório do subdelegado, de 18 de março de 1861, que fornece a informação.
Segundo ele, o ato contra a própria vida teria acontecido “hotem”, por volta das 9 horas da
noite. Mesmo que tenha concluído que o ‘bilhete’ confirma estar o suicídio premeditado há
muito tempo, pode-se concluir que a sua confecção não tenha sido efetuada em tempo muito
anterior ao ato. Assim sendo, não há riscos em datá-lo também de 1861. Quanto à carta de
Esperança Garcia, aquela escrava do Piauí, Mott (1985) diz ser datada de 6 de setembro de
1770. Essa referência foi colhida pelo antropólogo em outro lugar, pois nem a carta nem o
documento que a acompanhou referem-se ao tempo, que, no entanto, poderia talvez ser
rastreado, por fazerem referências a algumas circunstâncias históricas. 4 das cartas feitas a
mando de Teodora informam que foram escritas no ano de 1866, não há razões, portanto,
para duvidar de que as outras 3 também não o foram dentro desse arco temporal. Dito isso, a
carta de Esperança Garcia é a única a testemunhar o português escrito por um escravo ou por
expressão de sua vontade no século XVIII; as demais, escritas na segunda metade do XIX,
surpreendem pela proximidade dos anos: um pouco mais de uma década e meia separa a mais
antiga (de 1861) da mais recente (de 1879). Segunda metade do século XIX: momento em que
se acaloram os debates acerca da abolição e, com eles, aparecem alguns projetos de escolas
para escravos; em que alguns membros do clero se mostram sensibilizados com a condição
escrava e propõem a fundação de estabelecimentos populares “onde seja dada gratuitamente a
instrucção secundária à classe pobre de nossa sociedade”, como escreveu o cônego da Sé
Metropolitana de Salvador Romualdo Maria de Seixas Barroso, em 1872, que, inclusive,
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fundou e regeu nesse mesmo ano, na sua paróquia, uma escola noturna para pobres, escravos
e libertos e, em 1881, fundou a Associação Protetora da Infância Desvalida para suprir de
vestuário e material escolar as crianças carentes (Costa e Silva, 2000, p. 483); em que
indivíduos de ancestralidade africana encaminham ao governo petições para fundar escolas
para os seus, inclusive escravos, como foi o caso de Pretextato dos Passos Silva, cuja trajetória
foi recuperada por Silva (2000), no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX; em que
casos como o de Pretextato Silva parecem não ser exceções (Silva, 2000); em que a experiência
já mostrara muito bem aos escravos os usufrutos que a escrita poderia lhes oferecer. Está-se a
falar de um tempo histórico um pouquinho mais aberto e propício à alfabetização de escravos?
Os textos acima, talvez, confirmem isso.

1.3.4 Para “Vossa Excelência”, “mêo Senhor”, “meo filho” e outros que tais

Tinham variados perfis os destinatários das missivas dos escravos. De governadores de
províncias a seus próprios familiares, a impressão que se tem é que todos poderiam ter nas
mãos uma carta de um escravo, que funcionaria, em alguma medida, como um instrumento
que encurtava as distâncias físicas, mas também as sociais. Esperança Garcia dirige-se ao
Governador da província do Piauí; Vitorino, ao seu senhor; Arnaldo Rigão, ao seu ex-senhor;
Timóteo, provavelmente à sua e à família que o criou. As cartas de Teodora e as de Claro, pelo
número maior de testemunhos, descortinam um leque mais amplo de destinatários. As
executadas a pedido de Teodora destinam-se: 4 para o marido, 1 para um irmão de seu exsenhor, 1 para o seu atual senhor e 1 para o filho; as de claro são dirigidas a um senhor
chamado Inocêncio do Nascimento e a uma mulher cujo nome é Gertrudes Jesus Maria da
Conceição. A procuração de bens desse escravo foi passada em nome de Benedito Assis, seu
amigo, que, provavelmente, quando chegasse a hora, deveria encaminhá-la às instâncias legais.
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Os destinatários dos escravos foram predominantemente do universo masculino.
Bastante compreensível esse aspecto nas missivas em cujo teor permeiam súplicas; relatos de
maus tratos sofridos; pedido de transferência para uma cadeia mais próxima, para voltar ao
seio da família; o sonhar com a alforria. Quanto a isso, se se quisesse retorno favorável,
deveriam ser as missivas encaminhadas a quem evidentemente pudesse, de alguma forma,
interceder: os homens, regentes das principais instituições da sociedade escravista. Vitorino
conta em sua carta não conhecer o seu atual dono, Antônio de Aragão Bulcão, porque, 8 dias
antes do casamento do seu dono com a sua ‘senhor’ Maria, lhe acontecera a razão da sua
infelicidade e, por isso, foi encaminhado ao cárcere. Mesmo assim, preferiu o escravo dirigir-se
a Antônio Bulcão, que lhe era desconhecido, e não a sua senhora, por quem tinha tanto
apreço. Reflexo claríssimo do seu interesse. Mas o amor e os negócios pareciam desconhecer
distinção de gênero entre os destinatários. Claro não hesitou em escrever a Gertrudes Jesus
para que entregasse a Benedito Assis dinheiro dele que estava na mão da mulher; se Teodora
escreveu ao filho e ao marido, foi muito mais por seu instinto de mãe e de esposa, que queria
dar as suas e ter notícias dos seus, que lhe permitia algumas cobranças e o compartilhamento
dos seus sonhos e esperanças. Imagina-se que, se a escrava tivesse uma filha ou conhecesse
uma irmã, lhes escreveria também.

1.3.5 Ao sol, carta é farol?13

Para que chegassem aos seus destinos, as cartas, principalmente, deveriam percorrer
distâncias variadas: A de Esperança Garcia, da Fazenda administrada pelo Capitão Antônio
Vieira ao centro da província do Piauí, onde certamente se encontrava o governador; a de
Arnaldo Rigão, do Rio de Janeiro à Bahia; a de Vitorino, de Salvador à cachoeira; a de
Timóteo, a princípio, não deveria sair da casa onde se suicidou e as de Claro percorreriam
13

Pegou-se de uma parte do belo título do livro de Santos (1998) esse.
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itinerários na cidade em que foram escritas, São Paulo. As missivas de Teodora iriam à mercê
das vagas indicações que tinha sobre o paradeiro do marido e do filho: Limeira, Sorocaba e
Jundiai. A que pediu para escrever para o seu atual senhor provavelmente deveria encontrar o
seu destino na cidade de São Paulo, onde estava morando. Teodora é um exemplo de que,
para fazerem chegar as missivas às mãos de seus destinatários, os escravos articulavam quantos
fossem necessários. Para entregar uma carta ao marido Luís em Limeira, fê-lo através do irmão
de seu ex-dono, que morava em Sorocaba:

Illustríssimo Senhor de mi cian no dia da
Cunha

1866
em São Paulo 30 de outubro de

eu i de ti ma que eta va aCha o a
Vossa Senhoria com muita fili cida de
com para <mim> dezeio no to bem
para Vossa Senhoria mi faca o fa vorde
mi mam da eta crata para
ci da de da lin nera pa ra meu
ma ri do Luiz da cunha
Ti a do ra da cun ha

No lugar reservado ao endereçamento, consta: “Illustrísimo Senhor de miciano dia da
cunha para a cidade de Sol ru ca va”. Seria este o percurso da carta: escrita em São Paulo,
seguiria para Sorocaba, às mãos de Domiciano Cunha que, por sua vez, a encaminharia para o
marido, na cidade de Limeira.
Os escravos certamente aguardavam o retorno das suas cartas e, sendo assim, entre a
escrita e a resposta esperada, o caminho e os intermediários poderiam ser mais numerosos.
Um esforço extremo nesse sentido é mais uma vez ilustrado por uma das missivas de Teodora
ao marido:
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Illustríssimo Senhor Luiz da Cunha em
São Paulo 20 de outubro de 1866
Eu [?] de tima muito que e ta [que] vom gonzamdo
e a sua filicidade como para mim dezeio noto bem para
mi fazer o fa vor de vi por o nata falla com migo
sem falta mi falta 198 mireis para minha
li ber dade no mais mi mamde a repota des
ta para o senhor de mi cian no na ci da de de sol
cra va sem falta no mais eu i tou pagamdo
como huma i crava deste pader ma vado
no mais a Deus a Deus a te hum dia que Deus
me a jun de com sua garça devima mizeicode
no mais sou a sua mulhe
Ti a do ra da Cunha dia
Illustríssimo Senhor Luiz dia
da cunha cera i tegue
para o i cravo do senhor
João dia da cunha naci
da de da lin nera

A mensagem ao marido é simples: informar-lhe o quanto lhe falta para a alforria, mas
o percurso imaginado por Teodora é por demais complexo. Tente-se entendê-lo: a carta,
escrita em São Paulo, seria encaminhada à cidade de Limeira, onde deveria chegar às mãos do
escravo do senhor João Dias da Cunha, que, por sua vez, imagina-se, entregaria a missiva a seu
dono. De posse dela, encaminharia-a João Dias da Cunha ao marido de Teodora que, depois
de lê-la ou de pedir a alguém que a lesse, mandaria a resposta até a cidade de Sorocaba, ao
Senhor Domiciano. Domiciano, se estivesse disposto, iria até São Paulo levar a resposta de
Luís, marido de Teodora, à escrava, mas o mais provável é que articulasse um outro
intermediário para fazê-lo. Teodora entendeu que todos, escravos e senhores, deveriam ajudála no seu intento. A escrava, não resta dúvidas, queria muito a sua liberdade e, se não tivesse
sido presa, que não se duvide, teria conseguido.
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Se alguns itinerários a serem trilhados pelas cartas de Teodora podem ser recuperados,
os dos outros textos não. Entretanto pode-se supor o quão dificultoso foi para os escravos
fazerem com que a sua escrita encontrasse o destino desejado. Imagine-se o que deve ter feito
Arnaldo Rigão para que a sua carta, do Rio de Janeiro, chegasse à Bahia. No caso de Teodora,
infere-se que as referências difusas que tinha dos locais em que estavam seu marido e filho
contribuíram para o ‘vai e vem’ das suas missivas; em outros casos, talvez por serem
destinadas a indivíduos mais localizáveis, as resistências se dariam menos pelas distâncias
geográficas e mais pelas barreiras sociais. Interessar-se-ia um senhor em receber a carta de um
escravo preso por assassinato, como foi o caso de Vitorino? Receberia um governador a carta
de uma escrava ‘perdida nos cafundós do Piauí’, como foi o caso de Esperança Garcia? Ficarse-á sem saber se, de fato, os textos dos escravos chegaram ao seu destino. Wissebach (1998,
p. 251), por exemplo, afirma que, com exceção daquela dirigida ao seu atual senhor, as cartas
de Teodora jamais alcançaram os seus destinos. Não se conseguiu localizar documento algum
que indicasse ter Vitorino retornado à cadeia de Cachoeira como pedia na sua carta. Se a carta
de Arnaldo Rigão foi preservada em arquivo baiano, chegou ela à Bahia, mas a certeza de que
o seu ex-senhor a tenha lido, essa não há. Quanto ao ‘bilhete’ do escravo suicida, não só o leu
o subdelegado, como provavelmente os seus prováveis destinatários, alguns integrantes da
família que o criou e, talvez, a sua própria. Mas é provável que missivas de escravos no Brasil,
embarreiradas por contratempos de variada natureza, tenham se perdido pelo caminho.
As cartas revelam que, se os pedidos fossem cumpridos conforme desejavam os
escravos, escrita e oralidade tinham, em algumas circunstâncias, de se aliar, ou melhor, de se
complementar, cada uma a seu tempo. Vê-se isso de forma clara na carta de Teodora acima
transcrita, em que, em uma determinada passagem, pede para alguém ir falar com ela. Em
outra, veja-se o momento em cada uma deveria entrar em cena:
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Meu marido Luis
São Paulo
Mumito ide istimar que Você iste
ja Com Saude eu is tou aqui na ci
dade eu vos is Crevo para Você selem
bra daquela promeça que nois fi
zemos eu heidi precura por vose
man dou mun to lem braça para
vose e ajun ta hum dinhero
la sepuder [?] vimfalar com min
go venha senão puder me m
ande a reposta e dinhero va
juntando la mesmo se czo
eu maranjar por aqui man
do próprio la
Dessa vosça Mulher
Theodoria escrava do connio
terra que fui vin dida
na vacaria

A tinta e o papel seriam responsáveis por dizer ao marido onde se encontrava, onde
foi vendida e quem era o seu dono, por lembrar-lhe de uma promessa feita por ambos, por
pedir-lhe que juntasse dinheiro; já a oralidade se encarregaria de trazer a Teodora algumas
respostas pelas quais ansiava. Timóteo, o escravo suicida, declara ter escrito “para livrar que
vão ao Inferno, estas almas que despestarão suas conciencias!”. Como? Fazendo ler a tantos
quantos interessassem a sua carta? Parece que também, mas não só; a oralidade, em alguma
medida, estava nos planos de Timóteo para que o inocentasse do que lhe acusavam. O escravo
Claro, em 1867, escrevia a um certo Inocêncio do Nascimento:

...eu ia Caber que o Senhor
vai para Judiahi vemho falla
com Senhor Fr anscisco Be ne dito de Asil
na Rua de Santa Curlze pe ga do
o pos tao de minha caza falla com
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elle para mim Saber no mais
Sou de Vossa Mercê es i cravo criado O
Birgado Claro Antonio <do> Santos

Inocêncio, ao receber a carta, deveria falar a Benedito de Assis, em Jundiaí, que
procurasse Claro em São Paulo. Para quê? O escravo, àquela altura preso, pretendia fugir e,
antes, queria passar uma procuração dos seus bens em nome de Benedito, como aliás o fez.
Isso, é óbvio, não escreveu Claro na sua carta, a oralidade o diria. De fato, escrita e oralidade
se complementavam, mas, repete-se, cada uma a seu tempo. Claro revela que escravos
poderiam saber muito bem que nem tudo deveria ser escrito. A escrava do Piauí, Esperança
Garcia, relatava em sua carta ao governador os seus amores, desamores e outras espécies de
dores, mas não mencionou as inúmeras tentativas de fugas para ficar perto do marido e dos
filhos – é o que informa o documento que acompanha a sua carta. Ocultou aquilo que, talvez,
na oralidade já se sabia e muito. Aliás, a escrava parece ter se valido da escrita como seu último
recurso, a se guiar pelo documento anexo à sua carta. Outros ainda intuíam que verba volant,
scripta manet. Ainda no século XVIII, as condições de vida a que estavam submetidos levou um
grupo de escravos a se rebelar no Engenho Santana, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Segundo
Schwartz (2001, p. 89-121), depois de matarem o supervisor, os escravos apoderaram-se da
maquinaria do local e fugiram mata adentro. Pressionados, entraram em negociação com o
dono do Engenho e elaboraram um ‘tratado de paz’ em que expuseram algumas condições
para voltarem ao trabalho. Esses rebelados perceberam que, naquela situação, de nada
valeriam acordos firmados na oralidade; a escrita de um tratado, sim, poderia concretizar as
suas expectativas. Mas o ‘mundo dos brancos’ os enganou: o dono do engenho fingiu aceitar o
acordo e, acalmados os ânimos, mandou-os prender para em seguida vendê-los, exceto o líder
do movimento, que teve a pena capital. Tudo indica que o documento acima referido, que foi
transcrito por Schwartz (2001), era, em verdade, uma cópia, conforme assinala a carta do
Desembargador Cláudio José Pereira da Costa. Por outro lado, assinala esse mesmo
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desembargador que: “Estando as couzas nestes termos enviarão os levantados emissários a seu
senhor com a proposta da Capitulação Constante da copia incluza”. Essa passagem sugere
que, talvez, as propostas tenham sido elaboradas pelos próprios punhos dos escravos e delas
tenha sido feita uma réplica.

1.3.6 “Muito estimo se estas enfeliz linhas”

digam se são brasileiros ou africanos os escravos. Não se conseguiu informação
alguma para um deles: Esperança Garcia. Quanto aos demais – Claro, Vitorino, Timóteo e
Arnaldo Rigão –, eram todos brasileiros. A ação judicial movida contra Vitorino é quem
informa sobre a sua origem: nasceu e se criou na cidade de Cachoeira14. No correr do longo
processo movido contra Claro, ele se identifica e é identificado inúmeras vezes como
brasileiro; sabe-se até o local exato do seu nascimento: Poço grande, na província do Paraná15.
Quem identifica a origem de Arnaldo Rigão é a historiadora Isabel Cristina dos Reis (2001, p.
52), que localiza a correspondência expedida entre as autoridades policiais à época da venda de
Arnaldo para o Rio de Janeiro. Segundo ela, o escravo é crioulo, portanto nascido no Brasil, e
era um dos três filhos da africana Esmênia. Quanto a Timóteo, sabe-se, através da pena do
subdelegado, a sua nacionalidade e um pouquinho mais: era mulato – o que quer dizer
brasileiro, tinha 18 para 20 anos e pertencia ao casal de escravos da viúva Dona Clara Joana
Rosa dos Santos. Quanto à africana Teodora, analfabeta, para quem o brasileiro Claro
escreveu as cartas, a escrita teria funcionando como um instrumento que amenizou, em
alguma medida, possíveis rivalidades étnicas, aproximando, por intermédio da pena, brasileiros
e africanos. Desse modo, tanto os nascidos no Brasil como em África, como mostram as





Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, Escravos (assuntos), maço 2829, anos
1876/1879.
Arquivo Público do Estado de São Paulo, caixa 80, ordem 3980, processo 1492, anos 1868/1872.
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missivas dos escravos, recorreram à escrita quando as circunstâncias assim lhes exigiram,
manuseando eles próprios a tinta e o papel ou pedindo a outros que o fizessem.

1.3.7 “Eu espero hinda compir ainda”

a discussão de um problema em relação aos textos aqui reunidos: a questão da autoria.
Dito de outro modo: como saber se, de fato, estão eles a testemunhar o português escrito por
escravos. Começa-se por Claro, autor de 3 textos em seu nome e de 6 das 7 cartas a pedido da
africana Teodora. Em duas ocasiões, ao longo do processo que lhe moveram, quando
indagado se sabia ler e escrever, o escravo respondeu que sim, porém mal. Além dessas duas
passagens, o primeiro encontro de Teodora com Claro, já mencionado anteriormente, parece
não deixar dúvidas de que era o escravo alfabetizado, esse, inclusive, foi o motivo de
aproximação entre os dois. Claro ainda registra, em algumas das 408 páginas do processo, a
sua assinatura, e a caligrafia é inequivocadamente idêntica à dos seus 3 textos e das 6 cartas de
Teodora. Quanto a ter declarado que lia e escrevia mal, fica a dúvida: estaria Claro a querer
que a sua figura não crescesse aos olhos dos seus inquisidores ou tinha ele consciência da sua
precária habilidade com o português escrito? O escravo tinha, sem dúvidas, uma mão
pouquíssimo hábil. Traçado inseguro, uso de módulos grandes, hipo- e hipersegmentação,
recurso a letras do alfabeto maiúsculo, mesmo em interior de palavras, são algumas das
características listadas por Marquilhas (2000, p. 238) para as mãos inábeis portuguesas
setecentisitas que também encontram eco nos textos de Claro. Quanto ao seu domínio do
português escrito, que o mostre uma de suas cartas:
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Illustríssimo Senhor J no cemso de
[memto]
Sao Paulo 1º de Maço de 1867
eu es tima e ri que eta dua linha quer
V a aCha o meu esti ma do Senhor
com muita Saude como para mim
dezeio noto bem para <Vossa> Mercê filCa
Sa bem do que eu ia fai 3 es mom
na que eu ando fora de mimha
caza eu ia Caber que o Senhor
vai para Judiahi vemho falla
com Senhor Fr anscisco Be ne dito de Asil
na Rua de Santa Curlze pe ga do
o pos tao de minha caza falla com
elle para mim Saber no mais
Sou de Vossa Mercê es i cravo criado O
Birgado Claro Antonio <do> Santos

e também a sua procuração16:
em Sao Paulo no dia 21 de fer verio de 1867
Illustríssimo Senhor
1 mais cor lete de es da peta com huma gavata

9$000

1 hum di to Cha peo de Sol de es da

8$000

1 mais hum Cha peo de car beça

7$000

1 hum di to Cha le de lam bamco

9$000

1 mais di ta caixa de es da peta

12$000

1 di ta hum a i car ça de gar zemira peta

20$000

1 di to hum i car ça de bin Co

9$000

1 di to hum pa li to de lam

6$000

1 di to hu camiza de lam vermeia

5$000

1 4 camiza de a mor ri fim mo

24$000

2 camiza de xita

33$000

1 di to mais huma pe da de com es va

14$000

1 mais hum di to i to jo de na vaia

3$0005

16

Às páginas 219 e 220, Wissenbach (1998) transcreve essa procuração, em português atualizado e normatizado.
Não se sabe se de propósito, mas a autora cometeu o que se chama de salto bordão. Além disso, não se entende
o porquê de o trecho ‘2 camiza de xita’ ter sido transcrito pela historiadora como ‘2 camisas de baeta [gaita]’.
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mais hum Cha peo de cabeça

33$0005

pa ço eta pecura cao para Semhor Francis<co>
Be me dito de a Sil pela or dem mimha
Claro Amtonio do Santos

As características da caligrafia dos 9 textos escritos por Claro – 3 em seu nome e 6 em
nome de Teodora – autorizam excluir uma, que está anexa ao seu processo, como advinda de
suas mãos. Foi também feita a pedido de Teodora e era destinada ao atual senhor da escrava.
Nela, a mão parece estar mais familiarizada com a escrita; o traçado seguro e harmonioso do
texto, um uso mais apropriado das maiúsculas, a presença exígua de hipo- e hipersegmentação
corroboram a favor da hipótese de que se trata de alguém mais habilidoso e acostumado à
escrita que Claro17. Isso, entretanto, não evitou que a pena deixasse escorrer alguns traços de
um português popular (‘vortar’, ‘enxú’, ‘para eu tira ismola nos domingo’, entre tantíssimo
outros) e o ritmo da oralidade:

Meu Senhor
Eu tive hum avizo de noute vinha-me
eme falava dizendo que Com priçe apro
meça que prometi devortar para minha
terra esta conga que fala comigo dis
que ceu meredo a qui naõ compraei
por meça que nem enxú vossa Mercê naõ
cupri es<ta> prome Ça por meu pai foi cum
pado deu servidia po<r>que deos naõ que<r>
que se aparte Ca za de preto de <A>gola meu
Sinhor Vossa Mercê e responsado de de ajum
tar Cen e eu isto querede mefora que
ro Vossa Mercê de lisesa para eu tira ismola
nos domigo para hi dando para Sinhor eu
ja tenho 4 milreis e você jaten 9 milreis na
sua maõ

17

Wissenbach (1998) atribui a Claro a autoria da carta a que se faz referência.
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isCrava de Vossa Mercê
Tiodoria

Das duas, uma, ou as duas (ou nenhuma?!): ou o escriba buscou reproduzir ipsis litteris
a fala que lhe era ditada pela autora intelectual, a escrava Teodora, ou maior treino
escriptológico nada tem a ver com o aprendizado de um português mais normativo. Quanto à
possível não equivalência entre treino escriptológico e domínio de um português mais padrão,
vale a pena abrir um parêntese para ilustrá-lo com o caso dos juízes de paz, na Bahia do século
XIX. O exercício desse cargo não exigia formação jurídica, apenas que seus ocupantes fossem
cidadãos respeitáveis, geralmente comerciantes, proprietários médios e senhores de escravos,
eleitos entre os seus (Reis, 2003, p. 429). Contudo, dadas as suas atribuições, escrever com
freqüência fazia parte do seu universo. É o que demonstra o juiz de paz da freguesia de Brotas
Antônio Gomes de Abreu Guimarães que, na vasta correspondência trocada com a
presidência da província, demonstrava, pela sua caligrafia, ter intimidade com a escrita, mas,
no que respeita ao português, deixou registros de que era utente de uma modalidade bastante
popular18.
Quanto à carta do escravo suicida, o relatório do subdelegado comprova a sua autoria,
foi, de fato, escrita por Timóteo, uma vez que, criado em casa de seus senhores com alguma
liberdade, aprendeu a escrever. Possivelmente colheu o subdelegado essa informação dos
senhores de Timóteo (teriam sido eles os que atribuíram a autoria da carta ao escravo, uma vez
que, como sugere o próprio Timóteo, os seus donos pareciam estar familiarizados com a sua
caligrafia?). Diferentemente de Claro, a letra segura de Timóteo parece indicar alguém que
escrevia com alguma constância – o próprio escravo dá essa indicação: “Poz-me preciso
declarar-me que nem foi eu [o autor], e nem sabedor daquelle infaime papel”, embora deixe
18 Nascimento (1986, p. 89) é quem revela a existência da correspondência expedida pelo juiz referido. Segundo
ela: “Na freguesia de Brotas, em época anterior ao censo de 1855, existia um interessante juiz de paz que
mantinha seguida correspondência com a presidência da província, e que nela usava de linguagem muito popular,
deixando entrever o que se passava na freguesia de Brotas”. Voltou-se a essa correspondência e se verificou que
popular era a sua linguagem não apenas por conta dos temas tratados, mas também pelo português ali escrito.
Arquivo Público do Estado da Bahia, Presidência da província, juízes de paz, caixa 1047.
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escorrer alguns traços da oralidade (‘addemirava’, ‘infaime’) e de alguém que ainda titubeava
nas regras da escrita (‘Não persuadão-se que eu fiz’, ‘por temer o que estava-se fazendo’).
Sabe-se ter sido Esperança Garcia alfabetizada pelas informações de Luiz Mott (1985).
Isso aponta para o fato de que teria sido a autora de sua própria carta, mas não para a certeza
completa, como quer o antropólogo. O seu texto lega algum indício de que foi escrito por
alguém que não conseguiu ocultar alguns traços da língua oral (‘dministração’, ‘adeministrar’,
‘algodois’, ‘vevia’, ‘ordinando’), mais daí atribuir a autoria do documento à escrava é outra
história. Fica, então, essa carta como de provável autoria de Esperança Garcia.
‘estas enfeliz Linhas’, ‘obidiente’, ‘omeno’, ‘proteição’, ‘dos Carçado’, ‘Cazoci’,
‘Ingenho’, ‘urige’ são alguns exemplos que demonstram o português vazado na carta de
Vitorino. A letra com traçado seguro e o conjunto harmonioso do texto revelam o cuidado do
autor, pelo menos no momento em que produziu a carta. Quanto à autoria, não há dúvidas,
foi o próprio Vitorino quem a fez, porque, no processo movido contra ele, assina duas vezes o
seu nome; a coincidência entre essas assinaturas e a constante do seu texto confirma o que se
diz.
Quanto à carta de Arnaldo Rigão, nenhum indício autoriza nem desautoriza a afirmar
que tenha sido escrita do punho do próprio escravo. A historiadora Isabel Cristina Ferreira
dos Reis (2001, p. 51-53), que localiza e estuda a carta em questão, refere-se apenas ao fato de
que o escravo enviou a carta a seu ex-senhor Antônio Coelho, mas que ele próprio a tivesse
escrito, sobre isso a autora não se pronuncia. Ressalta-se que, dentre as citadas, essa é a que
mais se aproxima de um português padrão. De qualquer sorte, o texto parece revelar, tanto
quanto ao português como ao conjunto do texto, se tratar de alguém para quem a escrita era
uma amiga das mais íntimas.
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1.3.8 “Noto bem para voes”

agora, em um quadro-síntese, algumas informações referentes aos textos em análise,
escritos por escravos ou feitos por outros, mas como expressão da sua vontade:

Textos de escravos – síntese de informações
Autor

Escrita por

intelectual
01

02

Origem do

Quando

onde

Para quem

onde

Texto

1770

Piauí

Governador do

Piauí

Carta

Salvador

Carta

Antônio Coelho

Bahia

Carta

São Paulo

Luís da Cunha

Limeira

Carta

São Paulo

Luís da Cunha

Limeira

Carta

escriba

Esperança

Provavelmente

Garcia

Esperança Garcia

Timóteo

Timóteo

?

Piauí
Brasileira

1861

Salvador

Seus familiares e
família de seus
senhores

03

Arnaldo Rigão

?

?

1862

Rio de
Janeiro

04

Teodora

Claro Antîno dos

Brasileira

Santos
05

Teodora

Claro Antîno dos

de 60 do séc. XIX
Brasileira

Santos
06

Teodora

Claro Antîno dos

Provavelmente, década

Provavelmente, década
de 60 do séc. XIX

Brasileira

1866

São Paulo

Luís da Cunha

Limeira

Carta

Brasileira

1866

São Paulo

Domiciano Dias

Sorocaba

Carta

Santos
07

Teodora

Claro Antîno dos
Santos

08

Teodora

Claro Antîno dos

da Cunha
Brasileira

1866

São Paulo

Luís da Cunha

Limeira

Carta

Brasileira

1866

São Paulo

Inocêncio do

Jundiaí

Carta

São Paulo

Carta

São Paulo

Carta

São Paulo

Carta

Santos
09

Teodora

Claro Antîno dos
Santos

10

Teodora

?

Nascimento
?

Provavelmente, década

São Paulo

de 60 do séc. XIX
11

12

13

14

Claro Antîno

Claro Antîno dos

dos Santos

Santos

Claro Antîno

Claro Antîno dos

dos Santos

Santos

Claro Antîno

Claro Antîno dos

dos Santos

Santos

Vitorino

Vitorino

brasileira

1867

Senhor de
Teodora

São Paulo

Gertrudes de
Jesus

brasileira

1867

São Paulo

Inocêncio do
Nascimento

brasileira

1867

brasileira

1879

São Paulo

Benedito de Assis

São Paulo

Procuração

Rio de

Antônio Coelho

Bahia

Carta

Janeiro

Quadro 02
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1.3.9 “Peço a V. S. pello Amor de Ds. e do seu valimto. ponha aos olhos em mim”

porque é hora de tentar delinear algumas motivações que permitiram a escrita dos
escravos.

1.3.9.1 O cárcere

O cárcere ou, como prefere Marquilhas (2000, p. 51), o encarceramento judicial fez
Vitorino manusear a pena para escrever a sua carta. Como diz o processo contra ele movido,
Vitorino, àquela altura, em 1879, encontrava-se preso na Cadeia de Salvador por ter
assassinado, a facadas, um outro escravo no Engenho Cajaíba na Cidade de Cachoeira, no
Recôncavo baiano. Havia já algum tempo que Vitorino estava ali preso e, na carta, pede,
fundamentalmente, que o senhor, o qual, aliás, não conhecia, por ele intercedesse no sentido
de transferi-lo para a cadeia de Cachoeira, pois lá morava a sua mãe e, para ele, seria melhor
ficar perto dos seus. A súplica, como se vê, é o elemento principal da carta de Vitorino. O
escravo explica a razão por que não conhecia o senhor. Era ele escravo de Maria ou da sua
família; quando essa se casou com Antônio de Aragão Bulcão, o destinatário de sua carta,
aconteceu 8 dias antes o fato que o levaria à cadeia e, desse modo, não pode assistir ao enlace
matrimonial da sua senhora. Dirigir-se a alguém que lhe era desconhecido requereu de
Vitorino formalidade no tratamento; Vossa Excelência foi o pronome mais usado pelo
escravo para se referir ao seu senhor. Valeu-se, além disso, de algumas estratégias para, quem
sabe, conseguir o seu intento: a religiosidade e o apreço à esposa do senhor:

Illustríssimo Excelentíssimo Senhor Antonio De Aragão Bucão
Meu Senhor Muito estimo se estas enfeliz Linhas
vai a char Vossa Excellencia gozando uma perfeita
saude e atodos quantos lhe pertencer, pois é o que
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este seo Escravo obidiente pode dezejar Vossa Exce
llencia, meu Senhor Venho por meio destas
enfeliz linhas prostamme em Vossos honrado
pés pedindo a Vossa Excellencia pelo a amor que
Vossa Excellencia tem a minha Senhor Maria
fazer com que eu Vá comprir aminha p
pena na Cidade de Cachoeira que tem
minha Mai que mora Lá mesmo, para me
sempre é melhor, eu estar no meio dos meus
embora eu pagei a sesta parte, porém sou
mais satisfeito no meio dos meus e é
quem pode ter compaichão de mem é o meu
Senhor mesmo abaicho de Deus, por reconhecer
que é quem pode ter pena de mim sendo o
Seu Escravo, pois tendo omeno aproteição dos
Carçado de minha Senhor Maria Sou a
ttendido pur tanto é com quem eu me apego.
Vossa Excellencia não tem comhecimento com migo
pur que quando Vossa Excellencia Cazoci com minha
Senhor Maria eu não estava mesmo em
Caza não. estava retirado no Ingenho da Carai
ba, e com deferência de 8 dias pouco mas
ou menos me a conteceu o fato que é urige
da minha enfelicidade, foi a razão de Vossa Excellen
cia [?] este seu Escravo e não Conhecer, por
tanto espero pelo amor da minha Senhor [?] ser
Attindido que Deus é quem Vos para mim pagará com
muitos Annos de Vida e omento entoda Vossa
Excelentíssima Família,
De Vossa Exellencia Escravo obidiente Vitorino
Bahia Caza da Prizão
Comtrabalho
20 de julho de 1879

Também quando já estava preso, escreveu Claro os seus textos: duas cartas e uma
procuração de bens. Pelo que se depreende do seu conteúdo e das informações da
historiadora Maria Cristina Cortez Wissenbach (1998, p. 219), elas faziam parte do projeto de
fuga do escravo. A procuração, escrita em 21 de fevereiro de 1867, antecede as duas cartas. Já
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feito o documento, Claro escreve, em 1º. de março do mesmo ano, a Inocêncio do
Nascimento para procurar Benedito de Assis e pedir-lhe para com ele vir falar. Possivelmente
queria entregar Claro a procuração feita em nome de Benedito. Nesse mesmo dia, escreve a
Gertrudes de Jesus para entregar, no fim do ano, dinheiro dele também a Benedito:

São Paulo 1 de Maço de 1867
Illustríssima Senhora Dona Jetude de
Jeus Maria da Comceiçaõ noto
bem para Vossa Mercê filca Saben do que eu paso a minha
or dem para Senhor meu amigo Francisco
Be ne dito de a Sis a quantia de Sem mi reis
com to do pur isso no fim do anno tem elle de
areceber a di quantia tem a minha Senhora
mi faça o este fa vor no mais Sou de de Vossa Mercê
esiCravo Criado o brigado
Claro Antonio do Santos
Seu dito
Jui qui ri

Benedito parece ser homem de confiança de Claro e era liberto, segundo Wissenbach
(1998, p. 219). O escravo pretendia rever futuramente os seus bens, que, aliás, não eram
parcos (a procuração foi transcrita atrás), em se tratando de alguém na sua condição. Desse
modo, o encarceramento aliado aos planos de fuga se configuraram em circunstâncias
propriciadoras à escrita desse escravo.

1.3.9.2 A distância geográfica

A distância geográfica, causada pelo tráfico intraprovincial, parece ter sido a razão maior
que levou Teodora a pedir a Claro e a um outro que escrevessem as suas cartas, enviadas a
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vários destinatários. Dar notícias suas, saber notícias dos seus, o sonho com a alforria são
temas que permeiam as cartas escritas a mando de Teodora19:

Meu Marido Senhor Luis
Muto heide estimar que esta va a char
vocé esteije com saude que meu de
zeijo você me mande contar para
honde voçé esta morando. Quem
me arematou foi um moçó muito
rico de campinas o homem chama
Marciano quina eu fis uma
pormeça em comgo voçé nao esta
lembrado da pormeca que voçé
que eu fis voçé não esta lembra
do que voçé pai vedeu vo çé
para voçé se lembra da porme
ça que me a visou de noite eu
estava dormindo. Rainha tem
companheiro de fazer pormeça
e não compir e agora ella esta
persa no Imal. e poriço façilli
tal com santos e poriço voçé
veija que arainha e maior do mun
do e esta persa no mal não
pode se salvar porque São Bedic
to perdeu ella no mar não pode
se çalvar e poriço eu não façi
lito com santos eu espero hin
da compir ainda que esteja com
cabelos braços sua senhor dice que
desfarcado de dar carta de forria
de ajuntar o carsar responcado
tambem de ajuntar casar ganhou
dinhero pagar o Seu Senhor da carta
de arfuria eu quero ocasar junto e

19 Algumas das cartas escritas a pedido de Teodora foram transcritas atrás; apresentar-se-á, por isso, mais uma
apenas. Para maior conhecimento sobre o valor histórico e social e também dos símbolos das cartas de Teodora,
é imprescindível a leitura do livro de Wissenbach (1998), todo ele. Por conta disso, não se deterá muito sobre
essas missivas.
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para não ganhar dinheiro e dispois
em tão ganhar dinheiro pagar
primeiro pagar a minha pormeça
dispos para pagar sua senhoria
senão fica como a rainha

A distância em que se encontrava dos seus familiares e os maus tratos sofridos nas
mãos do seu senhor, que, inclusive, não lhe permitia “ir fazer vida” com o marido, fizeram
com que Esperança Garcia levasse ao governador do Piauí as suas queixas. Desejava a escrava
voltar ao lugar onde vivia com seu marido, assim se livraria dos castigos que lhe eram
impostos e poderia batizar os seus filhos. Dessa maneira, denúncia e súplica encontraram lugar
na carta de Esperança20:

Eu sou hua escrava de V. S. dadministração do Capam Antº Vieira de Couto, cazada. Desde
que o Capam pa Lá foi adeministrar, q. me tirou da fazda dos algodois, aonde vevia com meu
marido, para ser cozinheira da sua caza, onde nella passo mto mal.
A primeira hé q. ha grandes trovoadas de pancadas enhum filho meu sendo huã criança q.
lhe fez estrair sangue pella boca, em mim não poço esplicar q. Sou hu colcham de
pancadas, tanto q. cahy huã vez do Sobrado abacho peiada; por mezericordia de Ds
esCapei.
A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confeçar a tres annos. E huã criança minha
e duas mais por batizar.
Pello q. Peço a V.S. pello amor de Ds. e do seu Valimto. ponha aos olhos em mim
ordinando digo mandar a Porcurador que mande p. a fazda. aonde elle me tirou pa eu viver
com meu marido e Batizar minha filha
De V.Sa. sua escrava
EsPeranCa garcia

Vendido para o Rio de Janeiro pelo tráfico interprovincial, a distância também motiva
a carta de Arnaldo Rigão, destinado ao seu ex-senhor na Bahia. Nela, o escravo relata os
castigos sofridos diariamente e, com a ajuda da mãe, revela como pretende sair daquela

20

Como não se teve acesso ao documento original, oferece-se aqui a transcrição feita por Mott (1985, p. 106).
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situação: comprando a sua carta de alforria. Também nesse texto, a exemplo do de Esperança
Garcia, denúncia, súplica e esperanças vazam da tinta para o papel:

Mêo Senhor Antônio Coelho
Rio 6 de Abril de 1862
Será satisfação para sêo escravo se
estas linhas o encontrar com perfeita saude.
Mêo Senhor pelo amor de vossos filhos lhe
vou rogar que pela bondade de mêo Senhor tenha
paciência com o sêo escravo Arnaldo pois mêo
Senhor bem sabe a maneira que fui criado e hoje me
vejo chicoteado todos os momentos não por
faltas de minha parte pois quando ando em mandado
não ando corro e assim mesmo não satisfaco
aos mêos senhores; por isso peco a mêo senhor que
tenha paciencia em mandar procurar minha mai
para pedir-lhe o dinheiro que ella tenha que
eu cá arranjo o resto, e espero em Dêos ainda hir
ahi para agradecer o bem que mêo senhor me faca,
e peco mais pela a bencão de Senhora mai de mêo Senhor não s esqueça de
Sêo Escravo muito Respeito
Arnaldo Rigão

1.3.9.3 O encarceramento social

Já se falou que a liberdade, pelo menos para a Bahia oitocentista, escolhia o seu perfil:
era brasileiro e, como critério adicional, o fato de ser pardo ou mestiço. Estudos feitos em
outros locais do Brasil apontam para essas mesmas características (Wissenbach, 1998, para São
Paulo; Carvalho, 2002, para o Recife, dentre outros). Ou seja: eram os negros, africanos ou
não, aqueles que constituíam o grosso da escravidão, mas foram os mestiços, minoria entre a
população escrava, que conseguiram, mais freqüentemente e mais facilmente, a condição de
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liberto. Talvez isso explique o aparecimento do tema da alforria com mais constância nas
cartas de uma africana, Teodora, e de um crioulo, Arnaldo Rigão.
Se não fossem pardos ou, talvez, não tivessem a quem recorrer para conseguir a
alforria, ter-se-ia aí, talvez, mais um motivo para que escravos alfabetizados se valessem da
tinta e do papel para um uso mais ‘criminoso’ da escrita. Por ser assim julgado no século XIX,
alguns jornais da época deixaram registros. No Rio de Janeiro, o jornal O Commercial (Guedes e
Berlinck, 2000, p. 188-189) noticiou a respeito de um escravo fugido: “póde muito bem
aparecer por estes caminhos com alguma carta ou bilhete falso, fingindo que vai levar ao
senhor, para assim poder andar, e mesmo póde levar outras cousas”. Para o Recife, Carvalho
(2002, p. 249) apresenta alguns outros casos: o angolano Lourenço, que, em 1831, já estava
desaparecido havia quatro ou cinco anos, se passava por forro graças a uma carta falsa que
portava consigo. Nessa mesma época, Ana, de 30 anos, também tinha ‘um papel que mostra
dizendo que é forra’; um outro escravo, que andava calçado, trazia consigo uma carta de
alforria forjada para mostrar pelas ruas. Na cidade de Salvador, em 1835, há a prova inconteste
de que escravos poderiam, através da utilização da pena por punho próprio, querer encurtar o
caminho para a liberdade. Transcreve-se na íntegra o documento por ser um exemplar raro do
que se fala21.

Entrando a exercer no dia 4 do corrente o lugar de | Juiz de Pás, do 1º. distrito desta
Freguezia de São Pedro, por im | pedimento do Actual, Vicente Joze Teixeira, encontrei
hum Officio | do Juiz Municipal, participando da prizão, que tivera | lugar na noite do dia
31 do passado em ceis Africanos, | sendo 3 homens da Nação Bornó, hum de Nação Nagô
escravos de hum dos | prezos e duas Mulheres, a saber huma de Nação Bornó liberta | e
outra de Nação Benguela, escrava de hum | dos ditos prezos, para se proceder na forma da
Lei, | sobre huma Carta, que disse o Juiz se fazia suspeita, tanto | pela asignatura
de Napoleão e equivocos em que era concebida, como | pela confuzão em que ficarão
os ditos pretos; e que | naquella occazião passara a prizão dos mesmos a ordem deste Juízo.
| Immediatamente avizei ao Promotor Publico para que viesse | assistir ao Corpo de

21

Quem indicou a localização deste documento inédito foi a historiadora Maria Inês Côrtes de Oliveira. Arquivo
Público do Estado da Bahia, Seção Colonial e Provincial, maço 2896, ano 1835. A indicação da mudança de
linha, neste documento, se fará com o sinal |, dada a sua larga extensão. No mais, grifos nossos.
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Delicto e mais Actos, o que não po| dendo comparecer por se achar ocupado nos Jurados;
| dei principio, conseguindo pelo depoimento dos mesmos ser | a mencionada Carta
escripta pelo muleque é Napolião, que diz | ser escravo do falecido Barão do Rio de
Contas, a | preta Maria Colodina, escrava do preto Jorge Manoel dizendo | a mesma não
ter confessado na ocazião | da prizão por ter receio publicar em prezença do seo Senhor, |
o que Vossa Excelência vera da Autuação, Corpo de delito, e mais pe | ssas que tudo envio a
Vossa Excelência para avistar de tudo | ordenarme o que devo fazer huma Ves que já se achão
prezos na | Policia a Oito dias tudo isto foi acontecido na Caza Nº. 18 | a Barroquinha,
cujos Africanos não consta serem suspeitos.
Tãobem me foi prezente as bugigangas que tãobem | envio a Vossa Excelência as quais fo |
rão achadas na Caza No 18 a Ladeira de São Bento de cuja não | foi alguem prezo.
Deus Guarde Vossa Excelência muitos anos Bahia 7 de Agosto | de 1835 e 1º. Distrito de São
Pedro Velho.
Excelentíssimo Senhor Vice Prezidente | Manuel Ignacio da Cunha
Francisco Eduardo Nunes dos Reis

Já se falou também, baseando-se em Schwartz (2001, p. 173-174), que as cartas de
alforria tinham uma fórmula a ser seguida. Repete-se: o senhor ou senhora de escravo se
identificava e, logo em seguida, identificava também o escravo a ser libertado, designando a
idade, a cor, a origem e, menos freqüentemente, a ocupação. Mas o moleque Napoleão parecia
desconhecer a estrutura formular de uma carta de alforria, essa foi a razão da desconfiança do
Juiz de Paz que concluiu ser a sua carta falsa. Além disso, parece ter contado a assinatura
equivocada de Napoleão, certamente buscando reproduzir a do seu senhor, que àquela altura
estava morto, fato do qual parece ter-se valido para passar a si próprio a carta de alforria.

1.3.9.4 O suicídio: uma dimensão psicológica?

Uma dimensão talvez psicológica tenha motivado a carta de Timóteo. Pelo que escreve
o subdelegado, Timóteo seria vendido em praça pública e “entendeo não dever passar á outro
senhores”. Seria, então, esse o motivo que levou o escravo ao suicídio: o seu afastamento
daqueles que o criaram. O subdelegado estava certo: os laços afetivos que uniriam Timóteo a
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seus donos pareciam bastante firmes, o que lhe deu, inclusive, o ingresso para o domínio das
letras. A leitura do ‘bilhete’ de Timóteo parece confirmar o seu apreço à família que o criou,
uma vez que ali, em tom de despedida, dizia-se grato a “Jaia Pombinha e a toda família d’ella”,
pedindo-lhe perdão pelo que iria fazer. Iaiá Pombinha, talvez, fosse a senhora do escravo
suicida. Leia-se por completo a carta de Timóteo:

Perdaõ
A muito tempo que tenho dezejo de não existir pois a vida me hé abborrecida porem
naõ existindo naõ será mais pois quem pode
viver sem ter disgostos que vá vivendo
A Jaia Pombinha e a toda familia d’ella sou
muito grato por isto pesso pelo amor de deus Perdão
sendo que com esta vez hé a3ª. que eu
tenho tentado contra minha existencia
porem quem naõ quer viver nem deve tomar
vidro, e nem sollimão pois só saõ lentos a
quem tem a mor a vida. Muito addemirava
me naõ receiar-se com o meo genio [em]
não fazer um acerto para mim pois naõ acho
doudice n’este proceder.
Naõ há tempo [a] perder! ! ! !
Poz-me preciso declarar-me que nem foi eu,
e nem sabedor daquelle infaime papel, e n’elle
achava-me inocente. Se faço esta declaraçaõ é
para livrar que vaõ ao Inferno, estas almas
que despistaraõ suas conciencias!.....
Naõ persuadaõ-se que eu fiz digo: que
cometi este attentado, por temer o que esta
va-se fazendo; pois para passar melhor, não
havia que temêr: as rasões saõ outras
pois a sepultura será sabedôra, e naõ
este infaime lugar digo e naõ esta
terra de vivos

O trecho “Muito addemirava me naõ receiar-se com o meo genio [em] não fazer um
acerto para mim pois naõ acho doudice n’este proceder” sugere vagamente que o subdelegado
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tivesse razão quanto à causa do suicídio de Timóteo: estava em conflito com os seus donos e,
de fato, entendeu que não deveria passar a outros senhores. Mas os desgostos do escravo
vinham de muito tempo, pois já buscara a morte outras duas vezes e o seu texto surge como
que para falar de um deles: “Poz-me preciso declarar-me que nem fui eu, e nem sabedor
daquelle infaime papel, e n’elle achava-me inocente. Se faço esta declaração é para livrar que
vão ao inferno, estas almas que despestaraõ suas conciencias!”. Do que estaria sendo acusado
Timóteo? A sua carta não deixa respostas claras, mas sugere que o conteúdo de um infame
papel seria uma das causas dos seus desabores; sugere ainda que estaria sendo Timóteo
acusado de ser o seu autor e seria essa, talvez, uma das razões pelas quais cometeu suicídio.
Ou seja: o escravo, talvez, fosse à venda porque a ele foi imputada a autoria de um texto.
Quanto a outros motivos, “a sepultura será sabedôra, e não este infaime lugar digo e não esta
terra de vivos”. Desse modo, acusado de fazer um uso ‘criminoso’ da escrita, o fato de ser
alfabetizado parece ter contribuído para condenar Timóteo à morte. Sendo assim, achou justo
que a mesma escrita o inocentasse.

1.3.10 “No mais”

ressalta-se o óbvio: que há muito por fazer no que diz respeito à leitura e à escrita entre
escravos no Brasil. Reunindo 14 testemunhos escritos por escravos ou como expressão da sua
vontade, mostrou-se, em suma, que a história da alfabetização no Brasil não é uma história
exclusivamente de brancos. A prática da leitura e da escrita parece ter tido um alcance um
pouco mais lato no Brasil do passado. Chegou, às vezes por caminhos tortuosos e mesmo
contraditórios, àqueles que compuseram a base da pirâmide social brasileira. As linhas acima
provavelmente serão modificadas a cada texto escrito por um escravo ou por vontade sua que,
por ventura ou não, se localize. Isso acontecendo, serão reescritas com muito prazer.
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CAPÍTULO 2
O CORPUS : TORNOS, ENTORNOS E CONTORNOS

2.1 CORPORA EM FUNÇÃO DE UMA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

2.1.1 Antecedentes

Durante o período que se estende dos inícios do século XX, com a publicação do
Curso de Lingüística Geral, de Ferdinand de Sausurre, até a década de 70, a Lingüística diacrônica
ocupou posição periférica na cena dos estudos de língua. Essa posição marginal da Lingüística
histórica deveu-se ao fato de se terem feito predominantes interesses que se voltaram, quase
que exclusivamente, para o desvelamento das línguas no seu momento presente. Os estudos
sincrônicos passaram a ser, dessa maneira, a menina dos olhos dos pesquisadores. Diz-se quase
exclusivamente, porque, pelo menos no que diz respeito ao Brasil e a Portugal, persistiram
vozes que trabalharam, indo de encontro à maré, no sentido de não se fazerem tão ocultas fases
pretéritas da língua portuguesa. Seja com edições de textos remanescentes do passado ou com
estudos lingüísticos que sobre esses textos se efetuaram, foram algumas atitudes solitárias as
responsáveis para que não se rompesse de maneira abrupta a tradição de estudos diacrônicos
caracterizadora, sobretudo, da primeira metade do século XX. No Brasil, destacam-se, nessa
direção, os trabalhos de Rosa Virgínia Mattos e Silva, da Universidade Federal da Bahia, e
Heitor Megale, da Universidade de São Paulo; em Portugal, coube a Ivo Castro e à Clarinda
Maia manterem acesa a chama dos estudos histórico-diacrônicos. Essas personae, como é
consabido, elegeram, principalmente, as fases mais recuadas da língua portuguesa como foco
de seus estudos, o que, juntamente com o conhecimento adquirido de predecessores, faz com
que o português arcaico disponha de bom número de obras sobre a sua constituição.
No Brasil, foi a entrada do Estruturalismo, quando já não era tão hegemônico nos
Estados Unidos e na Europa, que colocou à margem estudos de história da língua, embora
pesquisas de cunho dialectológico, que já privilegiavam estados sincrônicos, a exemplo das de
Marroquim (1934) e Nascentes (1953), tenham lhe precedido. Sob o arcabouço estruturalista,
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os trabalhos de Joaquim Mattoso Câmara Júnior constituem, ainda hoje, referências
obrigatórias de descrições sincrônicas, sobretudo quanto à fonologia/fonética, do português
brasileiro.
Na década de 70, coube ao lingüista Anthony Naro empreender o que Mattos e Silva
(1995, p. 74) designou de cruzada sociolingüística. Tendo em seu escopo preocupações que se
voltaram para a questão da variação e mudança lingüísticas, a Sociolingüística foi acolhida com
grande êxito no país, o que é explicável pela própria conformação do português brasileiro.
Embora a questão da mudança lingüística se constitua em elemento basilar na Sociolingüística,
no Brasil, foram as mudanças ocorridas no chamado tempo aparente, em que se levam em
consideração, sobretudo, as faixas etárias conviventes no mesmo espaço e tempo, as que, de
perto, ocuparam os lingüistas por essa corrente envolvidos. Desse modo, a Sociolingüística
brasileira foi, e ainda é, sincrônica, elegendo o português brasileiro falado nas últimas décadas
e, principalmente, nos centros urbanos, mas também hoje com muitas incursões pelo falar de
zonas rurais, como objeto de análise.
Miriam Lemle, em artigo de 1968, intitulado Gerativismo: um novo estruturalismo, plantará,
no país, as sementes do gerativismo. Depois, bem depois, Charlotte Galves, Mary Kato e seus
orientandos levam a cabo investigações sobre o português brasileiro iluminados pelo
arcabouço teórico dessa teoria de caráter inatista. Sem dúvida, o grosso do que se fez sobre o
português do Brasil à luz do gerativismo escolheu, a axemplo da Sociolingüística, o momento
presente como foco privilegiado de análise.
A par dessas e de outras teorias que, no Brasil, privilegiaram, sobretudo, a atual
sincronia, faziam-se, conforme apontado anteriormente, em alguns lugares, trabalhos, raros,
que buscaram em tempos pretéritos da língua portuguesa outras sincronias, per si ou para
comparações. No entanto, nenhuma comunicação entre os atores atuantes na cena lingüística
brasileira. Estava consolidada, desse modo, a radical separação, no dizer de Mattos e Silva
(1998, p. 102), entre Filologia e Lingüística. Foi-se o tempo:
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...em que linguistas também eram etnógrafos, historiadores, folcloristas, arqueológos e não
tinham problema de identidade disciplinar, pois se sabiam participantes de uma vasta
empresa de aquisição de conhecimentos diversificados, mas harmonizáveis em torno de um
interesse comum pela palavra documental ou artística e pelo seu comportamento na
história. Conhecerem-se todos eles por filólogos era tradicional e apropriado. (Castro,
1995, p. 512).

Aliás, houve preocupações no sentido de se deixar claro o âmbito de atuação dos dois
campos, como o fez Naro (1976, p. 74):

Uma vez que, na organização deste ensaio, dividirei as obras em ‘lingüísticas’ e ‘filológicas’,
é necessário precisar aqui critérios usados para definir e distinguir o âmbito desta duas
disciplinas irmãs. Considerarei como principal tarefa da filologia o estabelecimento e
classificação de fatos lingüísticos e como objeto da lingüística a explicação desses mesmos
fatos dentro de uma teoria geral da linguagem e do seu uso. De acordo com essa definição,
a crítica de textos, isto é, o estabelecimento da leitura correta dos textos, sejam medievais
ou modernos, é classificada como tarefa da filologia, assim como o é a dialectologia
tradicional, que consiste em estabelecer, classificar e comparar os usos lingüísticos locais. O
estudo da técnica do verso, compreendido como uma etapa preliminar às edições de textos
poéticos, é considerado tarefa da filologia, segundo os critérios apontados. A lingüística,
por sua vez, tenta analisar os fatos de um determinado texto ou dialeto com uma teoria
lingüística universal, e, ao mesmo tempo, chegar a conclusões sobre a natureza geral da
linguagem que possam ser justificadas pelos dados em estudo.

Apesar de reconhecer o parentesco entre as duas disciplinas, para Naro (1976) a
Filologia tem ‘tarefa’, já a Lingüística, ‘objeto’. Discordando-se de Mattos e Silva (1995), podese ler, sim, nas entrelinhas da passagem transcrita, um juízo de valor sobre os dois campos:
‘tarefa’ evoca a idéia de trabalho mecanicista, ao passo que ‘objeto’, a de análise. Aliás, ao
longo da citação, os termos escolhidos para a atuação de um e outro parecem deixar claro de
que lugar fala Naro quando propõe a sua definição: ‘estabelecimento’ e ‘classificação’ x
‘explicação’ e ‘análise’, ‘tradicional’ x ‘não tradicional’, ‘locais’ x ‘universal’.
Com o aporte dos novos modelos lingüísticos teóricos no Brasil, a Filologia viverá,
então, nos cantos dos centros universitários: “os velhos (nem sempre em idade) e sabedores
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filólogos se recolheram, reforçando a tradição que a onda externa exigia que mudasse e os
jovens lingüistas, ao sair do nada ou quase nada, armaram-se muitas vezes de desnecessária
arrogância” (Mattos e Silva, 1998, p. 102). No entanto, se, de um lado, a orientação filológica,
nos seus moldes tradicionais, não conheceu avanços, por outro, como põe Mattos e Silva
(1998), a chegada de múltiplas teorias lingüísticas por aqui fez com que o português brasileiro
viesse a ser conhecido nas suas diversas faces. Ressalta-se ainda que, com os programas de
pós-graduação que se iam instalando nas universidades, lingüistas, apropriando-se de técnicas
de análise fornecidas pelos modelos estrangeiros, passaram a se preparar com instrumental
mais sólido para lidar com questões referentes à conformação do português no país.
Na década de 80, entretanto, a situação começa a ser outra. Motivado pelo fato de que
o passado pode iluminar o presente, ressurge o interesse pelos estudos histórico-diacrônicos
da língua portuguesa, liderado, principalmente, por Fernando Tarallo e seus orientandos.
Passa-se, então, de um momento em que os corpora de língua falada lideram os acervos para
um outro em que o texto escrito também terá a sua relevância, e o motivo é óbvio: se se quer
saber sobre a língua em tempos pretéritos, os textos escritos remanescentes de outras épocas
constituem as únicas fontes de informação. A volta ao passado da língua portuguesa não se
fez, porém, sem embates. No Brasil da segunda metade do século XX, proliferaram, como
saldo da hegemonia de modelos lingüísticos estrangeiros no país, lingüistas preparados e em
dias com técnicas de análises, por outro lado, ficaram eles ao largo de questões sobre o como
lidar com os textos escritos do passado.
Com a preocupação em datar fenômenos que tipificam o português brasileiro em
relação ao europeu, abrolha a questão de quais textos seriam os melhores exemplares para que
essa periodização fosse possível. Fernando Tarallo (2001[1994]) ganha merecidamente relevo
quando define critérios que pudessem nortear a seleção de material a ser pesquisado.
Interessado na história do que designou de português vernáculo, o lingüista propõe que os
textos em prosa são aqueles que melhor refletem essa face do português no Brasil e, portanto,
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os que mais eficazmente se prestam à lingüística histórica, a saber: cartas de punho pessoal,
diários e textos teatrais1, as narrativas de experiências pessoais inseridas em documentos mais
formais e os comentários dos gramáticos do período histórico em estudo.
Essa sugestão de Tarallo ressoou não apenas nos centros universitários em que esteve
à frente de orientações de dissertações de mestrado e teses de doutorado, mas também em
outros locais. A título de exemplo, na Bahia, Tânia Lobo, da UFBA, inicia a coordenação de
um dos projetos de pesquisa do PROHPOR - Programa para a história da língua portuguesa voltado para a constituição de corpora para o estudo do português brasileiro. Cartas, em uma
primeira fase, serão os textos privilegiados. Também cartas começam a editar a pesquisadora e
Afrânio Gonçalves Barbosa, da UFRJ, para as suas teses de doutorado. Em vários lugares do
país, o farol de Tarallo iluminou e conduziu muitos para um cais de embarque e, a partir disso,
tornou-se forte um movimento que se voltou para a constituição de corpora em função da
história do português brasileiro.
As críticas aos trabalhos de Tarallo e de seus orientados, quando incursionaram pela
Filologia, não tardaram a aparacer. Castro (1996, p. 146-150) reconhece no seu Tempos
lingüísticos, de 1990, o que chamou de déficit filológico, assim como o ‘repreendeu’ pelo fato de
conceber o português escrito em outros tempos como um objeto causador de estranheza.
Segundo Castro, isso se deve à formação estritamente lingüística de Tarallo. Quanto aos
trabalhos que procuraram datar fenômenos do português brasileiro na diacronia da língua, a
crítica que costumeiramente se faz se circunscreve ao fato de Tarallo e seus orientandos
trabalharem com textos para os quais não se preocuparam em estabelecer a nacionalidade dos
autores. Isso ganha relevância quando se leva em consideração que os aspectos lingüísticos
estudados seriam aqueles que atestariam uma gramática brasileira divergente da portuguesa.
Portanto, diferenciar, quanto à nacionalidade dos autores, portugueses de brasileiros seria, por
assim dizer, fundamental. Não há dúvidas de que os trabalhos levados a cabo por Tarallo e
1

Os textos teatrais não são, efetivamente, textos escritos em prosa.
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seus orientandos são hoje clássicos no que diz respeito a estudos sobre o português brasileiro,
no entanto, reconhece-se neles a improvisão de “filológos para exercerem seu saber de
lingüista” (Mattos e Silva, 1998, p. 107).
Quando se precisou de dados sobre o português em suas fases mais recuadas, a
recorrência aos que nunca deixaram de trabalhar nessa linha foi, de fato, efetuada, haja vista
que, conforme já se disse, essas fases foram as privilegiadas pelos diacronistas da língua
portuguesa em seus trabalhos, seja através das gramáticas históricas, que conheceram o seu
apogeu na primeira metade do século XX, seja através de obras que voltaram ao passado para
nele se concentrar, a exemplo do estudo monumental de Rosa Virgínia Mattos e Silva,
Estruturas trecentistas. Elementos para uma gramática do português arcaico, de 1989, ou, ainda, através
de trabalhos histórico-diacrônicos que compararam sincronias pretéritas da língua portuguesa,
como o de Clarinda Maia – História do galego-português. Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de
Portugal desde o século XIII ao século XVI (com referência à situação do galego moderno), de 1986.
Contudo, para séculos posteriores, sobretudo depois do XV, em que se inicia a
transplantação do português para o território brasileiro, uma história da língua portuguesa, no
Brasil e em Portugal, ainda está por ser feita. Sobre isso, manifestou-se nos termos seguintes
Castro (1996, p. 136-137):

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
taxonomia 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.
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É, portanto, nessa perspectiva que devem ser vistos os trabalhos iniciados por
Fernando Tarallo. Foram ele e seus orientadores que, de certa maneira, assumiram, no país, o
papel de cabouqueiro, desenterrando documentos e peneirando dados que, àquela altura, se
julgavam essenciais a uma escrita da história do português brasileiro. Foram mais além, no
entanto. Muitas das hipóteses interpretativas sobre o português no Brasil, com as quais se
trabalha até hoje e em cuja origem está, de forma central, Charlotte Galves, são devedoras, nas
suas formulações originais, a Fernando Tarallo, a Mary Kato e a vários de seus orientandos.
Ivo Castro, como autor da apropriada citação antes mencionada, não deu, mas deveria dar,
esse mérito, além de tantíssimos outros, a um dos maiores e mais produtivos linguistas que o
Brasil já conheceu: Fernando Tarallo.
Já em outro momento, com a estruturação do Projeto nacional Para a história do
português brasileiro, o trabalho penoso de seleção de materiais continua, com duas outras figuras
da cena lingüística brasileira incentivando os que por esse caminho quisessem trilhar: Ataliba
de Castilho e Rosa Virgínia Mattos e Silva. Preferências primeiras tiveram de ser ‘deslocadas’
para depois, como foi o caso de Módolo (1998, p. 6), que, narrando o seu percurso de
estudante dentro da Universidade de São Paulo para justificar o seu interesse pela sintaxe
diacrônica, diz:

Com essas informações, gostaria de justificar por que ora apresento esta Dissertação de
Mestrado à Universidade de São Paulo. Não desisti de pesquisar a Sintaxe Diacrônica do
Português, apenas a desloquei para o Doutorado. Até mesmo em minha atuação como
Monitor de Língua Portuguesa, nos anos de 1996 e 1997, foi na área da Sintaxe Descritiva e
da Sintaxe Diacrônica que operei. Quero com isso dizer que interpreto minhas pesquisas de
Mestrado como uma preparação para voltar a esse campo que, desde a graduação, vem me
interessando.

O lingüista diacronista, ao que parece, não quer padecer de ‘défict filológico’ quando
retornar ao seu interesse central. As pesquisas a que se refere Módolo (1998) dizem respeito,
fundamentalmente, à constituição de um corpus diacrônico para o estudo do português de São
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Paulo. Edita, para isso, correspondências, seguindo, portanto, o rastro metodológico delineado
por Tarallo (2001[1994]). No terceiro capítulo da sua Dissertação, intitulado Contribuição para o

corpus diacrônico do português de São Paulo, o autor informa sobre as suas razões para a seleção
de textos dos séculos XIX e XX, expõe os critérios de edição e, logo a seguir, as amostras de
textos por ele editadas. Nenhuma consideração sobre os documentos é feita, considerações
que hoje se julgam fundamentais para um corpus em função do português brasileiro.
Observando-se os documentos editados por Módolo (1998), parece que o critério revelante
para a sua seleção foi o tipo de texto. Dessa maneira, ainda em 1998, a constituição de um
corpus em função do estudo do português brasileiro estava associada à variável tipo de texto.
Não foi diferente com as Cartas baianas setecentistas, editadas por Permínio Ferreira, Uilton
Gonçalves e Klebson Oliveira, sob a coordenação de Tânia Lobo. Vindas a público no ano de
2001 pela Editora Humanitas da USP, o trabalho, iniciado em 1997, também privilegiou
cartas, como o próprio título indica, embora alguma tentativa de se identificarem os
remetentes tenha sido, de fato, levada a cabo. Mesmo não tendo avançado em uma discussão
sobre a natureza de corpora em função do português brasileiro, os trabalhos referidos, não só
esses, mas também outros que se iam fazendo, mesmo que de forma dispersa, no Brasil afora,
têm o mérito de serem pioneiros na tentativa de buscar uma reaproximação com o fazer
filólogico, no sentido de tê-lo como fundamental para que se começasse a escrever uma
história sobre o português no Brasil.

2.1.2 O Projeto nacional Para a história do português brasileiro

Em 1997, estrutura-se o Projeto Para a história do português brasileiro, coordenado pelo
professor Ataliba de Castilho, da USP. De 16 a 18 de abril desse ano, realiza-se na
Universidade de São Paulo o primeiro Seminário, com o intuito de socializar o que no Brasil
estava sendo feito em direção a uma história do português brasileiro. Nas atas desse I
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Seminário, publicadas em 1998 e organizadas por Ataliba de Castilho, com o título Para a
história do português brasileiro. Volume I: Primeiras idéias, a produção sobre a constituição de corpora
se mostra já relevante. Apresentam-se ali trabalhos de quatro Estados (Bahia, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e São Paulo). Com 8 anos de existência, a situação hoje é outra: outros Estados
brasileiros se integraram ao Projeto e iniciaram a busca de materiais para a formação de corpora
e os Estados pioneiros ampliaram o que já vinham fazendo.
No âmbito desse projeto, não apenas se avolumaram os corpora constituídos em função
de uma história da língua portuguesa no Brasil, mas também reflexões sobre a constituição do
que seria um corpus formado para essa função. Aqui destacar-se-ão as contribuições que, para
este trabalho, se julgam as mais relevantes. Parte-se do texto apresentado por Rosa Virgínia
Mattos e Silva ao II Seminário do Projeto Para a história do português brasileiro, realizado em
1997, cujos trabalhos foram organizados pela referida autora e publicados em 2001: De fontes
sócio-históricas para a história social lingüística do Brasil: em busca de indícios.
Anuncia a autora como objetivo principal da sua comunicação:

...uma busca de indícios para argumentar a favor do papel predominante da nossa
população de origem africana, como difusora do que veio a ser chamado de português
popular brasileiro, pela sociolingüística contemporânea, em contraponto ao por ela
designado português culto brasileiro. (Mattos e Silva, 2001a, p. 276).

Embora anuncie que não tratará das designadas normas cultas ou do português culto
brasileiro, são pertinentes as informações da autora a seu respeito. Nota ela que esse português
culto brasileiro só começa a se definir a partir da segunda metade do século XVIII em diante e
está ligado à escolarização, ao uso escrito e à normativização. Valendo-se de dados sobre a
escolarização no país e também de dados sobre a demografia histórica, mostra Mattos e Silva
(2001a) que teriam sido poucos, para o geral do Brasil, os prováveis falantes desse português,
que teve como modelo o português europeu ou mais europeizado. Quanto ao português geral
brasileiro, antecedente histórico do português popular brasileiro, teria sido ele difundido pelos
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africanos e seus descendentes, não só pelo fato de constituírem esses, ao longo do Brasil
colonial e pós-colonial, o contingente humano de predominância maior no país, mas também
pela razão da sua mobilidade no território, dentre outros fatores de natureza histórica.
Um dos aspectos que fica claro nesse texto de Mattos e Silva (2001a) é o fato de terem
tido, tanto o português culto quanto o geral brasileiros, histórias diferenciadas, embora não
desconsidere ela as inter-influências entre um e outro no passado do país. Então, quais seriam
os caminhos a serem trilhados para a reconstrução dessas histórias?
Em outro texto, apresentado ao III Seminário do Projeto a que já se referiu2 - Para uma
história do português culto e popular brasileiro: sugestões para uma pauta de pesquisa -, Mattos e Silva
(2002a) sugere caminhos para a reconstrução do português culto e popular brasileiros. Mostra
que, se o português brasileiro se apresenta polarizado e plural, sobretudo nas suas normas
cultas e vernáculas, com histórias e, no seu dizer, com actantes divergentes, as vias dessa
reconstrução não podem ser as mesmas. Para o que teria sido o português culto no passado,
sugere, entre outras coisas, que poderá ser ele recuperado pela documentação existente nos
arquivos brasileiros, isto é, com a formação de corpora diacrônicos seriados, os quais seriam
constituídos pelos mais diversos tipos de documentos. Assim sendo, poder-se-iam flagrar as
variações e mudanças em convívio e, dessa maneira, prováveis mudanças em andamento.
Para a reconstrução do português geral brasileiro, antecedente do português popular,
diz Mattos e Silva (2002a, p. 445):

Como sabemos, o percurso para a reconstrução do passado do português brasileiro popular
não será o mesmo utilizável para a reconstrução do passado do português brasileiro culto,
que se esteia numa tradição escrita. O português popular brasileiro fez-se e faz-se, ainda,
não tanto quanto antes, é claro, na oralidade.

2

Os trabalhos apresentados nesse Seminário foram publicados no livro Para a história do português brasileiro. Novos
estudos, v. III, em 2002, sob a organização de Tânia Maria Alkmim, pela Editora Humanitas da USP.

126

Mais adiante, eis o caminho definido pela autora para se buscar flagrar o português
geral brasileiro no passado:

Tendo sido formado na oralidade o português geral brasileiro, antecedente histórico do
português popular brasileiro, a busca do seu percurso histórico tem de ser feita não
fundada em corpora escritos, organizáveis ad hoc, como para o português culto brasileiro,
como é óbvio, mas num processo de reconstrução - que designarei metaforicamente arqueológico, em que, de evidências dispersas, calçadas pelas teorias sobre o contato
lingüístico e pela história social do Brasil, se possa chegar a formulações convincentes.
Percurso análogo, mutatis mutandis e modus in rebus, ao da reconstrução do chamado ‘latim
vulgar’, cuja principal fonte de estudo é o seu resultado, as línguas românicas. (Mattos e
Silva, 2002a, p. 457)

A autora tem como óbvio a impossibilidade de se entrever no passado, através de
corpora escritos ad hoc, o que teria sido o português geral brasileiro. Não sem razão. O que a
move a fazer tal afirmação, dentre outros aspectos, são os baixos índices de alfabetização no
Brasil ao longo do período colonial e pós-colonial.
O que se pode adicionar ao que citou a autora é o fato de que não estariam os
africanos e os afro-descendentes inseridos no processo de alfabetização, pelo menos pelos
meios formais; muito pelo contrário, certamente fariam eles parte da grande massa de
analfabetos. Como já foi discutido em capítulo anterior, até a abolição, os escravos estavam
proibidos de freqüentarem escolas, portanto, se se admite, como Fausto (1994, p. 237), que
0.1% da população escrava chegou a 1872 com algum conhecimento de leitura ou escrita é
pouco provável que tenha sido pelas vias formais de ensino. Para os libertos ou livres, como
também já se discutiu, a situação não lhes era favorável à alfabetização, a não ser, talvez,
quando se tratasse dos pardos. Há de se notar ainda que, sendo o Brasil, na sua história
pregressa, um país de modo geral analfabeto, não apenas os africanos e seus descendentes
seriam os mais fortes candidatos a serem portadores do que Mattos e Silva (2002a) designou
de português geral brasileiro, mas também descendentes de portugueses, os brancos

127

brasileiros, que não tiveram acesso à alfabetização ou, então, a tiveram de maneira escassa,
uma vez que o português culto estaria vinculado à normativização e ao uso escrito da língua.
Essas reflexões de Mattos e Silva (2001a e 2002a) contribuem e trazem novos critérios
para a conformação de corpora constituídos em função de uma história do português brasileiro.
Ao contrário de Tarallo (2001[1994]), a tipologia textual não será o único fator relevante, mas
também a condição social e, em certa medida, o grau de alfabetização do autor do texto. Que
fique claro que esses dois últimos aspectos só muito implicitamente se depreende de Tarallo
(2001[1994]). No mais, não se privilegia apenas a reconstrução do vernáculo brasileiro, o
português culto tem também o seu espaço, uma vez que, como já é consenso nas ciências
humanas, a identidade se faz pela alteridade, ou seja, para se chegar a algum conhecimento do
que seria o português vernáculo, é também necessário que se conheça o que teria sido o
português culto.
Lobo (2001a, p. 109) também deu o seu quinhão a respeito do que se discute. A
autora, dada a complexidade de situações de contato lingüístico havidas no Brasil, propõe que
um corpus lingüístico diacrônico para o estudo da constituição histórica do português brasileiro
deveria ser constituído por textos integrantes de sub-corpora que permitissem conhecer:

x

1: as variedades do português europeu transplantadas para o Brasil;

x

2: as variedades do português falado como segunda língua pelos aloglotas;

x

3: as variedades do português brasileiro que paulatinamente se iam constituindo: 3.1)
as variedades cultas – supostamente mais unitárias e descendentes diretas das
variedades do português europeu – e 3.2) as variedades populares – supostamente
mais diversificadas e descendentes diretas das variedades do português como segunda
língua.
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Segundo a autora, por razões de ordem sociocultural, seria tarefa mais fácil a
constituição dos sub-corpora 1 e 3.1, uma vez que os possíveis portadores das variedades do
português falado como segunda língua e do português popular integrariam grupos subalternos,
por isso seria pouco provável que tivessem deixado testemunhos autógrafos.
Seja para qualquer uma dessas modalidades, surge também no âmbito do Projeto Para
a história do português brasileiro a contribuição de que, para um estudo adequado do português no
seu passado, serão melhores os dados quando, na medida do possível, forem conhecidas
algumas variáveis que dizem respeito aos textos a serem editados. Dessa maneira, interessam
aos filólogos e lingüistas aspectos como quando foi escrito o texto, onde foi escrito o texto, quem
escreveu o texto, para quem foi escrito o texto e, também, o tipo de texto3. Os corpora editados
no âmbito do Projeto têm cada vez mais se preocupado em dar conta dessas variáveis, a
exemplo do de Lobo (2001a) e do de Barbosa (1999), nas suas teses de doutorado. Ramos
(2001, p. 423), inclusive, se manifesta no sentido de propor o que seria um corpus ideal para
estudos de história da língua:

Seria certamente [ideal] formar uma amostra de textos assinados e datados, que não tenham
sido objeto de correção nem atualização. O autor poderia ser identificado quanto à idade,
origem (se português ou brasileiro), e o grupo social. Essa última informação seria
depreendida de dados como filiação, posses, etc. Por fim seria também desejável que os
textos versassem sobre assuntos diversos, de modo a permitir captar variações estilísticas.

Esse corpus ideal, em que estejam controladas todas as variáveis pela autora elencadas,
certamente é o desejado por todos envolvidos no trabalho de constituição de corpora. Se para o
presente, o estudioso pode ter controle de todas as variáveis do seu texto, sejam falados ou
escritos, quando se volta para o passado, sobretudo do século XIX para trás, não é exagero
dizer que os textos é que controlam o estudioso. Afinal, os escritos remanescentes não foram

3

Para discussão mais verticalizada sobre o assunto, ver Lobo (2001a), especialmente todo o segundo volume da
sua tese de doutorado, e Mattos e Silva (2002b).
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feitos em função de estudos lingüísticos posteriores. Diante desse impedimento, o do controle
de todas as variáveis para a formação de corpora, Ramos (2001, p. 424) sugere aproximações
para as quais devem ser seguidos estes passos:

(a) identificação de um local com limites que sejam bem demarcados; (b) delimitação de
um período de tempo político e socialmente bem definido para o local selecionado, de
modo a possibilitar a descrição do perfil da respectiva comunidade; (c) identificação de um
conjunto de membros desta comunidade, cujo perfil social possa ser recuperado.

Nesse sentido, a edição efetuada por Lobo (2001a) é exemplar. O segundo volume da
sua tese de doutorado demonstra os esforços empreendidos pela autora no sentido de
identificar os aspectos sociais nos quais estavam inseridos os autores das suas cartas. Sem
dúvida, contribuiu para que muitas das histórias referentes aos remetentes viessem à tona o
fato de, em grande parte, os autores dos textos editados por Lobo constituírem a elite da
Bahia oitocentista, que deixou, nos arquivos baianos, as suas pegadas.
De volta a Ramos (2001, p. 424) e o que acrescenta a autora, logo adiante:

Veja-se que os passos (a-c) são recortes ou simplificações. Uma conseqüência direta dessa
decisão metodológica é a restrição quanto a que segmento social será representado. Uma
vez que o material de análise será o texto escrito, ficam desde já excluídos aqueles membros
da comunidade que, quer por serem analfabetos, quer por não terem tido espaço para se
manifestar por escrito, não deixaram documentação de próprio punho.

Embora não o diga explicitamente, o que Ramos (2001) sugere, sobretudo, é um
caminho para a reconstrução do que foi o português culto escrito por brasileiros ou o
português transplantado por europeus, uma vez que os analfabetos ou os que não tiveram
espaço para se manifestar por escrito eram, em sua grande maioria, de origem africana,
falantes daquele português geral brasileiro, antecedente das normas vernáculas, e os
descendentes de portugueses, integrados em posições sociais subalternas. Sendo assim,
continua válido o comentário de Lobo (2001a, p. 109) sobre o fato de que a constituição de
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corpora que pudessem espelhar as variedades populares se constitui em tarefa mais difícil e
válida também a hipótese de Mattos e Silva (2002a, p. 452) de que, para uma história das
normas vernáculas, o percurso a ser seguido será do tipo arqueológico. Esse caminho, aliás, já
está sendo percorido por Tânia Alkmim, como bem demonstram os seus artigos A variedade
lingüística de negros e escravos: um tópico social do português no Brasil e Estereótipos lingüísticos: negros em
charges do século XIX, de 2001 e 2002, respectivamente, em que, através de fontes diversas –
charges, informações de viajantes, anúncios de jornais etc –, busca recuperar aspectos
lingüísticos da fala de negros, sobretudo ao longo do século XIX. Também pelo caminho
sugerido por Mattos e Silva (2002a), o arqueológico, a seção 3.1 deste trabalho – E AGORA,
COM A ESCRITA, OS ESCRAVOS –, constante do capítulo anterior, é passo complementar
ao que fez Alkmin (2001 e 2002b), porque, mesmo com fontes dispersas e dispondo-se de
poucos testemunhos, expõe escravos, indivíduos que a princípio não teriam espaço para se
manifestar por escrito, manipulando a pena ou pedindo a outros que o fizessem, quando as
circunstâncias lhes exigiram. De qualquer sorte, observando-se os relatos sobre a formação de
corpora, constituídos ou em constituição, no âmbito do Projeto nacional Para a história do
português brasileiro4, é, sobretudo, o português brasileiro culto, no seu passado, aquele que a
documentação melhor permitirá conhecer.
Assim se chega a 2005 com inúmeros corpora já concluídos ou em andamento feitos
com o intuito de se conhecer o que teria sido o português brasileiro em tempos pretéritos.
Conforme já se disse, a Bahia foi um dos Estados pioneiros na constituição de corpora em
função de uma história da língua portuguesa no Brasil. O PROHPOR - Programa para a história

4

Esses relatos constam nos 4 volumes da série Para história do português brasileiro. O I - Primeiras idéias, de 1998,
publicado pela Editora Humanitas, foi organizado por Ataliba de Castilho; o II - Primeiros estudos, de 2001,
publicado também pela Humanitas, foi organizado por Rosa Virgínia Mattos e Silva; coube à Tânia Maria Alkmin
a organização do III - Novos estudos, de 2002, vindo a público pela Humanitas; o IV - Notícias de corpora e outros
estudos, lançado pela UFRJ/FAPERJ em 2002, teve como organizadoras Maria Eugênia Lamoglia Duarte e Dinah
Callou.
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da língua portuguesa, coordenado pela Profª. Drª. Rosa Virgínia Mattos e Silva, dentro do
Departamento de Letras Vernáculas da UFBA, tem como alvo, em uma de suas vertentes de
pesquisa, a constituição de um banco de textos para o estudo da constituição histórica do
português brasileiro, sobretudo na sua variedade baiana. Além disso, não só a UFBA está
realizando esse trabalho; o PROHPOR estende-se também à UEFS, com a coordenação de
Norma Fernandes Almeida e Zenaide Carneiro. Nessas duas universidades, o levantamento e
edição de textos sempre foram constantes.
Passa-se agora a analisar em que medida dois desses corpora baianos contribuem para
aproximações do conhecimento das variedades do português elencadas por Lobo (2001a, p.
109), anteriormente referidas, porque, em momento posterior, se pode situar, com mais
clareza, quanto a esse aspecto, a possível contribuição que podem estar dando os textos
editados para este trabalho.

2.1.3 Contribuições de corpora baianos para uma história do português brasileiro

Os dois corpora nos quais se centrará a análise são: Cartas de homens ‘ilustres’ do século XIX,
editadas por Zenaide Carneiro e Norma Almeida, e Cartas particulares do Recôncavo da Bahia,
século XIX, editadas por Tânia Lobo.
O corpus editado por Zenaide Carneiro e Norma Almeida compõe-se de 208 cartas. 131
foram escritas no Brasil, a maior parte no Rio de Janeiro, e 48 no exterior, na sua maioria
também escritas por brasileiros. São 125 os remetentes, dentre os quais 1 é francês, 1 é
uruguaio, 4 são portugueses e os restantes são brasileiros que moravam em outras províncias
do país ou estavam radicados no exterior. Segundo as autoras, o corpus, além de inédito, é
também representativo de uma parcela da população do Brasil do século XIX. Ainda
consoante as pesquisadoras:
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o corpus é relativamente homogêneo. São cartas escritas, em sua maioria, por gente abastada,
letrada, influente e ligada à política brasileira. Exerceram diversos cargos públicos. Doze,
por exemplo, foram presidente de províncias, tanto do Primeiro quanto do Segundo
Reinado. Muitos são portadores de títulos de nobreza vitalícios e não hereditários (condes,
marqueses, viscondes e barões), concedidos pelo imperador D. Pedro II, como
compensação financeira ou de outra natureza. Outros representam a classe média (juízes,
advogados, médicos. (Carneiro e Almeida, 2002, p. 66)

Por conta desses fatores sociais, o corpus foi intitulado Cartas de homens ilustres. Ora,
pode-se entrever nesses dados fornecidos pelas autoras sobre o perfil dos remetentes que se
trata de ótimo corpus para o estudo do português culto do século XIX. Portanto, espelharia,
segundo a proposta de Lobo (2001a, p. 109), uma das variedades cultas do português
brasileiro, uma vez que, acrescentam as autoras, a maioria dos remetentes é composta de
brasileiros e, além disso, quase todos possuíam curso de nível superior. As cartas escritas por
portugueses, em menor escala, podem também constituir-se em uma pequena amostra do que
seria uma modalidade do português europeu culto transplantado para o Brasil, haja vista
escreverem esses remetentes daqui.
Outro dado relevante é que, dos 125 remetentes, três são mulheres e brasileiras. Elas,
no total, escreveram oito cartas. Embora poucos, esses textos são extremamente significativos
quando se sabe que a prática da escrita era bastante restrita entre as mulheres. Dessa maneira,
o conjunto dessas cartas poderia dar uma pequena contribuição para o estudo do português
escrito por mulheres que se situam em um estrato social elevado, mulheres da elite, por assim
dizer.
Vêem-se, portanto, nesse corpus editado por Zenaide Carneiro e Norma Almeida
contribuições para: a) o conhecimento de uma das variedades cultas do português brasileiro; b)
o conhecimento de uma das variedades do português europeu culto transplantado para o
Brasil e c) o conhecimento do português escrito por mulheres da elite.
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O segundo corpus citado foi constituído por Lobo (2001a) e constitui o terceiro volume
da sua tese de doutorado. Edita um conjunto de 158 cartas preservadas no Arquivo do
Convento da Santa Clara do Desterro. Segundo a autora:

Trata-se de um convento de elite, criado, porém, não apenas por motivos religiosos, mas
também por demandas de ordem econômica e social: na sociedade patriarcal baiana de
então, a entrada como religiosa no Convento de Santa Clara dependia da doação do dote de
freira, opção, para muitos pais, preferível, por ser o seu valor bastante menor que o do dote
de noiva (Lobo, 2001a, p. 112).

Das 158 cartas editadas por Lobo, que cobrem um período que se estende de 1818 a
1886, 154 foram escritas na Bahia, predominantemente na região do Recôncavo Baiano. Dos
54 remetentes, 5 – autores de 56 cartas – são portugueses e 38 são brasileiros. Houve poucos
casos em que não se conseguiu identificar os autores. O corpus de Lobo não apresenta a mesma
uniformidade daquele constituído por Carneiro e Almeida. Destacam-se dois grupos de
remetentes: de um lado, imigrantes portugueses e, de outro, brasileiros pertencentes à elite ou,
no dizer da autora, ao grupo social que lhe é imediatamente próximo na hierarquia social.
O corpus de Lobo é significativo – a autora já faz essa observação – no sentido de
contribuir para o conhecimento de variedades do português para o Brasil transplantadas e
também, a exemplo do de Carneiro e Almeida, para o conhecimento do português brasileiro
culto do século XIX. Nota a autora que, embora em proporções menores, no sub-conjunto de
documentos escritos por brasileiros, há também exemplares que se podem considerar
representativos de variedades populares, o que ocorre, consoante ela, ou pelo fato de haver
remetentes – poucos – pertencentes a estratos sociais inferiores ou ainda pelo fato de
existirem indivíduos pouco escolarizados e/ou com baixo grau de letramento entre os
brasileiros da elite. Também com poucos exemplares, Lobo ainda traz à tona textos escritos
por mulheres, o que, indiscutivelmente, faz com que sejam preciosos, dados os motivos já
referidos.
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Observando-se os dois corpora acima vistos, percebe-se que eles, no que diz respeito ao
século XIX, ganham importância no que toca, sobretudo, ao conhecimento do português
brasileiro culto, ao conhecimento de variedades do português europeu para cá trazidas e, em
menor proporção, também para algum conhecimento das variedades populares. Dentro
daquela proposta de Lobo (2001a, 109), estariam ainda faltando, pelo menos no âmbito de
documentos que se vêm editando na Bahia, corpora que pudessem refletir o uso do português
por aloglotas e que pudessem também refletir um português mais próximo das variedades
populares que no Brasil se iam formando.
Mattos e Silva (2001a e 2002a), conforme já se viu, sugere que seriam os africanos e os
seus descendentes aqueles que mais de perto poderiam ser os utentes dessa variedade do
português. A autora, contudo, por fatores socioculturais, vê a constituição de corpora escritos
por esses indívíduos como tarefa desanimadora. Propõe, então, como já foi dito também, que
o conhecimento do que teria sido o português vernáculo no passado terá de ser feito por
aproximações através de um tipo de reconstrução que denominou arqueológico. Com o corpus
que se apresentará neste trabalho, composto por 290 documentos escritos ao longo do século
XIX por africanos e afro-descendentes, a situação, talvez, se inverterá quanto ao
conhecimento do português popular no seu passado. Possibilitará ele uma aproximação não
mais do tipo arqueológico, conforme sugere Mattos e Silva (2002a), mas calçada por corpus
farto em textos raros, uma vez que, como a história testemunha, se trata de documentos
escritos por componentes de grupos sociais subalternos. Mas que textos escritos por africanos
e seus descendentes reflitam somente o que Mattos e Silva designou de português popular é
afirmação que carecerá ser revista, mesmo que ligeiramente.
Claro está, a essa altura, que este trabalho nasce no âmbito do Projeto nacional Para a
história do português brasileiro no seu 8º. ano de existência e, por isso, se valerá das inúmeras
contribuições já surgidas, no que diz respeito à constituição de corpora em função da escrita de
uma história do português brasileiro, com os seminários já realizados, em diversas cidades do
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Brasil, cujos trabalhos vêm sendo publicados sistematicamente nos livros da série Para a
história do português brasileiro. Para a apresentação do corpus que, a partir de agora, se fará, seguirse-á a mesma estrutura, com adaptações, como não poderia deixar de ser, levada a cabo por
Lobo (2001a), exposta no segundo volume da sua tese de doutorado, quando da apresentação
das suas Cartas particulares do Recôncavo da Bahia do século XIX, porque, como já se disse, a
autora, no que diz respeito à apresentação de seus textos, foi exemplar, na medida em que
fornece um modelo norteador para outros, como é o caso deste, que sucessivamente vão
sendo constituídos, por tentar dar conta de variáveis que hoje se têm como fundamentais
quando se lida com textos do passado.
Hão de ser levadas em consideração, entretanto, as diferenças entre os documentos
editados por Lobo e os que aqui serão apresentados. A autora, como deixa claro, trabalha com
cartas escritas, em grande parte, pela elite baiana do século XIX, o que lhe permitiu
determinar, “na ampla maioria dos casos, onde, quando, por quem e para quem os textos
foram escritos” (Lobo, 2001, p. 110). A elite, por dominante, por ser privilegiada socialmente,
deixou rastro possíveis de serem recuperados. No caso dos textos escritos pelos africanos e
afro-descendentes, que compõem o corpus deste trabalho, as fontes consultadas para o controle
das variáveis, sobretudo para os seus autores, não foram tão generosas assim, embora, como
se verá, constituíssem eles, entre os seus, também uma ‘elite negra’ na Bahia oitocentista. Isso,
de certo modo, já seria esperado, mas o fato de deixarem na escrita uma possibilidade para que
a história de uma outra face do português venha a ser desenhada parece por demais animador
num momento em que, com freqüência, não só lingüistas, mas também filólogos insistem nas
parcas chances de que textos escritos por africanos e seus descendentes venham à tona. Isso
não impediu, no entanto, que tentativas fossem feitas no sentido de se buscar, na medida do
possível, desvelar um universo desconhecido, à margem, em que negros escreveram, e muito.
Começa-se com o onde os textos foram escritos, porque, sobre a Sociedade Protetora dos
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Desvalidos, há histórias e trajetórias, algumas com implicações diretas na formação do corpus, a
serem narradas, por isso, para ela, uma seção à parte.
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2.2

SOCIEDADE

PROTETORA

DOS

DESVALIDOS

(SPD):

HISTÓRIAS

E

TRAJETÓRIAS

2.2.1 SPD: histórico

Na Bahia oitocentista, ainda sob a égide da escravidão, embora fossem poucos,
existiram, para os negros – escravos, alforriados ou livres –, espaços em que mantinham
alguma autonomia: “A classe senhorial não exercia o poder apenas na ponta do chicote, mas
também mediante o convencimento de que o mundo da escravidão oferecia ao escravo – e a
uns mais que a outros – segurança e mesmo algum espaço de barganha” (Reis, 2003, p. 323).
Dessa maneira, até pela manutenção do sistema escravista, o estrato dominante negociou com
os negros aspectos de sua sobrevivência e, por conta disso, surgiram lugares em que, como
decorrência dessas ‘negociações’, negros puderam, com alguma autonomia, se socializar e
manter, entre si, uma extensa rede de ligações. Citam-se, como exemplo, os ‘cantos de ganho’,
nos quais escravos, alforriados e livres trabalhavam sob leis regidas, em alguns aspectos, por
eles próprios. Foi em decorrência disso que se permitiu ainda a criação de irmandades negras
durante todo o período colonial e pós-colonial brasileiro. Já se dedicou todo um item, no
capítulo anterior, a essas irmandades, mas cabe mencionar duas das principais razões, segundo
Gonçalves (2000, p. 332), porque foram autorizadas a sua existência:

A primeira mostra claramente que a coroa portuguesa, quando pressionada a autorizar a
construção de irmandades na colônia, viu nisso uma saída para se livrar das cláusulas do
contrato que a obrigava a construir igrejas e assegurar o culto no Brasil.
A segunda não deixa dúvidas de que as irmandades [negras] seriam uma solução que iria ao
encontro do racismo dos proprietários de escravos. Contrangidos pela hierarquia
eclesiástica a catequisar seus escravos e a introduzi-los no mundo cristão, os escravocratas
viram nas irmandades uma ótima oportunidade para separar de uma vez por todas as
igrejas dos brancos da igreja dos negros. Ou seja, mandavam seus escravos à missa,
entretanto eles não suportavam conviver com o mau cheiro exalado por eles. Como bons
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cristãos, agiram para conversão de seus escravos sem precisar aceitá-los no mesmo espaço
de culto.

É dentro de um contexto mais amplo, o de separar brancos e negros em tudo quanto
fosse possível, que se erige, na primeira metade do século XIX, na cidade de Salvador, a
Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos, posteriormente Sociedade Protetora
dos Desvalidos (doravante também SPD).
A SPD é considerada, dentre as irmandades negras de Salvador, de fundação tardia.
“Aos dez dias do mez de Setembro de mil oito centos e trinta e dous”, Manuel Vítor Serra,
negro africano liberto, junto com dezoito outros amigos, também africanos alforriados, faz, na
Capela dos Quinze Mistérios, uma reunião preliminar para a fundação da irmandade. Em 16
de setembro desse mesmo ano, consolida-se a SPD. Mantém-se viva até o tempo presente,
contando, portanto, com 173 anos. Inicialmente se chamou Irmandade de Nossa Senhora da
Soledade Amparo dos Desvalidos. A partir de 1848, deixou a Capela dos Quinze Mistérios e
mudou-se para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo, onde
permaneceu durante 20 anos. Em 1851, passou a se chamar Sociedade Protetora dos Desvalidos5,
nome mantido até hoje. 36 anos depois, em 1887, com a aquisição de um prédio próprio no
Cruzeiro de São de Francisco, de número 17, instalou-se ali. É essa, desde então, a sua sede.
Contam Braga (1987, p. 23) e Verger (1987, p. 517) que a SPD funcionou, nos seus inícios,
como uma espécie de junta que, com sistema de créditos, assistia, sobretudo, parentes e amigos
dos associados que ainda estavam no cativeiro.
Verger (1987, p. 517-518) é quem, dos pouquíssimos autores que se referem à
irmandade, oferece um perfil dos seus fundadores, embora não nomeie as suas fontes.
Segundo ele:

5 Com a mudança de nome, não se sabe quais outras existiram no âmbito da SPD quando deixou de ser irmandade
e passou a ser sociedade. Embora seja instigante, não se ocupará o trabalho dessa questão. Por enquanto, aponta-se
apenas para o fato de que a documentação parece indicar que, efetivamente, nenhuma reestruturação relevante
tenha existido. Diante disso, os termos irmandade e sociedade, e por vezes associação, serão utilizados como
sinônimos.
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Ela [a SPD] foi fundada por iniciativa de Manoel Victor Serra, africano, ‘ganhador’ no
‘canto’ chamado Preguiça. Ele convidou alguns de seus amigos a participar, em 10 de
setembro de 1832, de uma reunião na Capela dos Quinze Mistérios onde, após discussão,
foi decidido reunirem-se de novo no dia 16 de setembro para fundar uma junta que levaria
a [sic] nome de Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos.
Dezenove africanos alforriados foram os fundadores daquela instituição: Victor Serra era
nomeado juiz fundador, Manoel da Conceição (marceneiro) era tesoureiro e Luiz Teixeira
Gomes (pedreiro) era o encarregado da escrita; os três tinham uma das chaves de um cofre
que não podia ser aberto a não ser que as três estivessem sendo utilizadas ao mesmo
tempo. O mesmo cofre estava colocado na casa do vigário da paróquia de Santo Antônio,
o reverendo Padre Joaquim José de Sant’Anna, de quem um empregado, José Maria Vitela,
fazia parte do comitê administrativo [da SPD].
Os outros membros fundadores eram Gregório M. Bahia, marceneiro, cuja reputação era
tal que diziam que as pessoas que possuíam cadeiras por ele feitas não as cederia por
cincoenta contos de réis; Ignácio de Jesus e Barnabé Álvaro dos Santos, cuja profissão não
conhecemos; Bernardino S. Souza e Pedro Fortunato de Farias, pedreiros; Gregório de
Nascimento, carroceiro, que era rico; Balthazar dos Reis e Manoel Sacramento Conceição
Roza, marceneiros; Theotônio de Souza que fazia vinagre; Francisco José Pepino, calafate;
Daniel Correa, do ‘canto’ do Pilar; Roberto Tavares, que era carregador de água e possuía
um asno para transportá-la; José Fernandes do Ó, vendedor de toucinho e, enfim, Manoel
Martins do Santo, que trabalhava no ‘porto da lenha’
O número de associados não era limitado, deviam ser exclusivamente de cor preta.6

Embora extensa, trouxe-se aqui essa citação de Verger (1987, p. 517-518) pelo fato de
se poderem apreender dela, principalmente, informações sobre o universo social dentro do
qual estavam inseridos os fundadores da SPD. Aliás, buscar-se-ão agora indícios que permitam
traçar, na medida do possível, um perfil da SPD e de seus membros, dos seus inícios e ao
longo do século XIX.

6

Embora afirme Verger terem sido 19 os fundadores da Sociedade Protetora dos Desvalidos, o autor elenca 18
nomes. Excetuando-se a parte em que traça o perfil social dos fundadores, Verger parece, pelo menos quanto à
cronologia dos fatos referentes à fundação da SPD e quanto às funções que os membros iniciais nela
desempenharam, ter recorrido à documentação ali remanescente, uma vez que, de fato, os primeiros textos
escritos dentro da irmandade confirmam o que diz o autor. Contudo os primeiros documentos indicam que
também foram membros fundadores: Ricardo do Laço Sampaio, Rodrigo da Cruz Veloso, Vicente Rodrigues
Pacheco, Francisco Miguel dos Anjos e Manuel João do Rosário.
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2.2.2 O estatuto civil dos membros da SPD

Requeria-se de um indivíduo, para se tornar membro da SPD, que fosse cidadão livre,
o que significa dizer que se constituiu em uma irmandade que não admitia a entrada de
escravos. Ser negro alforriado ou livre era, dessa forma, critério capital para tornar-se sócio da
associação. Os primeiros documentos escritos, que tratam da organização e do funcionamento
da SPD, se calam sobre a questão. Só em 29 de março de 1835, quase três anos depois de sua
fundação, Manuel Vítor Serra escreve um texto em que diz pertencer a Sociedade a ‘chiolos
liver’7. Os primeiros documentos feitos no âmbito da SPD também fazem constantemente
referências a um compromisso, imprescindível a toda irmandade que quisesse ser legitimada, no
entanto não sobreviveu até os tempos atuais. Nos documentos que fazem menção a esse
compromisso, também não se toca na questão. O estatuto mais antigo remanescente na SPD (ver
Anexos), de 1874, não menciona como lei o estatuto civil que deveria ter um indivíduo para
que entrasse como membro da irmandade. No seu título I, artigo 1º., exige-se dos candidatos
que “tenhão um meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua subsistencia”.
Diante disso, o que autoriza afirmar que a SPD foi, ao longo do século XIX, composta
exclusivamente de negros alforriados ou livres? Se não se encontram respostas diretas, os
indícios parecem demonstrar a validade da afirmação.
Ser admitido como integrante da SPD implicava obrigações, dentre as quais a exigência
de que o membro pagasse, em período de tempo estipulado, mensalidades, designadas na
documentação de jóias. As jóias eram encaminhadas para um cofre, que, em festas solenes,
como a da Padroeira da Irmandade, a Virgem da Soledade, era aberto, e o dinheiro arrecadado
se direcionava a determinados fins: acudiam-se as viúvas, amparavam-se os órfãos e os idosos,
prestava-se socorro aos irmãos doentes e que, conseqüentemente, não podiam mais trabalhar.
Esses destinos que tomava o dinheiro angariado pela SPD são claros e possíveis de serem
7

Veja-se Documento 09, escrito por Manuel Vítor Serra, na Edição Filológica.
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recuperados nos inúmeros requerimentos que à irmandade eram encaminhados pelos sócios.
Mas para aquele outro, alforriar parentes e amigos que ainda se encontravam na condição de
escravo, nenhuma pista sai da documentação. Se, de fato, a SPD teve nos seus horizontes esse
objetivo, por motivos óbvios os textos emudecem: embora mantivessem as irmandades no seu
espaço interno uma relativa autonomia, a sociedade à volta era escravocrata e manter no sigilo
essa ação tão contrária aos interesses sociais se configura, no mínimo, como medida de
precaução. Diante dessa rede de solidariedade estabelecida pela SPD, não estranha o fato de
que ali só fossem admitidos negros livres ou alforriados. Prestar os serviços acima referidos
exigia dinheiro, cobrado em forma de jóias, e, por isso, aos candidatos requeria-se um meio
lícito de onde tirassem lucro suficiente para a sua subsistência, mas também que pudessem
pagar, com alguma segurança, os seus ‘mençaes’. Não é difícil inferir que livres e libertos
preenchessem, mais que escravos, esse requisito. Aliás, o pagamento em dia das mensalidades
era observado com rigor pela SPD. Na documentação editada, não foram poucos os casos de
‘irmãos’ suspensos por deverem à irmandade.
Essa é, no entanto, uma interpretação possível. Uma outra pode ser inferida através do
estudo do antropólogo Júlio Braga sobre a SPD, de 1987. Resultante de sua dissertação de
mestrado, o livro Sociedade Protetora dos Desvalidos: uma irmandade de cor se direciona para o
objetivo de demonstrar que a SPD buscou, ao longo de sua existência no século XIX, se
configurar como o que o autor designou de uma agência de prestígio. Pauta-se o antropólogo no
fato de que foi a SPD uma das irmandades negras mais procuradas no século XIX, haja vista a
visibilidade com que participou nos acontecimentos mais importantes da sociedade
soteropolitana da época. Sendo assim, o fato de não admitir negros escravos no seu quadro de
membros pode ser lido, talvez, como um dos índices que ajudaram a SPD a se construir como
uma agência de prestígio.
O trabalho de Braga, inquestionavelmente, tem o mérito de construir a sua
argumentação com base na documentação remanescente do arquivo da SPD, sobretudo
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aquela das duas décadas finais do século XIX. É nesse momento que o autor flagra os mais
significativos indícios que mostram a SPD como uma agência de prestígio. Portanto, a não
admissão de negros escravos no sentido de se tornar prestigiosa a irmandade parece ser válida
apenas para o período em questão. Mesmo assim, com certa ressalva: observe-se que o
período apontado por Braga coincide com a abolição da escravatura. Desse modo, vetar
escravos entre os seus parece não ter muito sentido como um indíce de prestígio para a
irmandade.
Embasa a argumentação do autor o fato de que a SPD buscava se representar com
altivez nos acontecimentos sociais mais representativos da época, a exemplo das grandes festas
religiosas, em que procurava, a qualquer custo, se fazer visível frente à sociedade e às outras
irmandades e das comissões que se formavam para receber nomes de vultos na cidade de
Salvador e também no fato de que os membros da irmandade procuravam, de qualquer
maneira, chegar aos altos cargos dentro da SPD. Mattoso (1992, p. 398) mostra que essa
preocupação, a de se fazer presente na sociedade em que estava inserida, era comum a todas as
irmandades, de negros ou não, que no Brasil proliferaram. Olhando-se por esse viés, querer
tornar-se agência de prestígio não foi algo afeto exclusivamente à SPD; ao contrário, era
preocupação inerente a muitas delas. No caso das negras, constituiu-se em uma forma de erguer
a cabeça, de mostrar dignidade. É bem verdade que, pelo que se lê na bibliografia sobre o tema,
umas atingiram esse objetivo mais que outras e, no primeiro caso, está a Sociedade Protetora
dos Desvalidos.
Diante do exposto, tende-se a aceitar que a não aceitação de escravos, no âmbito da
SPD, relaciona-se com a cara rede de solidariedade ali estabecida, cuja manutenção exigia
proventos que fossem certos, mas também não pode ser deixada de lado a hipótese de Braga
(1987): o fato de a SPD querer-se constituir como uma agência de prestígio, sobretudo a partir da
segunda metade do século XIX.
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2.2.3 A cor dos membros da SPD

De acordo com Braga (1987, p. 19), a cor do candidato era um dos critérios mais
observados para a admissão de novos membros: “O candidato, necessariamente, deveria ser
de cor preta e que não houvesse a menor dúvida a esse respeito”. Ainda consoante o autor,
esse aspecto, juntamente com outros, foi discutido e aprovado em reunião realizada na SPD
em 16 de novembro de 1832. Em 21 de abril do ano seguinte, foi colocado como uma das
cláusulas que nortearam os primeiros dias da Sociedade e encontra-se redigida na ata, datada
desse mesmo dia, da seguinte forma:

1º.) Essa Instituição será composta de número ilimitado de sócios, que sejam
exclusivamente de cor preta.
2º.) Ficaria eternamente eliminado qualquer irmão mesário que desse desfalque nas alfaias
dessa Irmandade.
3º.) Fica expressamente proibido à mesa revelar a amigo ou parente, o que se tratasse nas
reuniões.
4º.) O irmão mesário que faltasse à reunião mensal dessa devoção seria multado na
importância de 320 réis. (Braga, 1987, p. 29)

Em consulta à ata do dia 21 de abril de 1833, observou-se que a reunião feita nesse dia
objetivou “derrogar o § 19 § do Capítulo 2º”. Possivelmente, o parágrafo 19 do capítulo 2 fazia
parte do primeiro compromisso da Sociedade, de que não se têm notícias. Contudo, não se
encontram na referida ata aquelas cláusulas notificadas por Braga8. Para registrar a reunião
havida no dia 16 de novembro de 1832, dois documentos foram escritos, objetivando
corporificar, como já havia notado Braga (1987), cláusulas que serviriam de norte à Sociedade9.
No segundo, o juiz fundador, dois definidores e mais mesários estabeleceram, em virtude do
compromisso, o seguinte:

8
9

Veja-se Documento 10, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição Filológica.
Vejam-se Documento 06 e 07, escritos por Luís Teixeira Gomes, na Edição Filológica.
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Primeiro, qualquer Irmaõ seja quem
for que por sua causa uzurpar qualquer
alfaia da Confraria <sendo justificado> fica notado por ladraõ e extinto para nunca mais servir
e menos ser valido pela Caixa ou interrado.
Segundo qualquer Irmaõ que estando em
Meza fica responsalbelizado por qualquer
abuzo por dizer oque sepassou na Meza
aoutro seu Amigo, Parente, Irmaõ,
ou Mulher, May, Pay, [ou]filho; e
no Cazoque se saiba que qualquer publicou
he suspenço para outra reuniaõ por suspei
to por todo anno...

Dessa forma, encontram-se nesse texto de 16 de novembro de 1832 duas das cláusulas
postas por Braga como redigidas no do dia 21 de abril de 1833, a 2ª. e a 3ª. A 4ª. foi redigida
em ata do dia 02 de fevereiro de 183310. Confirma-se que, de fato, mesmo com a desatenção
para com as datas por parte do antropólogo, a Sociedade impôs como cláusulas para seu
funcionamento as três últimas citadas pelo autor. Quanto à 1ª., a que faria referência à cor dos
membros, não foi explicitada em nenhum dos documentos de que fala Braga.
O primeiro texto que faz menção explícita à cor dos membros da Sociedade é datado
de 29 de março de 1835. Escrita pelo fundador, Manuel Vítor Serra11, esse aspecto é posto nos
seguintes termos:

...Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos
Aprovamos prunanamine Vondades oprez
ente Comprimiço da nossa Devocaõ, da Santiçi
cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalidos prentencente Chiolos Liver de Cores pretas
Naçidos no Inperio do Barzelio.

10
11

Veja-se Documento 08, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição filológica.
Veja-se Documentos 03, escrito por Manuel Vítor Serra, na Edição Filológica.
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Aqui, Manuel Vítor Serra não deixa dúvidas de que constituem a Sociedade indivíduos
de ‘cores pretas’. Escapa, porém, o porquê de o autor ter colocado a expressão no plural. Por
outro lado, pode-se afirmar, com alguma certeza, que não estão incluídos entre os membros
da Sociedade pessoas cuja cor não fosse inquestionavelmente preta.
Essa questão é central para este trabalho, uma vez que traz implicações para a natureza
do corpus apresentado no Volume II. Diante disso, quais outros fatos, além do texto escrito pelo
fundador, permitem afirmar que, pelo menos durante o século XIX, a Sociedade não admitiu
no seu quadro de membros indivíduos que não fossem pretos?
O primeiro argumento pauta-se na própria configuração das irmandades no Brasil e,
conseqüentemente, na Bahia. Conforme apontam os estudos que sobre elas foram feitos ou
que a elas fazem referências (Reis, 1997; Mattoso, 1992; Verger, 1987; Oliveira, 1988), as
irmandades refletiam na sua constituição as tensões existentes na sociedade. Segundo Reis
(1997, p. 12), “A sociedade formada na colônia escravocrata estava estruturada em moldes
corporativistas que refletiam diferenças sociais, raciais e nacionais. As irmandades são um
exemplo disso”. Sendo assim, não era comum que se misturassem no seio de uma mesma
irmandade pretos, mulatos e brancos. Entre os pretos, dividiam-se entre aquelas formadas por
nascidos no Brasil e estrangeiros, no caso os africanos. E mesmo entre esses últimos, a noção
de ‘nação’ de que eram originários constituía-se também em critério de segregação e, por
conseguinte, na divisão das irmandades. No caso da Sociedade Protetora dos Desvalidos, os
estudos que sobre ela, mesmo que de passagem, se referem são unânimes em colocá-la como
composta exclusivamente por pretos. Não há notícias de que indivíduos que não o fossem
tivessem pertencido a ela, exceto depois da segunda metade do século XX, em que houve o
afrouxamento dessa exigência. Os indícios recolhidos na documentação remanescente no
Arquivo da Sociedade apontam indubitavelmente para isso.
O primeiro passo a ser dado por um indivíduo que pretendesse entrar como membro
da Sociedade era encaminhar à direção um requerimento em que deveria constar, a princípio,
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o nome do candidato, sua cor, origem, local de nascimento, profissão, idade, estado civil e
número de filhos. O preenchimento desses dados era fundamental para que se analisasse o
perfil do candidato a sócio e, a partir disso, o admitissem ou não. Em 1855, Manuel Pereira do
Lago candidata-se a membro com o seguinte requerimento12:

Illustríssimos Senhores Prizidente emais Mezarios da Sociedades Amparo do Desvalido
Manoel Pereira doLago que Seaxa na Cerconnstançia
çias deCêr Çossio des ta Illustre Soçiedade eficár obrigado
de Am plla vontade aos Artigos dos Esttatuttos
dames ma E como oNaõ Pode Sem Despa
xo deVossa Senhorias

Em 4 de maio do mesmo ano, José Vicente Bracete, 1º. secretário da Sociedade,
responde ao requerimento nos seguintes termos13:

Segundo os nossos estatutos
fasse perciso que VossaSenhoria declare
asua idade ocupaçaõ estado
e quantos filhos
Bahia 4 de Maio 1855
em Seçaõ estraordinaria.

Vê-se, então, que não foi possível julgar o candidato, uma vez que, no seu
requerimento, faltavam informações consideradas fundamentais para se saber se preenchia os
requisitos exigidos pela Sociedade para que se tornasse membro. Desse modo, voltou o
requerimento às mãos de Manuel Lago, ao que aditou: “idade 50 cazado Filhos 2 maios
oCupaçaõ Ofiçio de Pedreiro”. Depois de completar o seu requerimento com as informações
necessárias, Manoel Pereira do Lago foi, em reunião realizada em 13 de maio de 1855,

12
13

Livro de registro de pagamento dos sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Livro de registro de pagamento dos sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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admitido como sócio.
Era, então, o seguinte o percurso a ser feito pelo candidato a membro: encaminhava à
direção da Sociedade o seu requerimento, identificando-se quanto ao seu lugar social; o
requerimento era analisado nas reuniões que se efetuavam na Sociedade; se aprovado ou não,
a decisão tomada no que diz respeito ao requerimento era registrada em ata e, por vezes,
também no próprio requerimento; pedia-se que comunicasse ao candidato sobre a decisão
havida a esse respeito: se aprovado, chamavam-no para, na reunião seguinte, tomar posse e
pagar a sua entrada em forma de jóia; se não, pedia-se que ao candidato se dissessem os
motivos pelos quais não havia sido aprovado.
Se existiram, provavelmente não remanesceram os requerimentos da década de 30 de
oitocentos. Aliás, torna-se mais plausível o fato de que não existiram, uma vez que se trata de
tempos em que a Sociedade estava se estruturando. Não parece lógico, portanto, que os
membros fundadores exigissem deles próprios requerimentos, haja vista já integrarem a
irmandade nessa condição. Os primeiros requerimentos que ainda permanecem na Sociedade
são datados do final da década de 40 e, daí por diante, são eles numerosos, uma vez que se
tornaram exigência primeira para que membros fossem admitidos. Os documentos
fundadores, que constituem uma parte do corpus da edição deste trabalho, falam, vez por outra,
de indivíduos que passaram a integrar o quadro de membros da Sociedade, no entanto se
calam quanto ao perfil social dessas pessoas. Dessa maneira, os requerimentos, fartos a partir
da década de 50 de oitocentos, constituem uma fonte preciosa de informação para se desenhar
o perfil dos candidatos a sócios da irmandade. As atas em que os requerimentos foram
analisados também são uma fonte relevante, porque, através delas, pode-se saber quais, dentre
os candidatos a sócios, foram efetivamente admitidos como tais. Por outro lado, as atas
também podem permitir saber, no caso de indivíduos que tiveram os seus requerimentos
reprovados, os motivos pelos quais não passaram a integrar o quadro de irmãos da Sociedade.
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Lobo e Oliveira (2002, p. 7), discutindo o tema Negros e escrita na Bahia do século XIX,
dizem que:

A história do letramento de negros deve responder a questões diversas, tais como onde
aprenderam a ler e escrever; quando aprenderam a ler e escrever; quem os ensinou a ler e
escrever; por que aprenderam a ler e escrever; como liam e escreviam; o que liam e escreviam;
para quem liam e escreviam; que tipos de textos escreviam e, mais centralmente, a questão de
saber quem aprendeu a ler e escrever.

É com o objetivo de responder a essas questões que se estruturou, no âmbito do
PROHPOR - Programa para a história da língua portuguesa, já referido, o projeto de pesquisa
intitulado Edição de atas da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Contribuição para a escrita da história
lingüística dos negros no Brasil, coordenado pela Profª. Drª. Tânia Lobo. Com o referido projeto
de pesquisa, duas das questões referidas por Lobo e Oliveira (2002) vêm sendo investigadas:
quais tipos de textos escreviam e quem aprendeu a ler e escrever. A primeira, através da via da
edição de textos a partir da documentação preservada no arquivo da Sociedade; a segunda
toma “como base informações extraídas do que se tem designado de ‘requerimentos’,
documentos através do quais os negros se apresentavam como candidatos a membros da
irmandade” (Lobo e Oliveira, 2002, p. 7).
Em texto posterior, intitulado Escrita liberta: letramento de forros na Bahia do século XIX, no
prelo, os autores, com base em 332 requerimentos encaminhados à SPD ao longo do século
XIX, desenham o perfil social dos candidatos a membros da Sociedade no intuito de dar conta
de saber, no quadro de possíveis sócios, quem aprendeu a ler e escrever. Para o que se procura
argumentar neste item, ou seja, demonstrar que a Sociedade Protetora dos Desvalidos se
destinou exclusivamente a indivíduos de cor preta, vejam-se, depois de contemplar um
modelo de requerimento, os números a que chegaram os autores no trabalho referido:
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Requerimento de Bernardino de Sena Vieira

Figura 07
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Cor dos candidatos a sócios da SPD – século XIX
COR

No. DE INDIVÍDUOS

%

Crioulo

60

18.1

Preto

133

40.1

Não-declarado

139

41.8

TOTAL

332

100

Tabela 12: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 17)

Em 193 requerimentos, 58.1% dos 332, não há dúvidas: os candidatos eram de cor
preta. Mas a tabela deixa ver que um bom número, 139 (41.9%), não declarou a sua cor e isso
pode dar margem a que se coloque em dúvidas a afirmação antes feita. Não se se fizer desse
silêncio, ele próprio, objeto de uma pequena análise. Não aparecem em nenhum dos
requerimentos as denominações cabra ou pardo que indicavam mestiçagem; da mesma forma,
parece que nenhum branco também se candidatou, no período referido, a membro da
Sociedade, senão o registro seria certo, pelo que se hipotetiza, então, que o grande número de
requerimentos em que se fez a omissão da cor dos candidatos se deve ao fato de que preto
era, de alguma maneira, consabido pelos requerentes, o que, provavelmente, para muitos
casos, não careceu de registro.
Pensa-se, então, que, de fato, ser preto, assim como já sinalizara Braga (1987),
constituía-se em critério fundamental para o ingresso na Sociedade. O Estatuto datado de
1874 vem legitimar essa exigência quando coloca no Título I – Da Sociedade e seus fins, no
artigo 1º., que “Podem ser admittidos socios effectivos da Sociedade Protectora dos
Desvalidos todos os cidadãos brazileiros de cor preta, que estejão no caso de o ser...”. Não
parece que iniciar o estatuto deixando claro a cor dos indivíduos que quisessem ser sócios
efetivos seja premissa nova, mas, ao contrário, a afirmação de um critério já rigorosamente
observado na história pregressa da Sociedade.
O rigor em relação à cor do possível membro ainda se fazia presente em finais do
século XIX. Na sessão realizada em 28 de setembro de 1892, analisa o Conselho da Sociedade
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o requerimento de Heleodoro Catilina do Espírito Santo14. Quanto à decisão sobre a admissão
do candidato, veja-se o que escreveu o segundo secretário Terêncio Aranha Dantas:

...entra em discursaõ o requerimento do senhor Heleodoro
Catilina do Espirito Santo pede a palavra o socio visitador
que diz que o candidato naõ lhe parece de cor preta segundo marca os estatutos pelo que naõ pode votar a fa
vor do requerimento usa da palavra alguns dos fun
ccionarios sobre o requerimento sendo elle adiado para a
proxima sessaõ afim de verificar-se se o proponente
se acha nas condiçoes que marca os referidos estatutos.

Ficou adiada para outra reunião, como se pode ver, a discussão do requerimento de
Heleodoro Catilina do Espírito Santo, porque foi posta em xeque a sua cor. Segundo o sócio
visitador, não lhe pareceu que o candidato fosse de cor preta como prescrevia o estatuto em
vigor. Provavelmente não seria o requerente branco, uma vez que a ata faria sobre isso alguma
menção. É mais certo que Heliodoro Catilina do Espírito Santo carregasse traços que
denunciassem, em alguma medida, mestiçagem. Em ata que registrou a reunião de 5 de
outubro do mesmo ano, o requerimento do candidato voltou ao centro das discussões
havidas. Antes, porém, por não poder estar presente na reunião, o 1º. secretário Jacinto
Francisco de Andrade envia à Sociedade um documento15 cujo objetivo primeiro era
interceder a favor do proponente:

Bahia 5 de Outubro de 1892
Communico a Vossa Senhorias que deixo de comparecer hoje a sessaõ por motivos justificados,
em relaçaõ ao emprego que exerço; assim como, levo
ao conhecimento do cidadaõ Heliodoro Catilina dos
Santos, e cuja petiçaõ acha-se a cargo d’esse Con
selho na sessaõ de 28 de Setembro, o qual tinha
14
15

Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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ficado adiado, sou de opiniaõ que sejã aprovada á emtrada do supplicante, em vista dos
seos Pais serem de côr Preta, assim como,
se o conselho julgar conviniente que esta minha
opiniaõ, seja lançada na acta, eu muito
ficarei agradecido, a estes companheiros de Conselho, a prova de consideraçaõ, de um dos mais
humilde membro do conselho, approveito
a occaziaõ de aminha Estima e
consideraçaõ.

Sustenta o argumento de Jacinto Francisco de Andrade o fato de que os pais do
candidato eram pretos, por conseguinte seria ele também, mesmo que a sua cor não o
confirmasse. Na reunião realizada na noite de 5 de outubro de 189216:

...entra em discursaõ o requerimento do senhor Hele
odoro Catilina que ficou adiado na ultima sessaõ
declarando o presidente que deve merecer a appro
vaçaõ do conselho visto estar reconhecido ser elle
cidadaõ de côr preta o 2 secrectario aconpanha a
opiniaõ do presidente o archivista vota a favor do
requerimento o senhor visitadôr vota contra o senhor the
soureiro vota com a maioria sendo approvado o re
querimento nada mais havendo a tractar foi suspen
sa a sessaõ as 9 ¼ da noite.

Mesmo com alguma contrariedade, Heliodoro C. do Espírito Santo foi reconhecido
pelos membros da Sociedade como um cidadão de cor preta e, na reunião do dia 19 de
outubro de 1892, “pagou sua entrada na inportancia de 10R$000”17. Se, em finais do século
XIX, a entrada de um candidato desencadeou uma série de discussões porque foi posta em
dúvida a sua cor, para tempos anteriores provavelmente também era esse aspecto
rigorosamente observado para que novos sócios fossem admitidos. Dessa maneira, os indícios

16
17

Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Livro de documentos dos anos de 1890 a 1892. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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levantados depõem a favor do que não é exatamente uma novidade: o fato de que a Sociedade
Protetora dos Desvalidos congregou, ao longo do século XIX, indivíduos de cor preta.

2.2.4 A origem dos membros da SPD

O que se chama aqui de origem dos membros diz respeito ao fato de saber se foram
eles africanos ou negros nascidos no Brasil. Conforme já se disse, as irmandades negras
refletiam no seio da sua constituição as tensões sociais. Foi comum ao longo do século XIX, e
mesmo antes, irmandades de negros que se dividiram tendo como critério a origem dos seus
membros: se nascidos no Brasil ou não. No caso daquelas cuja origem dos integrantes era
africana, dividiam-se as irmandades por ‘nações’. Em Salvador, de acordo com Reis (1997), os
jejes mantinham, desde 1752, sua própria irmandade, a do Senhor do Bom Jesus das
Necessidades e Redenção, que funcionava na igreja do Corpo Santo, na Freguesia da
Conceição da Praia. Os angolas se acomodavam em muitas irmandades, sobretudo naquelas
dedicadas à Nossa Senhora do Rosário.
Com o tempo, porém, “as irmandades começaram a se abrir, mas sem escancarar as
portas indiscriminadamente e sim estabelecendo regras de alianças seletivas. Bem cedo
crioulos – negros nascidos no Brasil – e os africanos denominados angolas, por exemplo,
uniram-se, sem abolir suas diferenças, para exercer o poder sobre irmãos de outras origens
étnicas” (Reis, 1997, p. 13). Também a Irmandade do Rosário dos Pretos da Igreja da
Conceição da Praia, no distrito comercial de Salvador, era composta por homens e mulheres
de diversas origens étnicas, inclusive brancos e mulatos, no entanto só crioulos e angolas
podiam ser eleitos, em números iguais, para os cargos de direção. O mesmo ocorria com a
Irmandade de Santo Antônio de Categeró, cuja fundação data de 1699 na igreja matriz da
freguesia de São Pedro. Embora essa irmandade aceitasse pessoas de qualquer condição,
apenas angolas e crioulos, homens ou mulheres, poderiam eleger-se para a mesa diretora. A
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo, a mais importante
irmandade negra da Bahia, fundada em 1685 por negros angolanos, já abrigava, em finais de
setecentos, membros crioulos, jejes e outros africanos. Contudo, os angolanos e crioulos, por
serem os mais velhos na irmandade, embora não fossem os mais numerosos, detinham o
monopólio dos cargos da mesa diretora. No compromisso de 1820, essa irmandade passou a
admitir membros de qualquer qualidade e sexo, fossem livres ou escravos, mas, mesmo assim,
continuou a ser uma associação de angolas, jejes e crioulos.
As alianças a serem estabelecidas dependiam, muitas vezes, das relações que os grupos
étnicos mantinham entre si. Nas irmandades de feição angolana, os crioulos – negros nascidos
no Brasil – foram os privilegiados. Na Irmandade do Rosário da Rua de João Pereira, os
benguelas, da região sul de Angola, uniram-se ao jejes, da região do Daomé, para ocuparem os
cargos da mesa diretora. Na Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, na vila de
Cachoeira, no Recôncavo Baiano, os jejes expressavam, no compromisso de 1765, a sua
animosidade em relação aos crioulos. Estabeleceram que não seriam admitidos ali os homens
pretos nacionais, a não ser que pagassem uma taxa de associação cujo valor era 15 vezes mais
alto que o cobrado para a associação de africanos. Mesmo pagando a quantia exigida, haveria
para com os crioulos restrições: “a condição de que nenhum exercerá em Mesa cargo algum
em que haja de ter voto” (Reis, 1997, p. 16). O contrário, crioulos discriminando africanos,
também ocorreu. É esse o caso, por exemplo, da Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz
dos Crioulos, da vila de São Gonçalo dos Campos, em cujo compromisso, de 1800, se lê:
“Procurarão indagar de qualquer Irmão, que entrar para a Irmandade se é nacional da terra, e
no caso que entrar algum dizendo que o é, se vier ao conhecimento que é Angola, Benguela,
ou Costa da Mina, vindo adúltero, será riscado da Irmandade para nunca mais ser admitido”
(apud Reis, 1997, p. 17)



Diante desse panorama traçado a partir do estudo de Reis (1997), pensa-se que, para se
constituir um corpus a partir de documentação remanescente nas irmandades negras, necessário
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se faz conhecer por dentro, na medida do posível, a sua constituição no que toca à origem dos
seus membros. Vejam-se os motivos:

x

Em algumas irmandades negras, a presença branca foi uma constante porque, como já
foi referido, dentre outros motivos, eram raros os negros que sabiam ler, escrever e
contar. Sendo assim, eram os brancos que ocupavam os cargos de escrivão e
tesoureiro. Uma edição que não leve esse aspecto em consideração correrá o risco de
atribuir a mãos negras documentação escrita por brancos. Esse parece ser o caso de
irmandades que se erigiram muito cedo em solo brasileiro, como o foi a Irmandade de
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, na cidade de Salvador.

x

De casos de irmandades em que houve alianças interétnicas, vem uma outra questão.
A história das que assim procederam, afastada por investigação a hipótese de que os
textos nelas produzidos não tenham saído de mãos brancas, pode levar à constituição
de corpora compostos por documentos escritos por negros, de um lado. Por outro, a
desatenção a esse aspecto pode esconder uma nuance preciosa: textos escritos por
africanos, que tiveram o português como segunda língua, e por negros brasileiros, para
quem era o português língua materna.

Por conta disso, discutir essa questão em relação à Sociedade Protetora dos Desvalidos
é central.
Já se falou que, na SPD, não foram admitidos brancos nem mulatos, àquela altura
designados pardos ou cabras. Constituiu-se, portanto, como uma irmandade composta
exclusivamente por negros. Quanto à origem dos fundadores, Verger (1987, p. 517) identificaos como africanos. Monteiro (1987, p. 63) também confirma essa procedência para os
membros fundadores. Mesmo que se tenha como certa essa origem, tudo leva a crer que não
foi o critério da etnia que congregou os primeiros membros da Sociedade para a sua fundação,
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mas sim um outro, de caráter religioso. Eram os fundadores negros muçulmanos ou
islamizados ou, ainda, maometanos (Verger, 1987, p. 518-519; Monteiro, 1987, p. 63-64).
A Sociedade Protetora dos Desvalidos destacou-se, dentre as irmandades negras da
cidade de Salvador, por abrigar negros adeptos da religião que começou a ganhar corpo entre
as gentes de cor na primeira metade do século XIX. Reis (1997, p. 15) menciona que africanos
islamizados freqüentaram a Irmandade de Nossa do Rosário dos Pretos das Portas do Carmo,
mas a sua presença foi muito mais numerosa na SPD, àquela época, ainda com a designação
de Irmandade de Nossa Senhora da Soledade Amparo dos Desvalidos. Segundo Monteiro
(1987, p. 45) houve, à Rua do Bispo, nº. 20, uma mesquita para o culto muçulmano, palco de
grande destaque na Revolta dos Malês, de que já se falou no capítulo anterior. Aí se
desenvolveram planos de guerrilhas e seus freqüentadores eram todos oriundos da Sociedade
Protetora dos Desvalidos, da qual a mesquita era uma espécie de filial. Acrescenta ainda que
Manuel Vítor Serra, fundador da SPD, era malê e tinha honrarias de sacerdote no culto
muçulmano. Da mesma forma, Luís Teixeira Gomes e José do Nascimento, também
iniciadores da irmandade, tinham títulos honoríficos dentro da religião. Inclusive, quando da
fundação da Sociedade, o assentamento do Conselho foi estabelecido em alas, seguindo um
dos preceitos do islamismo. Segundo o autor, dividiram-se os membros fundadores da
seguinte forma:

Os da ala direita - 1) Luiz Teixeira Gomes, Escrivão Definidor; 2) Gregório M. Bahia,
Conselheiro; 3) Manoel da Conceição, Tesoureiro; 4) Inácio de Jesus, Conselheiro; 5)
Bernardino S. Souza, Conselheiro; 6) Pedro Fortunato Farias, Provedor geral; 7) Gregório
do Nascimento, Conselheiro; 8) Baltazar dos Reis, Conselheiro; 9) José Maria Vitela,
Conselheiro.
Os da ala direita - 1) José do Nascimento, Conselheiro-mor; 2) Manoel Sacramento
Conceição Rosa, Conselheiro; 3) Barnabé Álvaro dos Santos, Conselheiro; 4) Teotônio de
Souza, Conselheiro; 6) Daniel Correia, Conselheiro; 7) José Fernandes do Ó, Conselheiro;
8) Manoel Martins, Conselheiro. (Monteiro, 1987, p. 64)18

18

Avisa-se que o autor não informa a fonte que lhe consentiu fazer essa afirmação.
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A conversão ao catolicismo – exigência para que irmandades negras fossem
legitimadas – dos membros fundadores da SPD era, segundo Braga (1987, p. 13), apenas
exterior e feita por conveniência, uma vez que corria nas veias dos seus integrantes sangue
islâmico. Verger (1987, p. 518) não comunga da mesma opinião. Segundo ele, os integrantes
aderiram simultaneamente, e com a mesma sinceridade, ao catolicismo e ao islamismo. De
qualquer sorte, talvez seja a ligação dos seus membros com a religião muçulmana o que explica
uma mudança radical ocorrida, a partir de 1835, na SPD. Trata-se da imposição de um novo
critério para a admissão de sócios.
Repete-se que africanos eram os fundadores da SPD. Em 1835, Manuel Vítor Serra
redige um documento cujo único propósito, ao que parece, era registrar, ao contrário dos
anteriores, a feição da Sociedade. Esse documento, de que anteriormente se trancreveu uma
parte, segue, agora, na íntegra:

A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835
Estanto todos Corpos da Devoçaõ, Reonidos
Aprovamos prunanamine Vondades oprez
ente Comprimiço da nossa Devocaõ, da Santiçi
cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalidos prentencente Chiolos Liver de Cores pretas
Naçidos no Inperio do Barzelio Ereta na Capella
de Nossa Senhora do Ruzario do 15 Misterio Fergezia
do Santo Antonio Alem do Carmo epor Achamos todos
Corformes pretammos Nossa Fremeza de o bresevar
e Faze obrecervar Nesta Valedoza Sidade da Bahia de todos o Santos Eu que Fis e Cobrequever Como
Sracretario Manoel Victo Serra e Fis Sor
berçerver

Manuel Vítor Serra deixa claro, propositalmente, que a Sociedade pertencia a crioulos
livres de ‘cores pretas’. A expressão crioulo por si só já encerra a idéia de negros nascidos no
Brasil, no entanto o autor a reforçou com “Naçidos no Inperio do Barzelio”. Não parece ter
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sido à-toa esse procedimento. Há algo de intencional nele. Para o que se procura dar conta –
a origem dos membros da Sociedade –, não deixa de ser estranho o fato de que uma
irmandade fundada por africanos passasse a não admiti-los mais como sócios. Ser brasileiro,
ou melhor, natural da terra, passou, a partir de então, a ser critério observado com rigor para
os candidatos a irmãos da SPD. Em 15 de dezembro de 1855, um ‘sócio amante da Sociedade’
indefere o requerimento de um candidato por este não ser nacional. Veja-se o documento
enviado ao Presidente e mais sócios19:

Illustríssimos Senhores Prezidente e mais Socios da Sociedade
Amparo dos Desvalidos.
Participo a Vossa Senhorias que o Candidato Chamado - Luiz de tal apezar de ser artista e ter
bom comportamento até ao prezente bem como
ter aprezentado Certidaõ de Baptismo mesmo
assim naõ se acha no caso de ser adimittido para Socio da Sociedade, porque naõ
está em conformidade do que determina
o artigo 3 e 45 dos nossos estatutos (por naõ ser
nacional), e assim espero que VossaSenhorias tomem
em Concideraçaõ o que acabo de relatar, e termino conciderando-me ser.
DeVossaSenhorias
Muito Attenciosamente.

‘Luiz de tal’, apesar de artista e apresentar bom comportamento, teve como
impedimento à sua aceitação como sócio o fato de não ter nascido no Brasil. O documento
ainda revela outro dado bastante interessante a esse respeito: ser nacional era critério
legitimado nos artigos 3 e 45 dos estatutos da Sociedade.

19

Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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O que teria ocorrido para que, dentro da SPD, se operasse mudança tão significativa?
Formulada em outros termos: por que a SPD, iniciada por africanos, não permitiu que seus
congêneres, a partir de um dado momento, fizessem mais parte da sua constituição? Nenhum
dos autores lidos se atentou quanto a esse processo havido na Sociedade, que, como já se
colocou de sobreaviso, é fundamental para a constituição do corpus que se edita neste trabalho.
A explicação que se aventará aqui é, como não poderia deixar de ser, uma hipótese.
Para isso, faz-se necessário trazer de volta o clima no qual mergulhou a cidade de Salvador
após o sufocamento da Revolta dos Malês.
Segundo Reis (2003, p. 451-549), após a Revolta dos Malês, capitaneada por negros
islamizados, uma atmosfera de histeria, racismo, perseguição e violência contra os africanos
tomou conta da Bahia no ano de 1835. Os vencedores se lançaram à vingança, espancavam e
assassinavam indiscrimidamente africanos pacíficos e inocentes que fugiam aterrorizados cada
vez que uma patrulha despontava em sua frente. Africanos tiveram constantemente as suas
casas invadidas por ordem policial e os que não davam, aos olhos dos dirigentes da lei,
respostas convincentes eram imediatamente encaminhados às prisões públicas. A sociedade
soteropolitana da época também deu a sua contribuição denunciando africanos que conhecia.
Dessa forma, as batidas policiais, ocorridas durante todo o ano de 1835, fizeram centenas de
africanos detentos.
Diante desse quadro de terror, não foram poucos os africanos que retornaram à sua
terra de origem, por vontade própria ou porque as autoridades assim ordenavam. Os que na
Bahia permaneceram tiveram suas vidas controladas por uma série de medidas legais. Ainda de
acordo com Reis (2003, p. 496-497), em 21 de fevereiro de 1835, o chefe de polícia Gonçalves
Martins assinou um edital que se tornaria um dos principais instrumentos de ação policial
contra os africanos. Estabecia-se, por ele, que todo escravo encontrado nas ruas depois das 8
horas da noite deveria trazer consigo um passe, assinado pelo senhor, em que fossem
indicadas a hora em que saíra de casa e a hora em que deveria a ela retornar. Quanto aos
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libertos que na rua fossem encontrados após o horário prescrito, deveriam ter “um destino
que se julgar conveniente” (Reis, 2003, p. 496). Sendo assim, os escravos, desde que portassem
a licença requerida, podiam circular com mais liberdade que os livres e libertos pelas ruas da
cidade.
Analisando as prisões efetuadas durante o período de 1835 a 1837, utilizando como
fonte os relatórios das rondas policiais, Reis, anteriormente mencionado, observa que nenhum
brasileiro foi preso com base no edital acima referido. Ao contrário, eram africanas as 143
pessoas detidas no período. Para dificultar a vida desse contingente, foram também criados
outros dispositivos legais. A lei nº. 9, de 13 de maio de 1835, prescrevia que todo africano que
na Bahia vivesse, quer fosse suspeito ou não, deveria deixar o país tão logo o governo
provincial arranjasse-lhe lugar na África para recebê-lo. Enquanto isso não acontecia, deveria
pagar um imposto anual avaliado em 10$000, o que equivalia a três arrobas de carne seca ou
73 litros de feijão ou 16 litros de farinha de mandioca. Os juízes de paz ficaram responsáveis
por vigiar as moradas dos africanos, objetivando, ao mesmo tempo, facilitar a coleta do
imposto e ter controle sobre os seus movimentos na cidade. Ainda neste ano, os africanos
foram proibidos de possuir bens móveis de qualquer espécie e, se quisessem alugar quartos,
não poderiam fazê-lo sem a permissão do juiz de paz. Até os espaços onde os negros,
africanos ou não, tinham uma relativa autonomia, como foram os cantos de ganho, em que
trabalhavam regidos por leis próprias, foram alvo de vigilância e, conseqüentemente, de
profunda reestruturação. O comando dos cantos, antes sob a responsabilidade do capitão-docanto, negro, foi entregue aos capatazes, que, nomeados pelos juízes de paz das freguesias,
deveriam cuidar do bom comportamento e do desempenho dos ganhadores em serviço em
troca de um salário razoável. Aliás, aos africanos forros, foi-lhes restringida a natureza dos
gêneros que deveriam comercializar. Em 4 de novembro de 1835, um edital proibiu que
revendessem gêneros de primeira necessidade.
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Para concluir esse excurso à Salvador pós-levante malê, as seguintes palavras de Reis
(2003, p. 478):
A fórmula de punição aos rebeldes foi clara: açoite para os escravos, deportação para os
libertos. Africanos e brasileiros entendiam as implicações dessas medidas: a presença dos
primeiros só interessava aos segundos se eles servissem como escravos ou, se libertos,
agissem como tais. Já que obediência e submissão não foram conseguidas com a
tranquilidade desejada, tratou-se de livrar a Bahia dos libertos e manter os que aqui
permaneceram sob severa vigilância. O objetivo era tornar a vida do liberto insuportável a
ponto de obrigá-lo a emigrar espontaneamente e de fazer o escravo desistir de se tornar
liberto. Os homens que controlavam a província podiam ser cruéis sem precisar ser
sanguinários como os escravocratas norte-americanos ou jamaicanos, que preferiam matar
escravos rebeldes.

Não passariam incólumes às medidas repressivas também as irmandades negras de
composição africana. Nesse caso, estava a SPD. Observe-se que o documento através do qual
o seu membro-fundador, Manuel Vítor Serra, define a Sociedade como uma irmandade
composta por crioulos – negros nascidos no Brasil – foi escrito em 29 de março de 1835, dois
meses após o levante dos malês, época em que a ‘caça às bruxas’ estava em seu auge. Embora
a ligação dos membros da SPD com a religião islâmica não se fizesse às escondidas, como diz
Verger (1987, p. 518), nada foi provado sobre o envolvimento de indivíduos dessa irmandade
com o levante. No entanto, não seria desarrazoado propor que, como medida de precaução,
ou, quem sabe, por imposição20, a SPD tenha mudado, a partir de 1835, o perfil dos seus
membros, quanto à origem, por conta das perseguições havidas na cidade de Salvador, após o
levante. Dessa maneira, não parece ter havido ali, como se observou para tantas irmandades
negras que se constituíram em Salvador, uma aliança interétnica entre africanos e crioulos; o
(2001[1982]) mais provável de ter ocorrido, e a documentação primária demonstra isto, foi
uma mudança radical em relação à admissão de membros de um momento em que a SPD era
notadamente de feição africana – embora o critério para a sua fundação, como já se disse, não

20

Essa questão precisa ser melhor esclarecida. Na documentação primária e nas fontes secundárias pesquisadas
para compor este item, nenhuma pista é fornecida no sentido de se elucidar esse tópico.
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fosse étnico e sim religioso – , passa-se para outro em que ser crioulo, negro nascido no Brasil,
era exigência para dela se fazer parte. Exigência, aliás, que em um caso parece ter sido levada a
extremos. Em finais da década de 40, José Antônio Ferreira da Silva, nascido no Brasil,
casado, 36 anos e oficial de barbeiro, apresenta o seu requerimento à SPD21. O seu perfil não
distoa dos muitos candidatos aprovados e, a princípio, estava em acordo com o que exigia a
irmandade para a admissão de membros, não fosse uma nota como a querer desqualificá-lo:
tinha pais africanos. Se o requerimento não faz menção ao fato de ter sido aprovado, também
será o único em que se ‘ouve’ falar de José Antônio Ferreira da Silva, índice seguro de que não
entrou para a SPD.
Resta saber se foi assim durante todo o século XIX. No estatuto de 1874, a questão é
posta nos seguintes termos:

Art. 1º. - Podem ser admittidos socios effectivos da Sociedade Protectora dos Desvalidos
todos os cidadãos brazileiros de cor preta, que estejão no caso de o ser, que tenhão um
meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua subsistencia, e que sejão de edade
nunca menor de 18 anos, nem maior de 50, e cuja conducta seja regular.

Agora, exige-se do candidato que seja cidadão brasileiro, o que difere de ‘ser natural’,
porque este implica, obrigatoriamente, na condição de ter nascido no Brasil. A expressão mais
o seu complemento, ‘que esteja no caso de o ser’, estaria se referindo à admissão de
estrangeiro, africano liberto, sobretudo, desde que se naturalizasse? Pode ser, mas esse, de
modo geral, segundo Mattoso (2001[1982], p. 201):

Por vezes permanece estrangeiro durante toda a vida. Não possuímos qualquer estudo
sobre a naturalização de escravos africanos alforriados. Por exemplo, quanto ao estado da
Bahia, sabemos que, a partir da segunda metade do século XIX, se encontram de fato
alguns pedidos de naturalização de escravos libertados nascidos em África. Contudo, o
africano não é, em geral, sequer informado dos seus direitos. E se por acaso isto acontece,
por que iria ele correr atrás de uma naturalização que quase nada lhe dará, cujo interesse

21

Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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não consegue compreender e que, se ele continua a sentir-se ligado a seu país de origem
por todas as fibras do seu ser, pode até mesmo lhe parecer uma verdadeira traição?

Naqueles 332 requerimentos analisados por Lobo e Oliveira (no prelo), os autores,
quanto à origem dos candidatos, expõem os seguintes números:

Origem dos candidatos a sócios da SPD – século XIX
ORIGEM

Nº. DE INDIVÍDUOS

%

Brasileira

242

72.9

Cidadão brasileiro

28

08.4

Não declarada

62

18.7

TOTAL

332

100.0

Tabela 13: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 15)

Mesmo que 62 (18.7%) dos requerimentos analisados não tenham permitido a
inferência sobre a origem dos candidatos, o que se vê é que grande número deles, 242 (72.9%),
era nascido no Brasil. Apartados estão aqueles que se declararam como cidadãos brasileiros, 28
(8.4%), sem informação adicional, porque, como visto acima, podem se referir a indivíduos
estrangeiros. Um exemplo é bastante ilustrativo: trata-se do requerimento de Pedro
Hernandez, de outubro de 1894, nascido em Santiago de Cuba, e que traz explicitamente a
informação de que se naturalizou cidadão brasileiro. De cor preta, com 46 anos de idade,
solteiro, com 1 filho de 6 anos e empregado como charuteiro, o requerente foi admitido
sócio22.
Até pela preocupação em se desenhar com riqueza o seu perfil social, o caso de Pedro
Hernandez parece atípico, de modo que seriam os africanos os prováveis candidatos
estrangeiros a se identificarem como cidadãos brasileiros, mas, para esses, a naturalização,
conforme visto, era fato que pouco interessava. Além disso e levando-se em consideração que
a expressão ocorre pela primeira vez em um requerimento de 1881, época em que o número





Livro de termos, ano 1894. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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de africanos na cidade de Salvador era escasso em função da extinção do tráfico, acontecido
em 1850, aposta-se que era natural do Brasil a grande maioria dos que se disseram cidadãos
brasileiros ou que sobre isso não se manifestaram. Reforça o que se diz o fato de ocorrer casos
em que indivíduos expõe em conjunto com o rótulo a sua naturalidade.
Quando declararam o seu local de nascimento, observaram Lobo e Oliveira (no prelo)
que os candidatos eram, em sua grande maioria, baianos, conforme o demonstra a tabela
abaixo:
Local de nascimento dos candidatos a sócios da SPD – século XIX
LOCAL DE NASCIMENTO

Nº. DE INDIVÍDUOS

%

Desta cidade/desta capital/da capital da Bahia

76

22.9

Bahia de Todos os Santos

02

0.6

Bahia

36

10.8

Cachoeira

04

1.2

Santo Amaro

01

0.3

Desta Província

33

9.9

Província da Bahia

01

0.3

Deste Estado

07

2.1

Cidadão brasileiro, natural da Bahia

01

0.3

Brasileiro e natural deste Estado

04

1.2

Província de Pernambuco

01

0.3

Santiago de Cuba

01

0.3

Não declarado

165

49.8

TOTAL

332

100.0

Tabela 14: Lobo e Oliveira (no prelo, p. 16)

76 candidatos, entre os 167, declararam-se como naturais de Salvador. Esse número
pode se elevar para 114 se se considerar o fato de, no século XIX, a cidade pouco ser referida
pelo nome atual. É possível, então, que os que se identificaram como da Bahia de Todos os
Santos e da Bahia estivessem informando sobre terem nascido em Salvador. Entre os 167
requerimentos em que é possível a leitura inequívoca do lugar onde nasceram os requerentes,
os baianos, viu-se já, despontam como a grande maioria. Perfazem o total de 165 e se
165

inscrevem sob várias designações – Desta província, Província da Bahia, Deste Estado... Mas
acrescenta-se que, nascidos fora do espaço baiano, quis ser membro da SPD um
pernambucano, além de Pedro Hernandez, o cubano a que já se fez referência.
No fim de contas, o que se fez até aqui, quanto à questão da origem dos membros da
SPD, aponta para o fato de que foi uma irmandade composta quase que exclusivamente por
brasileiros. Dada a escassez de candidatos que se declararam como nascidos em outros
estados, talvez se possa dar voz aos 165 que não informaram o seu local de nascimento,
conjecturando-se que fossem, pelo menos uma boa parte, baianos. Disso, adita-se mais um
adjetivo ao que se contou acima: está-se a falar de uma irmandade composta quase que
exclusivamente por brasileiros baianos. A análise pode ir um pouco além, não mais para saber
sobre a origem e local de nascimento dos candidatos; quer-se investigar onde estavam eles
estabelecidos na cidade de Salvador. Para isso, conta-se com o item ‘endereço’ constante dos
requerimentos. Dos menos preenchidos ou, muitas vezes, informando apenas o nome da rua,
pegaram-se, entre os 332, aqueles 151 que trazem a referência explícita sobre a freguesia onde
os candidatos declararam residir. Guardem-se os números a esse respeito:

Residência dos candidatos a sócios da SPD – século XIX
NO. DE INDIVÍDUOS

%

Sé

34

22.5

São Pedro

18

12.0

Sant’Anna

37

24.5

Conceição da Praia

06

04.0

Vitória

07

04.6

Paço

07

04.6

Pilar

04

02.6

Santo Antônio além do Carmo

22

14.6

Brotas

06

04.0

Mares

05

03.3

Penha

05

03.3

TOTAL

151

100%

FREGUESIA

Tabela 15
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Salvador, no século XIX, era composta de 11 freguesias ou paróquias e todas queriam
se fazer presentes dentro da SPD. Uma mais e outras menos, como exibem os números. A
julgá-los representativos, permitem dizer que a irmandade concentrou, principalmente,
indivíduos que residiam ou na mesma freguesia em que estava a sua sede ou em outras que lhe
eram bem próximas, como foi o caso da Sé, de São Pedro, de Sant’Anna e de Santo Antônio
além do Carmo. Mas não foi a única irmandade negra na Salvador oitocentista. Volte-se atrás,
quando se deu um panorama sobre o assunto através do estudo de Reis (1997), e constate-se
que estavam em todos os lugares. Por que, então, indivíduos residentes em Mares, em Brotas,
na Penha, afastadas da sede da SPD, dela quiseram ser integrantes. Amplia-se a pergunta: por
que, em maior ou menor número, residentes de todas as freguesias de Salvador quiseram se
fazer partícipes da irmandade? Braga (1987, p. 55-68) tem a resposta que parece ser a mais
adequada: a SPD se fez, talvez mais que outras, uma agência de prestígio. O item seguinte é o que
mais depõe sobre isso.

2.2.5 O quadro ocupacional dos membros da SPD

Que, no século XIX, 90% da população de Salvador vivia no limiar da pobreza disse a
historiadora Kátia Mattoso (1992, p. 579). Eram escassas as oportunidades de trabalho para
todos, sobretudo para os ascedência africana, que, muitas vezes, como se já viu no capítulo
anterior, recorriam à mendicância como meio de subsistência. Mas também estavam eles
empregados nos mais diversificados ofícios: o trabalho do negro movimentava a cidade de
Salvador e seu porto e quase todos os visistantes estrangeiros se surpreenderam com o fato de
que uma sociedade controlada pelo branco pudesse ser tão completamente dependente do
trabalhador negro (Reis, 2003, p. 350-351).
Será útil para desenhar um perfil ocupacional dos membros da SPD um quadro de
Oliveira (1988, p. 15), em que classifica as profissões exercidas pelos escravos. Mas como
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escravos, libertos e livres estavam ocupados praticamente nas mesmas atividades, dele pode se
tirar proveito para mostrar que esse aspecto, a profissão, foi o critério mais imperioso para
definir a entrada de um candidato a membro na irmandade e o que mais prova ter ela passado
por um processo de elitização, como já supuseram Lobo e Oliveira (no prelo, p. 28). Em
suma, supõe-se que esse item é o que permite afirmar, mais de perto, que os integrantes da
SPD constituíram, por assim dizer, uma ‘elite negra’ da Salvador oitocentista.
Voltando-se a Oliveira (1988, p. 15) e o que interessa do seu quadro, que é a
distribuição dos ofícios pela qualificação:

semi-qualificado
qualificado

MANUAIS

sem quaificação

Ofícios exercidos por escravos

NÃO-MANUAIS

x

x

Despejadores de dejectos

x

Carregadores

x

Aguadeiros

x

Estivadores

x

Copeiros

x

Transportadores de cadeirinhas

x

Serventes

x

Prostitutas

x

Remadores

x

Mendigos

x

Mucamas

x

Costureiras

x

Pajens

x

Rendeiras

x

Cocheiros

x

Lavadeiras

x

Amas-secas

x

Engomadeiras

x

Amas-de-leite

x

Vendedores ambulantes

x

Cozinheiras

x

Quitandeiros

x

Compradores de alimentos

x

Carpinteiros

x

Barbeiros

x

Pedreiros

x

Enfermeiros

x

Ferreiros

x

Artistas

x

Funileiros

x

Mestres de embarcações

x

Caldeireiros

x

Pilotos

x

Sapateiros

x

Padeiros

x

Alfaiates

x

Açougueiros

x

Ourives

x

Pescadores

Proprietários e administradores de negócios próprios: roças, tendas de barbeiros,
quitandas

Quadro 03: adaptado de Oliveira (1988, p. 15)
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Verger (1987), naquela longa citação sobre a SPD que se trancreveu atrás, identifica as
profissões de 16 membros fundadores, que podem ser assim reunidas: marceneiros, 4;
pedreiros, 3; negros de ganho, 3; empregado no serviço doméstico, 1; carroceiro, 1; fazedor de
vinagre, 1; calafate, 1; carregador de água, 1 e vendedor de toucinho, 1. Enquadrando-as na
classificação de Oliveira (1988), é bem eclético o quadro ocupacional desses membros
fundadores, na medida em que congrega representantes de profissões manuais nas suas três
ramificações: sem qualificação, semi-qualificadas e qualificadas. Ao que parece, esse é sinal de
que só interessava ‘o lucro suficiente para sua subsistência’, mas não o ‘meio’, que só precisava
ser ‘lícito’. Ao lado de Gregório Manuel Bahia, marceneiro, “cuja reputação era tal que diziam
que as pessoas que possuíam cadeiras por ele feitas não as cederia por cincoenta conto de réis”
(Verger, 1987, p. 517), e de Gregório do Nascimento, carroceiro, “que era rico” (Verger, 1987,
p. 517), estavam Roberto Tavares, carregador de água, Manuel Vítor Serra, Daniel Correia e
Manuel Martins Santos, negros de ganhos, cujos exercícios profissionais trazem, em alguma
medida, a idéia de um trabalho incerto. Algum tempo depois, isso vai mudar.
Observe-se o que foi comum a vários requerimentos de candidatos, sobretudo na
segunda metade do século XIX. No de Francisco Xavier de Assis, de 1878, o primeiro
secretário informou sobre uma pesquisa feita a respeito da vida do requerente e obteve dele as
melhores informações, pelo que estava em conformidade com os artigos 1º. e 4º. dos
estatutos, além de ser muito trabalhador, ter muito bom comportamento e ser bom chefe de
família23. No de Raimundo Felipe de Oliveira, também do ano de 1878, consta que foi
aprovado porque está de acordo também com os artigos referidos, tem um estabelecimento de

23

Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos.
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sua arte e é muito trabalhador24. Olavo Teixeira Serafim teve de pedir que por ele
intercedessem para mostrar que se enquadrava também nos artigos mencionados25:
Ilustríssimos Senhores
Comprindo mandato do Senhor Presi
dente do Conselho, tenho a informar
que não conheço o Candidato Ola
vo Teixeira serafim, apenas o vi tra
balhando na estarda nova em um
a obra que estão a construir, porque
com elle estava o muito digno soçio
Semeão Estrelista Cesimbra que me
deo informação para mim
di toda fé.
E pur isso que o julgo nas condicões exe
gida polos artigos 1º. e 4º. di nossos est
tutos. Bahia 26 de outubro de 1879.

Se não fosse o que disse sobre ele um já ilustríssimo irmão da Sociedade, Olavo
Teixeira Serafim não seria admitido como membro, porque, supõe-se, ‘trabalhador das obras’
não era profissão a ser acolhida dentro da SPD.
Propositadamente, recolheram-se esses depoimentos, porque se localizou o estatuto
mencionado, e conseqüentemente os artigos também. Quanto ao artigo 1º., que já foi
transcrito, interessa a seguinte passagem: “Podem ser admittidos socios effectivos da
Sociedade Protetora dos Desvalidos todos os cidadãos brasileiros de cor preta, que estejão no
caso de o ser, que tenhão um meio lícito d’onde tirem um lucro sufficiente para sua
subsistencia...”. Quanto ao 4º., que descreve o caminho a ser percorrido pelo candidato a
sócio da Irmandade, interessa todo ele:

24

Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos.
25 Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1875-1879. Acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos.
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Para ser admittido socio deverá o candidato dirigir, por intermédio do 1º. secretário, um
requerimento ao conselho, para ser entregue na primeira sessão; o requerimento do
candidato deverá conter e declarar sua arte ou occupação, naturalidade, estado, residencia,
edade e número de filhos.

Em primeiro lugar, só indivíduos de cor preta. Premissa consabida pelos requerentes,
não precisava constar no requerimento. Mas havia critérios a serem contemplados e a ordem
em que os itens devem aparecer na apresentação não deixa dúvidas: a arte ou ocupação era o
mais importante deles, depois, os demais; por isso Pedro Hernandez, aquele cubano
naturalizado cidadão brasileiro, foi admitido. Os candidatos seriam selecionados
principalmente, desde que fossem pretos, pela profissão que exerciam. Prova disso vem do
requerimento de Francisco Xavier: em 1886, declarou-se solteiro, com 45 anos de idade,
marceneiro e morador da Freguesia de São Pedro26. Não importou a profissão primária do
requerente, mas aquela em que estava ocupado no momento27:

...Entrou em descussão o requerimento do Senhor Francisco Xavier, pediu a palavra
o Secretario disse que naõ duvidava ser o
Candidato marceneiro porem que naõ concordava ser este admittido socio em vertude
do trabalho que prezentemente se occupa
e que achava que o Conselho naõ deve
acceitar para a Sociedade pessôas que se
occupe em trabalho de ganhador se bem
que conheça que esses meos e licido, trocaraõ alguns apartes entre o prezidente e o
Secretario, o Senhor Thesoureiro pediu a palavra
disse que achava que a Sociedade naõ devia
acceitar pessôas para ella já entrando como
ganhador pois naõ ficava bem para a Sociedade
o Senhor Vice-prezidente disse que a compamhava o parecer do Thezoureiro o Senhor Archivista

26

Livro de documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, anos 1884-1889. Acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos.
27 Veja-se Documento 06, escrito por Felipe Benício, na Edição filológica.
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disse o mesmo o Senhor Prezidente adiou o
requerimento.

Francisco Xavier não contou com a mesma sorte de Olavo Teixeira Serafim: nenhuma
única voz se levantou a seu favor e a decisão sobre o seu ingresso ficou para depois, só para
ser reprovado, aliás, como consta no seu requerimento. “Mas estou exercendo a mesma
profissão de três dos membros fundadores”, pode ter pensado Francisco Xavier; “mas agora
os tempos são outros”, pode ter pensado o Concelho.
Mais uma amostra de que a SPD era composta por negros, mas não ‘qualquer negro’, e
ela vem da análise que fizeram Lobo e Oliveira (no prelo, p. 24) sobre os 332 requerimentos,
aos quais já se referiu inúmeras vezes. Os autores, com a palavra:

Em apenas 10 dos 332 requerimentos analisados, o que corresponde a 3.0% do total, a
ocupação do indivíduo não foi declarada. Comparativamente aos percentuais 18.7%, 49.8%
e 41.8% em que, respectivamente, não há declaração da origem, da naturalidade e da cor, o
percentual de 3.0% de não declaração da profissão é significativamente baixo, o que, muito
provavelmente, se explicará pelo fato de as irmandades terem tido um forte papel de cunho
assistencial que, para se cumprir, dependia, necessariamente, da contribuição financeira dos
seus sócios.

Suspende-se a citação e apresentam-se os ofícios dos candidatos a sócios, por um
motivo duplo: para que se entenda, com maior clareza, o que dirão os autores depois e para
que se contemple uma imagem do quadro ocupacional dos candidatos:

Quadro ocupacional dos candidatos a sócios da SPD – século XIX
OCUPAÇÃO

No. DE INDIVÍDUOS

%

Pedreiro

91

27.4

Carapina

61

18.4

Alfaiate

38

11.4

Marceneiro

37

11.1

Sapateiro

23

06.9

Carpinteiro

09

02.7
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OCUPAÇÃO

No. DE INDIVÍDUOS

%

Ferreiro

06

01.8

Professor

06

01.8

Barbeiro

05

01.5

Funileiro

05

01.5

Artista

04

01.2

Cabelereiro

04

01.2

Charuteiro

04

01.2

Torneiro

04

01.2

Calafate

03

0.9

Cozinheiro

03

0.9

Latoeiro

02

0.6

Negociante + ‘vive de negócio’

02

0.6

Pintor

02

0.6

Tanoeiro

02

0.6

Cabouqueiro

01

0.3

Chapeleiro

01

0.3

Dourador

01

0.3

Embarcadiço

01

0.3

Encadernador

01

0.3

Entalhador

01

0.3

Ferrador

01

0.3

Gravador

01

0.3

Músico

01

0.3

Sirgueiro

01

0.3

Surrador

01

0.3

Não-declarada

10

3.0

TOTAL

332

100.0

Tabela 16: Lobo e Oliveira (no prelo, 21-22)

De volta à citação:
Apesar de 31 distintas ocupações terem sido declaradas, quatro se destacaram diante das
demais: em primeiro lugar, a de pedreiro, com 27.4% das ocorrências; a seguir, a de
carapina, com 18.4%, e finalmente a de alfaiate e a de marceneiro, com percentuais
praticamente idênticos, 11.4% e 11.1%, respectivamente. Note-se que pedreiros e carapinas
reunidos atingem o percentual de 45.8%, ou seja, juntos aproximam-se da metade do total
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analisado. A seguir às quatro ocupações mais significativas numericamente, vem, com um
percentual ainda relativamente expressivo de 6.9%, a profissão de sapateiro. As demais 26
ocupações são parcamente representadas, variando entre 2.7 e 0.3%. (Lobo e Oliveira, no
prelo, p. 21-22)

A conclusão mais relevante a que chegam os autores, sobre o quadro apresentado, é
para o fato de que praticamente todas as ocupações dos candidatos a membros da SPD se
enquadram na categoria das manuais qualificadas, de acordo com o esquema de Oliveira
(1988), acima apresentado. Seriam exceções apenas a ocupação de cozinheiro – manual
semiqualificada –, e as de professor, negociante e músico – ocupações não-manuais
De fato, ter sido a ocupação o item mais declarado pelos candidatos tem a ver, sim,
com o forte papel assistencial desempenhado pelas irmandades negras, por todas as
irmandades negras. Mas a SPD, entre os seus, selecionou, em tempos em que negros estavam,
sobretudo, ocupados em ofícios que não careciam de qualificação, em que negros exerciam
várias profissões ao mesmo tempo, porque a sobrevivência assim exigia, os mais bem situados
socialmente, os mais qualificados profissionalmente. A Irmandade, se se levar em
consideração o quadro geral desenhado para os livres e libertos no capítulo anterior,
congregou, propositadamente, uma ‘elite negra’ da Salvador oitocentista. Quis e se tornou,
como já disse Braga (1987), uma agência de prestígio e parece ter feito tudo quanto fosse possível
para que assim permanecesse ao longo do século XIX. Um exemplo, entre dezenas: a
admissão de sócios protetores. Sobre o seu perfil, assim se manifesta o estatuto de 1874:

Os socios protectores poderão ser todas aquellas pessoas que por seu coração bemfazejo,
segundo suas altas representações, queirão voluntariamente proteger a esta Sociedade, os
quaes se assignarão em um livro que a Sociedade tem para esse fim.

Foi nesse livro que Rui Barbosa, cuja biografia dispensa apresentações, assinou o seu
nome. No ano de 1863, veja-se quem entrou para a Sociedade na condição de sócio protetor28:

28

Veja Documento 03, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
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Felismente Senhor neste dia esta Socie
dade teve a fortuna de contar Com
mas hum Majistrado Honrado e gene
rozo o Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Dezembragador Antônio Joaquim da
Silva Gomes então prizidente des ta Pro
Vincia, Como nosso Socio, Protetor.

Ao lado desses, acrescentam-se médicos, emgenheiros, empregados públicos das altas
esferas... Ou seja: para sócios efetivos, pretos ‘bem’ selecionados; para sócios protetores,
brancos bem representados.
Um aparte para finalizar o item, mas se pede a remissão para o quadro ocupacional dos
candidatos a sócios da SPD. Lá, estão 6 indivíduos que se declararam professores e, sobre eles,
atentaram-se Lobo e Oliveira (no prelo, p. 24) para os seguintes aspectos: a) todos foram
aprovados e b) não se fez referência à cor para nenhum deles. Os autores, baseados na
historiadora Kátia Mattoso (2001[1982]), p. 77), mostram que não era não incomum negros
terem exercido a profissão de professor, além do fato de o ofício gozar de desprestígio social.
Quanto à cor, pensa-se ter argumentado suficientemente para que não se acredite serem esses
indivíduos pelo menos pardos. Mesmo que, com exceção de Manuel Querino, não tenham
recuperado os autores a trajetória dos outros 5 indivíduos para se saber como teria ocorrido a
sua alfabetização e conseqüente capacitação para o ofício, o fato que é um deles, Faustino José
de Santana Gomes – brasileiro, natural de Salvador, professor jubilado, casado e com um filho
–, que entra para a Sociedade em 28 de março de 1857, deixou documentação de punho
próprio. Isso é para sugerir, mesmo que ligeiramente, como se colocou acima: textos escritos
por africanos e seus descendentes, que não os pardos, podem permitir aproximações de outras
variedades do português, para além do popular.
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2.2.6 A Estrutura da SPD

Para que dessem conta dos inúmeros serviços que prestavam a seus associados e,
também, para que pudessem manter uma organização interna, as irmandades brasileiras,
negras ou não, valiam-se de cargos, ocupados pelos seus membros, de modo que fossem
distribuídas e executadas as tarefas centrais. Sendo assim, as irmandades se constituíam em
estruturas alicerçadas por hierarquias, visíveis, sobretudo, no prestígio ou não dos cargos dos
associados.
O número de cargos existente nas irmandades dependia de determinados fatores, quais
sejam o seu tamanho, a quantidade de seus sócios, os objetivos a que se destinavam, dentre
outros. Os indivíduos que ocupavam os postos mais importantes formavam a mesa diretora,
responsável pela condução da irmandade. Parece consenso que, de modo geral, foram os
juízes ou provedores os mais representativos, porque quem desses cargos se investia passava a
ser o dirigente máximo da irmandade. Os escrivãos e os tesoureiros também tinham grande
poder e, junto com os juízes, compunham o corpo dirigente dessas associações. Havia
membros ainda que se encarregavam da organização das festas, dos funerais, da coleta das
jóias, da coleta das esmolas, da assistência aos doentes, da administração da capela e do culto à
padroeira (Reis, 1997, p. 11). Para a escolha dos membros aos postos, o meio mais freqüente a
que se recorria eram as eleições. Sabe-se pouco a respeito dos critérios utilizados para a
escolha de um sócio para um determinado cargo. Viu-se que, em casos de irmandades em que
foram comuns alianças interétnicas, a mesa diretora só poderia ser preenchida por indivíduos
reconhecidos como pertencentes às etnias cujo poder fosse maior dentro delas, mas,
certamente, contava também a sua dedicação.
Não foi diferente na Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Instituída para que prestasse a seus sócios inúmeros serviços, a SPD, desde os seus
inícios, já atribuiu a seus membros fundadores funções que passariam a ser desempenhadas
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através da nomeação de indivíduos para determinados cargos. Depois, como mostra a
documentação, para isso se adotaram eleições realizadas através de escrutínio secreto.
A documentação com a qual se trabalha permite ver que, na SPD, foram muitos os
cargos existentes. Saber quais funções desempenhavam os indivíduos que para eles eram
nomeados já não é assim tão fácil: os textos mais antigos da irmandade em nenhum momento
se refere às atribuições dos seus membros. Será no Estatuto de 1874 que as funções daqueles
que ocupavam cargos estão postas em termos claros, contudo, ali já não existem mais alguns
postos a que se referem os primeiros documentos escritos na SPD. Desse modo, aqui se
valerá do estatuto remanescente e também da leitura dos documentos fundadores para se
chegar a alguma caracterização dos cargos havidos na irmandade em questão.
O dirigente máximo da Sociedade Protetora dos Desvalidos era denominado juiz. Nos
primeiros anos de sua existência, foi Manuel Vítor Serra quem exerceu tal função, por conta
disso, sempre que mencionou o seu posto, colocou ao lado de juiz a expressão fundador,
deixando claro ter sido ele quem tomou a iniciativa de fundar a irmandade. Outros nomes
também variaram com juiz para se designarem aqueles indivíduos que tiveram a função de
dirigir a Sociedade: provedor e presidente. Este último, contudo, só vai aparecer na documentação
algum tempo depois. A partir de 1852, presidente substituirá definitivamente juiz e provedor29.
Sendo o cargo principal dentro da irmandade, grosso modo era o juiz, provedor ou presidente quem
dava ‘a última palavra’ dentro da SPD, afinal cabia-lhe, como o seu cargo sugere, o comando
da irmandade. O estatuto de 1872 põe, em termos bastante elucidativos, quais eram as funções
do indivíduo que tinha o posto máximo:

29

Observe-se que a adoção de presidente em substituição a juiz e provedor ocorrerá na mesma época em que a SPD
deixa de se chamar irmandade e passa a ser designada de sociedade.
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TÍTULO V
Das obrigações do presidente
Art. 18 - Ao presidente cumpre fazer o seguinte:
§ 1º. - Fazer reunir no primeiro domingo do mez de Novembro a assembléa geral para
fazer inventariar tudo quanto à Sociedade pertencer.
§ 2º. - Rubricar os livros da mesma Sociedade, assignar as actas e mais papeis em que
constarem as decisões do conselho e da assembléa geral e diploma dos socios.
§ 3º. - Abrir e encerrar as sessões, conceder a palavra aos socios que pedirem, por tres
vezes em regra, na materia que estiver em discussão.
§ 4º. - Marcar antes de encerrar a sessão as materias que se tiver de tratar na sessão
seguinte.
§ 5º. - Por em discussão a materia de que se deve tratar e por em votação as que estiverem
sufficientemente discutidas.
§ 6º. - Dirigir bem os trabalhos, e manter a ordem, declarando o que houver ocorrido ao
conselho e à assembléa geral.
§ 7º. - Nomear as commissões que o conselho julgar conveniente para dar algum parecer
sobre o objecto que a Sociedade necessitar, devendo ellas ser compostas de tres ou cinco
membros.
§ 8º. - Convocar as sessões do conselho ou da assembléa geral a requerimento de algum
socio.
§ 9º. - Suspender as sessões quando nos argumentos não guardem os socios o respeito
devido, e moderação.
§ 10º. - Mandar retirar da sala das sessões o socio que perturbe a ordem dos trabalhos e no
caso de resistência ficará suspenso digo sujeito ao art. 13 e seus paragraphos.

Existiram também, para que com os dirigentes máximos fossem divididas tantas
tarefas, os cargos de 2º. juiz, vice-provedor e vice-presidente.
Logo abaixo do juiz, estava o procurador geral. Esse cargo, porém, só parece existir nos
primeiros anos da Sociedade. No estatuto de 1872, ele não consta. Provavelmente, era função
do procurador geral representar a Sociedade em atividades cuja execução requeria autorização de
instituições externas. Um dos meios mais recorrentes utilizados pela Sociedade para arrecadar
dinheiro era a feitura das designadas loterias. Para que elas ocorressem dentro da legalidade,
era necessário que o juiz de paz do bairro desse o seu aval. Em documento de 04 de agosto de
183330, coube ao procurador geral José do Nascimento cumprir “com aformalidade exegida” para
30

Veja-se Documento 11, escrito por Luís Teixeira Gomes, na Edição filológica.
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esse fim. Já em 1834, dois indivíduos passaram a ocupar esse posto: os 1º. e 2º. Procuradores
gerais.
Ao escrivão ou escrivão de junta ou, ainda, escrivão de mesa, cabia redigir os documentos
feitos dentro da irmandade. Algum tempo depois, o indivíduo que tinha essa função passou a
ser designado de secretário. O estatuto de 1872 elenca as atribuições do secretário e do 2º. secretário
dentro da SPD:

Art. 21 - As obrigações dos secretários são as seguintes:
§ 1º. - Ao primeiro secretário cumpre fazer todas as correspondências da Sociedade.
§ 2º. - Receber e dirigir ao conselho requerimentos dos candidatos que lhe forem entregues
para serem admittidos socios.
§ 3º. - Participar aos candidatos sua approvação e admissão.
§ 4º. - Fazer em ordem alphabetica a lista dos socios em um livro que haverá para esse
effeito.
§ 5º. - Lançar e assignar conjunctamente com os mais socios os termos de admissão, e
fazer nestes as notas à margem que o conselho determinar, e assim pela mesma forma os
termos de demissão em um livro, que haverá para todos estes termos, e bem assim assignar
com o presidente os diplomas dos socios, que forem admittidos.
§ 6º. - Servir de escrutador nas eleições junctamente com o presidente.
§ 7º. - Lançar as entradas e sahidas em outro livro contendo a receita e despeza da
Sociedade.
§ 8º. - Entregar ao cobrador a lista dos socios que se forem admittindo para delles cobrarse as contribuições respectivas, quando elles socios não tragão de prompto, como lhes
cumpre, ao cofre da Sociedade, carregar no livro dos mensaes dos socios os pagamentos
que tiverem sido feitos.

Já a atuação do 2º. secretário era mais restrita; a ele cabia:

§ 1º. - Lançar as contas do thesoureiro depois de approvadas em um outro livro, que para
isso haverá, e assignal-as junctamente com o thesoureiro.
§ 2º. - Fazer as actas das sessões; e sendo approvadas lançal-as em um livro, que para isso
terá em seu poder e que apresentará nas sessões para serem tiradas quaesquer duvidas que
houver.

179

Nos seus inícios, a SPD atribuía a alguns indivíduos o cargo de secretário. Por coexistir
com escrivão, não parece que era sua atribuição a redação dos documentos. É provável que o
membro que ocupasse esse cargo ficasse responsável pela condução de algumas tarefas para a
organização da SPD, como, por exemplo, avisar aos sócios sobre reuniões extraordinárias. Vez
por outra, secretário fazia-se acompanhar da expressão atual e, em casos em que o indivíduo
estava temporariamente ocupando esse cargo, assinava como secretário interino. Aparecem ainda
secretário de mesa e secretário de comissão, os contextos em que surgem na documentação indicam
serem sinônimas ambas as expressões.
Aos tesoureiro e 2º. tesoureiro cabia, primordialmente, manter em ordem tudo o que se
relacionasse com as finanças da SPD. Registrar e lançar em cofre as jóias pagas pelos irmãos,
deliberar dinheiro ou outro tipo de assistência aos irmãos que em necessidade estivessem,
apresentar, em período de tempo determinado, as contas da irmandade, dentre outras, eram
funções desses cargos. O estatuto de 1872, que parece ter extinguido o posto de 2º. tesoureiro,
pormenoriza as obrigações do tesoureiro:

Art. 24 - Das obrigações do thesoureiro:
§ 1º. - O thesoureiro deve fazer a receita dos fundos da Sociedade, e dar-lhe o destino que
o conselho deliberar.
§ 2º. - Dar conta no fim de cada trez mezes, e todas as vezes que o conselho ou a
assembléa determinar, por julgar necessário.
§ 3º. - Não poderá dispor dos fundos sociais, senão em virtude de resolução e
determinação da Sociedade, e de ordem posterior assignada pelo presidente e os dous
secretários da mesma Sociedade.
§ 4º. - Toda a despeza feita fóra deste preceito, não será attendida e será à custa do
thesoureiro que a fizer.
§ 5º. - Haverá um cofre com tres chaves das quaes uma será depositário o presidente, outra
o thesoureiro e outra o 1º. secretário, sendo o referido cofre guardado onde a Sociedade
determinar.
§ 6º. - O cofre não pode ser aberto senão em sessão, por deliberação do conselho.
§ 7º. - Estes empregados de que falla o § 5º. são responsáveis pelas faltas que houver no
cofre, de cujas chaves ficarão de posse.
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Se um membro da irmandade ocupasse esse cargo provisoriamente, assinava tesoureiro
interino.
Como já se referiu, a SPD estabeleceu uma ampla rede de solidariedade que se estendia
aos seus membros ou a pessoas que a circundavam. Aliás, é comum os historiadores
atribuírem a procura de indivíduos pelas irmandades negras ao fato de que esperavam ser
amparados em tempos difíceis. A documentação remanescente no arquivo da SPD mostra que
não foram poucas as pessoas que requereram da irmandade ajuda, alegando inúmeros
motivos: morte do cônjuge, irmão da Sociedade; impossibilidade de continuarem trabalhando
e, portanto, de manterem a subsistência; doenças várias, para citar alguns. Para dar o apoio
solicitado, a Sociedade não fazia distinção de gênero, homens e mulheres a ela recorriam na
esperança de conseguir recursos para sobreviverem.
Para que fossem agraciados com a ajuda da SPD, deveriam enviar ao conselho diretivo
um requerimento ou solicitação expondo a sua situação atual, ou seja, o porquê do requerimento
ou da solicitação. A SPD tinha em seu quadro de sócios pessoas que faziam visitas aos
requerentes a fim de verificar se, de fato, necessitavam de recursos. Nos inícios da irmandade,
eram os andadores e 2ºs. andadores quem se encarregava dessa tarefa; posteriomente, passaram a
ser designados de visitadores. Fazer o acompanhamento das pessoas que estavam em situação
precária era também função dos andadores/visitadores. O estatuto de 1874 amplia as tarefas dos
indivíduos que ocupavam esse cargo:

Art. 25 - Do visitador:
§ 1º. - Ao visitador cumpre visitar os socios que se acharem doentes, prezos ou em
qualquer arte, por acontecimento desastroso, para informar à Sociedade ou ao presidente,
para providenciar-se a respeito.
§ 2º. - Também lhe cumpre visitar as famílias dos socios que fallecerem para informar-se
do estado dellas, e se dar providencias necessárias.
§ 3º. - Fazer todas as explorações, diligencias e avizos de que a Sociedade lhe encarregar; e
as participações serão por escripto.
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A documentação não fornece pista no sentido de se saber quais eram as atribuições de
alguns cargos: inquiridor, 1º. solicitador, 2º. solicitador, 1º. fiscal e 2º. fiscal. Apenas indica que
inquiridor parece ter sido uma designação mais antiga para fiscal. O estatuto de 1874 não faz
nenhuma referência a esses cargos. Não se sabe se porque já estavam extintos à época ou,
como aconteceu para outros, não eram, por assim dizer, dignos de figurarem no estatuto. Por
sua vez, o mencionado estatuto faz menção a dois outros postos inexistentes na
documentação mais recuada da Sociedade: arquivista e cobrador. Grosso modo, pode-se dizer
que era responsabilidade do arquivista zelar por todos os móveis da irmandade; já o cobrador
deveria:

§ 1º. - Ao cobrador cumpre avizar todos os socios as sessões, logo que receba participação
do primeiro ou segundo secretário, que esteja em exercício, para reunião das sessões
extraordinárias; além dos anúncios.
§ 2º. - Receber dos socios que estiverem devendo à Sociedade.
§ 3º. - Passar recibos entregando ao thesoureiro tudo quanto receber dos sócios, exigindo
delle thesoureiro o recibo necessário que deve ser conferenciado pelo secretário com o
livro respectivo de receita e despeza todas as vezes que a Sociedade julgar preciso.

Por fim, vale ressaltar, quanto à estrutura da Sociedade Protetora dos Desvalidos, um
outro aspecto. As irmandades que se constituíram em tempos pretéritos tinham à frente o que
se costumou designar de Mesa diretora ou Conselho. Fazia parte dele ‘a fina flor’ dos seus sócios.
Cabia ao Conselho as decisões mais significativas em relação às irmandades. Na SPD, como
mostra Braga (1987: 55-68), chegar à Mesa diretora era o objetivo maior de muitos dos
membros e, para isso, despendiam inúmeros esforços. Não era à-toa que isso acontecia; fazer
parte da Mesa diretora de uma irmandade garantia aos indivíduos status social, uma vez que
representavam a associação em eventos de importância, “Saudar a Sua Artezi imperia”, por
exemplo31. Além disso, representavam ainda o poder maior perante os seus congêneres.

31

Veja o Documento 11, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
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Os primeiros textos escritos na SPD mostram que esse aspecto fazia a diferença e,
portanto, era necessário que ficasse registrado. Freqüentemente, eram os indivíduos que
ocupavam cargos mais elevados os que faziam parte da Mesa diretora ou do Conselho e, para
marcar a sua inserção nessa instância, colocavam, junto do seu cargo, a expressão definidor escrivão definidor, secretário definidor, definidor presidente, juiz definidor, 2º. juiz definidor. A expressão já
revela muito de seu propósito, afinal definidor é aquele que define, no caso da SPD, é aquele
que tem poder de decisão. Havia indivíduos que não ocupavam cargos, mas que faziam parte
do Conselho. No entanto, isso parece se aplicar apenas a alguns dos membros fundadores. Por
conta disso, abaixo ou ao lado de seu nome inscreviam apenas definidor.

2.2.7 A participação de mulheres na SPD

Todos os postos a que acima se referiu eram, dentro da Sociedade Protetora dos
Desvalidos, ocupados por homens. Contudo, os historiadores atestam que as mulheres se
fizeram presentes nas irmandades d’outrora. A elas, comumente, eram atribuídas tarefas tidas
como do sexo feminino. Prevaleciam, para elas, aqueles mesmos critérios já referidos e
observados para os homens, isto é, mulheres brancas tinham circulação em irmandades
regidas por brancos, já as mulheres negras marcavam a sua presença nas irmandades de
negros. Quanto às de composição africana, Reis (1997) observa um interessante aspecto.
Segundo o autor, enquanto que, para os homens, o critério étnico era fundamental para a
admissão de sócios, para as mulheres, ao contrário, era comum o afrouxamento da exigência.
Cogita o historiador a existência de um elemento do pragmatismo masculino. Dito de outro
modo: “as mulheres eram escassas na comunidade africana, derivando talvez daí o interesse
dos homens em recrutá-las para as irmandades, independente de suas origens, e com isso
aumentando o mercado afetivo disponível” (Reis, 1997, p. 16).

183

Sabe-se que as mulheres, assim como os homens, estavam no centro da rede de ajuda
financiada pela SPD: amparar as órfãs e viúvas estava nos objetivos que nortearam os inícios
da irmandade. O mais antigo estatuto remanescente ratificará-los no ano de 1874. Elas,
inclusive, em diversos momentos, se valeram desse direito posto e, através de inúmeras
solicitações, requereram algum tipo de ajuda financeira. Contudo não foi apenas por esse viéis
a participação feminina na SPD, a documentação revela sua circulação ali por outros
caminhos, e desde cedo. Mas custoso é se saberem quais eram os critérios para a admissão de
mulheres na SPD. No entanto, pode-se afirmar, com alguma certeza, que a sua entrada na
irmandade não era formalizada, como o foi para os homens, sobretudo a partir de finais da
década de 40 de oitocentos. Os 332 requerimentos para candidatura de sócios, já
mencionados, não apresentam nenhuma solicitando entrada na Sociedade.
Em 02 de agosto de 1835, quase três anos depois da sua fundação, a Sociedade confere
às irmãs distintivos e as autoriza a se apresentarem “no dia da Festa [a da Padroeira da
Irmandade] com sua fita Rocha dórada”32. Observe-se que o oferecimento de distintivos às
irmãs justifica-se, assim como para os homens, pelos bons serviços prestados anteriormente, o
que, sem dúvida, atesta a presença feminina antes da data do documento em questão.
Em documento de 30 de outubro de 1836, lê-se que estavam “O Provedor emais
mezarios todos Conjunto para a Votação das nossas Irmaã emais haveres da devoção ficou
adiada para aprimeira Reuniaõ eLege-çe a Comiçaõ ficando a Votação das nossas Irmã feita e
Publiçada...”33. O texto não esclarece qual era o propósito da eleição das irmãs, de qualquer
sorte sugere que a sua circulação na SPD passava pelo crivo masculino. Em outro texto de
1844, fica explícito que as mulheres deveriam atender a certos critérios para que fossem
admitidas dentro da irmandade. É isso que se pode inferir do trecho: “Fica adiada avotação da

32
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Veja-se Documento 12, escrito por Manuel do Sacramento e Conceição Rosa, na Edição filológica.
Veja-se Documento 09, escrito por José Fernandes do Ó, na Edição filológica.
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entrada dos Irmaõs para os mensaes, assim bem para avotaçaõ da entrada da nova Irman”34.
Quanto aos critérios a serem observados, a documentação se cala.
Uma vez admitidas, tinham as mulheres obrigações que deveriam ser cumpridas
rigorosamente, sob ameaça de serem penalizadas: “Outro sim o Irmão Secretário que
escrevesse as Irmãs todas em vertude da resposta da Irmã Fiscal para estas contribuirem com
suas obrigaçoes eonaõ fazendo serem extremada na forma do Artigo 49 do nosso
Conpromisso”35. O artigo 49, a que se refere o documento, diz respeito às penalidades a serem
sofridas pelos sócios que estivessem devendo as suas mensalidades à Sociedade, pois “em
vertude do Artigo 49 do nosso Compromisso foraõ estremado os Irmãos e Irmã seguintes por
estarem devendo seus mensaes O Irmão Carllos Manuel Rezende, Francisco Jose Pippino,
Gregorio Manoel Bahia, Theotonio de Souza, Viçente Rodrigues Pacheco, a Irmã Custodia de
Moura, Catharina de Sena, Constancia dos Passos, Feleciana de Tal, Jeronima Garvona, Maria
Ignes, Maria Lucinda, Maria Fellipa do Sacramento, Maria do Espírito Santo, Maria Paulina da
Lús, Roza Maria de Lima Aleluia.”36.
Dessa maneira, no que toca ao recebimento dos mensais, a Sociedade fazia-se rigorosa
tanto para homens como para mulheres: “foi Proposto pello o nosso Provedor a respeito das
Irmas Mulheres que as suas entradas Deviriaõ ser de vinte mil réis ficando sempre sugetas aos
meçaes...”37. Não se sabe se a entrada e os mensais pagos pelas mulheres eram equivalentes
àqueles dos homens, no entanto, quanto às atividades que requeriam dinheiro, deveriam correr
as despesas por conta de ambos: “Ficou aguiado para a reuniaõ seguinte o tratamento do
preparatorio do Altar da nossa Padroeira e que essa dispeza sera feita a custa de todos os
Irmãos e Irmãs da Devoçaõ”38
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Veja-se Documento 03, escrito por Manuel José d’Etre, na Edição filológica..
Veja-se Documento 04, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica.
36 Veja-se, Documento 10, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica.
37 Veja-se Documento 03, escrito por Feliciano Primo Ferreira, na Edição filológica.
38 Veja-se Documento 06, escrito por Joaquim Malaquias de Santana, na Edição filológica..
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A documentação parece apontar para o fato de que, assim como os homens, as
mulheres exerciam, dentro da SPD, cargos. Para o recebimento das entradas das mulheres, por
exemplo, havia a figura da Irmã fiscal, como se pode observar no seguinte trecho: “Eficou
authorizado onosso Secretário para escrever anossa Irman Fiscal para essa Receber das Irmãs
os seus meçaés”39. Um texto de 07 de março de 1847 aponta que a tarefa de zelar pela
sociedade estava também a cargo das mulheres: “Deuse taõ bem oito mil e trezentos [e] Vinte
a Irmâ Zeladeira a Senhora Dona Damianna para os Ornattos danossa Senhora da Solidade dos
Desvalido”40.
O caso mais intrigrante, porém, sai de um documento datado de 07 de abril de 1839.
Lê-se ali que foi recebida a quantia de dois mil cento e quarenta réis da falecida ‘prouedora
Luiza Paxece’41. Uma mulher ocupando o mais alto cargo dentro da SPD? Os cargos
reservados aos homens encontravam correspondência entre as mulheres? E, sendo assim, teria
existido, dentro da SPD, uma ‘escrivã’? Recebia Luísa Pacheco a designação de provedora por
ser esposa do provedor, fato sobre o qual a documentação emudece? As respostas para essas
perguntas, por ora, não é possível de serem dadas, no entanto pode-se afirmar, como base nos
indícios flagrados, que na SPD:

x

As mulheres eram admitidas como membros, embora de maneira não formalizada.

x

Quando da admissão das sócias, eram elas submetidas a critérios, ainda desconhecidos.

x

Assim como os homens, também as mulheres eram rigorosamente observadas nas
suas obrigações, principalmente no que dizia respeito ao pagamento das suas entradas
e mensalidades.

x

As mulheres estavam submetidas às mesmas penalidades que os homens.

x

Parece terem ocupado as mulheres alguns cargos dentro da irmandade.

39
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Veja-se Documento 03, escrito por Félix Fernandes de Santana, na Edição filológica.
41 Veja-se Documento 04, escrito por Agostinho Antônio da Cunha, na Edição filológica.
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2.2.8 Alfabetização entre os membros da SPD

Já se apontou, antes, com base em autores que se referiram à SPD, que o critério de
congregação dos fundadores dessa irmandade parece ter sido o religioso, isto é, professsavam,
ao lado do catolicismo, a religião muçulmana. Sendo assim, há consenso, pelo menos quanto
aos iniciadores, no sentido de serem malês os negros que passaram a fazer parte daquela
associação. Antes da revolta de 1835, consoante Verger (1987, p. 518), o culto à religião
islâmica era feito pelos seus membros às claras. A repressão advinda com o sufocamento do
levante foi suficiente para se impor um outro critério quanto à origem, mas não para que os
sócios da irmandade deixassem de lado a religião dos membros fundadores. Monteiro (1987,
p. 67-96) lista uma série de indivíduos que confirmaram ter tido o muçulmanismo vida longa
dentro da irmandade, muitos deles pertenceram – o autor se compromoteu a publicar o livro
depois que todos os seus informantes morressem – ou tiveram ancestrais sócios da SPD.
Lembra-se ainda, com base na documentação remanescente, que a política corrente não
permitiu que nenhum branco ou pardo se fizesse membro, por isso se pode concluir que são
remotíssimas as chances de que os textos ali produzidos tivessem sido escritos por mãos
brancas.
Diante disso, pode ser que a alfabetização entre os sócios da SPD, ao menos para os
seus iniciadores, possa ser explicado, mas não só, pelo fato de se fazer presente na irmandade
a religião muçulmana. Cabe ressaltar que caracterizava os negros malês a habilidade na leitura e
na escrita, pelo menos em língua árabe. Entretanto a historiadora Antonietta d’Aguiar Nunes
(2000, p. 13) afirma que Manuel Vítor Serra, fundador da SPD, era maometano, com base no
argumento de ser ele alfabetizado e se preocupar com a educação dos demais negros em uma
época em que não podiam freqüentar escolas, muito menos saber ler e escrever. Observe-se
que ser alfabetizado foi o indício de que se utilizou a historiadora para mostrar a devoção do
fundador da SPD ao maometanismo e não o contrário.
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Não fica explícito, entretanto, se, sendo muçulmano, Manuel Vítor Serra incentiva a
educação de seus pares em árabe ou em português. Tende-se a acreditar que, se o fez em
árabe, o fez também em língua portuguesa. De fato, Nunes (2000) tem razão quando coloca o
fundador da SPD como alfabetizado; comprovam-no os inúmeros textos autógrafos por ele
escritos e constantes da edição de que mais adiante se falará. Monteiro (1987, p. 64), também
coloca, entre os negros muçulmanos da Salvador oitocentista, Luís Teixeira Gomes, primeiro
escrivão da SPD, autor de 15 documentos. Além desses, mais quatro membros fundadores –
Gregório Manuel Bahia, José Fernandes do Ó, Manuel da Conceição e Manuel do Sacramento
e Conceição Rosa – todos mulçulmanos, conforme Monteiro, referido acima, também são
autores de documentos escritos na SPD. Diante disso, pode-se cogitar que a preocupação com
a alfabetização de outros membros talvez não fosse afeta apenas a Manuel Vítor Serra, mas
também a outros sócios àquela altura já letrados e, assim sendo, é possível que tenha se
espalhado entre os membros da SPD aquela ‘iluminação do século XVIII’ a que fazem
referência os irmãos da Irmandade de São Benedito.
A documentação dá alguma pista do que se contou acima. Baltazar dos Reis, membro
fundador, fez parte da Sociedade em um momento em que era frequente os sócios constarem,
de punho próprio, a sua assinatura depois dos documentos. Seu nome está estampado em
vários deles, mas, ao longo de sua permanência nos inícios da SPD, pediu aos seus pares que o
fizessem. Isso e mais o fato de um documento do ano de 1834 trazer explicitamente a
informação de que Joaquim do Nascimento assinou a rogo de Baltazar dos Reis mostram o
último analfabeto. Acontece que, algum tempo depois, entra em cena o nome de Baltazar dos
Reis com uma caligrafia trôpega, insegura e, o que é mais importante, que não se identifica
com nenhuma outra. O sócio, ao que tudo indica, já estava escrevendo o nome com as
próprias mãos, mas, vez por outra, era ainda um seu par quem assinava por ele. Excetuando-se
essa última parte, a narrativa se estende também a outro membro: Henrique de Oliveira.
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O estatuto de 1874 punha, como um dos fins da SPD, “Cuidar da subsistencia e
educação dos filhos dos socios que falecerem, os filhos legitimos, e naturaes que forem
perfilhados, na forma da lei, até a edade de 18 annos completos; só gosarão desse benefício as
filhas dos socios em quanto se não casarem ou tiverem outro qualquer amparo, e os filhos até
chegarem à edade de 18 annos”. Afirmar que educação, no contexto em que a palavra é
colocada, incluía alfabetizar os filhos dos sócios falecidos é precipitado por não estar claro o
que, de fato, se entendia por educação no âmbito da Sociedade. Porém, um documento,
escrito na década de 186042 e que conta sobra a trajetória da SPD até aquele momento,
revela que ser alfabetizado ou não fazia a diferença. Veja-se que é vazado em um português
com claros traços de uma escrita que, para além de desvios meramente gráficos, se apoiou
com frequência na fala. Como se fez acima, isso é também para sugerir, mas na direção
contrária e a favor da hipótese de Mattos e Silva (2001a e 2002a), de que textos escritos por
africanos e seus descendentes podem permitir aproximações do que teria sido o português
popular no passado.

Conprendei bem Senhorez que he o idolo em
todos os tempos esta Sociedade foi Criada
Na Capella do Ruzario do Rozario dos
15 Misterio no An no de 1834 a 1835
de vidiraõ se em duas tribulas por huma
discordia que enter elles a parare ceu rezu
ltou huma grande a Ção que foi desidido
pello Tribunal da Relação dividiremo foi
esta dezuniao em 1849 a 1850. Nota Bene Os que
ficaraõ nadita Capella trataraõ de fazer Seu
Conpremisso que hoje este ís tituído irmanda
de Nossa Senhora da Solidade do 15 místerio e aoutra prate porem Con dozirão Com o Cofre
por hum trato feito Com Os di gnos Irmaõ
da Ir mandade de Nossa Senhora do Ruzario
das portas do Carmo, a i em 29 de outubro

42

Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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de 1851 Istalaraõ de no Vo esta Socieda
de formaraõ entao Novos estatutos e abri
raõ a entradas a 10$000 e mensalidades
a 500 réis o que hera autra hora 2$000 de entra
da e 160 mensais, entao no Correr de 10 annos
ficou es ta Sociedade entregue a os cudados
de meia 12 de homes innespriente e de crepitos e a the anafabetos levavaõ tudo
Com bem le pareciaõ.43

Estará o emprego de ‘a the’, na passagem posta em destaque, a querer contar sobre um
critério adicional e implícito para o ingresso na Sociedade: o domínio das letras? Ficará só um
talvez, mas vai um caso interessante flagrado por Lobo e Oliveira (no prelo, p. 30) que
demonstra a admissão de um sócio ligada ao fato de ser alfabetizado, e bem alfabetizado.
Colhe-se do requerimento de Gregório Joaquim de Santana Gomes Ferrão o seguinte: negro,
brasileiro, natural de Salvador, torneiro mecânico, solteiro, 17 anos e aprovado. Pelo último
item, a princípio, deveria constar no seu requerimento o contrário, porque não tinha idade
suficiente. Os autores, desse modo, atribuem a entrada do candidato ao fato de que sabia ler e
escrever, porque, aos 18 anos, já se ocupava de escrivão, um dos cargos mais importantes na
hierarquia funcional da SPD. Contudo vários outros, já sócios inclusive, também tinham essas
habilidades. Talvez Gregório Joaquim de Santana Ferrão as dominasse mais que os outros.
O excerto transcrito acima deixa ver também, mesmo que nas entrelinhas, uma
tendência para se inibir a presença de analfabetos, a partir de uma determinada época, na SPD.
Exceto para os primeiros tempos da irmandade, a documentação depõe a favor desta hipótese
para os sócios: já dominavam as habilidades da leitura e escrita antes do seu ingresso. Deste
modo, aliado à presença de uma religião que as incentivava, acrescenta-se, como aspecto
favorecedor à alfabetização entre os membros da SPD, a profissão que exerciam, quase todas
manuais qualificadas, segundo a classificação de Oliveira (1988, p. 15), e a relação entre esses

43

grifos nossos.
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ofícios e o domínio das letras já foi discutido no capítulo anterior44. É bem verdade que se
argumentou no sentido de mostrar que, em geral, os negros não estavam ocupados nesses
ofícios e, além disso, não se quer fazer uma relação biunívoca entre profissão qualificada e
domínio das letras. Mas se argumentou também para mostrar que a SPD congregou uma ‘elite
negra’ através de um critério explícito, a profissão; ser alfabetizado, talvez e posteriormente,
tenha sido o critério implícito.
Como se alfabetizaram? Pouco provável, exceto para aqueles professores, que tenha
sido pelos meios formais, porque nem todos os membros da SDP tiveram a ‘sorte’ de Manuel
Querino:

Muito cedo órfão, teve como tutor o Bacharel Manuel Correia Garcia, professor
aposentado da Escola Normal, educado na Europa, que o alfabetizou e ainda o fez
aprender o ofício de pintor... Posteriormente já no Rio de Janeiro, tendo sido recrutado
para a Guerra do Paraguai, recebeu instrução militar; sendo, provável, que, nessa esfera,
tenha avançado no seu processo de letramento: não seguiu para a guerra, ficando
responsável pela escrita do seu batalhão. Em 1870, retornou à Bahia, onde estudou
humanidades no Liceu de Artes e Ofícios, Desenho e Arquitetura, na Academia de BelasArtes e também freqüentou aulas de língua portuguesa dadas por Carneiro Ribeiro. (Lobo e
Oliveira, no prelo, p. 26)

De qualquer sorte, resta uma inferência a que, mesmo não se sabendo a trajetória
percorrida pelos sócios da SPD para se alfabetizarem, possivelmente o domínio da escrita se
representou no âmbito da irmandade em graus distintos. Um método, vagamente apresentado
quando se referiu às cartas dos escravos e à assinatura de Baltazar dos Reis, vem da paleografia
italiana, de um artigo antológico de Armando Petrucci (1978), e foi ajustado por Marquilhas
(2000, p. 238-241). Trata-se de reconhecer, através da execução caligráfica, mãos poucos
exercitadas pelas seguintes características: ausência de cursus, uso de módulo grande, ausência
de regramento ideal, traçado inseguro, aparência desenquadrada das letras, rigidez e falta de

44

Essa é uma das conclusões principais, quanto a fatores que favoreceriam o aprendizado da leitura e da escrita
entre os sócios da SPD, à que chegam Lobo e Oliveira (no prelo).
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leveza ao conjunto, irregularidade da empaginação e letras monolíticas45. Com o alerta de
Marquilhas (2000, p. 239) para que a presença dessas características não seja cumulativa nem
equilibrada, pode-se reconhecer em Domingos Ramos dos Santos e Manoel Cláudio, cujas
assinaturas se destacam abaixo, indivíduos com competência elementar na escrita.

Lista de assinaturas da sessão do dia 03 de março de 1861

Figura 08
45

Para mais sobre o assunto, remete a Petrucci (1978), à Frascadore (1991) e à Marquilhas (2000, p. 238-241).
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2.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS

2.3.1 O acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos

A SPD destaca-se, dentre as irmandades negras fundadas na cidade de Salvador, por
manter vivas, até hoje, as suas atividades. Os tempos são outros, os seus objetivos também.
Contudo, ter sobrevivido até tempos atuais possibilitou a preservação de grande acervo
documental em sua sede. Segundo Mattoso (1992, p. 400-401), no início do século XIX, mais
de 85% da população adulta de Salvador pertenciam a uma irmandade, pelo menos; no final
de oitocentos essa porcentagem decresce para apenas 15%. No caso das irmandades
constituídas por negros e que foram extintas não se sabe quais fins tomou a documentação
nelas produzida, excetuando-se a própria SPD e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
dos Pretos.
Situada em uma casa de três andares, do século XVIII, a SPD reserva dois pequenos
cômodos, no segundo andar, para o seu arquivo, cujo nome é Arquivo Antônio Silva do
Nascimento, e para a sua biblioteca, designada Biblioteca Juventino Silvino da Costa. É nesses
locais onde está preservada a documentação da SPD. As instalações revelam que tanto o
Arquivo quanto a Biblioteca não foram construídos originalmente para isso, mas, ao contrário,
parece ter havido uma adaptação para acondicionar os textos remanescentes.
Quando se entrou pela primeira vez no arquivo da irmandade, percebeu-se que melhor
era chamá-lo de depósito, tamanha a desorganização em que se encontravam os materiais alí
literalmente deixados. A Biblioteca encontrava-se em situação semelhante. Contudo,
Juntamente com Évelin Santos, responsável pela manutenção da limpeza da SPD, iniciou-se
um trabalho que objetivou organizar o acervo ali mantido e dar a ele a feição que tem hoje.
Compõe o acervo do arquivo e da biblioteca da Sociedade Protetora dos Desvalidos
uma grande quantidade de material, dentre os quais livros de natureza diversa, coleção de
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revistas, quadros, fotografias e documentos, muitos dos quais produzidos pelos membros da
irmandade ao longo de sua história. Debruçar-se-á sobre esses últimos agora.
Sem dúvida, muito da vida da SPD pode ser resgatado através dos documentos
remanescentes. Sobrevivem ainda lá textos de natureza diversa que permitem recompor
aspectos da irmandade em vários de seus pormenores e que estão organizados em livros
adquiridos, ao que parece, especialmente para que neles se registrasse o dia-a-dia da SPD. De
maneira geral, todos os livros, que foram organizados por um sócio, Júlio Vieira Bittencourt,
quando 1º. Secretário, trazem na capa um rótulo em que se especifica a espécie dos
documentos e o ano em que foram escritos. Manuseando o acervo, percebe-se que os textos lá
existentes cobrem a vida da irmandade desde a sua fundação, em 1832, até o presente. Por
outro lado, revela ainda a documentação que a simples observação dos rótulos não permite
saber exatamente o que os livros guardam. Por exemplo, lê-se em um rótulo de um
determinado livro: ‘Registros de sócios - ano 1860’, porém, quando do manuseio, se vê que o
livro em questão, para além de registros de sócios, contém ainda outros tipos de documentos:
atas ou termos das sessões, requerimentos, registros de despesas etc. Além disso, o livro
guarda ainda textos não apenas do ano a que se refere o rótulo, mas também de anos
posteriores. Não é incomum encontrar em um mesmo livro documentação que se estende por
duas ou até três décadas. Diante disso, enfrentar o acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos requer, além de muita paciência, olhos bastante atentos.
Quando se explorou o acervo para a constituição do corpus, a documentação em vista
permitiu delinear alguns tipos de textos que se escreviam dentro e por membros da SPD:

x

Atas ou termos das sessões/reuniões - Escreviam-se esses documentos para

se

registrarem as reuniões existentes na Sociedade. É bastante farto o número de atas
remanescentes e a mais antiga é de 10 de setembro de 1832.
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x

Registro de sócios - Buscavam os membros da Sociedade, com esses registros, ter um
controle, não só do número, mas também de ‘dados cadastrais’ dos seus sócios, uma
vez que, em forma de itens, colocavam o nome do sócio, sua cor, local de nascimento,
estado civil, número de filhos e ocupação. O livro intitulado Registro de sócios mais
recuado data de 1860 e são poucos.

x

Registro de pagamento de sócios - Conforme já se disse, a irmandade cobrava dos seus
irmãos uma determinada quantia, chamada entrada ou jóia, e mensais, cujo pagamento
era fixado em um certo período. Os livros sob esse rótulo registram os sócios que
estavam com as suas entradas e mensais em dias ou não. Geralmente, trazem o nome
do irmão, o mês em questão e, ao lado do nome, quando o sócio efetuou o
pagamento, um sinal em cruz.

x

Requerimentos - Trazem conteúdos diversos; dois deles, porém, abundam com maior
freqüência: requerimentos de indivíduos se candidatando a sócios da irmandade e
irmãos que recorriam à SPD para pedir ajuda financeira por diversos motivos. Os mais
recuados datam de finais da década de 40 de oitocentos.

x

Circulares - Através desse documento, comunicavam-se aos sócios avisos e decisões
tomadas dentro da SPD. As circulares mais antigas, que ainda permanecem no acervo
da irmandade, são da década de 1850.

x

Registro de despesas - Nesses documentos, iam-se lançado os gastos feitos dentro da
SPD. Registravam-se ali não apenas as despesas feitas com a manutenção da própria
sede da irmandade – reformas, aquisição de bens etc –, mas também aquelas efetuadas
com os sócios que buscavam a sua ajuda

x

Relatórios - São comuns a partir de 1870. Àquela altura, o presidente da irmandade,
quando terminasse o seu mandato, fazia um relatório em que narrava a vida da SPD
durante o período em que esteve na gestão do cargo.
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Outros documentos existem na SPD; procurou-se aqui apenas dar uma visão
panorâmica desses textos que, para que sejam melhor descritos, demandarão tempo e outros
pesquisadores que enveredem pelos mesmos caminhos. Há que ressaltar ainda que
remanescem no arquivo documentos produzidos por indivíduos que não eram membros da
SPD, mas pela sociedade que a circundava e com a qual mantinha contatos. É o caso, por
exemplo, de inúmeros recibos escritos por pessoas que prestavam serviços à Sociedade –
pedreiros, fazedores de imagens, oficiais de carapina etc – e de alguns relatórios escritos por
médicos quando cuidavam de algum irmão que se encontrava doente.
Para finalizar o retrato do acervo da SPD, não se pode deixar de mencionar o efeito do
tempo e das más condições das instalações sobre a documentação. Se muitos dos textos ainda
se mantêm em boas condições, outros, ao contrário, se perderam para sempre, como um que
contém atas da década de 1850 e outro de 1870, para o qual não existe nenhuma possibilidade
de recuperação. A umidade, a poeira, as traças não perdoaram muitos dos textos que, durante
décadas, estiveram relegados a uma condição marginal. Por ora, está em vias de reformas um
cômodo no terceiro andar da SPD para onde parte do acervo da biblioteca Juventino Silvino
da Costa será deslocada. Por fim, é corrente, entre os membros da irmandade, que, com a
reforma promovida pelo governo estadual na área onde se situa a sede da SPD, no ano de
1992, com o propósito de recuperar algumas construções que estavam degredadas, inclusive
aquela em que se instalou a SPD, muitos documentos foram transferidos para outros locais e
nunca mais retornaram. Na locomoção desses documentos, comenta-se que foi perdido um
texto escrito por Manuel Vítor Serra, membro fundador, em que relatava os objetivos por que
fundou a Irmandade.
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2.3.2 Seleção de documentos: critérios

Procedeu-se, após o reconhecimento do arquivo, à seleção dos textos que iriam ser
editados para este trabalho, ou seja, defrontou-se com a questão de quais documentos seriam
escolhidos para comporem a edição semidiplomática a ser apresentada no Volume II.
Elegeram-se, num primeiro momento, os mais antigos escritos na Sociedade, constantes em
um livro em cujo rótulo se lê ‘Relíquia da Fundação da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Livro de termos do ano de 1832’ e que contém documentos escritos ao longo das décadas de
30 e 40 de oitocentos. Mas se quis um corpus que contemplasse textos escritos na SPD desde a
sua fundação até a última década do século XIX, por conta disso a selecão foi para outros
tempos, além das décadas referidas, mas se fez questão de que, com mais ou menos
exemplares, todas fossem contempladas. Teve-se como outros critérios: que todas as décadas
se representassem com textos escritos por mais de uma mão – duas, pelo menos – e a
legibilidade dos documentos. Isso posto, selecionaram-se 290.

2.3.3 Quando foram escritos os documentos

Quanto a esse aspecto, a documentação foi bastante dadivosa, porque quase todos os
textos trazem abertamente o dia, o mês e o ano em que foram escritos, geralmente no início,
mas também no fim. Houve as inferências, é claro, porém se procurou fazê-las bem ancoradas
e segue um exemplo do que se noticia. No conjunto de textos de autoria de Antônio José
Bracete, uma coleção escrita em série apresenta sistematicamente o dia e o mês, mas oculta o
ano46. Acontece que em um o autor registra a anulação de um compromisso assegurado no
anterior, mencionando-lhe o que faltava para completar a data precisa da série mencionada, o

46

Vejam-se Documentos 01, 02, 03 e 04, por exemplo, escritos por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
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ano47. Mais um: se o documento não se manifestou sobre quando foi escrito, os anteriores e
posteriores, constantes do mesmo livro, ajudou-lhe a não ficar órfão pelo menos da década em
que foi para o papel48.
Com essas considerações e com o aviso posto acima de que se recolheram
documentos que se estende desde a fundação da SPD até os finais de oitocentos, resta
apresentar o número de documentos por décadas.

Distribuição dos documentos por década
DÉCADA

Nº. DE DOCS.

1830

81

1840

57

1850

00

1860

52

1870

06

1880

61

1890

33

TOTAL

290

Tabela 17

Não existe um equilíbrio na distribuição dos documentos por décadas e as razões
seguintes perdoam as irregularidades. A de 30 é a mais representada: é que se resolveu editar
todo o livro que contém os documentos mais antigos escritos no âmbito da Sociedade; a de 50
não possui exemplares: é que do livro que poderia preencher essa lacuna nada se lê; a de 70
conta um número ínfimo de documentos: é que não se encontrou, no acervo, outros que a
ostentassem; os seus únicos representantes, aliás, moram no final de um livro em que se
exibem gostosamente documentos da década anterior.

47
48

Veja-se Documento 10, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
Veja-se Documento 11, escrito por Manuel Leonardo Fernandes, na Edição filológica.
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2.3.4 Tipos de documentos

Explicita – “Acta da Seiçaõ do dia 3, di Agosto di 1873.”49, “Sircular para o dia de 16
de dezembro”50, “Descurso Perferido depois dos vivas a e fige de Sua Majestade Imperial pello
Prizidente da Sociedade”51 – ou implicitamente – “Ao sete dias do Meis de Novembro de hum
e outo cento é quarenta e hum Estando o Irmaõ Vis Provedor e mais Irmaes se fei a Meza na
orde do Custume...”52, “Seição do dia 7// de Fevereiro”53, os 290 documentos selecionados
ganharam uma tipologização de quem os escreveu e é a partir dela que se criou a tabela abaixo.
É bem verdade que atas, também designadas de termos, podem ser assim classificadas por
contornos bem definidos quanto à estrutura e ao conteúdo. Trazem, de modo geral, a data da
sessão, o que nela foi discutido, as decisões havidas e, no final, o aviso de que se está
encerrando o documento, mais as assinaturas de quem as fez e dos presentes. Quanto aos
textos sobrantes, os rótulos dados pelos autores parece pautar-se no conteúdo, porque,
principalmente para aqueles de que se dispõe de mais um exemplo, a estrutura é irregular.

Tipos de documentos
TIPO DE DOCUMENTO

Nº.

%

Atas / termos

273

94.2

Comunicados

04

1.4

Apresentação de projetos e propostas

04

1.4

Circulares

04

1.4

Discursos

02

0.7

Carta

01

0.3

Contra-protesto

01

0.3

Solicitação

01

0.3

TOTAL

290

100

Tabela 18

49

Veja-se Documento 04, escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, na Edição filológica.
Veja-se Documento 02, escrito por Manuel Leonardo Fernandes, na Edição filológica.
51 Veja-se Documento 11, escrito por Manuel Leonardo Fernandes na Edição filológica.
52 Veja-se Documento 01, escrito por Manuel do Espírito Santo na Edição filológica.
53 Veja-se Documento 01, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
50
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De qualquer sorte, o mais bem definido tipo de texto foi o privilegiado para a
composição do corpus. Ou seja, 94.2% dos documentos são formados por atas ou termos. Há
ganhos na eleição, por assim dizer, de uma tipologia textual, na medida em que, quanto a esse
aspecto, se preza por uma homogeneidade quase que completa. Além disso, são atas os
documentos que mais sobejam no arcervo da SPD.

2.3.5 Por quem foram escritos os documentos

As atas primeiro, porque apresentam situações variadas. Há aquelas em que se assinam
vários indivíduos54, aquelas em que um único indivíduo assina por todos55, aquelas assinadas
por um único indivíduo56 e aquelas em que não consta nenhuma assinatura57. Para todos os
casos, o mesmo método para a identificação dos autores: comparar a caligrafia do documento
com as das assinaturas ou, principalmente, com a de outros documentos, mesmo quando
estava em causa a terceira situação. E a análise a que se procedeu a esse respeito revelou que,
de fato, para muitos textos, o individuo que se identificou como escrivão ou como secretário
era, efetivamente, o seu autor58. Para outros, observou-se claramente que a caligrafia do texto
não era a mesma da do membro que se assinava como escrivão ou secretário, que poderia,
inclusive, somente finalizá-lo. O método se estendeu para os demais documentos.
Feito o trabalho de reconhecimento dos autores, agruparam-se os documentos pelos
indivíduos que os escreveram e não pela ordem em que apareciam nos livros. Adita-se ainda o
fato de que um documento escrito por um indivíduo, mas assinado por outro, foi colocado,
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Veja-se Documento 01, escrito por Manuel da Conceição na Edição filológica.
Veja-se Documento 22, escrito por Antônio José Bracete, na Edição filológica.
56 Veja-se Documento 01, escrito por Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne, na Edição filológica.
57 Veja-se Documento 01, escrito por Saturnino Francisco da Rocha, na Edição filológica.
58 A título de exemplo, vejam-se: Documento 01, escrito por Gregório Manuel Bahia; Documento 02, escrito por José
Fernandes do Ó; Documento 01, escrito por Luís Teixeira Gomes; Documento 02, escrito por Manuel da Conceição;
Documento 04, escrito por Manuel Vítor Serra; Documento 05, escrito por Feliciano Primo Ferreira; Documento 03,
escrito por Agostinho Antônio da Cunha; Documento 01, escrito por Félix Fernandes de Santana; Documento 01,
escrito por Joaquim Malaquias de Santana; Documento 02, escrito por Manuel do Espírito Santo Carvalho etc.
Todos os documentos constam da Edição Filológica.
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naturalmente, como de autoria daquele que o redigira. A tabela abaixo apresenta os nomes dos
autores/escrivãos, por ordem alfabética, e o número de documentos por eles escritos:

Autores e números de documentos
AUTORES

Nº. DE DOCS.

%

Agostinho Antônio da Cunha

04

01.4

Antônio José Bracete

33

11.4

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne

04

01.4

Feliciano Primo Ferreira

12

04.1

Felipe Benício

16

05.5

Félix Fernandes de Santana

03

01.0

Florêncio da Silva Friandes

08

02.8

Francisco Zacarias das Chagas

07

02.4

Gregório Manuel Bahia

02

0.7

João de Deus de Santa Rosa

02

0.7

João Teodoro da Soledade

02

0.7

Joaquim do Nascimento de Jesus

02

0.7

Joaquim Malaquias de Santana

13

04.5

José Fernandes do Ó

13

04.5

José Pedro da Silva Paraguassu

02

0.7

Júlio Capitolino da Boa Morte

25

08.5

Luciano da Silva Serra

45

15.5

Luís Teixeira Gomes

15

05.2

Manuel Anastácio Cajueiro

01

0.3

Manuel da Conceição

02

0.7

Manuel de Carvalho Santarém

03

01.0

Manuel do Espírito Santo de Carvalho

11

03.8

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa

15

05.2

Manuel José d’Etre

10

03.4

Manuel Leonardo Fernandes

11

03.8

Manuel Vítor Serra

08

02.8

Marcos José do Rosário

13

04.5

Saturnino Francisco da Rocha

02

0.7

Saturnino Rodrigues da Silveira

04

01.4

Tomé Manuel de Jesus

02

0.7

290

100

TOTAL DOCUMENTOS
Tabela 19
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São 30 os autores, mas nem todos têm a mesma representatividade no corpus.
Enquanto são fartos os textos escritos por Luciano da Silva Serra, Júlio Capitolino da Boa
Morte e Antônio José Bracete, de um lado, por outro, Gregório Manuel Bahia, João de Deus
de Santa Rosa e Manuel Anastácio Cajueiro deixaram poucos exemplares.

2.3.6 Sobre a identificação dos autores dos documentos

Para a identificação dos autores, foi consultada uma enormidade de fontes, tanto
primárias – nucleares, a documentação da Sociedade Protetora dos Desvalidos e do Arquivo
Público do Estado da Bahia (APEB), e auxiliares, documentos preservados em acervo do
Arquivo Público do Estado da Bahia localizado em Salvador –, quanto secundárias. Inicia-se a
narração do percurso da pesquisa pelas fontes primárias nucleares.

2.3.6.1 Fontes primárias nucleares

Pesquisou-se aqui a documentação preservada no acervo da Sociedade Protetora dos
Desvalidos, bem como uma série de documentos escritos por essa irmandade e enviados às
autoridades locais, constantes do Acervo do APEB. O número de identificação desse maço,
no APEB, é 5306 e está sob o rótulo Sociedade Protetora dos Desvalidos. Os documentos que nele
se encontram vão de 1861 a 1880.

2.3.6.2 Fontes primárias auxiliares

Recorreu-se, basicamente, ao acervo preservado no APEB. Localizado hoje em um
prédio do século XVIII, que já foi morada do Padre Antônio Vieira, o acervo desse arquivo se
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destaca pela grande quantidade de documentos referentes a negros. Dividido em seções,
foram consultados os mais diversos tipos de documentos à procura de informações.
Da Seção Judiciária, prescrutinaram-se:

x

Inventários e testamentos - Esses tipos de fontes foram pesquisados, na medida em
que, como mostram os historiadores, não foram raros os negros que inventariaram os
seus bens ou que testaram diante da proximidade da morte.

x

Livros de notas – Trata-se de livros que contêm diversos documentos, dentre os quais
cartas de alforrias. Como a Sociedade só abrigava indivíduos que não fossem
escravos, julgou-se que a consulta a esse tipo de fonte poderia ser produtiva, pelo
menos para os fundadores. Os livros, no APEB, são identificados por um número e
provêm de vários cartórios da cidade de Salvador. Ao lado do número de
identificação, vem o nome do tabelião e o período temporal em que foram escritos os
documentos. Foram consultados os seguintes livros:

Livros de notas consultados no acervo do APEB
Nº.
DE IDENTIFICAÇÃO

TABELIÃO

ANOS

223

Constantino Soares de Albuquerque

1828/1829

224

Manuel de Góes Tourinho

1829/1829

225

Claúdio de Almeida Ribeiro

1846

226

Alexandre Toledo

1832/1833

227

Francisco Ribeiro Neves

1828/1829

228

Manuel Pinto da Cunha

1829/1830

229

Manuel de Góes Tourinho

1829/1830

230

Francisco Ribeiro das Neves

1829/1830

Quadro 04

Levando-se também em consideração o fato de que sócios da Sociedade poderiam ter
sido anteriormente escravos, consultaram-se, na Secão Colonial, alguns maços de documentos
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intitulados apenas como Escravos, constando ao lado dessa designação genérica a expressão
Assuntos. Foram pesquisados os maços 2883, de 1823/1856; 2885, de 1829/1869; 2889, de
1823/1877; 2898, de 1830/1889. Existe ainda no acervo referido um maço de documentos em
que constam Mapas de escravos livres, de nº. 2880-1, com documentos que se estendem de 1846 a
1861.
Visto que, em um documento editado, se noticiava a prisão de Luís Teixeira Gomes,
membro fundador da SPD, foram pesquisados documentos que se relacionavam com o tema
prisão na tentativa de que alguma informação fosse alcançada:

Documentos referentes ao tema prisão consultados no acervo do APEB
Nº.
DE IDENTIFICAÇÃO

TÍTULO DO MAÇO

ANOS

3078

Prisões

1833/1859

3079

Presos

1824/1858

3080

Mapas de presos

1859/1887

3082

Casa da Prisão

1836/1868

3090

Cadeias

1825/1889

3091

Cadeias

1827/1889

3094

Penitenciária

1856/1889

Quadro 05

Foram consultados ainda três outros maços, de nº. 5249, 5250 e 5251, rotulados de
Irmandades da capital, datados, respectivamente, de 1847/1888, 1837/1888 e 1847/1889.

2.3.6.3 Fontes secundárias

No que diz respeito às fontes secundárias, consultaram-se diversas que discutem sobre
irmandades na Bahia. Os trabalhos que seguem essa direção, freqüentemente, tratam do tema
de forma genérica, apenas a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos possui
estudos mais verticalizados. A Sociedade Protetora dos Desvalidos foi objeto de estudo do
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antropólogo Júlio Braga (1987) e são raros os trabalhos que a ela fazem referências. Para o que
interessa aqui, identificar os autores dos documentos, apenas o livro de Pierre Verger, Fluxo e
refluxo. Do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Bahia de todos os Santos, dos séculos XVII a XIX,
primeiro publicado em francês e, em 1987, em português pela Editora Corrupio, de São Paulo,
se constituiu na fonte secundária mais revelante. Braga (1987), quanto a esse aspecto, limita-se
a repetir o já dito por Verger em sua obra.

2.3.6.4 Resultados da pesquisa

Quanto às fontes primárias nucleares, os requerimentos foram, dos documentos
preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos, os mais produtivos na identificação dos
autores, mas para aqueles que escreveram a partir da segunda métade do século XIX. Como já
se falou, os mais antigos requerimentos de candidatos a sócios datam de finais da década de 40
de oitocentos e os Registros de sócios e Registros de pagamento de sócios, que guardam
algumas informações sobre o perfil dos membros, são datados de algum tempo depois. Não
parece, então, terem existido os requerimentos e os registros referidos para os primeiros
sócios da SPD, uma vez que já entravam nessa condição. Outros documentos da irmandade
também foram consultados e a mesma situação de mudez em relação aos primeiros escrivãos.
Vez por outra, trazem referência a algum deles, contudo nada dizem sobre as informações
pesquisadas. A título de exemplo, um requerimento de novembro de 186159 mostra que João
de Deus de Santa Rosa estava passando por situação difícil e, por isso, requeria ajuda à
associação; alguns outros documentos revelam que Feliciano Primo Ferreira exerceu papel
capital na compra da atual sede da irmandade.
Foram 10 os autores identificados nos requerimentos e seguem em ordem alfabética
dos nomes as informações extraídas desse tipo de fonte, como eles próprios fizeram inscrever:
59

Livro de registro de pagamento de sócios, ano 1848. Acervo da Sociedade Protetora dos Desvalidos.
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x

Antônio José Bracete: natural da Bahia, solteiro, 20 anos e oficial de marceneiro

x

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne: natural da Bahia, crioulo, casado, 30
anos e oficial de alfaiate.

x

Felipe Benício: natural desta cidade, crioulo, solteiro, 32 anos e carpinteiro, mas, no
momento, empregado na casa comercial do Senhor Coronel Aristides Novis.

x

Florêncio da Silva Friandes: brasileiro, de cor preta, solteiro, 27 anos, marceneiro,
morador da Freguesia de São Pedro, na Rua dos Currais.

x

João Teodoro da Soledade: natural da Bahia, solteiro, 25 anos e oficial de marceneiro.

x

Júlio Capitolino da Boa Morte: natural da Bahia, casado, 25 anos e carapina.

x

Luciano da Silva Serra: de cor preta, viúvo, com 1 filha, carapina e morador da Rua da
Lama, na Freguesia da Sé.

x

Manuel Anastácio Cajueiro: natural da Bahia, solteiro, 20 anos e oficial de marceneiro.

x

Saturnino Francisco da Rocha: natural da Bahia, crioulo, solteiro, 32 anos e oficial de
carapina

x

Saturnino Rodrigues da Silveira: natural desta cidade, crioulo, solteiro, 30 anos e
marceneiro.

O maço preservado no acervo do APEB, com documentos enviados às autoridades
locais pela SPD e datados a partir de 1861, diz respeito, principalmente, a pedidos dos sócios
para a realização de loterias e a listas com os nomes dos vencedores, quando se realizavam
eleições para os cargos. Portanto, em nada ajudaram.
Quanto à documentação pesquisada no acervo do APEB, que constituiu as fontes
primárias auxiliares, dois tipos foram os mais relevantes: inventários e testamentos. Foram ali
encontrados os inventários de Feliciano Primo Ferreira e de Marcos José do Rosário, bem
como o testamento de José Pedro da Silva Paraguassu.
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O inventário de Feliciano Primo Ferreira data de 1868/1869. Assim como o de
Marcos José do Rosário e o testamento de José Pedro da Silva Paraguassu, se encontra na
seção judiciária do APEB. O seu número de identificação dentro do arquivo é 07/2859/0/3.
Bastante danificado, o inventário de Feliciano Primo Ferreira contém 84 fólios e, em anexo,
estão o seu testamento e vários outros documentos dando conta do seu falecimento. Foi do
testamento e desses documentos que se tiraram as informações mais relevantes sobre o autor.
Era filho de Úrsula de Tal que, à época do falecimento de Feliciano, foi julgada
mentecapta e, portanto, não pôde assumir os bens do filho. Em documento escrito na
Subdelegacia da Conceição da Praia, de 17 de junho de 1868, em que se notifica o seu
falecimento, o Juiz de Órfãos Tomás de Aquino Jurema identifica-o como crioulo, designação
esta que mostra que Feliciano Primo Ferreira era um negro nascido no Brasil. Se não o fosse,
certamente designá-lo-ia de preto que, no século XIX, era a maneira de se referir aos
africanos. Nesse mesmo documento, o Juiz de Órfãos diz estarem em seu poder as chaves de
dois armazéns de madeira pertencentes a Feliciano. Essa informação aponta para o fato de que
era um comerciante de madeira.
O número de identificação do inventário de Marcos José do Rosário no APEB é
07/3079/18 e contém 146 fólios. Datado de 1860/1870, encontra-se, dos fólios 03 a 06, uma
cópia do seu testamento de onde se tiraram os dados para a sua identificação. O autor diz-se
‘natural dessa cidade’, o que indica ser ele baiano e, conseqüentemente, brasileiro. Era filho
legitímo de Januário Ferreira de Santo Estevão e Gertrudes Maria de Jesus, já falecidos à época
da escrita do testamento. Possuía o autor uma barraca de louças, indicando que, como
Feliciano Primo Ferreira, era também ele comerciante. Teve, quando solteiro, um filho de
nome José Maria do Rosário a quem instituía como seu herdeiro universal, haja visto que,
àquela altura, já estava viúvo.
Quanto ao testamento de José Pedro da Silva Paraguassu, foi ele escrito em 1874. O
seu número de identificação no APEB é 05/2181/2650/8 e possui apenas 4 fólios. O autor
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identifica-se como natural dessa cidade, portanto é baiano, por conseguinte brasileiro. Declara
como sua mãe Ana Maria da Penha, já falecida à época em que fez o seu testamento. Não faz
qualquer menção à sua profissão e é, dos que se identificaram através dessas fontes primárias,
o único que se refere à Sociedade Protetora dos Desvalidos, deixando para ela as suas
imagens, bem como, depois de cinco anos de sua morte, todos os seus outros bens.
Embora já identificado pelo seu requerimento, um inventário de bens, inscrito sob o
número 06/2371/00/09 no APEB, acrescenta algo mais à biografia de Júlio Capitolino da Boa
Morte: era filho legítimo de Antônio Eusébio da Boa Morte e de Constância Maria da Boa
Morte e tinha três irmãs – Enedina Eusébia do Espírito Santo, Anastácia Eusébia Rodrigues
da Silva e Antônia Rodrigues da Silva.
A respeito das fontes secundárias, o livro de Verger (1987, p. 517-518), já referido,
identifica a origem de 6 dos 30 autores, que são os membros fundadores da SPD. Manuel
Vítor Serra, Manuel da Conceição, Luís Teixeira Gomes, Gregório Manuel Bahia, Manuel do
Sacramento e Conceição Rosa e José Fernandes do Ó são, segundo o autor, todos africanos.
Identifica também a profissão dos seis: Manuel Vítor Serra, negro de ganho; Manuel da
Conceição, marceneiro; Luís Teixeira Gomes, pedreiro; Gregório Manuel Bahia, pedreiro;
Manuel do Sacramento e Conceição Rosa, marceneiro e José Fernandes do Ó, vendedor de
toucinho.

Somam, depois da pesquisa relatada, 19 os autores para os quais se obtiveram
informações através das fontes de pesquisas: Antônio José Bracete, Faustino Joaquim de
Santana Trindade Cisne, Feliciano Primo Ferreira, Felipe Benício, Florêncio da Silva Friandes,
Gregório Manuel Bahia, João Teodoro da Soledade, José Fernandes do Ó, José Pedro da Silva
Paraguassu, Júlio Capitolino da Boa Morte, Luciano da Silva Serra, Luís Teixeira Gomes,
Manuel Anastácio Cajueiro, Manuel da Conceição, Manuel do Sacramento e Conceição Rosa,
Manuel Vítor Serra, Marcos José do Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e Saturnino
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Rodrigues da Silveira, autores de 222 documentos, o que representa 76.5% do conjunto total
dos textos. Para os 11 seguintes, autores de 68 documentos – 23.5% dos 290, a escavação foi
vã: Agostinho Antônio da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco Zacarias das Chagas,
João de Deus de Santa Rosa, Joaquim do Nascimento de Jesus, Joaquim Malaquias de Santana,
Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo de Carvalho, Manuel José d’Etre,
Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus. Mas a longa parte em que se discutiu a
trajetória da SPD, nos seus mais diversos aspectos, essa há de dar o seu quinhão para
emoldurá-los pelos menos quanto à origem.

2.3.6.5 O que permitem dizer as fontes

Em primeiro lugar, que todos os autores eram negros. Mas como, se as fontes só
fazem essa referência explícita a 13 indivíduos: 5 crioulos, 2 de cor preta e 6 africanos? É que
já se direcionou toda uma parte do capítulo para mostrar que a SPD não acolheu sócios, a não
ser como protetores, que fossem brancos ou pardos.
Em segundo lugar, que 12 eram brasileiros – Antônio José Bracete, Faustino Joaquim
de Santana Trindade Cisne, Feliciano Primo Ferreira, Felipe Benício, Florêncio da Silva
Friandes, João Teodoro da Soledade, José Pedro da Silva Paraguassu, Júlio Capitolino da Boa
Morte, Manuel Anastácio Cajueiro, Marcos José do Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e
Saturnino Rodrigues da Silveira – e 6 africanos – Gregório Manuel Bahia, José Fernandes do
Ó, Luís Teixeira Gomes, Manuel da Conceição, Manuel do Sacramento e Conceição Rosa e
Manuel Vítor Serra. Quanto aos primeiros, a conclusão é consentida pelas seguintes
designações: natural da Bahia, 6 indivíduos; natural desta cidade, 4; brasileiro, 1 e crioulo, negro
nascido no Brasil, 1. Para os segundos, conforme já se disse, é Verger (1987) quem os
identifica. Veja-se que, entre os brasileiros, 10 são baianos: Antônio José Bracete, Faustino
Joaquim de Santana Trindade Cisne, Felipe Benício, João Teodoro da Soledade, José Pedro da
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Silva paraguassu, Júlio Capitolino da Boa Morte, Manuel Anastácio Cajueiro, Marcos José do
Rosário, Saturnino Francisco da Rocha e Saturnino Rodrigues da Silveira. Desse modo, dos
290 documentos, 55 saem de mãos africanas e 122 de mãos brasileiras. Restam 113, escritos
por Antônio Agostinho da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco Zacarias das Chagas,
João de Deus de Santa Rosa, Joaquim do Nascimento de Jesus, Joaquim Malaquias de Santana,
Luciano da Silva Serra, Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo, Manuel José
d’Etre, Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus, sobre cuja origem dos autores a
pesquisa não deu conhecimento. Mas se vai enquadrá-los, por outros meios, em um ou outro
lado, porque esse aspecto, julga-se, é dos mais relevantes em relação aos documentos.
Afirmou-se acima: ‘o que se fez até aqui, quanto à questão da origem dos membros da
SPD, aponta para o fato de que foi uma irmandade composta quase que exclusivamente por
brasileiros’. Mas nem sempre foi assim: os fundadores eram africanos. Além disso, não parece
ter havido na Irmandade aquelas alianças interétnicas, a que se refere Reis (1997), em que
africanos e negros nascidos no Brasil se congregaram nesses espaços, mas uma mudança
imperiosa, motivada pela revolta dos malês, de um critério para outro: a admissão somente de
negros brasileiros; ao que tudo indica, esse critério foi mantido ao longo do século XIX, com
exceção de Pedro Hernandez, o cubano, cujo caso é especial e já foi discutido.
Tem-se um marco forte e inicial para a mudança referida: o documento de 29 de
março de 1835, em que Manuel Vítor Serra, o fundador da SPD, fez questão de escrever, de
punho próprio inclusive e somente para isto, que a Sociedade era “prentencente Chiolos Liver
de Cores pretas Naçidos no Inperio do Barzelio”. Seria ‘prentencente’, quis dizer, já que ele
próprio e os seus congêneres eram africanos. Sendo assim, ou porque assinaram pela primeira
vez o nome ou porque apresentaram seus requerimentos depois da data definidora, prováveis
brasileiros seriam Antônio Agostinho da Cunha, Félix Fernandes de Santana, Francisco
Zacarias das Chagas, João de Deus de Santa Rosa, Joaquim Malaquias de Santana, Luciano da
Silva Serra, Manuel de Carvalho Santarém, Manuel do Espírito Santo, Manuel José d’Etre,
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Manuel Leonardo Fernandes e Tomé Manuel de Jesus, autores de 111 documentos. Mesmo
que se tenha valido dos argumentos mencionados, a referência à origem não é explícita, pelo
que se criou, ao lado de africanos e brasileiros, um terceiro grupo, prováveis brasileiros, e um quarto,
provável africano, porque Joaquim do Nascimento de Jesus, autor de 02 documentos, inscreve a
sua assinatura, pela primeira vez, em 02 de fevereiro de 1834, portanto um ano e um mês
antes de Manuel Vítor Serra declarar ser a SPD uma irmandade de crioulos. Desse modo,
quanto à origem dos autores, chega-se à tabela seguinte:
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Origem dos autores
ORIGEM

AFRICANOS

AUTOR

Nº. DE DOCS.

Gregório Manuel Bahia

02

José Fernandes do Ó

13

Luís Teixeira Gomes

15

Manuel da Conceição

02

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa

15

Manuel Vítor Serra

08

TOTAL DE DOCUMENTOS

BRASILEIROS

Antônio José Bracete

33

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne

04

Feliciano Primo Ferreira

12

Felipe Benício

16

Florêncio da Silva Friandes

08

João Teodoro da Soledade

02

José Pedro da Silva Paraguassu

02

Júlio Capitolino da Boa Morte

25

Manuel Anastácio Cajueiro

01

Marcos José do Rosário

13

Saturnino Francisco da Rocha

02

Saturnino Rodrigues da Silveira

04

TOTAL DE DOCUMENTOS
PROVÁVEL
AFRICANO

PROVÁVEIS
BRASILEIROS

55



































TOTAL DE DOCUMENTOS

122
02
02

Antônio Agostinho da Cunha

04

Félix Fernandes de Santana

03

Francisco Zacarias das Chagas

07

João de Deus de Santa Rosa

02

Joaquim Malaquias de Santana

13

Luciano da Silva Serra

45

Manuel de Carvalho Santarém

03

Manuel do Espírito Santo de Carvalho

11

Manuel José d’Etre

10

Manuel Leonardo Fernandes

11

Tomé Manuel de Jesus

02

TOTAL DE DOCUMENTOS

TOTAL

111

290

Tabela 20
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Em terceiro lugar e por fim que, dos 17 indivíduos para os quais se sabe a ocupação,
13 se empregavam em ofícios manuais qualificados, sobretudo como marceneiro, conforme a
classificação de Oliveira (1988, p. 15). Fogem desse perfil Manuel Vítor Serra, um negro de
ganho, e José Fernandes do Ó, Feliciano Primo Ferreira e Marcos José do Rosário,
comerciantes. A posse de um comércio próprio foi enquadrada pela autora como uma
atividade não manual e, portanto, escapa a uma classificação quanto à maior ou menor
qualificação. Para José Fernandes do Ó, sabe-se tão-somente que vendia toucinho, mas o
inventário de Feliciano Primo Ferreira e o testamento de Marcos José do Rosário os revelam
comerciantes bem estabelecidos.

Profissão dos autores
PROFISSÃO

AUTORES

Alfaiate

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne

Carapina

Luciano da Silva Serra
Saturnino Francisco da Rocha

Carpinteiro

Felipe Benício
Francisco da Silva Friandes

Comerciante

José Fernandes do Ó (vendedor de toucinho)
Feliciano Primo Ferreira (comerciante de madeiras)
Marcos José do Rosário (comerciante de louças)

Marceneiro

João Teodoro da Soledade
Júlio Capitolino da Boa Morte
Manuel Anastácio Cajueiro
Manuel da Conceição
Manuel do Sacramento e Conceição Rosa
Saturnino Rodrigues da Silveira

Negro de ganho

Manuel Vítor Serra

Pedreiro

Luís Teixeira Gomes
Gregório Manuel Bahia

Quadro 06
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2.3.7 O corpus: a sua especificidade

Repete-se a mesma pergunta feita por Lobo (2001a, p. 110-111) no início da
apresentação das suas cartas: “Qual a especificidade do corpus que aqui se apresenta em face de
um corpus geral diacrônico para o estudo da constituição histórica do português brasileiro...?”.
Formulada em outros termos: o corpus, composto por textos escritos, ao longo do século XIX,
por africanos, brasileiros, provável africano e prováveis brasileiros, todos negros, contribui
para aproximações de quais variedades do português no Brasil?
Por razões óbvias não será ele de nenhuma serventia para o conhecimento de
variedades do português europeu para cá transplantadas, o que o difere dos corpora de Barbosa
(1999) e de Lobo (2001a), em que apresentam cartas de mãos portuguesas escritas,
respectivamente, em finais do século XVIII e ao longo do XIX. Os documentos saídos de
mãos africanas, talvez, possam permitir aproximações das variedades do português falado
como segunda língua. É no terceiro campo dos sub-corpora elencados por Lobo (2001a, p. 109)
– o das variedades cultas, supostamente mais unitárias e descendentes das variedades do
português europeu, e o das variedades populares, supostamente mais diversificadas e
descendentes das variedades do português como segunda língua –, que qualquer afirmação
será, em alguma medida, precipitada. De fato, por razões históricas, dir-se-á, mas só a
princípio, que um dos méritos do corpus constituído é consentir aproximações do que teria sido
o português popular do passado, porque, como diz Mattos e Silva (2001a e 2002a), foram os
africanos e afro-descendentes os seus mais prováveis usuários, contudo já se fizeram
insinuações para dizer que o corpus, talvez, também espelhe variedades do português culto. De
todo modo, diz-se que afirmações desse tipo, qualquer uma delas, só podem ser comprovadas
quando uma edição como a que se apresentará cumpre o seu objetivo primeiro, ou seja, que
seja estudada, no que toca à língua ali presente, por outros que, como disse Castro (1996, p.
136-137), se desviem pelos mesmos caminhos. Mas é fato que, constituído por 290
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documentos, em sua grande maioria atas, escritos por homens ao longo do século XIX, esse
corpus se consolida em uma amostra rica, inédita e fundamental para o conhecimento do
português escrito por negros no Brasil.
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2.4 APRESENTAÇÃO DO CORPUS
2.4.1 Tratamento filológico
Manifestação de Lobo (1998, p. 179):
Dentre as possibilidades de edição de um texto - a fac-similar, a diplomática, a diplomáticointerpretativa [ou semidiplomática] e a crítica -, não há, obviamente, uma, que, por razões
intrínsecas, seja mais ou menos adequada a trabalhos de natureza lingüística. A sua
adequação será avaliada em função das perguntas a que se queira responder.

Está no centro das perguntas a que se queira responder o público para quem se dirige
uma edição. Aliás, é o público-leitor para quem se destinam os textos que conformará o tipo
de edição a ser feita. Desse modo, concorda-se com Cambraia e Lobo (1995, apud Lobo, 1998,
p. 179), quando dizem que “editar um texto consiste em escolher-se, do ponto de vista formal,
uma maneira particular de o divulgar, a qual será basicamente determinada a partir do públicoleitor que se queira atingir”. O público-alvo dos documentos que aqui se editam são,
primordialmente, mas não só, os lingüistas e, além disso, pretende-se que o corpus seja de
serventia para estudos de língua os mais variados possíveis. Definidos esses objetivos, optouse por uma edição semidiplomática (ou diplomático-interpretativa), que buscou, apesar de
algumas intervenções, ser o mais conservadora possível, porque se concorda com Telles
(2002a, p. 2) sobre os ganhos que uma uma edição dessa natureza pode oferecer:

...quer se trate de edição crítica de texto medieval ou de texto moderno, o comportamento
do editor crítico deve buscar preservar as características do corte sincrônico representado
pela língua em que o texto foi vasado. Não é diferente o tratamento que é dado nas edições
semidiplomáticas. Desse modo, o texto possibilita a verificação dos traços de fala
transpostos para a escrita.

Acompanhará a edição semidiplomática, nos Anexos, uma amostra dos fac-símiles dos
documentos. Para cada autor, será apresentado um documento e, quando possível, o mais
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extenso. A inclusão dos fac-símiles se justifica na medida em que a leitura dos textos poderá
revelar uma escrita surpreendente, para algumas mãos, que pode suscitar dúvidas quanto à
transcrição.

2.4.2 Critérios de edição

Os critérios utilizados para a edição semidiplomática dos documentos são aqueles de
que já se valem os pesquisadores do Projeto nacional Para a história do português brasileiro, na sua
vertente que se debruça sobre a constituição de corpora. Foram eles sugeridos pela Comissão de
estabelecimento de Normas para transcrição de documentos manuscritos para a história do
português do Brasil, formada pelos seguintes pesquisadores: César Nardelli Cambraia, Gilvan
Müller de Oliveira, Heitor Megale, Marcelo Módolo, Permínio Ferreira, Sílvio Toledo, Tânia
Lobo, Valdemir Klamt60.
A importância de se terem critérios comuns no âmbito do projeto referido pauta-se na
necessidade de tornar os corpora constituídos ou em constituição o mais uniformizados
possível, fazendo com que o diálogo entre os pesquisadores e os possíveis interessados nos
corpora seja mais fluente. No entanto, leiam-se as palavras de Telles (2002a, p. 6):

Os critérios de edição e de reprodução adotados devem levar em conta a especificidade dos
manuscritos estudados, bem como a necessidade de se tornar esta transcrição o mais
rigorosa e inequívoca possível, respeitando o movimento da escrita, suas hesitações, seus
equívocos e as marcas dos incidentes caligráficos.

Ou seja, mesmo que se valha de critérios já estabelecidos, fica da referência a Telles
(2002a) a lição de que cada texto é um texto e cada edição, uma edição. Por conta disso, alguns

60

As normas definidas pela Comissão constam em anexo do tomo II do livro da série Para a história do português
brasileiro. Primeiros estudos, volume II, organizado por Rosa Virgínia Mattos e Silva e vindo a público em 2001 pela
Editora Humanitas.
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dos critérios propostos foram suprimidos ou adaptados; outros, ainda, foram criados. A título
de exemplo: o critério nº. 7 diz que “Eventuais erros do escriba ou do copista serão remetidos
para nota de rodapé, onde se deixará registrada a lição por sua respectiva correção. Exemplo:
‘nota 1. Pirassocunda por Pirassonunga’; ‘nota 2. deligoncia por deligencia’; nota 3.
‘adverdinto’ por ‘advertindo’. A exclusão desse critério na edição justifica-se por serem muitos
dos textos escritos por mãos inábeis, no dizer de Marquilhas (2000, p. 234), e pouco hábeis, como
propõe Barbosa (1999, p. 164). Desse modo, não se sabe até que ponto se pode falar em erro
do escriba, principalmente em documentos em que isso não é acidental.
Um exemplo de adaptação de critério é aquele que diz que as assinaturas simples ou as
rubricas deverão ser sublinhadas. Muitos dos documentos dividem-se em duas partes: uma diz
respeito ao texto propriamente dito, a outra é composta de um conjunto de assinaturas.
Optou-se pelo sublinhado apenas para indicar a assinatura do autor do texto.
Os critérios adotados encontram-se no volume II.

2.4.3 Organização dos documentos no corpus

Organizou-se, inicialmente, o corpus em quatro grupos: africanos, brasileiros, provável
africano e prováveis brasileiros. Essa organização decorreu da necessidade de se diferenciarem os
autores, e conseqüentemente os seus documentos, quanto à origem, porque se sabe ser
relevante esse aspecto em estudos lingüísticos sobre o português brasileiro, mas, anuncia-se já,
que essas variáveis merecerão uma atenção apressada no estudo lingüístico do capítulo
seguinte, visto que privilegiou, para um primeiro momento do trabalho, outras ‘variáveis’.
Dentro de cada grupo, incluíram-se separadamente os autores por ordem alfabética de seus
nomes, após o quê foram colocados os textos de sua autoria. Os documentos foram
numerados seqüencialmente, norteados pela ordem cronológica das datas em que foram
escritos.
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Apresentam-se os documentos da seguinte maneira:
Inicialmente, colocou-se, em um quadro com destaque, o número do documento. Sob
o quadro, dão-se algumas informações. A primeira delas carece de um pequeno comentário.
Conforme já se apontou, nem sempre os documentos foram escritos pelos indivíduos
que assumem a sua autoria. Sendo assim, em muitos deles, um texto é escrito por uma mão,
mas é outra quem o assina. Reconhecem-se, desse modo, duas situações: a) um indivíduo
escreve e assina o documento e b) um indivíduo escreve o documento, porém outro o assina.
O documento que se encontra na situação b foi colocado, quanto à sua autoria, no conjunto
de textos daquele que o escreveu. Apresenta-se abaixo do quadro o nome do indivíduo que
escreveu o documento, inclusive para aqueles cuja autoria foi inferida através de outros textos.
Ressalta-se ainda a data em que o documento foi escrito e, quando necessário, indicaram-se
algumas características paleográficas. Vejam-se alguns exemplos:

DOCUMENTO 15
Escrito por Luís Teixeira Gomes em 08 de outubro de 1835.

DOCUMENTO 01
Escrito por Manuel Leonardo Fernandes em 28 de maio de 1865.

DOCUMENTO 17
Escrito por Luciano da Silva Serra em 02 de setembro de 1886. No corpo do texto, da linha 3 à 26, em
cor vermelha, a letra L.

O quadro que se segue busca refletir a organização dada aos documentos na
composição do corpus.
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APRESENTAÇÃO DO CORPUS
______________________________________________________
documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, século XIX

AFRICANOS

ORIGEM

AUTOR
Gregório Manuel Bahia

José Fernandes do Ó

Luís Teixeira Gomes

No. DOC

DATA

01

14.11.1834

02

29.12.1834

01

18.10.1835

02

01.11.1835

03

17.04.1836

04

05.06.1836

05

10.07.1836

06

14.08.1836

07

04.09.1836

08

02.10.1836

09

30.10.1836

10

13.11.1836

11

10.07.1842

12

02.10.1842

13

27.11.1842

01

10.09.1832

02

16.09.1832

03

16.09.1832

04

16.09.1832

05

23.09.1832

06

16.11.1832

07

16.11.1832

08

02.02.1833

09

entre 24.03 e 21.04.1833

10

21.04.1833

11

04.08.1833

12

28.10.1833

13

03.05.1835

14

04.10.1835
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Manuel da Conceição

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa

BRASILEIROS

Manuel Vítor Serra

Antônio José Bracete

15

08.10.1835

01

21.10.1834

02

02.05.1841

01

23.02.1834

02

23.02.1834

03

20.07.1834

04

07.09.1834

05

01.11.1834

06

07.01.1835

07

15.01.1835

08

08.02.1835

09

05.07.1835

10

05.07.1835

11

19.07.1835

12

02.08.1835

13

06.09.1835

14

13.09.1835

15

11.10.1835

01

02.02.1834

02

19.02.1834

03

29.03.1835

04

05.04.1835

05

05.05.1835

06

07.06.1835

07

14.06.1835

08

16.10.1835

01

07.02.1860

02

21.02.1860

03

06.03.1860

04

03.04.1860

05

17.04.1860

06

01.05.1860

07

10.07.1860

08

07.08.1860

09

21.08.1860

10

02.10.1860

11

09.10.1860

12

30.10.1860

13

1860

14

1860

15

10.01.1864

16

07.02.1864

17

21.02.1864

18

06.03.1864

19

03.04.1864

20

17.04.1864

21

01.05.1864

22

22.05.1864

23

05.06.1864

24

19.06.1864

25

10.07.1864

26

24.07.1864

27

07.08.1864

28

21.09.1864

29

04.09.1864

30

18.09.1864

31

02.10.1864

32

16.10.1864

33

década de 60, século XIX

Faustino Joaquim de Santana Trindade

01

13.03.1873

Cisne

02

18.05.1873

03

15.06.1873

04

03.08.1873

01

02.11.1845

02

02.11.1845

03

01.02.1846

04

05.04.1846

05

03.05.1846

06

17.05.1846

07

07.06.1846

Feliciano Primo Ferreira

Felipe Benício

Florêncio da Silva Friandes

João Teodoro da Soledade

José Pedro da Silva Paraguassu

Júlio Capitolino da Boa Morte

08

05.07.1846

09

05.07.1846

10

02.09.1846

11

06.09.1846

12

13.09.1846

01

31.05.1885

02

03.09.1885

03

10.09.1885

04

08.10.1885

05

17.06.1886

06

21.06.1886

07

08.07.1886

08

19.07.1886

09

22.07.1886

10

23.09.1886

11

07.10.1886

12

18.11.1886

13

10.12.1886

14

25.02.1887

15

23.03.1887

16

09.11.1887

01

29.04.1894

02

03.05.1894

03

17.06.1894

04

06.11.1894

05

08.11.1894

06

16.11.1894

07

23.11.1894

08

29.11.1894

01

06.06.1865

02

28.02.1869

01

03.03.1844

02

04.08.1844

01

10.01.1894

02

21.02.1894

03

01.03.1894

04

07.03.1894

05

09.03.1894

06

14.03.1894

07

28.03.1894

08

04.04.1894

09

11.04.1894

10

25.04.1894

11

02.05.1894

12

30.05.1894

13

06.06.1894

14

25.07.1894

15

01.08.1894

16

22.08.1894

17

05.09.1894

18

12.09.1894

19

12.09.1894

20

10.10.1894

21

17.10.1894

22

21.10.1894

23

07.11.1894

24

14.11.1894

25

28.11.1894

Manuel Anastácio Cajueiro

01

06.10.1867

Marcos José do Rosário

01

20.09.1840

02

18.10.1840

03

08.11.1840

04

06.12.1840

05

07.03.1841

06

04.04.1841

07

02.05.1841

08

03.10.1841

09

11.08.1842

10

25.02.1844

11

12.10.1845

Saturnino Francisco da Rocha

Saturnino Rodrigues da Silveira
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12

16.08.1846

13

30.08.1846

01

20.10.1873

02

09.11.1873

01

06.05.1868

02

29.11.1868

03

03.01.1869

04

14.02.1869
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documentos da Sociedade Protetora dos Desvalidos, século XIX
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PROVAVÉIS BRASILEIROS

P. A1.

Joaquim do Nascimento de Jesus

Agostinho Antônio da Cunha

Félix Fernandes de Santana

Francisco Zacarias das Chagas

João de Deus de Santa Rosa

Joaquim Malaquias de Santana

01

07.07.1839

02

01.11.1839

01

18.06.1837

02

06.08.1837

03

17.12.1837

04

07.04.1839

01

01.11.1846

02

06.12.1846

03

07.03.1847

01

05.11.1843

02

03.12.1843

03

14.04.1844

04

05.05.1844

05

02.06.1844

06

07.07.1844

07

01.09.1844

01

15.12.1844

02

15.01.1845

01

12.02.1837

02

05.03.1837

03

02.04.1837

04

07.05.1837

05

04.06.1837

06

16.07.1837

07

03.09.1837

08

08.09.1837

09

17.09.1837

10

15.10.1837

11

29.10.1837
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Provavelmente africana.

Luciano da Silva Serra

12

12.11.1837

13

03.12.1837

01

03.01.1884

02

12.03.1884

03

26.03.1884

04

29.04.1884

05

07.05.1884

06

15.06.1884

07

15.06.1884

08

20.06.1884

09

02.10.1884

10

14.10.1884

11

16.04.1885

12

07.06.1885

13

07.06.1885

14

03.08.1885

15

18.09.1885

16

18.08.1886

17

02.09.1886

18

14.10.1886

19

21.10.1886

20

02.12.1886

21

11.03.1887

22

13.03.1887

23

18.03.1887

24

28.04.1887

25

05.05.1887

26

12.05.1887

27

17.05.1887

28

22.05.1887

29

26.05.1887

30

12.06.1887

31

04.08.1887

32

06.10.1887

33

20.10.1887

Manuel de Carvalho Santarém

Manuel do Espírito Santo de Carvalho

Manuel José d’Etre

34

27.10.1887

35

30.10.1887

36

03.11.1887

37

06.11.1887

38

10.11.1887

39

17.11.1887

40

20.11.1887

41

23.11.1887

42

27.11.1887

43

04.12.1887

44

13.12.1887

45

04.03.1888

01

04.10.1846

02

08.11.1846

03

21.02.1847

01

07.11.1841

02

13.02.1842

03

06.03.1842

04

04.09.1842

05

05.03.1843

06

02.04.1843

07

07.05.1843

08

03.08.1843

09

20.08.1843

10

01.09.1843

11

01.10.1843

01

08.09.1844

02

23.10.1844

03

03.11.1844

04

23.02.1845

05

09.03.1845

06

06.04.1845

07

04.05.1845

08

30.05.1845

09

06.07.1845

Manuel Leonardo Fernandes

Tomé Manuel de Jesus
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10

14.09.1845

01

28.05.1865

02

10.12.1866

03

06.01.1867

04

21.01.1867

05

27.10.1867

06

03.03.1868

07

04.05.1868

08

02.05.1869

09

02.05.1869

10

22.08.1869

11

década de 60, século XIX

01

24.11.1835

02

03.01.1836

Figura 09: Capela dos Quinze Mistérios - 1ª sede da SPD.
Santo Antônio além do Carmo, Salvador/BA.
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Figura 10: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - 2ª sede da SPD.
Largo do Pelourinho, Salvador/BA.
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Figura 11: 3ª. e atual sede da SPD.
Cruzeiro de São Francisco, Salvador/BA.
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Figura 12: Portal de acesso à SPD.
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Figura 13: Placa comemorativa do 1º. centenário da SPD.
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Figura 14: Sala das sessões.
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Figura 15: Capela da SPD.
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Figura 16: Cofre onde eram guardadas as jóias.
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Figura 17: Arquivo Antônio Silva do Nascimento.
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Figura 18: Livros de documentos da década de 1850.
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CAPÍTULO 3
ESTUDO LINGÜÍSTICO

3.1 APRESENTAÇÃO

A princípio, descrever-se-ião apenas as marcas da oralidade na escrita, no nível
fonético/fonológico, porque, nos trabalhos sobre o português brasileiro em sincronias
passadas, é a sintaxe, principalmente, que vem sendo privilegiada. Acontece que a bibliografia
consultada e também os dados permitiram que se incluíssem três outros grupos: segmentação
gráfica, um aspecto da aquisição da escrita – grafias para as sílabas complexas – e fenômenos
meramente gráficos, todos, por assim dizer, carentes de atenção em perspectiva histórica.
Descritivista, é assim que se vai nomear o trabalho feito nas páginas seguintes, em que
os dados são as ‘estrelas’; que não fatiguem, desse modo, os inúmeros exemplos, julgados
imprescindíveis em um trabalho com este feitio1, mas que, nem de longe, se esgotam para
alguns dos fenômenos. Para iluminá-los, principalmente quanto aos condicionamentos
lingüístico-estruturais, uma bibliografia múltipla, que abarca vários saberes da Lingüística, mas
convocada no seu devido tempo, por isso se dispensou o clássico item Revisão bibliográfica.
Classificar o que quer que seja implica em uma escolha. Por exemplo, poder-se-ia, de
um lado, dar a vogais só o que é de vogais e, de outro, dar a consontes só o que é de
consoantes, isso sem mencionar a unidade maior, a sílaba, que também tem o que é de seu.
Recorrer-se-á a esse caminho por vezes, mas ele leva a repetições, porque há fenômenos que
são acolhidos tanto por vogais, quanto por consoantes e sílabas. Desse modo, optou-se,
primordialmente, pelo seguinte encaminhamento: dos rótulos dos fenômenos para os dados.
Ainda sobre a opção metodológica que se quis para não embalar os dados apenas em
listagens de fenômenos ocorrentes, conduziu ela a dois ‘pecadinhos’ inevitáveis: um certo
hibridismo terminológico – por exemplo, aférese, um termo largamente utilizado nas gramáticas
históricas, convivendo com sílabas complexas, expressão cunhada pela fonologia pósestruturalista – e um tratamento desigual dos fenômenos e seus desdobramentos, que
1

Os quadros com exemplos não serão nem numerados nem titulados.
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dependeu de certas variáveis. Uma delas: se os dados e a bibliografia para um determinado
fenômeno forem copiosos, mais alongadas serão as considerações que se farão a seu respeito.
Nesse sentido, o alteamento de vogais pretônicas é assunto ‘selado, registrado, carimbado,
avaliado, rotulado, se quiser voar’; já do abaixamento ou centralizações, não se pode dizer o
mesmo. Outro efeito sobre a análise, que, desta vez, advém da formação do corpus, é quanto à
concentração de fenômenos em determinados autores, pelo número elevado de textos em
relação a outros. Basta que more em mãos localizadas, independentemente da quantidade de
documentos legados pelo seu autor, para que se busque avisar do enviesamento, mas só
quando a necessidade assim o ditar.
Que fique claro ainda: qualquer classificação pretendida, em alguns momentos, traz em
si, em maior ou menor grau, um quê de exitação e dubiedade. Um dado como ‘deis’, por
exemplo, expõe uma epêntese, ao mesmo tempo em que o próprio fenômeno manifesta, em
um contexto específico, sílabas travadas por /S/ e com a inserção da semivogal [y], um dos
processos de ditongação no português brasileiro. De natureza similar, está ‘Soci’, em que uma
apócope quer contar, adicionalmente, sobre a redução do ditongo [yu]. O enquadramento de
ocorrências que admitem interpretação dupla pode, por vezes, estar em mais de um lado.
Reafirma-se, por fim, que ficará no aguardo uma abordagem que conjugue, mais
sistematicamente, aos fenômenos a origem dos autores, no entanto, vez por outra, além de se
tocar na questão, a isso será dedicado um tópico, sobretudo para referir-se à distribuição das
quantidades dos aspectos descritos nesse particular. Resta ainda dizer como os dados foram
organizados para a sua localização na edição semidiplomática. Para cada autor, criou-se uma
sigla, conforme exposto abaixo:

234

Abreviaturas e nomes dos autores correspondentes
ABREVIATURA

NOME DO AUTOR

AAC

Agostinho Antônio da Cunha

AJB

Antônio José Bracete

FJS

Faustino Joaquim de Santana Trindade Cisne

FPF

Feliciano Primo Ferreira

FB

Felipe Benício

FFS

Félix Fernandes de Santana

FSF

Florêncio da Silva Friandes

FZC

Francisco Zacarias das Chagas

GMB

Gregório Manoel Bahia

JDS

João de Deus de Santa Rosa

JTS

João Teodoro da Soledade

JNJ

Joaquim do Nascimento de Jesus

JMS

Joaquim Malaquias de Santana

JFO

José Fernandes do Ó

JPS

José Pedro da Silva Paraguassú

JCB

Júlio Capitolino da Boa Morte

LSS

Luciano da Silva Serra

LTG

Luís Teixeira Gomes

MAC

Manuel Anastácio Cajueiro

MC

Manuel da Conceição

MCS

Manuel de Carvalho Santarém

MES

Manuel do Espírito Santo de Carvalho

MSC

Manuel do Sacramento e Conceição Rosa

MJE

Manuel José d’Etre

MLF

Manuel Leonardo Fernandes

MVS

Manuel Vítor Serra

MJR

Marcos José do Rosário

SFR

Saturnino Francisco da Rocha

SRS

Saturnino Rodrigues da Silveira

TMJ

Tomé Manoel de Jesus

Quadro 08
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Desse modo, se, para um dado, acompanha a notação MVS, 06.02, entenda-se:
localiza-se em um documento de Manuel Vítor Serra, o número 06 escrito pelo autor na
edição filológica e na linha 2 do texto. Outros exemplos: SFR, 01.13 – documento de
Saturnino Francisco da Rocha, o número 01 na edição filológica, na linha 13; AAC, 04.03-04 –
documento de Antônio Agostinho da Cunha, o número 04 na edição filológica, nas linhas 3 e
4.
A seguir, a descrição dos aspectos lingüísticos eleitos.

236

3.2 SEGMENTAÇÃO GRÁFICA

3.2.1 Critérios de segmentação na aquisição da escrita: o ponto de partida

É o contato com a escrita que leva adultos alfabetizados a interpretarem, com
freqüência, a cadeia fonética da fala como constituída por palavras separadas e organizadas em
uma seqüência linear (Abaurre, 1991, p. 203). Mas os critérios de segmentação que presidem
uma e outra são distintos e a definição do que seja a palavra falada é daquelas que está longe
de ter um consenso na Lingüística2. Quanto à palavra escrita, pelo menos a sua identificação
pode ser conduzida por um critério um tanto mais sólido, porque é orientada, sobretudo, em
termos de demarcação gráfica, em que os espaços em brancos cumprem a função de delimitála. Por outro lado, o domínio inequívoco da topografia do branco em escritas alfabéticas,
como é o caso do português, é coisa a que se chega através da própria escrita e,
conseqüentemente, o acerto do seu lugar se condiciona à exposição que têm os indivíduos ao
objeto escrito, uma vez que é através dele que vão adquirindo a convencionalidade que define
os espaços em brancos.
Mas não é logo que se adquire a topografia convencional do branco. Para crianças e
adultos em fase de aquisição da escrita, ele pode até ser visto, desde o início, como um
elemento constitutivo desse código, contudo o acerto do lugar que, de fato, lhe é devido só
em uma fase mais tardia se dominará com inteireza (para o português: Abaurre, 1991 e 1992;
Abaurre e Silva, 1993; Silva, 1994; Picoli, 2001; para o espanhol: Ferreiro e Teberosky, 1999;
Ferreiro, 2000; para o francês: Blanche-Benveniste, 1998). Desse modo, nos dados da escrita
infantil, ao lado de segmentações acertadas, convivem a grafia contínua de palavras que
deveriam ser separadas – as hipo-segmentações – e a inserção de espaços em branco em
palavras autônomas – as hipersegmentações. Mas pensar que a variação na segmentação de
2

Para as definições de palavra e as restrições a elas postas, ver Béguelin (2002).
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vocábulos seja conduzida pelas crianças ao ‘sabor dos ventos’ é idéia que, para já, deve ser
descartada, porque, ao contrário, o que os estudos revelam é que, diante do problema de
como lidar com os espaços em branco, propõem soluções em que expõem a maneira como
percebem não somente a fala, mas também a escrita.
Que ocorrem regularidades nas segmentações não convencionais em textos
espontâneos de crianças, todos os trabalhos citados anteriormente o mostram, mas os de
Abaurre e o de Silva, referidos já, serão o norte para este, porque são dos poucos que
investigaram o tópico em português. Os dados analisados por Silva (1994) sugerem que é
quase sistemática, no lado das hipo-segmentações, a junção de um clítico3 a uma palavra (‘...io
rato fico nameia’, ‘A gata ainda esta cofome’) e de grupos de dois ou mais vocábulos (‘...não nãova
espérepomi’, ‘A gata jaestacomeno a rata’) e, para as hipersegmentações, a inscrição de um espaço
em branco a separar uma ou todas as sílabas de um vocábulo (‘io gato fico ne vozo o gato fico e
sopado’, ‘A gata a ca bou ca rata’). As hipóteses levantadas pelo autor para esse proceder são
algumas, mas, para o que interessa aqui e também porque elas parecem explicar boa parte dos
dados de Silva (1994), destacam-se duas: a percepção da fala como um contínuo fônico que se
traduz na escrita, de modo que hipo-segmentações podem corresponder a grupos tonais ou a
grupos de força da linguagem oral; e a representação de palavra que se vai construindo em
interação com o objeto escrito, porque algumas propostas para o espaço em branco põem em
evidência a semelhança entre parcelas segmentadas e vocábulos autônomos, como o são os
artigos, os pronomes, as preposições e as conjunções.
Apresentam-se as definições de grupo tonal e de grupo de força, para que se
compreenda melhor o devir. Quanto a grupo tonal, que é a unidade de entoação do português,
eis as suas principais características, segundo Silva (1994, p. 40):

3

São clíticas todas as palavras monossilábicas que dependem, no que diz respeito à acentuação, de palavras
seguintes ou precedentes.
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O G. T. [grupo tonal] é uma unidade rítmica maior do que o pé (por isso pode ser
composto de um ou mais pés) e é delimitada por um padrão entoacional específico
chamado tom.
Ele representa uma unidade de informação transmitida pelo falante. Por isso, a divisão de
um enuciado em Grupos Tonais (G’s. T’s.) tem um papel prepoderante na estruturação do
discurso.
Todo G. T. possui uma sílaba saliente tônica, ou seja, aquela sobre a qual recai maior
variação de altura melódica, sua principal característica.
Ele pode ser simples ou composto. O G. T. simples tem uma única sílaba saliente. O
composto, duas.
Um G. T. tem, pelo menos, um componente tônico e, às vezes, um pretônico. O primeiro
se inicia na sílaba tônica saliente e vai até o fim do G. T., o segundo engloba tudo o que
precede a sílaba tônica saliente em um G. T.

De Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 132) colhe-se o conceito de grupo de força, que
consiste num sintagma de dois ou mais vocábulos, constituindo numa frase um conjunto
fonético significativo, enunciado sem pausa intercorrente e subordinado a um acento tônico
predominante, que é o do vocábulo mais importante do grupo. Há normalmente grupo de
força (a) de um substantivo com seus adjuntos, (b) de um verbo com seu pronome-sujeito, (c)
de um verbo com seu complemento essencial etc.

3.2.2. Critérios de segmentação em textos históricos: o ponto de chegada

Verificar o estado da questão em textos do passado é ter que lidar, antes de mais nada,
com uma incerteza, a de saber, efetivamente, se a escrita de vocábulos juntos ou a inscrição do
branco em uma palavra resulta de manifestação voluntária das mãos de que saiu. Nesse
sentido, em muito procede a afirmação de Marquilhas (2000, p. 244) de que a atestação do
fenômeno implica, em alguma medida, subjetividade. A detecção da dificuldade não é nova e,
em 1967, se ocupou dela Jaime Cortesão na sua edição da Carta de Pero Vaz de Caminha4:

4

Nessa e noutra citação, Cortesão faz referência a uma leitura da Carta procedida por Carlos Simões Ventura,
constante do primeiro número da revista Brasília, do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. O autor não faz menção à data da publicação.
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Dadas as irregularidades da escrita processual, no articular e desarticular das palavras, ou o
continuado enlace da escrita encadeada, a interpretação filológica, baseada na transcrição
exacta, pode igualmente redundar em abuso e tomar por legítima grafia o que não passa de
vício de escritura. Não faltam exemplos na própria Carta de Caminha de enlaces de palavras
que o transcritor hesitará em transcrever, assimilando-as à fonética arcaica, e que o próprio
crítico não recolheu, como por exemplo: dasjlhas (fol. 1), seriamja (fol. 2), comafurador (fol. 2
v), suasvergonhas (fol. 3), podemjazer (fol. 3v), bemgentys (fol. 4), etc., etc. Noutros casos, o
espaço entre as palavras, ainda que reduzido, deixa lugar a dúvida o que torna impossível
obedecer estritamente ao critério filológico. (Cortesão, 2000[1967], p. 90).

A vícios de escritura, a caprichos do autor, à ligeireiza ou lentidão da mão, é a isso a
que podem ser devedoras muitas das segmentações inesperadas para textos de épocas
recuadas, mesmo que pareçam claramente conscientes. Mas a possibilidade de encontrarem na
fala o seu ponto de apoio foi um dos motivos pelos quais Simões Ventura convenceu
Cortesão (2000[1967], p. 91) a fazer a sua transcrição ipsis litteris, mantendo, dentre outros
aspectos, as aglutinações de palavras e, no seu dizer, o fraccionamento silabar de algumas:

Assim em obatel, aboca, formações mais simples, o e a “são elementos átonos desprovidos de
sentido lexical, que formam corpo com o elemento seguinte, de cujo acento participam e
cujo género e número têm por função sinalar”. E o autor acrescenta: “No plural, Pêro Vaz
de Caminha escrevia: os batees, as bocas, etc., separando o artigo do substantivo. Tal
separação era de prever, porquanto a presença, também no artigo, do sinal do plural, dava
àquele um particular relevo, fazendo-o aparecer como elemento gramatical distinto. Assim,
a grafia da Carta, unindo o artigo ao substantivo, no singular, e separando-o, no plural,
traduzia o estado da língua falada com um vivo sentimento de realidade.

Antes da Idade Média, conforme Cagliari (1998, p. 16), separar palavras e colocar
sinais de pontuação eram aspectos para os quais não se dirigia a atenção. É Béguelin (2002)
quem mostra o tanto de pressa que escorreu da pena do autor, porque, segundo ela, nas
práticas de segmentação nos textos antigos, duas são as tendências recorrentes: a de delimitar
os grupos entonacionais, mais que as entidades léxicas, stricto sensu, e a de uma interferência
entre a segmentação silábica e a morfológica.
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Muchos siglos antes, el lineal B, que sin embargo utilizaba en forma habitual las señales de
división, también tiende a delimitar grupos acentuales más que entidades léxicas. (p. 42).
...Se desprende de esto que en la escritura micénica, ‘una palabra proclítica puede
encontrarse unida a la palavra siguiente’, pero ‘un enclítico siempre está unido a la palabra
precedente.’ (p. 42)
Siempre en griego, pero esta vez en el silabario chipriota, el artículo se une de un modo
aparentemente caprichoso al sustantivo que le sigue. Se ha verificado que la distribución de
formas ligadas y no ligadas dependía en parte de factores fonéticos. (p. 43).

La conciencia de la sílaba, cuya función conocemos en la métrica, explica probablemente
también la aparición de fenómenos de división dentro de la palavra en numerosas
inscripciones latinas. (p. 43)

Parece, então, que hiper- e hipo-segmentações, nos textos antigos, são manifestações
condicionadas, longe de testemunharem sobre mãos pouco diligentes5. Aliás, vale notar outra
constatação da autora, a de que se assemelham propostas de segmentação nos textos antigos e
nos erros de aprendizes contemporâneos: Tempos diversos, cenários diversos, textos diversos,
mas a mesma recorrência a critérios entonacionais e silábicos.
Um exame de 27 fólios de um Flos Sanctorum do século XIV (Machado Filho, 2004b) e
da Carta de Caminha (Cortesão, 2000 [1967]) conduz à sugestão de que: as hipo-segmentações
são bastante mais numerosas que o seu reverso, as hipersegmentações; a grafia contínua de
vocábulos predomina quando está em causa um que seja átono; a inserção de um espaço em
branco em uma palavra resulta no seu ‘fraccionamento silabar’, em que é flagrante a
semelhança entre uma das porções isoladas e vocábulos autônomos nesses textos6:

...Eu fuy enhuu logar muy de- | leytoso / hu Auia muytas frores de bóo | odor / rosas
elirios eheruas muy uer- | des ! muytas coroas douro / epedras | preciosas / Oáar daquel
logar era muy | sotil epero muy temperado ede muy gram | prazer. (Flos Sanctorum, f. 27v.)

5

A afirmação é extensiva também ao uso dos sinais de pontuação, pelo menos para o período arcaico do
português. Para mais sobre isso, remete-se a Machado Filho (2004a).
6 A barra reta indicará, doravante, a mudança de linha nos textos de onde se retirarão todos os exemplos. Voltase a dizer que o itálico está reservado ao desenvolvimento das abreviaturas
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...Ede pois di- | ssemj / que de pois que tirarõ aqueles homes fo- | ra assi como mãdou
aquel Rey / Aquel senhor | queera mais fremoso ca todos. leuãtousse | dessa seeda
etomoume pela mãão / e | leuoume ahuu logar muy deleytoso. (Flos Sanctorum, f. 28r)
Edementre e- | les esto deziã / eguysauã aquelas cousas | que sõ ditas / chegou hua gram
conpanha do- | mees uestidos de uestiduras brãcas con | ouro e cõpedras preciosas / e
tragiã nas ca- | beças coroas muyto esplandecentes. (Flos Sanctorum, f. 28r)
Eel fazendo tal ui- | da gram tepo / e cuydãdo os mõges que nuca | se poderia correger
daqueles custumes que auia. | ossaluador tiróo da boca doLeon peresta | maneira.
Acaeceu que huu dia sayndo el | de gram manháa doCeleiro / e indo beue- | do assi como
soya / os menihos paruóos | que estudauã na gramatica. pois ouiron yr | assi beuedo.
bráadaron de pos el. (Flos Sanctorum, f. 29r)
...os cabelos seus | sam corredios e andauã trosqujados de trosquja | alta mais que de sobre
pemtem deboa gramdura | e rrapados ataa per cjma das orelhas. e huu deles | trazia per
baixo da solapa de fonte afonte pera detras | huua maneira de cabeleira de penas daue ama
| rela que seria decompridam dhuu couto. muy | basta e muy çarada que lhe cobria
otoutuço eas ore | lhas. aqual amdaua pegada nos cabelos pena e | pena com huua
comfeiçam branda como cera e nõ no era. demaneira que amdaua acabeleira | muy
mjngoa mais lauajem peraa leuantar. (Carta de Caminha, f. 2v)
...e tanto que as as naaos | foram pousadas e amcoradas vieram os capitaães | todos aesta
naao do capitam mor edaquy mandou | ocapitã a njcolaao coelho ebertolameu dijz que
fo | sem em terra eleuasem aqueles dous homees eos lei | xassem hir com seu arco e
seetas. (Carta de Caminha, f. 3v)
...tanbem | andauam antreles iiij ou b molheres moças | asy nuas que nom pareçiam mal.
antre as | quaees amdaua huua com huua coxa | do giolho ataa oquadril e anadega toda
tjnta | daquela tintura preta eoal. todo dasua propria | cor. out.a trazia anbolos giolhos cõ
as cur | uas asy timtas e tam bem os colos dos pees. | e suas vergonhas tam nuas e com
tanta jno | çemçia descurbertas que nõ avia hy nenhuua | vergonha. / tam bem andaua hy
outa molher | moça com huu menjno ou menjna no colo | atado com huu pano nõ sey
deque aos peitos. (Carta de Caminha, f. 7r)
...era | ja aconuersaçam deles com nosco tanta | que casy nos toruauam ao que aviamos
| defazer. (Carta de Caminha, f. 9v)

Parece se repetir aqui o que já detectara Béguelin, anteriormente mencionada, uma vez
que esses exemplos encontram seus pares em numerosos outros advindos da escrita infantil

242

(Abaurre, 1991 e 1992; Abaurre e Silva, 1993; Silva, 1994). Desse modo, propostas de
segmentação colhidas em textos históricos e em textos de crianças podem ter sido agenciadas
por caminhos semelhantes7. Espera-se mostrar, então, que por eles se guiaram também
africanos e afro-descendentes em seus registros de segmentações indevidas. E é com
tranquilidade que se utiliza da expressão indevidas, porque, no século XIX, a impressão, que
“encerrou a palavra no espaço de modo mais definitivo” (Ong, 1998, p. 141), havia já
canonizado e difundido a topografia do branco.

3.2.3 Critérios de segmentação em textos de africanos e afro-descendentes: o ponto a
desenvolver

3.2.3.1 Grafias hipo-segmentadas

Convêm, para logo, duas observações: a de que são bem mais numerosas as
ocorrências de grafias contínuas de palavras em relação às que segmentam uma por espaço em
branco, constatação anotada já por Silva (1994, p. 33) e Zorzi (1998, p. 60) para os textos
infantis; e a de que todas as mãos incorreram em desacertos. Mas, quanto a essa, umas foram
mais habilidosas que outras, como indicam os exemplos seguintes:

Prizidencia do Senhor Joze Pedro do Sacramento | riunise u conselho pornaõ ter numero
de Socio | a 7 hora danote u Senhor Prezidente levou o cunhi | cimento do conselho hum
riquirimento da | mulher do Senhor Socio Justino Fernande de Santa | Anna que siaxava
[ao]zente inditino da guera | no qual pidia secoro que como marca u artigo 1º ipa |
ragrafo 3 do istatuto de pois lido senhor prizidente | pos i discusao a vista do ar tigo 18
paragrafo 9 do istatuto | pidio a palavra u Socio Binidito Amancio dos Pasco | i dise que si
divia se corer porque u socio istava i dia i hera | da lei foi aprovado por todos du conselho
a vista disto | u Senhor Prizidente marcou 4 minres para u secoro porse | mana pidio a

7

Quanto a isso, menciona-se a percepção de Silva (1994, p. 72) em trabalho pioneiro: “Representações gráficas
semelhantes às encontradas em nossos dados (incasa, oremo, doome, medeu, chamase, dinada, etc.) podem ser
encontradas em manuscritos medievais portugueses, principalmente os produzidos até o século XV, período em
que se procurava espelhar na escrita a pronúncia (ortografia fonética).”
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palavra u Senhor Leonardo i dise que não | pudia ser 4 minreis pois u secoro du Socio hera
3200 | que devera ser umesmo foi aprovado por ista comforme | mandou u Senhor
Prizidente lavra a copete[nte] Acta que | abaxo tod[os] a Sinaro. (MLF, 06.02-19).
As 8 horas, e 35 minutos da noite, achando-se presentes 26 | Senhores Socios, Senhor
presidente declarou aberta a sessão, manda | proceder a chamada, e em seguida a leitura da
acta da sessão | passada; pede a palavra o relatôr da Commissão de Estatu | -tos, o Senhor
Amancio Seixas, explicando a razão, porque metteu | uma emenda ao paragrapho 6º, do
artigo 40º; requer verbal- | mente que o Senhor presidente submetta a consideração da as- |
semblea, sendo approvado, o seu requerimento; pede a pala- | vra o Socio Francisco
Paraizo, tractando sobre a ememda ao | artigo 62º, apresentada pelo socio Manoel Ferreira,
faz al- | gumas observações, e termina dizendo, que vota a approvação | da acta, e com
restrição, contra a emenda do socio Manuel | Ferreira; pede a palavra o Socio Luiz
Gonzaga, dizendo que | a emenda ja tinha sido approvada, na sessão passada, e que |
deixassem para tractar sobre ella, na segunda discussão, | que assim estavamos
interrompendo o tempo; Senhor pre | sidente submette a acta em votação, foi approvada.
(FSF, 06.08-24).

Aliás, para uma única mão, a de Florêncio da Silva Friandes, autor de extensos 8
documentos e de quem se tomou o segundo excerto, a detecção rara e somente de junção
vocabular faz com que vá bem a sugestão de que não se trata, efetivamente, de má
interpretação do lugar do branco.
Quanto à hipo-segmentações, já se aludiu a que, nos textos infantis, podem estar
transcrevendo recortes da linguagem oral em termos de grupos tonais ou grupos de força. Se
um grupo de força é entendido como um suporte segmental de uma proeminência acentual
possível em termos de enunciado, ou seja, uma unidade fonológica constituída de uma ou
mais unidades morfológicas, é possível que, também nos textos dos negros do século XIX,
grafias hipo-segmentadas sejam produtos desse recorte efetuado sobre a fala8. E a comparação
com os dados das crianças pode ir mais além, porque também cá a ausência do branco é
extremamente freqüente quando estão em causa artigos, conjunções, preposições e pronomes,

8

Repare-se que, mutatis mutandis, é essa a explicação de Simões Ventura, citado por Cortesão (2000[1967]), já
referido, para hipo-segmentações na Carta de Caminha.

244

palavras que podem funcionar como clíticas, sobretudo a um nome ou a um verbo (Abaurre,
1991, p. 214):

Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando
oProuedor emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- | uiado
esiguise aizecuçaõ della inaõ sefes o imuen- | tario por impidimento... (AAC, 01.02-06)
Digo nomesmo atto Pagou dafalicida | Prouedora Luiza Paxece a quantia de- | dois mil
Sento e quarenta réis tambem | dofalecido Jose deSão Boauentura mil | sento e oitenta
réis tambem pelo conce- | rto doSirco para amesma Senhora mil | reis mais para huma
xaue doninxo | damesma Senhora tudo isto prefas | a conta aSima recebida epara
Costar | fis oprezente termo Bahia 7 de Abril | de1839. (AAC, 04.17-27)
Estando emacto demeza feiçe ostrabalhos na forma | do Costume epor passar de Ora
ficaraõ adiadas asrepre | zentaçoens... (FFS, 02.02-04)
...pedio a palavra osoçio Mattos. e disse que cedevia | dar osocorro ao Soçio
semanalmente de comformidade | como o § - 2º - do mesmo Estatuto | Respondeo oSoçio
Manuel Francisco que aliás coprir<se> um atistado. (FJS, 01.28-31)
Aos dous dias domes deJunho demil oito Sentos equarenta e[qua] | tro estando em
Meza o Provedor, emais Mezarios fesse | ostrabalhos, naordem do Costume Segundo
aordem donosso | Compromicio, emque foraõ multados pelas faltas, todos | os Irmaons
que naõ Compareseraõ. emdes, tustons. (FZC, 05. 01-06)
Aos Sete dias domes, deJulho demil eoitos <Sentos> equarenta eCoatro | estando o
Provedor, emais Mezarios todos Juntos em Meza | fesse os trabalhos, naordem do
Costume Segundo aordem | do nosso Compromicio epor naõ se puder Comcluir fica |
para aprimeira Dominga deAgosto e per estar, Com | forme mandou o Provedor lavrar,
este termo | emque todos Seasinaraõ... (FZC, 06.01-07)
...etratemos a Rever o debito que Se devia a Caza ó | qual mandou oVis Provedor Cartiarsé aos ditos para | Virem Remirem naprimeira Reuniaõ ejuntamente opro | jecto que
seaprezentou em Meza epor esta Com forme | paçou-se es te termo para Constar os feito
desta Re | uniaõ eeu es Crivaõ Auctual ofis e Subri, es Crivi. (JFO, 04. 06-11)
...estando em Corpo de Meza fes o inventario naforma | da lei, e Seachou tudo Com
forme o estabalicimento do Nossós | Estatuto efiquemos adiados para aprimeirá Reuniaõ
Se | qualificar as conta que Sedeve Vintilar Com omaior, | Escrupulo pocivel para inteiro
Conhecimento detodos os | Nossós Irmo-ins. (JFO, 12.02-07)
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Aos dous dias do mez de Abril de 1837 estando oProve- | dor emais Irmãos da mesma
Devoçaõ em Meza extraordinária leu-se o | termo do que ficou adiado e se prencipiou
oinventario e naõ se con- | cluio por amaioria devotos asim odeterminar, ficando a se
fin- | dar na meza vindora. (JMS, 03.02-06)
...O Senhor Visce presiden<te> | Convidu au Senhor Clarimundo Ferrera um da Comisão
| dos novos Estatutus para ler en falta do Senhor Secreta | rio Manuel do Nacimento
atercera litura dos novos | estatutos. o qul lece do 1º artigo a tte o artigo 8º nuqual pidio |
apalavra o Socio Manuel Ferrera e fez algumas puderacõ | Sobre o artigo 8º e qu votava
contra aimenda e afavor do artigo 8º | e dicera como o Socio Seviriano Carro nas primera
letura | dos Estatudos mandu qu encerice nasacta um Voto de | lovor a comisaõ dos
Estatudos hoje mamda uma emen | da, pidio apalavra o Socio Siviriano... (LSS, 43.21-31)
... to | mou conta anova Meza aSim Como Livros etodos | mais otiçilios pertencente
adevoçaõ sendo os ditos | pinhores outra vez Remo vido para o Comvento daSoli |
dade aSim como dinheiros eomais Rendimentos por Ser lugar | mais Seguro e ter estado
athe oprezente, ficando a | diado o Se tomar aConta do thezoureiro para seareçeber
aConta | do Ex Thezoureiro emais papeis. (MJR, 02.07-14)
...despois | dos mais trabalhos dadevoçaõ posse empratica | o termo de quatro de Abril
de 1841 emandose | que ficase corendo deste dia endiante Como nelle | se contem
edeclara... (MJR, 10.04-08)
Samou logo | heis Prisidente para ledar Posia: pedio a palavra | o Senhor Sosio Pantalaõ
Lopes Vislas Boa: que o Berçevaçe | ho artigo 57: depois de lido ó artigo pois Ençecucaõ.
(SRS, 01.25-28)
Pedio a palavra pela 2 o Sosio Manuel | Leonardo que Ledese huma Espelica | caõ o que
Segnifica es palavra que Sosio... (SRS, 02.29-31)

Para alguns autores, a hipótese de que estariam essas grafias a transcreverem grupos de
força conta com um adicional a mais: a transcrição fonética das formas clíticas ou a inscrição
de um grafema a assinalar a mudança de qualidade do segmento consonântico, motivada pelo
contexto em que é acolhido9:

9

Isso não significa que a trancrição fonética das formas clíticas resultem sempre em grafias hipo-segmentadas.
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Aprezentouce no dia 27 de Julho | O Senhor Socio Cladi Jozé Gomes vindo a | gradecer a
Sociedade os Socorros presta | dos a 8 mezes de Sua mo lestia orcou | esta dispeza em
72$000 ientaõ mezes o di | pois foime participado que este Socio tinha | morrido... (AJB,
12.40-46)

...o visi | Prizidenti Faustinniano Fernadis di O Liveira | ipasou a Cadeira ao Prizidenti de
Clarou aberta A | seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a | chava uma diferensia
de duzentos isinquenta – | milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza. (JCB,
01.20-25)
...o Senhor Teres- | sio disi aos vinti douis milres das entradas dos dois- | sosio João lionsio
i Saturninno vosei fez isto- | por que mipidio cem milres imprestado commo | eu não
lidei vosei so dezeja mi fazel mal ivocei | é muito infamio. (JCB, 01.42-46)
...o Visiprizidenti propoz a meza para si ilu | minar afrente da Susieda de no domingo da |
Festa di São Binidito emvista dipassar a | prosisão iter mais pessouas. (JCB, 08.34-37)
...Depois | de lido o dito riquirimento Senhor Prizidente | dissé está idiscuçaõ. Pidio
aparavra idis- | Socio Andre xhavier idisse enquanto | amim eu axho bom sifazer
ascaneiras | Pidio aparavra o Socio Francisco Ancielmo | idisse enquanto eu axho bom
sifazer | mas com que dinhairo sifazer ellas. quero | que vosa Senhoria diga com
udinheiro da- | Lotaria eu naõ axho bom sifazer com- | elle pos u dinheiro hé para a
caza de | azilho não hé para outra coza. Pidio | aparavra o Socio Manoel Leonardo i dis- |
sé com udinheiro da Lotaria que si pode sifa- | zer que está vencendo poco júro
isifazendo | acaneira si rendes más. Pidio apara- | vra Socio Narcizo idisse eu axho bom
| sefazer priziza tomar uma midi- | da para entaõ sifazer por que udinhei- | ro he para a
caza de a zilho. (MAC, 01.10-29)
Pidio a paravra o Socio Joaõ Theio | dorio idisse encuanto eu axho bom | sifazer
acaneira porque dár mas | força us socios entra porque tenho | endagado por quanto sifez
as- | do ruzario gastaro 2 contos de | res i aqui naõ sipode gastar m | as do que isto. Pidio
aparava o | Socio Manoel Leonardo idisse | Senhores eu aprezenter este pro | jeto naõ hé
para mim só he | para todos. hé por que o dinheiro | da Lotaria pococo rende |
<nozitabalicimento> Porque u- | dinheiro da Lotaria uguverno pode | lancal amaõ
nelle. (MAC, 01.35-49)
Participo a Vossa Senhoria que mihaxo pronto | para fazer us trabalhos da nossa Su |
cihedade pois mihaxo milhor | da minha imfirmidade fican | do Vossa Senhoria sihente di
mandar avizar | ao socios por hum sircular para | sihaxarem no domingo de 4 de Junho |
para Secaõ. (MLF, 01.03-10)
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A vista do artigo 15 do rigimento or denome | u Senhor socio prizidente que mandase avi |
zar a Vossa Senhorias para nozaxamos riunido im | secaõ para sitratar de negocio de
orgencia. (MLF, 02.02-05)
Invirtude do artigo 15 do rigimento di | libero u u Senhor socio prizidente que fize | se
avizar a Vossa Senhorias para nurihunirmos | insesaõ para si tra tar dos dinheros ri |
culhidos nozi tabalicimento. (MLF, 03.02-06)
...porem toda | via conprirei azordem que por Vossa Senhorias forem | dadas a fim di
sarvar aminha riputa | saõ... (MLF, 10.08-11)
...deu um aparte u socio Manuel Leonardo pergu | ntando au Tezoreiro SiuRestrato de
Sua Magestade | se Ficava assim mesmo Respondeo usocio Tezoreiro que | não sabia que
usocios i quem sabi, que u anno passado Gasta | rão 80 mil réis... (SFR, 01.28-32)
...u Socio Caetano pedio apalavra e disse uSenhor Prezidente | em uma ocazião pelo socio
Manuel Francisco para diliberar | conhecendo em fim deixemos de parte, uRelatorio de |
Vossa Senhoria pode deClarar usfeito da commissão não ponho | duvida pela sua religião
que nós juramos pois o direito | que não hé bem ser eleito que uvento que esta a qui hoge
depois | amanhan, elle não asoutara. (SFR, 01.58-64)

...Respondeo uSenhor Prezidente que Ficava | adiado para outro Conselho deu um aparte
usocio | Caetano que nemhum Prezidente quereria ter este | Trabalho, Respondeo usocio
Severiano Senhores sóu, | encapaz de Trapasar as Ideas deVossa Senhoria naminha | O
pinião esta Actas erá para compor uRelatorio. (SFR, 01.75-80)

Mas se assinalam grafias continuadas que incluem, como define Abaurre (1991, p.
214), duas palavras mais autônomas do ponto de vista prosódico. Que recortes de grupos de
força – e, talvez, de grupos tonais – da linguagem oral podem ter ido além do contexto acima
referido, é isso que elas sugerem:

...o Senhor Joaõ Jozé Franco o Senhor | Pantaleao Villas-boa e mais algum Senhor dis |
sidiraõ a favor que achava bom e que se devera dar- | se andamento Contuantes, entao o
Senhor Prizidente | adiou para passar en outra Seicaõ Como marça o | o artigo 45º. (AJB,
16.81-86)
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...tanbem de tremina O mesmo Conce | lho, que Se facá empremir mo diario o | dia que
devem vim receber os novos regimen | to da Caza em tregarem Os outros e | o Senhor
Socio Thezoreiro que levasse deis | milreis para emportancia dos outros. (AJB, 15.45-50)
...da hum a prate O Socio | Brarcete portesto Contra a urgencia, e | achobom que fique
para outra Seicaõ | Ser decedido. (AJB, 31.94-97)
...em Meza Extraordinaria leu-se | o termo de que ficou aguiado e deusecomprimento
aoprepa- | ratorio do Altar da nossa Padroeira por maioria absolu- | ta de vottos...” (JMS,
10.04-07)
Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o tenho | a leval ao Conhecimento de Vossa
Senhoria para, | de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta | o Socio que foi avizado
para a Companha, us | Enterrios, bemintidido, dos Socio, Mãi, Mulher, | e filhos que
chegar, nomeiodoqaminho, e vortar, | que fique, compredido, no Artigo 10o do Reji- |
mento interno. (JTS, 01.03-10)
...naõ sedeu cumprimento ao que | ficouadiado dese estremar os Irmão que estaõ com |
preendidos nalei por aSim ordenar amaio | ria dos Irmãos, ficandoaestremaçaõ aguiada
para | a 1a. Riuniaõ empe[r]terivelmente. (MJR, 05.05-09)
...compor um forro da entrada qu | esta com os cariter de cadeira concertar uma porta | qu
entra para o amazem compor um pédireto qu | esta estragado com um guarnicimento...
(LSS, 44.11-14)
Para estar aonde existe o Coffre do Senhor dos Mar- | tirios sahio com honzepretas, e
vinte huma | branca” (LTG, 02.12-14)

Contudo, quanto ao branco a separar palavras consideradas autônomas no âmbito da
prosódia, é Júlio Capitolino da Boa Morte, mais que qualquer outro autor, a registrá-lo. Parece
que se está diante de um indivíduo cujas propostas para as hipo-segmentações estavam
bastante comprometidas com a percepção da fala como um contínuo fônico. Isso é o que
motiva a transcrição à parte de alguns exemplos saídos de suas mãos:

...de Clarou aberta A | seiçaõ i çhamou o Senhor Filipi Benisio i disi que a | chava uma
diferensia de duzentos isinquenta - | milres sendo tambem trezimilres no aluger da Caza
| O Senhor Filipi Benisio disi que o Senhor Prizidenti naõ tin- | nha na<da> com as Contas
di 30 di setembro pois si a Commiçã<o> |di Contas jatinnha dado o pariser afavor i jáis- |

249

tava aprovada o Senhor Amansio disi que aquellis lhi | livros O Senhor Benisio naõ
ti<nha>dado para Çer virifi- | cado o Senhor Felipi Benisi disi que tinha dado daí | [?] o
Senhor Felipi Benisio com insultois o Senhor Fili- | pi Benisio disi que eraimfamia o
Dereitorio procura- | Trezzimil res i continuou Com os insultos A chegou | a dizer que o
Senhor A masi éra o primeiro Ladraõ | destaSusiedade i que nunca vio tantas Contas |
Commo istou vendo neste direitorio. (JCB, 01. 22-37)
...foillida Acta di 11 di Feiveireiro di 1891 | ivirificousi uma informação favoravel | açeu
Riquirimento... (JCB, 03.33-35)
...aprezentaraõ oito Riquirimentos fourão aprovados seti | os sigintis Galdino Andre
Barboza pagou Dez milres | di joia i ummilres di Diploma | Salustianno Guilermi dos
Santos pagou Dez mil- | res di joia iummilres di Diploma | Fransisco Juaquim Lopis
pagou Dezmilres di joia | i ummilres di Diploma. (JCB, 04.16-22)
...o Direitorio agradeseu a dita Commição por | mais esti serviso prestado foinomiada
uma Commição | di Sindicanaça para os Riquirimentos dos Candidatos i | outros misterios
tendenti asusiedade. (JCB, 05.11-14)
o Prizidenti declarou aberta a çeiçaõ iprosedeusi a leitura | da Açta da seiçaõ anterior naõ
avendo quem pidisi- | apalavra foiaprovada. (JCB, 06.12-14)
O Prizidenti declarou aberta a çeição iprosedeu | si aleitura da Acta da çeiçaõ anterior não| vendo quempidisi apalavra foi aprovada. (JCB, 07.14-16)
o Visiprizidenti propoz a meza para si ilu | minar afrente da Susieda de no domingo da |
Festa di São Binidito emvista dipassar a | prosisão iter mais pessouas. (JCB, 08.34-37)
...foiaprezentado o Riquirimento do Candidato Senhor Euclidis | Fereira di o Liveira o
qual foi aprovado por ista pre- | zenti pagou asua joia i Diploma. (JCB, 11.24-26)
...i outra Commicão da susieda | de Philantropica Dos Artistas Senhor | Julio Vieira di
Bitemcurti Relator | Presianno Prachedis Lopis i Pedro Fi- | Lizberto do Espiritosanto.
(JCB, 13.27-31)
O Pizidenti Hordenou que o | Vizitador fosivizitar o Sosio João da | Cruz Brandao que si
acha doente... (JCB, 13.47-49)
...foilido o Riquirimento do Senhor Luiz | da Fransa Lopes approvado i Senhor Diunizio |
Alvis Bispo da Costa approvado i Siprianno | Migel da Silva approvado para
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cerdiscontado | da quantia di duzentos milres e zistenti em depo | sito no Banco Inglez.
(JCB, 25.15-20)
As 10½ da Noiti não tendo mais o que | trata o Prizidente suspendeuaçeçcão. (JCB,
25.26-27)

3.2.3.2 Grafias hipersegmentadas

Leia-se um texto de crianças produzido nos primeiros contatos sistemáticos com o
código escrito e procure-se hipotetizar sobre as suas propostas. É na linguagem oral,
certamente, em que podem encontrar apoio, mas a afirmação de que é apenas a fala o que se
busca representar soa, segundo Abaurre (1992, p. 136), como generalização ingênua e
equivocada, porque, desde o início, em maior ou menor grau, os aspectos convencionais da
escrita são também logo incorporados. Desse modo, é verdade sim que por trás de hipóteses
de escrita está a fala, mas estão também as marcas específicas do próprio código escrito. E
quanto a isso, Silva (1994, p. 49) e Picoli (2001, p. 108) observam, respectivamente, em textos
infantis e em textos de adultos, em fase inicial de aquisição sistemática, que propostas de
segmentação traduzem a percepção de informações adquiridas tanto da escrita ambiental,
quanto do contato que se vai efetuando com o código escrito.
Observem-se os seguintes exemplos, com o pré-requisito de pensar esses negros não
apenas como indivíduos que escrevem, mas que também são leitores:

Aprezentouse nesta Sociedade o thezo | reiro, da Irmandade de Nossa Senhora do Ru |
zario da Baxa dos Sapateiros pedin- | do que a Sociedade le desse hum a digitori<o> |
para a Cáiacaõ da Igreiga quon quanto | a Sociedade foncioneie em hum dos Cossis- |
torio dessa Igreiga toda via o Senhor Thezo- | reiro da irmandade nos fartou Com a | quella
etiqueita de vida a nossa | Ordem, Social que nada se pode, mover, | sinão, por meios de
Requerimentos, porem | naõ querendo a buzar e porcurando... (AJB, 01.02-13)
Resgatar em quanto antes Os me- | ninos filhos de fimados Socios para | recolhemos em
Algum estabelicimto | publico que como das condicaõ nos o fereca | segundo o nosso
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estado para termos | estes meninos de baxo do nosscos ponto | de vista bem entendido
os meninos que | tiverem boa Conduta. (AJB, 01.40-43)
...a prezentoume o Senhor 1º Secrtario a Lista | contendo 16 Senhor Socios que estavaõ
Cunpres | no citado artigo, levei, ao Conhecimento pa | ra desidirem e darem Sua a
provacaõ a | Respito da Suspencaõ OConselho de cedio | que a diase para a Seicaõ de
17 a ver, se | Conparecia algum destes Senhors <ficou> adiado. (AJB, 04.06-12)

Foi aprezentada um o fisio da susieda de 8 di dezembro | Communicando alista dos nomis
dos Novos fonsio | narios iacompanhado o Relatorio. (JCB, 10.25-27)
...ovisi Prizidenti | declarou a berta a seisaõ i prosedeusi a leitura da | Acta da çeiçaõ
anterior... (JCB, 02.12-14)
...e O Thizoreiro abrice o Cofré i procedeu a | Con tajem do dinhero essitente nu Cofre |
en controce a quantia de duzentos e Sigue | nta Oito mil e Secenta res. (LSS, 05.14-17)
...O Sinho | Prisidente lenvantu a Sessão deste Con celho | as 9 hora da noite Eu Segundo
Secretario | que a fiz e a cinene Luciano da Silva Serra. (LSS, 14.19-22)
...o que foi de çedida para | semandar chamar, o dito Irmão Pedro Martires pa | ra ofim
de dar maos de Irmão ao Irmão ex Provedor | Manoel da Comceiçaõ e ficarem em Pas
eboa a | mizade. (MJR, 11.05-09)
...naminha | O pinião esta Actas erá para compor uRelatorio, disse | u socio Faustino
Senhores xegando eu a qui nesta caza | Vendo eu. usegundo secretario empossado no
lugar | que Vossa Senhoria mandou que tomasse conta do lugar sem que | micomunicase u o
corrido pois eu tinha Visto o ditto | Senhor naporcisão... (SFR, 01.79-85)
Abem da Ordem para poder. Fazer o Trabalho, u Senhor | Prezidente lhe vou au
conhesimento da Semblea que tinha | em pregados meios de a diquirir algumas Loterias
a | qual não apode obiter que hindo o dispois em commissaõ | ao Excelentíssimo Senhor
Prezidente da Provincia que elle Respondeo que | por principio, ne hum nos pudia servir
avista de inuito | pedidos. (SFR, 01.37-43)
E de pois de A purados Deos Seguintes | Rezutados para Prisidente Manuel Francisco |
do Santos para 1º. Secretaro Manoel... (SRS, 02.41-43)

Foi Desidido | pela maioria que o Sosio Tiria Dereito | Pagando Todo Seu de vos é neste
Sent | ido hordenou o Senhor prisidente que | Se Escrevece a ho Ditos Senhos. (SRS,
04.25-29)
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...Foi | Lido um a nunçio Feito no Jonal | que Comvidava Todos o Sosios para a misa.
(SRS, 02.16-18)
Reunio á Seção ha o meio dia esta | prezente 12 Senhor Sosios. (SRS, 04.03-04)
...tomamos u acordo | di ser Conservado nanossa de voçaõ o nosso Irmaõ Luiz |
Thexeira Gomes a the que seja solto he livre da prizaõ | em que se hacha hi eu Thomé
Manoel de JESUS | o fiz hi a sinei. (TMJ, 01.18-17)

A amostra poderia ser muito mais copiosa, porque foram numerosíssimas as
segmentações em que a semelhança entre partes do vocábulo e palavras autônomas na escrita
– os artigos, as preposições, as conjunções, os pronomes – pode ter conduzido à inserção do
branco10. É na interação com o objeto escrito e, conseqüentemente, na representação de
palavra que se constrói a partir dele que parecem estar alicerçadas essas grafias. O branco,
então, quer cumprir a função de dar a uma das porções isoladas aquilo que lhe é de direito em
outros contextos, ‘vida própria’.
Para algumas mãos, há outro aspecto próprio à escrita a testemunhar que, motivando
grafias hipersegmentadas, está a identificação de vocábulos autônomos em parte da palavra. É
ao uso de letras maiúsculas a que se refere. A detecção de maiúsculas em interior de palavras
envolve, aqui e ali, hesitações, porque, com freqüência, se reporta ao ‘cê’; é à estatura da letra,
nesses casos, a que se recorre para deliberar sobre o feitio capital do grafema e os filólogos
sabem com o quanto de ambigüidade terão de lidar. Mas, nos exemplos que se seguem, a
natureza maiúscula das letras, ortografadas depois do branco, se demarca pelo tamanho e pela
morfologia, elementos claramente voluntários, marcados pelas mãos de que saíram para
distingui-las das suas correspondentes minúsculas:

...estando oProuedor emais meza- |rios danossa de Vocaõ leu-se otermo doque ficou ag- |
uiado esiguise aizecuçaõ della. (AAC, 01.03-05)
10

Entenda-se que não se quer dizer que as mãos reconhecem o artigo, o pronome, a conjunção, a preposição...
enquanto classes gramaticais, mas que os identificam como formas autônomas na escrita. O comentário se
estende a outros termos que se utilizarão: palavras gramaticais, palavras lexicais, clíticos etc.
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...Viva a Sociedade | Protetoura dos Desvalidos, Esta a Berta | a Ceicao. (AJB, 12.18-20)
...isto naõ esta bom e presizo Se concurta | r Com hum a Devogado porque desta | forma
e mau e presizo Sabesse a form- | alidade... (AJB, 16.61-64)
...emvista di acha os orcamentos alterado | ficando othizoureiro diver outro o Perario para
tira outro | orcamento para ser joulgados. (JCB, 04.55-57)
...foi aprezentado um | o Fisio do Instituto Jiographico Bahianno i alis- | ta dos Novos
Fonsionario i foi a prezentado | o Nos a Baicho acinado do Senhor Raimundo Erico di |
Miranda pidindo Ritirada dos 5 Riquirimentos. (JCB, 16.17-21)
o Senhor Idalino Jose Dias pagou a entrada di Dez mil | res i ummilres di di Ploma i
depois visi Prizidenti man | doulei os dois o fisi que si achavasi na meza. (JCB, 02.17-20)
De Vossa Senhoria | Socio. a Tençiozo. (JTS, 01.13-14)
Aos dous dias do Mes de Maio demil | e oito sentos e quarenta e hum, Contra | protesta o
Irmão Provedor emais Mezarios | em que o Secretário daComisaõ a Prezentou | a Meza
atual contra a lei do Estatuto hua | Reprezentaçaõ. (MJR, 07.03-08)
Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 | Estando Juis e o Mais Mezario
Dreminitador | de Roguemos o proteto... (MVS, 01.01-03)
...Faltando, e 2º. Secretario com cauza, e prezente | os Socios Manuel Francisco do Santo e
Leonardo, e Rodrigues chanxes | Manuel Tobias, o Senhor Prezidente a Brio a seisaõ. (SFR,
02.06-08)
a Prezentou mais que Tinha a Lumiado uma Comiçaõ | Conpreta de 5 menbros para
Trata da Luminação | que Tem de Proçede Quando Urtima a Guera. (SRS, 01.16-18)
...de Pois Sosio Prizidente man | dou Ler ó Sengulha que a Vizava ho | Socio para hodia
14 do Seguinte | Fez a Votação Foi a Provado. (SRS, 04.10-13)
...neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro | Joaõ Theodorio da Sulidade:
que hindo na caxa Seguinte | Puthecaras... (SRS, 01.29-31)

Foi Lido o Artig 9 do Estatutos da o Brigação | do Sosios Pedi a Palavra o Sosio Tizorero
| a que o Sosio es tando a Trazado naõ Esta no g- | ozo de Votal. (SRS, 02.20-24)
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Senho Sosio Prisidente man dou que Tirase a Conta de | Jozé Faustinlo mais a do Sosio
José a Tanaso que | que pedio em Seçaõ mais o Sosio Jerado e mais | a do Sosio Francis
co da Sagas e a Xis. (SRS, 03.28-31)

Parece claro que a inscrição da letra capital no início da segunda porção isolada pelo
branco, que deixou para trás um vocábulo reconhecido como tal, quer marcar o começo de
uma nova palavra, uma vez que o uso de maiúsculas nesse lugar, esse sim é geral nos textos.
Há que se comentar sobre algumas hipersegmentações, porque o seu entendimento
mora na observação localizada dos textos de seus autores. Repare-se nos trechos abaixo,
escritos por Manuel Leonardo Fernandes, e atente-se às palavras em negrito:

...Vem da huma Sinceria prova di | agradicimento a todos aqueles que sa | bem Suntentar
useo direto. (MLF, 11.08-10)
...i bradai por tas Vo | zes por todos ulugares da nosca | pruvincia Viva a uniaõ i a pa | is
para que pocamos concigui uprog<re> | co da nosca Suciesaõ. (MLF, 11.23-27)

A transcrição fonética de monossílabos átonos é extremamente comum nos
documentos de Manuel Leonardo11. Sem essa constatação, a separação gráfica de algumas
palavras poderiam até ser anotadas, mas o motivo ficaria às ocultas:

...u Senhor Socio | Prizidente di liberou a 1º Secretario que ofi | sihase ao Illustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Prezidente da pru | vincia u rizurtado da i leisaõ. (MLF, 05.41-44)
...a vita deste pari | ser di sero todos Senhores Socio que asim sidevera | praticar. (MLF,
07.17-19)

Desse mesmo autor, assiste-se às seguintes grafias:

...que levase u contrato para he le ver avita | desta reprezentasaõ foi apohado pelos |
socios que si dese us papeis. u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor

11

A prática referida se estende também a outros autores.
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Socio | Bento [Ig]nacio por tambem ga ter pi | dido tambem us papeis para tratar dis | to
que he les dois tratasem do andamento | para respondese a sucihedade. (MLF, 07.51-58)

O argumento de que estaria o branco a isolar palavras identificadas como
independentes na escrita pode causar estranheza; mas só à primeira vista, porque a leitura dos
trechos seguintes faz com que a interpretação proposta seja bem acolhida:

...pois hesta he di qem comrespeito he | sudito de Vossa Senhorias. (MLF, 10.11-12)
...brilha que hoge he u dia du oni | vercario da nosca gloria. (MLF, 11.20-21)
u Senhor Preziden | te guiho le que fose tratar com u Senhor Socio | Bento [Ig]nacio. (MLF,
07.53-55)

Aliás, a ortografia de <lhe> como <le> e o branco a sinalizar a sua descontinuidade
dentro de uma palavra não é característica exclusiva de Manuel Leonardo, porque outra mão, a
de Antônio José Bracete, também a registrou:

...por hi Senhores | podereiis notar o que he a vida de 1 hoperario | que todo tempo le hé
poco para ganha o pão pa | ra Sua pobre... (AJB, 02.12-15)
...a gradicen | do a acaõ meritoria que a | Sociedade le dezejava pr | estar acão que guljo
sera | praticada por muntos dos | nosso Consorsios. (AJB, 03.49-54)
O Senhor Presidente a vista desta resposta ao Senhor | Thezoreiro que fizesse as dispezas na
forma | do Costume le vando a quantia mandou | i a bonando mais O Cofre 20$000.
(AJB, 32.35-38)

A coerência de Antônio José Bracete e Saturnino Rodrigues da Silveira em algumas de
suas propostas de hiper-segmentação merece uma nota a mais. Embora não se conheça com
clareza a intenção de todos os seus empregos, é raro um documento que não estampe sinais
diacríticos. Guardem-se, quanto a isso, as seguintes grafias apanhadas de textos dos autores
nomeados e postas em destaque:
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...fillismente a comicão Só pode | o biter de 1 Senhor que estava a 4 annos Com Seus |
pinhores... (AJB, 13.48-50)
...Sem que naõ tenha hum escriturario este | vem fazer todos os papeis da Sociedade O- |
Oficios contas e tudo quanto dis respei | to a escrituracão O Senhor Secretario e Só pa | ra
fazer Os apanhamentos para elle es- | crever, por que naõ temos quen escreva. (AJB,
18.34-39)
...Tomou Posia Senhor Prisidente Manoel | Francisco dos Santos: Resebeio hotençilho
Seguintes | Huma horas Marianas huma fotinha do anno segunte | huma Capa duas xave
uma do Cofre é outra da | Gaveita é mais Papeis pertencente a mesma | Sosiedade. (SRS,
01.40-45)
Reuniso o Soçio Prisidente é mais José Pedro do Sacramento | é mais membro que
Parençeio o Concelho. (SRS, 01.03-04)

Ambos os autores são inconstantes na ortografia dos vocábulos e apresentam
variantes sem o diacrítico inclusive, mas que a inscrição do sinal quer fixar de forma mais
terminante a autonomia de palavras específicas, como as destacadas acima, é inferência
consentida por algumas de suas grafias descontínuas, colocadas a seguir. Está aqui a coerência
a que se fez menção:

...Ordem para Ser vendido e Cobar | Só mentes o principal que hera 200$000. (AJB, 13.5051)
...que naõ hera o midiato em voto. que a Vis- | ta do Despacho Chamase ó midiato em
Voto o qual | Prosedeo a é leicão de 27 de outubro de 1867. (SRS, 01.12-14)
Lomiou uma Comiçaõ Senhor Prisidente | para é zaminal as Contas do anno de 1867.
(SRS, 01.51-52)

Ainda quanto a palavras mais localizadas, quanto à sua apropriação como autônomas,
quanto ao <se> afinal, as hiper-segmentações curiosas a que deu margem é particularidade a
ser registrada.
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Há a inscrição do branco em um vocábulo a produzir familiariade entre parcelas finais
distanciadas e palavras independentes na escrita, mas isso é coisa rara, pelo que pode ser
lucrativo, por consentir a ilação de que há contextos favorecedores a hipersegmentações, um
palpite: o de que a percepção da semelhança de uma palavra autônoma em parte de outra seja
mais transparente no início dos vocábulos. A coleção das ocorrências com <se ~ ce ~ çe>,
contudo, desprivilegia esse lugar, porque mãos diferentes colocam <se ~ ce ~ çe> à parte,
principalmente, quando ultima uma palavra. É possível que esteja aí a causa de o branco ter
dado, para muitos dos casos, passagem ao hífen12.

O mesmo Socio sendo o Artista que feis nada | quis pella mão de obra só pedio a Socie |
dade que paga se as madeiras e o vidro. (AJB, 08.07-09)
Ordeno a o Senhor 1º Secretario que tome os | nomes destes Senhores todos quantos Se
acha | Cumpris-se para Suspender<se>, hums e motar | outros que estivessem no Cazo.
(AJB, 19.21-24)
...o Senhor Vizitador pediu | que si enseris-ce na acta um voto de louvor | ao secretario
pela a offerta posto a votos foi | unanimente approvado. (FB, 06.23-26)
...de mais Leu çe o requerimento do Nosso | Irmão Henriques Cardozo da Costa que pedia
| ao Provedor manda çe ou demorase a ceçaõ | pois tinha de aprezentar sobre o
Proçedim- | mento do nosso Irmão Carlos Manoel Rozena. (FPF, 05.07-11)
O çoçio Narçizo pedio que se oberseva-se o Artigo | 37/ dos nosso Estatutos a o Socio
Joaõ Manuel. (FJS, 01.48-49)
...e se elle | entendia que havia qualquer pexa que chega-se ao Prezidente | ou ao Socios e
espozesse para se ezamimar. (FJS, 03.209-211)
...e para constar mandou o Prezidente | que selança-çe es te termo em que nos | a
signamos. (GMB, 02.06-08)
12

Atenta-se a que, nos exemplos, não é o pronome clítico que está em causa. Talvez se justifiquem as grafias com
o hífen e com o branco por via complementar: quando enclítico o pronome, grafam-no ou continuado ao verbo
ou o separam com a inscrição do sinal ou o avizinham com o espaço em branco; identificada a parecença entre a
parte final da palavra e o pronome - que, nos textos de onde saem as grafias, se ortografa como <se>, <ce> e
<çe> e tem estatuto autônomo em outros lugares -, reproduziram-se duas possibilidades, exatamente as duas que
se quer explicar.
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... foi enviado ao mesmo Thesoureiro perguntando | -se quaes eraõ os fundos pertensente
a casa que perten | seo a referida Irmandade e que hoje perten-se a Sociedade | Protectora
dos Desvalidos. (JTS, 02.21-24)
...deLiberou-se | que quanto antez se chama-se huma Junta | para Vinte seis do Corrente as
oito oras da manhã. (MSC, 06.07-09)
...uSenhor Prezidente tinha Lumiado uma commissão | para Fazer este Trabalho que ella
ahinda não tinha | concluido este Trabalho que deixa-se para u outro conselho |
Finallizar. (SFR, 01.53-56)
Deos dis-se que aquelle que Foise Izattado na terra siria | abatido no Ceo I a quelle que
abatido seria Izattado. (SFR, 02.48-49)
Findo dis-se que Fazia Deide já, uma obcrevação | sobre o Livro de mensalidade que
seacha aRuinado. (SFR, 02.59-60)

Os exemplários até aqui apresentados licenciam a constatação da precedência de
palavras gramaticais sobre as lexicais no fracionamento dos vocábulos, porque é notória a
parecença de uma das parcelas isoladas com artigos, conjunções, preposições e pronomes.
Contudo, é bastante mais volumosa a presença de ocorrências que distanciam uma porção
equivalente ao artigo definido, pelo que parece ser a sua percepção enquanto palavra
autônoma bastante forte. A antologia seguinte nada tem a ver com segmentação irregular, mas
manifesta um expediente encontrado por alguns autores que, talvez, deponha a favor do que
se diz, já que a repetição do artigo pode estar apontando para a sua assimilação mais imediata,
enquanto forma autônoma, entre as palavras gramaticais:

Aos osdizoito dimas domes de Junho demil eoito sen- | tos etrinta e seto estando
oProuedor emais meza- | rios danossa de Vocaõ leu-se otermo ... (AAC, 01.02-04)
Vossa Senhoria mande ler mandou o Senhor Prizidente | ler pello O Senhor 2º Secretario a
the Serta | altura. (AJB, 15.119-121)
... mandou o Senhor Pri- | zidente pello o 1º Secretario que lece a quellas pa- | rtes dos
Socios. (AJB, 16.16-18)
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Foi appresentado pelo o 1º. Secretario | um requerimento do Senhor Manuel Ferreira dos
Santos | pedindo para ser admittido socio effectivo. (FB, 02.13-15)
O Conselho deliberou que se fizesse | o encannamento a gaz na caza da sessaõ | e que si
faça o anniversario no dia deter- | minado pelo os nossos estatutos. (FB, 04.18-21)
...o Senhor Vizitador pediu | que si enseris-ce na acta um voto de louvor | ao secretario
pela a offerta posto a votos foi | unanimente approvado. (FB, 06.23-26)
Foi Proposto pello o nosso Provedor | que Em vertude do Artigo 10 Paragar | fo 1o. da
Lei da nossa Devoçaõ que os Irmãos... (FPF, 03.06-08)
...epara contar | digo e foraõ murtado pela a falta de - | deverem os Irmaes seguinte,
Militaõ | Alberto Pituba Joaquim de Santa Anna | Martiniano da Crus aSiprestes Manoel |
da Paixaõ e Silva Thomas Luis Teixeira. (MES, 02.16-21)
Aos o cinco dias do mes de Março de hum mil e | outo cento e quarenta e tres, estando o
Provedor | emais mesario preenxeu-se os deveres... (MES, 05.01-03)
...estando ovice Provedor emais | Irmaens em acto de mesa, acentoçe em maori- | a de
votos asegurançia do nosso cofre pela a | representaçaõ feita pelo o nosso Irmão Carlos |
Manuel Rosena. (MES, 08.02-06)
...sendo Dada A esplicação, Ficou | aprovada ser pello o Senhor Manuel Francisco e Leu-se
o De- | creto da provação da Elleição em que não Ademite | mas aprovação pello o
Prezidente da Provincia. (SFR, 02-27-30)

Fez-se já uma referência ligeira a que a fala contribui na condução de grafias
hipersegmentadas, quando se aludiu a Manuel Leonardo Fernandes e à sua transcrição
fonética dos monossílabos. Adicionam-se ao tópico quatro ocorrências, assentadas por três
diferentes autores, em que a representação gráfica de uma monotongação levou à sua
semelhança com o artigo, por isso o branco o situou à parte:

...Munto ignoro o procidi- | mento desta Caza quando se aprezenta hum | progeto para o
bem esta e o mento della hé | logo levado de encontro... (AJB, 18.24-27)
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...despois de lido pidio | apalavra o Socio Manuel Cajuero dizendo qu Senhor | Vesce
Presidente naõ teve o menos a dilicadeza de | declara a esta Senbrea qual o motivo de
Visce Prisidente | achace Sentado na cadera da Presidencia. (LSS, 37.38-42)
Freio uma em menda e assim, Foi | Aprovada, pedindo uma Esplicação o Socio Manuel
Francisco | e disse que tendo o Vido Ler-se deigeijava saber por quem | Foi. (SFR, 02.2326)
Foi Lido | hum Reguirimento do Escrituraro Pedindo | ho mento de Sua mensalidade: ho
| Senhor prisidente Poz em Secuçaõ. (SRS, 04.29-32)

Para o último exemplo, observe-se uma das variantes gráficas proposta pelo autor para
o artigo:

Continuou ó Senhor Presidente ho Trabalho da Eleiçaõ | Chamou para Luga de Prisidente
ó Senhor Soscio | Manoel Francisco do Santos Por Sei ho midiato em | Voto. (SRS, 01.2225)
Foi pago ho Escretuaro da Mesma | Senhores Conçosios Foi Prosedido Este Trabalho |
Tançomente com ho Conselho é por orgençia da | do Prisidente Ficando para Leva ao
Consimento | da Sembelha. (SRS, 01.46-50)

Deslocar o <r> na escrita de sílabas complexas, também isso agenciou um lugar
imerecido para o espaço em branco, porque deu margem à semelhança entre uma parcela da
palavra e formas autônomas na escrita:

...foi a prezentado por entre medio do Senhor | 1º Secretario hum requerimento do Senhor
Andre | Fernandez Galiza porpondo Suas Condicoens... (AJB, 06.02-04)
...e Comparecendo o dicto Senhor no mencio- | nado dia 22 a meza da Santa Caza lefizerão
en- | terga de huma relacaõ Conistando fartas de | Orfom da quelle Pio estabelimento para
Ser | por curado en, divercos logares, por esta Socie | dade. (AJB, 21.16-20)
...neste Entre Vale a Presentou Senhor Sosio Thezoreiro | Joaõ Theodorio da Sulidade:
que hindo na caxa Seguinte | Puthecaras... (SFR, 01.29-31)
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A recorrência aos dados da escrita infantil pode ser, mais uma vez, proveitosa para o
entendimento de uma série de grafias hipersegmentadas. Transcrevem-se quatro textos de
crianças, apresentados por Silva (1994, p. 50-51), para aclarar o porquê:

O Natal tras muita feliz sidade.
O gato ci de brha. | O rato re bola po gato. | O gato ba ma cbasa.
Era uma veis uma gato e uma rato | o gato queria pegar o rato em tão o gato coria | muito
na casa o rato subio no tiliado | e o gato sigio a teo o tiliado e o rato caio do teiliado | e o
gato caiu tem bem o rato caio im um | par de meia e o gato im um baude | de gáua.
Era uma vez uma roza ela éra | muto tite ai naseu uma roza | vermelha ai a roza ficoo com
tente | ai naseu tar roza a roza não queria | sai de lá mais vei um homem | e rão cou ela.13

Segundo o autor, a familiaridade com uma das partes do vocábulo ou com ambas
contribuiu na fragmentação, de modo que, como põem à vista os dois primeiros exemplos, o
branco assinala a percepção da semelhança entre parcelas da palavra e vocábulos lexicais. Para
cá, há grafias que acolhem essa como a sua explicação, uma vez que pontos de corte podem
ter sido introduzidos na medida em que as sub-partes, uma ou todas elas, eram já conhecidas e
reconhecidas como vocábulos independentes na escrita.

Hé de Urgente necicidade e naõ podemos deixar | pasar deza persebido de mostramos do
publico | sensato Os nosso Socios Protetoures, por amor ao | nosso progeto Caza de
Azilo. (AJB, 14.01-04)
Panta leão Lopes Villas Boas. (AJB, 15.141)
...sem que apareçe ja mas apareça nesta Devo | çaõ Cartas deigual natureza. (MJR, 11.1011)
...insto ficando adiada | para aprimeira reuniaõ outro sim ficando | asistremacons
dedodos Irmaõ eIrmã que tiuerem | emcurido no Artigo 49. (AAC, 01.06-09)

13

Grifos nossos.
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Outro sim que por apareçer hum oficio da prezente Com- | missaõ que na Subre escrita
pedia hum estraordinaria. (JMS, 07. 12-13)
23 Matheus Paulino Castro | 24 Francisco Ro Maõ di Jezuz | 25 Manoel Alfonso
Tavaris... (JCB, 12.41-45)
foi apresentada pelo 1º Secretario uma | létra do Sinhor Marciano. da Boa Morte | a esti
Concélho, nu Valor de Centro e Onze mil | e duzento jmportancia dus alugueis. de Nove |
mez e Vinte <Ouito> dias da Sobre loja qu oCupava. (LSS, 15.14-18)
O Senhor Thizoreiro João thodorio aprezentu <a cardeneta> provan | do ter recolhido a
quantia de Siqunta mil res | em dez e novi do Corrente. (LSS, 03.12-14)

Para o terceiro e quarto exemplos apresentados por Silva (1994), aqueles em que
também foi grafado como tem bem e arrancou como rão cou, respectivamente, a decisão sobre a
forma adequada de um determinado símbolo ou a forma gráfica de uma dada palavra pôde,
segundo o autor, ter levado a uma interrupção do gesto de escrever, que, desse modo, definiria
posições de corte para a criança. É particularmente a segunda hipótese que interessa aqui,
porque o verbo subscrever fez com que diversos autores variassem na sua ortografia. Sobcrevi
(FZC, 05.11), Sorberçerver (MVS, 03.13-14), Subcrevi (MJR, 08.13), subicrevir (MES, 08.17),
subriquivi (TMJ, 02.20)... A lista poderia ser mais demorada, mas já é suficiente para mostrar as
alternativas encontradas por algumas mãos. E há um vestígio a mais a atestar a incerteza na
grafia da palavra: o branco, favorecido, talvez, por uma suspensão momentânea do ato de
escrever, em que estaria em causa a procura pela forma apropriada:

...epor estar Comfo | rme mandou o nosso Irmão Prouedor laura este | termo emque eu
Como Secretario Sobre escriuo | eaSignei. (AAC, 02.11-14)
...epor está Comforme man | dou o Provedor lavra este termo, para atodo tempo Cons |
tar e eu Escrivam ofes é Sobre escrevi hera Supra. (JFO, 09.07-09)
...e por estar conforme mandor | o Irmaõ Vis Provedor e eu que sube escrivir. (MES,
01.13-14)
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é por estar conformé mandou | o Provedor Lavra este termo e eu que o fei | o subre
escrevir em empedimento do secretario. (MES, 07.10-12)
...E por Estar Comforme mandou | o nosso Provedor passaçe Termo disso em | que
todos Asinamos e eu que Este fiz | Esube escrivi. (FPF, 03.33-36)
Eu que este Fez e Sube escrevi e Assinei. (FPF, 04.08)
...epor estar Conforme mando o nosso | Irmão Provedor fizesse tremo e eu que este fiz e |
Sube es crevi e assinei. (FPF, 05. 17-19)
...epor estar Com- | frome mandou o dito Provedor que fizesse | termo disso em que todos
nos nos assinanos | e eu que este fiz esube escrivi assimei. (FPF, 10.19-22)
...istando Concluido os nos- | ços trabalhos mandou o Provedor passar este termo | emque
todos assignamos e Eu que Sobre Escrevy. (FFS, 01.07-08)

É bom que se afaste uma impressão que a abordagem do tópico, talvez, tenha causado,
a de que é acessível e segura a interpretação para todas as grafias indevidamente segmentadas.
Decisão sobre a forma gráfica de uma palavra, deliberação sobre a adequação de um símbolo
gráfico, parecença com vocábulos gramaticais, semelhança com formas lexicais, “focalização
excessiva desta unidade [sílabas complexas] em detrimento da atenção à palavra como um
todo” (Kato, Moreira e Tarallo, 1998, p. 85)... O elenco abaixo pode ter encontrado em
alguma dessas sugestões o seu ponto de apoio, mas os dados ali inclusos não se deixam
explicar com prontidão:

foi Reprovado acta de 21 de 1860 | por toda a Senblea gelra fi cando | Semilente a buzo
de menhun e | fito o que mandei por no anun cio do | Diario da Bahia. (AAJ, 10.03-07)
...em seguida um requirimento do Soçio Ma | noel Cladio, que compariçeo doente sendo
Socio | despen çado di compariçer as seiçaõ. (FJS, 02.20-22)
No dia 30 di Março | aprezentousi um o fisio da Susiedade Monti | Pio dos Artistas
Convidando o Direitorio desta Su | Su Siedade a fim di asistir o seu aniversario | no
domingo prochimo o Prizidenti nomiou | uma Comicão de menbros para sastis fazer a |
o ofisio damesma. (JCB, 08.25-31)
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A meza eos Irmãos em maioria absoluta devotos deter- | minaraõ que ficava de nenhum
efei to os votos fei tos | no dia dezasete de Setembro do mesmo anno; mais sim fazen |
do-se novos com vi tes por cartas a todos os Irmãos para nodia | vinte nove de outubro
deste prezente anno fazer-se nova Meza. (JMS, 10.38-42)
...estando | oSenhor Irmãm Ex Provedor eMais Men- | zarios da Devoçaõ de Nossa
Senhora da So- | lidade dos Desvali do foi proposto em Me- | za que por, falta de naõ
sepo der dar anda- | mento aostrabalhos da mesma Devoçaõ- | foi pro pos to pello o
mesmo Ex Povedor... (JNJ, 02.01-08)
Disse Senhor Prizidente | naõ tem mas Senhor que diga mas- | nada Disse Senhor Prizidente
vou | mandar por ivo tacaõ. (MAC, 01.57-60)
...Estando o Irmaõ Vis Provedor | e mais Irmaes se fei a Meza na orde do Custume | para
an damento da mesma Devoçaõ a fim de se | arece ber os mençais. (MES, 01.02-05)
...abrio a sesao | u dito Senhor aomeio dia feita axamada axava | se prezente [18] senhores
Socios lida acta antrior | foi aprova da mandou u Senhor prizidente | ler pe lo 1º
Secretario u artigo 27 = i 28 da di | puzisaõ gera do istatu to foi lido hum ho | ficio da
irmandade de Nossa Senhora do Ruzario | onde is tamo riunido no qual pidia u salaõ | on
de fucihonemos. (MLF, 07.03-11)
...he como nada Disero o Sosio Prizidente | Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata
do | ne gosio de Horgenca naõ des pasça na premeira | Seçaõ Ficara para a Seguinte.
(SRS, 04.33-36)

A recolha dos exemplos nos textos dos autores acima eleitos foi proposital e, ao lado
desses, mais alguns podem prover dados à listagem, que se alinhavaria por outro aspecto que,
talvez, abrace aquelas grafias que escapam a uma explicação imediata. Fala-se do excesso de
hipersegmentação que unem essas mãos e, conseqüentemente, as distancia de outras. E quanto
a isso, a esse acúmulo de grafias hipersegmentadas, é Marquilhas (2000, p. 243-245) quem
consente a hipótese de que se deva ao ritmo de uma escrita lenta, difícil e penosa. É notório
nesses autores o fracionamento, por vezes, incidindo em todas as sílabas do vocábulo, sinal
possível de uma escrita que, em momentos vários, teve de recorrer à soletração. Tenham-se
mais exemplos provenientes dessas mãos:
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Ao tres dia do mes de Março de 1844 com paricer | o Irmão Provedor e mas Mezario fes
çe o tra balho | da de vo çaõ na forma do cus tume e fim | do o thra ba lho tra toçe de
se fazer a comic | çaõ para que ficou a thorizado o noço Irmão Pro | ve dor para a pren
sen tar a lu mia çaõ dos Irmão | que esteja no ceu a can çe en virtude do Capítulo | tres
Artigo 11 parago 5 que o a thoriza ha de | a prenzen tar na 1o. do Dominga de Abril | e
por esta con for me mandou o Irmão Prove | dor <fazer> es te que todo a si ma mo e Eu
que este fis | e a çi nei Bahia era e supra. (JPS, 01.01-12)
Ao qua tro dias do mes de Agosto de mi | l e outo, sentos, e quaren ta e qua | tro es
tando o veçe Pro ve dor e mas | mezario fes çe o thra balho na ordem | do Co tume
ficou odiado para se tratar | dos trabalho e treceira Dominga d[a] | dita e por esta
conforme pasei es te co | mo se Cre tário que fis e acinei. (JPS, 02.01-08)
A Comicaõ Premanente Pros testa des | o dia da Reuniaõ 2 de Majo de 1841 | Sobre o
Altigo 38 e 39 que Aparicendo deste | dia por diente areprezentacaõ daComm- | icaõ a
Ilustre Meza para Despacha | o Requirimento da Deuocaõ Comadata | do dia 20 de Abril
do Corente an no | Protes tou que todá qual quer falta doIrmão | que deze zaõ entar e
dos Irmão que pederem | asua dimisaõ por Cauza do Compemen- | to do Artigo aSima de
Clarado naõ | aparicendo apena neste Artrigo que | aILustre Miza athe areforma do- |
nosso Compremisio Igiga do Mencaes | da Deuocaõ as murta que os Irmão tiuerem | de
Comprir pagar elle ficara res- | ponca vel pella as fatas do andamento | des ta de uo caõ
Visto negar o despaxo | que a Commicaõ emViov emNome da De- | uocaõ ev que fis
easiner. (MC, 02.01-20)
Invirtude do artigo 15 do rigimento di | libero u u Senhor socio prizidente que fize | se
avizar a Vossa Senhorias para nurihunirmos | insesaõ para si tra tar dos dinheros ri |
culhidos nozi tabalicimento i ho | tros tra ba lhos di orgencia para oseo bom | an
damento bem como entrarem | com u dinhero de sua mensa lidade | ho tro sim o
biservando uar tigo 34 do | ista tu to; Bahia 6 de Janeiro de 1867. (MLF, 03.02-11)
Sesaõ do dia 2 de Maio de 1869 Foraõ suspensos u Senhores | socios siguinte por si
haxarem conpriendidos no | artigo 37 do istatuto i gun tamente por terem | sidos car
tihados para pagarem seos de bi tos ou si | contra tarem para seos pagamento o que
dexaro di | conpri ficando todos senhores notados como | manda o ar tigo 7 da dipuzisaõ
gera do rigimen | to por is ta conforme mandou u Senhor Prizi | dente lavra heste termo
com unomes do ditos | Senhores eu que fis i a sinei como 1º Secretario Manoel | Leonardo
Fernandes notados Gerado Joze da Conse<cao> | Joaõ Joze Franco; Manoel Joze do
Nacimento | Honorato Fi lipe Manga beira continua. (MLF, 09.01-13)
Os quar toze dias do Meis de Nouenbro | do anno de mil outo sen tro e trinta e qu- |
artro haxando-çe Reonido na Caza da- | Meza de Nossa Senhora do Rozario dos quinze |
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Misterio, em ver tude do Tremo da data | do 1o. de Nouenbro des te mesmo anno, os- |
nomiado para a dita e tirando-çe sorte para | se çaber quem Prezidente e Saçretario, sahirão.
| Prezidente | Joze Fernandez do Ó | Sacretario | Gregorio Manuel Bahia | E para Cons tar
o prençipio des te trabalho, | mandou o Prizidente lançar es te termo | em que nos
Assignamos. (GMB, 01.01-16)

É essa, mutatis mutandis, a explicação de Silva (1994) também, nos dados da escrita
infantil, para a segmentação em todas as sílabas de uma palavra:

Observamos também que, em alguns momentos, a criança segmenta em cada sílaba de um
vocábulo. Isso pode ter a ver com a silabificação enfática da linguagem oral, como também
com a percepção de como a escrita é abordada na escola, isto é, com as técnicas de ditado a
que ela é exposta. (p. 54)
Acreditamos que a ca bou foi representado silabicamente por razões puramente enfáticas e
expressivas. O fato de a criança, talvez, repetir para si o enunciado à medida que escreve
faz com que represente por meio de cortes as pausas e alongamentos das sílabas, presentes
na linguagem oral. (p. 55)
Como outra hipótese, supomos que essa criança [a que produziu a ca bou] já deve ter
inferido, através das silabificações feitas pela professora ao ditar, que também é possível
representar a escrita silabicamente. (p. 55)

Abaixo, repetições de sílabas, descontinuadas pelo branco e anotadas por Antônio José
Bracete e Manoel Leonardo Fernandes, como indícios mais evidentes de uma escrita que se
apoiou na soletração:

...mais visto o estado da Caza não | Con qor co do do por que fartaõ as principas |
Couzas, o que mostraremos mos ao Go- | vreno logo que a qui se aprezente. (AJB, 31.6669)
O Quartoze do Dia do Mez de Junho de1835 | estando Comjunto fes a chamada foi de de
Costido | para quanto ante farzer hum Coffre para nosso | trabalho Nossa Sugarança e
ser lança dano Livlbe | o trabalho que a Comimçaõ em vear epra estar Com | forme asinei
Manoel Victo Serra. (MVS, 07.01-06)
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3.2.4 Enfim, o ponto final

Os estudos sincrônicos já revelaram, para os dados da aquisição de escrita, que
propostas de segmentação afastadas do canône não são conduzidas aleatoriamente. Os dados
provenientes dos textos de africanos e afro-descendentes do Brasil oitocentista parecem
demonstrar que também é assim: espelharam recortes efetuados sobre a linguagem oral,
apoiaram-se em uma escrita soletrada, valeram-se do que já tinham apropriado do código
escrito... Parece certo que esses negros tiveram as suas razões para dar ao branco o seu lugar.
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3.3 ASPECTO DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS
COMPLEXAS

3.3.1 Introdução

Para indivíduos em fase de aquisição da escrita ou para aqueles que não a dominam
com destreza, a representação gráfica de sílabas que se afastem da estrutura canônica CV, não
marcada, não é etapa por que se passe com ligeireza14. Se o afastamento da canonicidade
silábica encontra razão de ser por incluir um segmento líquido, aumentam-se as chances de
transcrições desviantes. É isso, então, que vêm mostrando alguns dados, tanto do passado
como do presente: grafias irregulares para seqüências silábicas complexas com segmentos
líquidos, principalmente o /r/15, parecem ser traço atemporal e a-histórico, pelo menos em
algumas línguas. Foi essa a característica mais marcante das mãos inábeis portuguesas do
século XVII estudadas por Marquilhas (2000, p. 246) (afrimar por afirmar, fazre por fazer, cabars
por cabras, cirstão por cristão); Blanche-Benveniste (1998, p. 138) pontua o fenômeno em mãos
de crianças francesas dos séculos XIX e XX (devert por devret = devraient); Abaurre (2001, p. 6385) e Zorzi (1998, p. 80-82) documentam-no sobejamente na escrita de crianças brasileiras da
atualidade (magar por magra, pober por pobre, quato por quarto, entoru por entrou) e, em textos de
adultos brasileiros em fase inicial de aquisição do código escrito, Kleiman (2001, p. 232)
(aleguer por alegre) e Picoli (2001, p.115) (pobemas por problemas) indicam que também esses
teriam pela frente esse aspecto a ser devidamente apropriado. Mas ver, para o passado,
produtos gráficos inesperados para sílabas complexas que incluem líquidas como resultantes
apenas de dificuldades e inseguranças na sua representação é certeza que não se pode ter por
14

Segundo Abaurre (2001, p. 63), estruturas silábicas do tipo V também são potencialmente não marcadas,
porque são produzidas sem dificuldade alguma por crianças falantes do português em estágios iniciais de
aquisição da linguagem oral.
15 Por questões de economia na descrição, utilizar-se-á, assim como fizeram Marquilhas (2000, p. 245-257) e
Barbosa (1999, p. 159-163), /r/ para se referir à vibrante em todas as posições silábicas em que pode ocorrer. Do
mesmo modo, empregar-se-ão o /l/ para a lateral e o /s/ para a sibilante. Quando se mencionar a transcrição
gráfica dos segmentos, valer-se-á de <r>, <l> e <s>, respectivamente.
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inteira, porque mãos habilidosas do final do século XVIII deslocam <r> nessas estruturas perciso por preciso, traja por tarja, perjuizo por prejuízo, conforme Barbosa (1999, p. 163-165)16.
Os estudos que se voltaram para a questão em sincronias passadas não o revelam, mas
também o /s/, quando em sílabas complexas, conduz, pelo que mostram os dados da escrita
infantil, à variação ortográfica: suto por susto, foreta por floresta (Abaurre, 2001, p. 63-85) e
fantama por fatasma, depoi por depois, tritesa por tristeza (Zorzi, 1998, p. 54). Ao lado de formas
como Ademinitador (administrador), tarbalho (trabalho), Jonal (jornal), Frenandes (Fernandes), Aberto
(Alberto), Senbela (assembléia), há outras – Catical (castiçal), conpota (composta), Sini (Cisne) –,
reveladoras de que, nas produções de negros do século XIX, o /r/, o /l/ e o /s/, todos eles,
levavam essas mãos, com freqüência variada, a incorrerem em irregularidades ortográficas. O
que pode estar por trás de formas como essas é aquilo a que se refere Abaurre (2001, p. 64): o
esforço de decidir sobre o número dos segmentos que devem ser representados, assim como o
lugar a ocupar na estrutura das sílabas. É verdade que, no geral dos dados que aqui se
analisam, os exemplos que incluem as líquidas, o /r/ sobretudo, são bem mais numerosos,
mas não se pode desconsiderar o fato de que, nessas estruturas, ocupam um lugar a mais que o
/s/, o de ataque ramificado.
O que a bibliografia sobre o tema vem mostrando também é que, por trás de
fenômenos – omissões e deslocamentos – que envolvem a grafia de sílabas complexas, pode
estar uma espécie de empreendimento analógico, em que é o padrão CV, ‘ótimo’, porque não
marcado e mais natural, o que se busca representar; daí algumas soluções que se podem
interpretar, pelo menos na escrita, como um esforço de tornar CV aquilo que não o é, ou seja,
as estruturas silábicas mais complexas. Os documentos analisados testemunham que, mesmo
não estando em causa tais estruturas, a transcrição de uma palavra pôde ter sido conduzida
em analogia com o padrão CV. Júlio Capitolino da Boa Morte e Antônio José Bracete não se
contentaram com uma função do <n> que marcasse apenas o traço de nasalidade; para
16

É bem verdade que, como assinala Barbosa (1999, p. 162), o traço parece ser restrito: incide, com maior
freqüência, nos cognatos dos verbos determinar e pretender.
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desfazer a aparência de sílaba complexa, a inserção de uma vogal depois desse grafema foi a
solução encontrada, o que resultou escritas como: Duzenetos por duzentos (JCB, 16.28),
Fernanadis por Fernandes (JCB, 08.08), ficanado por ficando (AJB, 25.19-20), manisipado por
emancipado (JCB, 24.28), Sindicanaça por sindicância (JCB, 05.13). Que não se espere, porém,
regularidade em um expediente utilizado; esses mesmos autores escrevem ezememplo para
exemplo (AJB, 22.103) e Terenensio para Terêncio (JCB, 13.21).
Para a grafia das sílabas complexas com as líquidas, registram-se procedimentos mais e
menos comuns. Dentre esses últimos, os não tão recorrentes, está aquele de inserir uma vogal,
quando o segmento forma ataque ramificado ou quando ocupa a posição de coda em final de
palavra. Em ambos os casos, foram atingidas principalmente cadeias silábicas que incluem o
/r/: aporovaçaõ por aprovação (AJB, 20.27-28), disquiriçaõ por descrição (JCB, 06.31; JCB, 23.2021), enterege por entregue (AJB, 32.30), Rodirigues por Rodrigues (LSS, 04.08), Espelicacaõ por
explicação (SRS, 02.30-31), querere por querer (JPS, 01.16), Relatare por relatar (SRS, 03.22). Se
também o /s/ ocorre em posição de coda em final de palavra, seria de esperar que a inserção
de grafema se estendesse também a sílabas que não incluam necessariamente segmentos
líquidos. Embora poucas e assentadas por uma mesma mão, as ocorrências seguintes
confirmam isso: fizi por fiz (JCB, 12.49, JCB, 17.41); Mezi por mês (JCB, 17.30); Seixasi por
Seixas (JCB, 05.17); seixasi por Seixas (JCB, 05.22).
Porém, com números muito maiores de ocorrências e, portanto, mais generalizados, a
ausência de representação gráfica e o deslocamento do grafema, esses, sim, encontraram nos
documentos lugar privilegiado.

3.3.2 Grafias de sílabas complexas com o /r/

É o /r/ em ataque ramificado e em coda que será focalizado, até porque é em
estruturas silábicas que o incluem nessas posições que se concentram as grafias irregulares.
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Mas cabe um sobreaviso: o de que, assim como ocorre com os inábeis portugueses
seiscentistas (Marquilhas, 2000, p. 247), também aqui o /r/ em ataque simples parece não
oferecer problemas que conduzam a transcrições desviantes. As 19 ocorrências encontradas
no corpus, que sugerem dificuldades em representar o segmento nesse lugar, emergem como
fenômeno localizado, porque 18 incidem sobre um único item lexical e são produtos de uma
mesma mão - antreou por anterior (AJB, 15.07; AJB, 17.07; AJB, 21.07; AJB, 26.07; AJB, 31.06).
É esta a outra ocorrência a assinalar: ers por réis (JCB, 07.19).

3.3.2.1 Grafias com o /r/ em ataque ramificado

Ficar carente de transcrição gráfica (as omissões) ou mudar o grafema de seu lugar
original (os deslocamentos): é o que acontece quando o /r/ forma ataque ramificado. O
padrão silábico do tipo C/r/C é o mais recorrentemente atingido:

x

Exemplos de omissões em ataque ramificado
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Ademinitador

(administrador) MVS, 06.02

balausto

(balaustre)

LSS, 44.05; LSS, 44.07

Cobador

(cobrador)

FJS, 03.07

Compemento

(cumprimento)

MC, 02.10-11

Compiu

(cumpriu)

AAC, 04.03-04

entaraõ

(entrarão)

FJS, 03.269

escupulos

(escrúpulos)

MCS, 01.12

estaordinaria

(extraordinária)

MJR, 12.03; MJR, 13.02-03

Lavar

(lavrar)

AJB, 21.131; AJB, 24.34; JTS, 02.34

Padoeira

(padroeira)

SFR, 01.13

palava

(palavra)

JCB, 06.46

pezente

(prezente)

AJB, 26.06

Pizidenti

(prezidente)

JCB, 13.47

podijicar

(prejudicar)

LSS, 22.32
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Povedor

(provedor)

JNJ, 02.08

propio

(próprio)

AJB, 31.15; FJS, 04.17; MLF, 08.28

pucurador

(procurador)

LSS, 01.20

Rodego

(Rodrigo)

MVS, 05.02

Segetario

(secretário)

LSS, 23.49; LSS, 32.17

Silvesti

(Silvestre)

JCB, 09.24-25

x

Exemplos de deslocamentos em ataque ramificado
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Ander

(André)

AJB, 28.27; AJB, 28.63; AJB, 30.18; AJB, 30.63

Barzelio

(Brasil)

MVS, 03.07

encrontou

(encontrou)

FJS, 04.18

escortinio

(escrutínio)

AJB, 25.19; JFO, 13.03; MJR, 07.39

escurtino

(escrutínio)

MJR, 06.13

enter

(entre)

AJB, 21.58; AJB, 33.07

Fergezia

(freguesia)

MVS, 03.08

Grabiel

(Gabriel)

AJB, 16.97; AJB, 18.148; MAC, 01.76; TMJ, 02.07

Liver

(livre)

MVS, 03.06

Menbor

(membro)

FPF, 10.17

pertender

(pretender)

MJR, 07.11

palavar

(palavra)

FJS, 03.10

Perferido

(preferido)

MLF, 11.01

porcidimento

(procedimento) AJB, 18.125

porcisão

(procissão)

SFR, 01.85

poribe

(proibe)

TMJ, 01.12

porqurando

(procurando)

LSS, 45.41

Porvedor

(provedor)

AJB, 09.09; MVS, 06.02; MVS, 07.11

Predeiro

(pedreiro)

SRS, 02.13

ters

(três)

AJB, 24.24

As 131 ocorrências expõem que, na posição referida, a de ataque ramificado, será o
deslocamento a ocorrer com mais freqüência, porque os números se distribuem assim:
deslocamentos – 80 (61.1%); omissões – 51 (38.9%).
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Fenômenos gráficos para o /r/ - ataque
ramificado

38.9%
omissões
deslocamentos

61.1%

Gráfico 01

Quanto a possíveis fatores que, talvez, possam estar determinando as representações
gráficas desviantes para o /r/ em ataque ramificado, os dados sugerem que dois são os mais
relevantes: o acento e a extensão do vocábulo. Para o acento, observe-se, na tabela seguinte,
que não há comportamento desigual dos dados em relação aos fenômenos. Ambos
atravessam, maioritariamente, as formas em cujas sílabas pretônicas está o segmento. Quanto
às outras, as tônicas e postônicas, o que se nota é isto: que as primeiras levam uma pequena
vantagem sobre as segundas, mas tanto umas como outras, mesmo que quantitavamente
menos representadas, também deslocam ou omitem o grafema tradutor de /r/.

/r/ em ataque ramificado – acento da sílaba
OMISSÕES

DESLOCAMENTOS

GERAL

Pretônica

30 (58.8%)

61 (76.2%)

91 (69.5%)

Tônica

13 (25.5%)

11 (13.8%)

24 (18.3%)

Postônica

08 (15.7%)

08 (10.0%)

16 (12.2%)

TOTAL

51 (100%)

80 (100%)

131 (100%)

Tabela 21

Do mesmo modo, comportam-se os dados em relação à extensão da palavra: o seu
papel parece ser o de levar à variação ortográfica sílabas complexas com o /r/ em ataque
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ramificado, mas não o de decidir sobre omissões e deslocamentos, porque os números, os
referentes à incidência dos fenômenos e aos dados gerais, exibem a mesma tendência, o que
permite a referência a uma escala de atuação: as palavras com 3 ou mais sílabas são aquelas
que, de longe, são as mais receptivas aos fenômenos; depois, as que se formam com duas
sílabas. A ocorrência única da incidência de um deslocamento em uma palavra com 1 sílaba
parece querer indicar que seriam essas, as monossilábicas, as mais resistentes.

/r/ em ataque ramificado – extensão do vocábulo
OMISSÕES

DESLOCAMENTOS

GERAL

1 sílaba

0 (0.0%)

01 (1.2%)

01 (0.8%)

2 sílabas

14 (27.5%)

11 (13.8%)

25 (19.1%)

3 ou mais sílabas

37 (72.5%)

68 (85.0%)

105 (80.1%)

TOTAL

51 (100%)

80 (100%)

131 (100%)

Tabela 22

3.3.2.2 Grafias com o /r/ em posição de coda

As grafias desviantes com o /r/ em posição de coda contam 257, que incidem,
sobretudo, no padrão silábico CV/r/, mas também, com números reduzidos, no padrão V/r/
e em outros mais complexos17. A exemplo do que sucede em ataque ramificado, também se
omite e se desloca o grafema, quando está em causa o /r/ em coda:

17

Assinala-se, todavia, que lidar com este traço, a escrita de sílabas complexas com o /r/ em coda, requereu que
sobre os dados se operasse do seguinte modo: a) desconsideram-se formas portadoras de omissões em posição
de coda em final de palavra, porque o que se pensou foi que, nesses casos, não está em causa uma omissão do
<r> que se relacione com a grafia da sílaba complexa; a motivação é outra: a escrita se espelhou na oralidade –
esprica por explicar (LSS, 37.44), Qualque por qualquer (SRS, 02.32), Inperado por imperador (AJB, 08.06); b) como um
único vocábulo foram tratadas estruturas com verbo no infinitivo + o clítico se, pelo que formas como tratace por
tratar-se (LSS, 07.39; LSS, 13.30), respondese por responder-se (MLF, 07.58) e eLege-çe por eleger-se (JFO, 09.04) foram
interpretadas como tendo /r/ em posição de coda medial. São raras no corpus as ocorrências de verbo no
infinitivo + outro clítico e, quanto a elas, não se incorreu em grafias irregulares.
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x

Exemplos de omissões em coda
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

achace

(achar-se)

LSS, 37.42; LSS, 37.44

Atigo

(artigo)

AJB, 28.39; MVS, 01.05; MVS, 07.13

Bernadino

(Bernardino)

MES, 10.17; MJR, 01.14

Cavalhos

(Carvalhos)

AJB, 14.29; AJB, 32.53

emfemo

(enfermo)

FJS, 02.24-25

Eminijido

(Ermenegildo)

JCB, 10.21

extraodinario

(extraordinário)

JDS, 02.02-03

fimeza

(firmeza)

MC, 01.10

Guilheme

(Guilherme)

AJB, 17.104; AJB, 23.43; AJB, 25.93; AJB, 28.67

Imaõ

(irmão)

AAC, 01.16

macou

(marcou)

AJB, 29.27

odinario

(ordinário)

MES, 02.15

Onivesario

(aniversário)

LSS, 30.44

pertubando

(perturbando)

FJS, 03.50-51; FJS, 03.52; FJS, 03.55; FJS, 03.56-57

petecente

(pertencente)

LSS, 12.22-23; LSS, 34.20

Repatir

(repartir)

MVS, 04.05

Sevir

(servir)

AJB, 27.52; LSS, 17.23

tratace

(tratar-se)

LSS, 07.39; LSS, 08.26; LSS, 09.20; LSS, 12.34

tratamos

(tratarmos)

JFO, 05.06

tratasi

(tratar-se)

JCB, 16.42

x

Exemplos de deslocamentos em coda
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aprate

(aparte)

AJB, 31.94

cardeneta

(caderneta)

LSS, 03.12

confrome

(conforme)

FPF, 11.18; FPF, 12.43

detreminou

(determinou)

AJB, 25.74; JMS, 05.08

Fremeza

(firmeza)

MVS, 03.10

EntreVale

(intervalo)

SRS, 01.29

Erzesiço

(exercício)

SRS, 01.39

execircio

(exercício)

FJS, 04.147

Frenandes

(Fernandes)

AJB, 14.16; AJB, 15.03; AJB, 17.03; AJB, 18.03
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

intrepelaçaõ

(interpelação)

FJS, 02.95

Orputuna

(oportuna)

LSS, 18.40

prefas

(perfaz)

AAC, 04.24

pregunto

(perguntou)

LSS, 26.23; LSS, 32.26

premitia

(permitia)

AJB, 22.18; FJS, 01.58

pro

(por)

FJS, 03.114; JCB, 03.32; MVS, 06.06; MVS, 08.07

quatroze

(quatorze)

FPF, 12.15-16; FPF, 12.31-32; FPF, 12.32-33

Sartunino

(Saturnino)

FJS, 01.03; LSS, 24.24; MLF, 05.21; MLF, 05.62

trade

(tarde)

SFR, 02.100

treçeiro

(terceiro)

MJR, 07.13

tremo

(termo)

FPF, 05.18; FPF, 06.16

Deslocar o grafema firma-se como estratégia mais recorrente, porque também cá, em
posição de coda, teve quase o dobro de ocorrências em relação à omissão. Entre as 257
formas, assiste-se ao deslocamento em 162 (63.0%); a omissão atingiu 95 dados (37.0%).

Fenômenos gráficos para o /r/ - posição de coda

37.0%
omissões
deslocamentos
63.0%

Gráfico 02

De novo, parecem ser o acento e a extensão do vocábulo fatores que podem, também
para o /r/ em coda, levar a que se incorra em transcrições variadas sílabas complexas. Os
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números gerais apontam as pretônicas e tônicas, exatamente nessa ordem, como as únicas a se
desviarem. Mas pegando-se por um ângulo mais focalizado, aquele que considere
separadamente os fenômenos, atesta-se uma inversão: a omissão atinge mais as tônicas e o
deslocamento, as pretônicas. Não se pode perder de vista, entretanto, que ter considerado,
como vocábulos únicos, aquelas estruturas com verbo no infinitivo + se, cujas sílabas tônicas
acolhem apenas omissões, pode ter motivado esse comportamento desigual.

/r/ em coda – acento da sílaba
OMISSÕES

DESLOCAMENTOS

GERAL

Pretônica

38 (40.0%)

105 (64.8%)

143 (55.6%)

Tônica

57 (60.0%)

57 (35.2%)

114 (44.4%)

Postônica

0 (0.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

TOTAL

95 (100%)

162 (100%)

257 (100%)

Tabela 23

Já quanto à dimensão do vocábulo, os números gerais acompanham os referentes à
incidência dos fenômenos e os dados parecem mostrar que, em posição de coda, o /r/ está
sujeito tanto ao deslocamento quanto à omissão se a palavra se compõe de 3 ou mais sílabas.
Não é que isso não ocorra com vocábulos de corpo menor, porém parece certo que, quanto
maior a extensão da palavra, maiores, muito maiores, as chances de ter sílabas complexas
grafadas de outro modo.

/r/ em coda – extensão do vocábulo
OMISSÕES

DESLOCAMENTOS

GERAL

1 sílaba

0 (0.0%)

06 (3.7%)

06 (2.3%)

2 sílaba

09 (9.5%)

06 (3.7%)

15 (5.9%)

3 ou mais sílabas

86 (90.5%)

150 (92.6%)

236 (91.8%)

TOTAL

95 (100%)

162 (100%)

257 (100%)

Tabela 24
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Observe-se, porém, que não foi desacertada a exclusão de dados com a omissão do
grafema em posição de coda em final de palavra da análise, porque os números gerais se
ajustam ao que já se observou para o /r/ em ataque ramificado e apontam, de fato, as sílabas
postônicas e as palavras monossilábicas como as mais resistentes aos fenômenos da omissão e
do deslocamento. Se não se detecta omissão em sílabas postônicas – nem poderia, já que a
ausência do <r> gráfico aponta para uma escrita fonográfica –, também ali o deslocamento
inexiste; se palavras compostas por sílaba única não atestam a omissão, porque, mais que
logográficas, seriam também elas fonográficas, os 6 dados referentes ao deslocamento,
estampadas por vários autores, mas que dizem respeito a um único item lexical – pro por por –,
sugerem que não se trata, efetivamente, de dificuldades na grafia da sílaba, mas que tiveram
também inspiração fonética.

3.3.2.3 Algumas notas a mais sobre o /r/ em sílabas complexas

Os deslocamentos que envolvem o /r/ em ataque ramificado e em coda, esses
merecem mais algum comentário, porque podem render comparações proveitosas.
Quando deslocado, é na mesma sílaba que permanece o grafema, na ampla maioria dos
casos. Mas pode acontecer também de ir buscar “um cantinho de seu” em sílabas anteriores e,
mais raramente, em sílabas posteriores.
Deslocamentos de <r>
180
150
120

sílaba anterior
mesma sílaba

90

sílaba posterior

60
30
0
ataque ram ificado

coda

geral

Gráfico 03
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Está aqui um traço que afasta os membros da SPD dos inábeis seiscentistas estudados
por Marquilhas (2000, p. 249-253). Revisitando-se os dados fornecidos pela autora, o que se
verifica é que, de mãos portuguesas do século XVII estacionadas em nível de competência
gráfica elementar, sai o deslocamento do <r> apenas para a mesma sílaba. E já que se está
aludindo ao que os diferenciam, assinala-se que o deslocamento não foi só o fenômeno mais
marcante daquelas mãos, mas o único, uma vez que não se registram omissões.
Mas isso não significa dizer que a possibilidade de alocação do <r> em sílabas outras,
que não as originais, seja inovação da escrita de negros, porque comportamento semelhante
apresentam as crianças brasileiras em estágios iniciais de aquisição do código escrito (Zorzi,
1998, p. 81):

Em primeiro lugar, mais freqüentes foram as inversões que dizem respeito a sílabas
terminadas com a letra r. Palavras como perdido, zelador e gorduchinho são grafadas,
respectivamente, como predido, groduchinho e zeladro. Há uma tendência, pois, de a letra r
mudar de posição dentro de sua sílaba original, como em enxugar – enxugra e perguntar –
perguntra, assim como também é possível observar seu deslocamento para outra sílaba,
resultando em grafias como aniversário – anirvesario e mordomo – modormo.

Se não fosse por 3 dados (Atrigo por artigo, dretimina por determina, obresevar por observar),
a formulação seguinte seria geral: quando migra para outra sílaba, o grafema é acolhido na
mesma posição que lhe é correspondente na sílaba original, ou seja, será inscrito em posição
de coda ou em ataque ramificado se esse é o seu lugar na sílaba de origem:

Deslocamentos de <r> para outras sílabas
ATAQUE RAMIFICADO
At R > At R
At R > Cd
TOTAL

22 (100%)
0 (0.0%)
22 (100%)

CODA
Cd > Cd

54 (94.7%)

Cd > At R

03 (5.3%)

TOTAL

57 (100%)

Tabela 25
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Isso pode estar sugerindo que os padrões silábicos em que figura o /r/ em sílabas
complexas, tanto em grupo consonântico, quanto em coda, estão estabilizados na
representação fonológica dos membros da SPD; a topografia do grafema na palavra, essa é
que apresentava dificuldades. Mas é a posição de coda aquela a se apresentar como a mais
dificultosa para a transcrição do /r/:

Grafias irregulares com o /r/
180
150
120
omissões

90

deslocamentos

60
30
0
ataque ramificado

coda

Gráfico 04

O gráfico traduz isto: que 131 formas deslocam ou omitem o <r> incluso em cadeias
consonânticas e 257 o fazem em coda. E a comparação com os inábeis de seiscentos, mais
uma vez, é irresistível, porque, para eles, era o /r/ em ataque ramificado, mais distante do
padrão CV do que o /r/ em coda, que se tornava mais problemático (Marquilhas, 2000, p.
248):

Mas o afastamento do canône silábico CV, esse sim, determinava que os inábeis
portugueses do século XVII incorressem frequentemente na irregularidade ortográfica. O
que os dados parecem sugerir (considerada a lista de erros em formas com a estrutura
C/r/V, onde é sistemática a inscrição de <r> como se ocupasse uma posição de coda, quer
medial quer final) é que a estrutura CV/r/ se apresentaria mais natural.

281

Para cá, referir-se a uma estrutura silábica como a ‘mais natural’ é coisa que os dados
não permitem, a não ser, talvez, que se pluralize a expressão. As omissões confirmariam o
padrão mais natural de todos, o CV, porque foi para ele que convergiram cadeias do tipo
C/r/V e CV/r/, mas também o V, pelo que se pode atestar do fenômeno nas seqüências
V/r/18. Os deslocamentos em ataque ramificado testemunhariam que também o tipo CV/r/
se mostrasse como mais natural que C/r/V, porque divide com o padrão CV a mesma ordem
na seqüência dos dois primeiros segmentos, o consonântico e o vocálico. Mas ter-se-ia de
parar por aqui, porque, nos deslocamentos em coda, numerosíssimos, a constante foi a
inscrição do <r> como se preenchesse a posição de ataque ramificado e o que se está a atestar
é o inesperado: a passagem de um padrão silábico mais para outro menos natural. Seja como
for, que dificuldades na transcrição do segmento se concentrem na posição de coda, mais que
na de ataque ramificado, talvez não seja fato tão inesperado assim. Alvarenga e Oliveira (1997,
p. 131, apud Tasca, 2002, p. 30), analisando a instabilidade de consoantes em posição final na
escrita de crianças em idade escolar, dizem ser a coda um lugar privilegiado para grande
número tanto de alofonias na fala como de variações na escrita.

3.3.3 Grafias de sílabas complexas com o /l/

Se comparadas ao /r/, são pouquíssimas as formas que expõem grafias desviantes
com o /l/ em sílabas complexas: 35. Mas essa desproporção aponta para a mesma constatação
de Marquilhas (2000, p. 257), ou seja, também para os negros do século XIX é a lateral um
segmento mais estabilizado que a vibrante.
Os 35 dados gerais indicam, também cá, que o /l/, quando em palavras com três ou
mais sílabas, seria alvo mais fácil de ser acertado ou pela omissão ou pelo deslocamento,

18

Abaurre (2001, p. 64) nota que as crianças demonstram dominar na escrita rapidamente as estruturas silábicas
do tipo CV e também V.
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porque em 30 formas (85.7%) assim constituídas se atesta a atuação dos fenômenos19. Quanto
ao acento, é isto: as sílabas postônicas, sem nenhum registro que denuncie problemas de
representação gráfica para a lateral, parecem ser as que mais resistem; para as outras, as
pretônicas e tônicas, as ocorrências estão em equilíbrio: 17 (48.6%) e 18 (51.4%),
respectivamente. Vejam-se alguns exemplos e observe-se que não se anotam omissões de <l>
em ataque ramificado:

x

Exemplos de omissões em coda
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Aberto

(Alberto)

LSS, 07.29

acançe

(alcance)

JPS, 01.07

anafabetos

(analfabetos)

AJB, 33.25

dificudade

(dificuldade)

AJB, 31.78

emboço

(embolso)

FJS, 04.15; FJS, 04.65

Eminijido

(Ermenegildo) JCB, 10.13; JCB, 10.21

fatarem

(faltarem)

AJB, 20.113

fatas

(faltas)

MC, 02.17

Izattado

(exaltado)

SFR, 02.48; SFR, 02.49

Jerado

(Geraldo)

SRS, 03.08; SRS, 03.08; SRS, 03.17; SRS, 04.21

matratada

(maltratada)

LSS, 25.43; LSS, 29.22

mutipllicar

(multiplicar)

MSC, 14.11

quaquer

(qualquer)

FJS, 03.128; LSS, 39.28, LSS, 49-50

rezover

(resolver)

LSS, 33.49-50

Rezutados

(resultados)

SRS, 02.41

x

Exemplos de deslocamentos em coda e em ataque ramificado
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

gelra

(geral)

AJB, 10.04

responcalve

(responsável)

AAC, 04.16

19

Não se consideraram formas que omitem o <l> em posição de coda em final de palavra, porque se admitiu
que estas estariam a espelhar um traço da oralidade, não se relacionando, desse modo, a dificuldades de
transcrições gráficas de sílabas complexas – Abri por abril (MLF, 07.12), mi por mil (JCB, 10.14), por exemplo.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Anclemo

(Anselmo)

AJB, 29.45

aSembela

(assembléia)

AJB, 30.08-09

compelta

(completa)

FPF, 03.04

conpelto

(completo)

AJB, 13.39

espilcaçaõ

(explicação)

JCB, 10.19

recalmo

(reclamo)

AJB, 18.74

refilta

(reflita)

AJB, 18.44

Senbela

(assembléia)

AJB, 28.08

Para o que resta dizer sobre o /l/ em sílabas complexas, observe-se a tabela seguinte:

Grafias irregulares com o /l/
OMISSÕES

DESLOCAMENTOS

GERAL

Ataque ramificado

0

07

07

Coda

25

03

28

TOTAL

25

10

35

Tabela 26

Que é a posição de coda, novamente, aquela a se apresentar como a mais dificultosa
para a transcrição do segmento, é isso o que se quer mostrar com a tabela. No entanto,
verifica-se um comportamento desigual em relação ao /r/, uma vez que, nos dados referentes
à vibrante nesse lugar, os deslocamentos foram mais constantes do que as omissões. Saber o
porquê disso pode revelar aspectos do conhecimento dos membros da SPD sobre as
possibilidades do sistema de escrita do português, mas não é essa uma explicação que se dê
com brevidade. Começa-se, então, com os grupos consonânticos que incluem a lateral,
possíveis em língua portuguesa, e o número de suas ocorrências em todo o corpus.
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Grupos consonânticos com a lateral /l/ no corpus
GRUPOS

GRAFIAS

OCORRÊNCIAS

/pl/

<pl>, <Pl>, <ppl>, <pll>

130

/bl/

<bl>

107

/dl/

---

00

/tl/

---

00

/kl/

<Cl>, <cl>

163

/gl/

<gl>

07

/fl/

<Fl>

11

/vl/

---

00

Tabela 27

Que não existam no corpus grafias que transcrevam /dl/, /tl/ e /vl/ não é fato com
que se supreenda: em português, só ocorrem em alguns contextos (Cristófaro-Silva, 1999, p.
157):

b. /dl/ não ocorre e /vl/ ocorre apenas em um grupo restrito de nomes próprios que são
empréstimos (ex: Wladimir, Wlamir, etc).
c. /vr/ e /tl/ não ocorrem em início de palavra e apresentam distribuição restrita, ou seja,
com poucos exemplos.20

Porém, os números dizem que /gl/ e /fl/ são representados, mas pouco
representados, aliás as 11 ocorrências que traduzem /fl/ se devem exclusivamente à presença
de um nome próprio, Florêncio, e, se não fosse a referência a um banco, o Inglês, /gl/ só
contaria com 1 dado. /pl/, /bl/ e /kl/, aí estão as cadeias consonânticas mais produtivas com
a lateral.
Guarde-se ainda a observação antes feita a que, quando se opera o deslocamento com
o <r>, é na mesma sílaba, preferencialmente, que permanece o grafema migrado e,
secundariamente, na sílaba anterior. Para o /l/ também é assim: nos 10 dados em que se conta
o fenômeno, o grafema que o traduz ficou na sílaba original em 8 e em 2 passou para a
20

Grifos nossos. Acrescenta-se que é possível a ocorrência de /vr/ em início de palavra em dialetos populares:
vrido, por exemplo.
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anterior, ocupando a mesma posição que lhe seria devida na sílaba de origem. Esteja em causa
o /r/ ou o /l/, componham os segmentos ataque ramificado ou preencham a posição de
coda, migre o grafema que os traduz para outra ou permaneça na mesma sílaba, deslocá-lo de
modo que ocupe a posição de ataque simples, isso, não há um único dado que o estampe,
indício claro de que tinha o seu lugar dentro da sílaba, mas não o primeiro.
Reunidas essas informações, é hora de aventar uma possível interpretação para o
comportamento desigual antes mencionado.
Em um padrão silábico do tipo VC, um deslocamento atuando sobre o <l> lhe
colocaria como se ocupasse a posição, inaceitável, de ataque simples, daí que a omissão pode
ter sido não apenas uma solução, mas a única possível – Aberto (laberto?) e acançe (lacançe?).
<nl>, <zl>, <rl>, <ml>: assim poderiam aparecer grafias que deslocassem o <l> em formas
como anafabetos, Rezutados, Jerado e matratada, mas essas não fazem parte das possibilidades do
sistema de escrita do português e, sentidas como tal, foi preferível a omissão. Isso também
estaria motivando o acolhimento do grafema em outra sílaba: gelra. Quanto a <fl> e <vl>,
omitir o grafema (fatarem, fatas) ou deslocá-lo para outro lugar (responcalve) pode estar
indicando, com base na sua infreqüência no corpus, a estranheza que estariam causando às
mãos de que saíram. Restariam, assim, poucas formas para as quais esse racionínio não se
estenderia (emboço, dificudade), porque grafias que traduzem /bl/ e /kl/ são abundantes. Mas o
que se disse pode ser o suficiente para mostrar que aquela contradição apontada – a de que,
em posição de coda, se desloca mais o grafema tradutor da vibrante e se omite mais o da
lateral – pode ter a sua razão de ser. Cabe a nota de que os grupos consonânticos que incluem
o /r/, mesmo aquele com ocorrência restrita, o /vr/, encontram no corpus centenas de
transcrições.
Indo um pouco mais além, mas no nível das sugestões, e considerando-se também os
dados para o /r/, pode estar aí a interpretação que aponta o acento e a extensão da palavra,
em ataque ramificado ou em posição de coda, como possíveis fatores determinantes para a
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variação ortográfica em sílabas complexas, mas que não definem acerca das omissões ou
deslocamentos, porque esses estariam sendo condicionados em função desse conhecimento
sobre as possibilidades das grafias dessas mesmas sílabas em português. Os dados para o /s/
aclaram mais essa questão.

3.3.4 Grafias de sílabas complexas com o /s/

Quando em sílaba complexa, a outra posição, além da de ataque simples, que cabe ao
/s/ é a de coda. Nesse caso, qualquer deslocamento, dentro da mesma sílaba, que ocorra com
o grafema que o transcreva gerará grafias, por assim dizer, ou inaceitáveis, porque,
necessariamente, ocuparia a posição de ataque simples – seta por esta, por exemplo –, ou
produziria seqüências de grafemas para sílabas complexas não previstas nas possibilidades de
escrita do português – dsetino por destino, por exemplo. Mas está-se a admitir que é exatamente
esse um aspecto que impede que formas como as mencionadas acima apareçam no corpus e,
desse modo, quanto a grafias para o /s/ em sílabas complexas, tem de ser a omissão, e não o
deslocamento, o expediente mais recorrente para que a hipótese se confirme. Não foi outra a
situação: dos 90 dados, 84 (93.3%) não apresentam transcrição gráfica para o /s/21.

x

Exemplos de omissões em coda
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

avita

(a vista)

MLF, 07.25; MLF, 07.51

Anatacio

(Anastácio)

SRF, 01.05; SRF, 02.69

Catical

(castiçal)

AJB, 30.46; AJB, 31.141

conpota

(composta)

MLF, 07.30

Cotume

(costume)

JPS, 02.05

21

Também aqui, a exemplo do que ocorreu com os dados com o /r/ e o /l/, não se levaram em conta formas
que omitem o <s> em posição de coda em final de palavra. A razão foi a mesma: tais formas, mais que atestarem
problemas com a escrita do segmento em sílabas complexas, estariam se apoiando na oralidade – asinamo por
assinamos (MC, 01.10), Borge por Borges (MJR, 08.06; MJR, 09.15), Fernande por Fernandes (MLF, 06.06; SRS, 01.21).
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

decutir

(discutir)

MVS, 07.09; MVS, 07.09

deta

(desta)

MLF, 07.46

devalidos

(Desvalidos)

JFO, 08.04

dipuzisaõ

(disposiçaõ)

MLF, 07.07-08; MLF, 09.07

Dreminitador

(administrador)

MVS, 01.02

Ecriturario

(escriturário)

AJB, 29.48

esitente

(existente)

LSS, 32.28

Espotos

(expostos)

LSS, 45.25

eteja

(esteja)

AJB, 14.71-72

Fautinno

(Faustino)

JCB, 12.45

Fical

(fiscal)

FPF, 11.14; MES, 10.08

Iclarissimento

(esclarecimento) SFR, 01.72

memo

(mesmo)

JFO, 11.06

proteto

(protexto)

MVS, 01.03

reposta

(resposta)

FSF, 05.15

Mas há os deslocamentos, muito poucos – 06 (6.7%), e neles, como seria de esperar,
com exceção de 1 dado – susbtituir por substituir (FJS, 04.24) –, migra o grafema não para a
mesma sílaba, como aconteceu com o <r> e o <l>, mas para a anterior: sastifasaõ por satisfação
(FJS, 01.45), sastifeita por satisfeita (MJR, 06.18)22.
Quando em sílaba pretônica, as chances de transcrições irregulares parecem aumentar,
pois 72 dados (80.0%) as registram quando o segmento se inclui aí. Nas 18 formas restantes
(20.0%), é em sílaba tônica em que se localiza. Como outro possível fator que também
determina a variação ortográfica está a extensão do vocábulo: 23 dados (25.6%) são formas
compostas por 2 sílabas e 67 (74.4%), por 3 ou mais; nenhuma ocorrência se registra para
palavras monossilábicas. Mas para o /s/, e só para ele, os dados parecem indicar que, se a
sílaba que inclui o segmento se localiza na primeira posição da palavra, se teria, além dos já
citados, um fator a mais a perturbar a transcrição, porque, das 90 formas, 69 (76.7%) trazem o
/s/ nesse contexto.
22

Atenta-se para o fato de que essas grafias sejam fonográficas.
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Para além desses, sugere-se ainda a dificuldade em lidar com o /s/ em situações mais
localizadas. Uma é aquela em que forma os designados grupos eruditos: Sobcrevi por subscrevi
(FZC, 05.11), Subecrevi por subscrevi (FPF, 09.31), subtituidos por substituídos (FJS, 03.153-154),
subtituir por substituir (FJS, 04.129); e a outra diz respeito à convivência que teria de ter o
grafema que o traduziria com um outro que assinale a nasalidade de uma vogal. Quanto a isso,
anotam-se, de um lado, grafias como contar por constar (MES, 02.16), Contado por constado (AJB,
22.130), Contatino por Constantino (JCB, 17.20; LSS, 20.18; LSS, 30.26) e, de outro, Costar por
constar (AAC, 04.25), Costava por constava (AJB, 18.113), demostrando por demonstrando (LSS,
17.17), demostrar por demonstrar (LTG, 09.15). É como se a presença de um, do <n> ou do
<s>, implicasse a ausência do outro. Porém, em ambas as situações, o que pode estar em
causa é a estranheza com que poderiam estar sendo sentidas seqüências como <bs> e <ns>.

3.3.5 Enfim...

Foram 513 formas a atestarem que o /r/, o /l/ e o /s/, formando ataque ramificado
ou em posição de coda, levaram os membros da SPD a incorrerem em variação ortográfica. O
que de novidade se aponta é que não só as líquidas desviam a transcrição de sílabas complexas,
mas também a sibilante. Novidade em relação a trabalhos que trataram do tema em sincronias
passadas (Marquilhas, 2000 e Barbosa, 1999), porque esse é um aspecto a aproximar os negros
do século XIX das crianças brasileiras em estágios iniciais da escrita (Zorzi, 1998; Abaurre,
2001). Olhando-se todas as ocorrências e separando-as, agora, quanto à inclusão dos
segmentos, visualiza-se o seguinte:
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Grafias irregulares de sílabas complexas por
segmentos

18%
/r/

7%

/l/
/s/
75%

Gráfico 05

De longe, é o /r/ a perturbar com mais freqüência a escrita das sílabas. Mas o /l/ não
é só o segmento mais estabilizado em relação à vibrante, mas também em relação à sibilante.
As percentagens permitem, dessa maneira, que se diga o seguinte: na representação dos
membros da SPD, é o /r/ o segmento mais instável, depois o /s/ e, por fim, o /l/.
Tanto as omissões quanto os deslocamentos de grafemas incidem, sobretudo, em
sílabas pretônicas e tônicas e em palavras compostas por três ou mais sílabas, o que indica que
fatores como o acento e a extensão do vocábulo podem estar contribuindo na representação
gráfica irregular de sílabas complexas. No entanto, o que estaria por condicionar a recorrência
em omissões ou deslocamentos seria uma espécie de conhecimento sobre as possibilidades de
escrita em português, isto é, um saber acerca da legitimidade das combinações de grafemas
para a transcrição dessas sílabas. Quanto às líquidas, sobre a grafia de sílabas com a sua
presença, é a posição de coda aquela a se apresentar como a mais problemática e, tanto aí,
como em grupo consonântico, deslocar o grafema para a mesma sílaba ou para a sílaba
anterior foi o expediente de que mais se valeram os negros de oitocentistos.
Há, contudo, um conjunto expressivo de dados, 109, que insinua que isso não seja
tudo o que se tenha a dizer sobre a grafia de sílabas complexas com o /r/, o /l/ e o /s/. Não
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que venha a trazer acréscimos substanciais ao que já se fez referência; mas é exatamente nisso
que pode ser proveitosa alguma leitura sobre esses dados: no fato de eles poderem confirmar
alguns aspectos já aludidos.

3.3.6 Um pouquinho mais sobre o tema

Porque as formas partilham do fato de incluírem, verdadeiramente, os segmentos
mencionados em sílabas complexas, começa-se com um subgrupo, que conta com 53 dados.
Ao se referir ao que estaria subjacente às inversões de <r> nos dados da aquisição da
escrita, foi a seguinte a explicação de Zorzi (1998, p. 81):

As crianças que cometem erros desse tipo estão mostrando, por um lado, que são capazes
de identificar a presença dos sons que compõem a palavra mas que, por outro lado, não
têm segurança acerca de qual posição exata que as letras representando tais sons devem
ocupar dentro da seqüência.

Ou seja: a incerteza sobre a topografia do grafema na palavra conduziu à sua inscrição
indevida na mesma ou em outra sílaba. O que irá mostrar, de forma decisiva, que também cá
está essa motivação serão 51 ocorrências em que se acertou na grafia das sílabas, porque a
repetição do grafema na palavra foi estratégia que levou a isso:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aprartes

(apartes)

FJS, 02.92

arguardava

(aguardava)

LSS, 43.43

arpartes

(apartes)

LSS, 22.47; LSS, 37.54

Brarcete

(Bracete)

AJB, 31.95

farzer

(fazer)

MVS, 07.03

Jrformacão

(informacão)

LSS, 25.42; LSS, 25.49

Leornardo

(Leonardo)

MJE, 05.14

moradror

(morador)

LSS, 36.28
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Predro

(Pedro)

FJS, 01.15

Sercurlar

(circular)

AJB, 25.24

Torquarto

(Torquato)

JCB, 01.16; JCB, 23.47; JCB, 24.22

Consteste

(conteste)

AJB, 14.76

discustindo

(discutindo)

FJS, 02.83

escristo

(escrito)

AJB, 22.41

Prostesta

(protesta)

MC, 02.01

sastisfasçaõ

(satisfação)

FJS, 03.136

sastisfazer

(satisfazer)

JCB, 08.30

difilculdades

(dificuldades)

JCB, 23.48

responçalvel

(responsavel)

JMS, 02.13

Flaltor

(faltou)

TMJ, 02.05

Mas, em três ocorrências, o expediente não garantiu a grafia esperada: argardo por
agrado (LSS, 33.35), tarbralho por trabalho (AJB, 15.66) e Sorberçerver por subscrever (MVS, 03.1314). Menciona-se, ainda, uma forma, porque o seu autor, mesmo que tenha acertado na grafia
da sílaba com o /r/ valendo-se da repetição do grafema, foi o único a ir na contramão do que
se disse e produziu uma seqüência gráfica ilegítima em português: Sracretario por secretário
(MVS, 03.13); mas foi essa mesma mão que, tendo de transcrever o segundo elemento de uma
cadeia consonântica, cogitou de duas possibilidades, <vl> e <vb>: Livlbe por livro (MVS,
07.04). Talvez, para ela, as possíveis seqüências gráficas tradutoras de estruturas silábicas mais
complexas não fossem algo tão óbvio assim.
A respeito de quais segmentos seriam os mais estáveis na representação dos membros
da SPD, aqui estão os dados a confirmarem o já dito, exatamente na mesma ordem, do menos
para o mais: 33 incluem o /r/, 16 o /s/ e 04 o /l/. Em 47 formas, estão os segmentos em
sílaba pretônica ou tônica e, em 45, as formas são constituídas por 3 ou mais sílabas; de certo
modo, era já o previsto. Acantonando-se as formas com as líquidas, 37, outra confirmação:
que é a posição de coda, com 30 dados, mais que a de ataque ramificado, com 07, aquela a se
apresentar como a mais problemática para se transcreverem os segmentos.
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Quanto ao outro subgrupo, o que inclui 56 dados, pode até ter um rótulo, o de Falsas
sílabas complexas, porque foi isso o que se verificou: a inserção de um <r>, de um <l> ou de
um <s> gráficos como se estivessem a ocupar a posição de coda ou de ataque ramificado.
Sendo o <r>, principalmente, “uma letra de muita mobilidade, uma vez que pode aparecer em
muitos pontos dentro da palavra” (Zorzi, 1998, p. 81), e o grafema que traduz o mais instável
dos segmentos, nada mais natural que a sua presença, mesmo em ataque simples, conduza a
grafias de formas que não estão a atestar dificuldades de transcrição para o segmento nessa
posição e que nada tenham a ver com sílabas complexas; é simplesmente a letra que pode estar
em vários lugares e, assim percebida, basta que esteja aqui para também estar acolá – Brareito
por Barreto (AJB, 14.19), entreros por enterros (AJB, 17.62), irermo por iremos (FJS, 01.64), prara
por para (MJE, 05.21), Frerreira por Ferreira (AJB, 16.81; AJB, 18.140), sorcorro por socorro (FJS,
03.86) – ou, ainda, que fosse uma espécie de grafema ‘curinga’, quando estivesse em causa
vacilações na escrita de formas que não incluam o segmento – discurtido por discutido (FB,
08.21), oitro cento por oitocentos (MCS, 01.02), Oito Cemtro por oitocentos (LSS, 43.07), SeiteCentro
por setecentos (LSS, 07.25). Desse modo, restam pouquíssimas as ocorrências em que se
constata o aspecto para o <l> e o <s>: falmilia por família (FJS, 02.63); disculção por discussão
(JCB, 08.15), Replelido por repelido (SFR, 02.26); resforme por reforme (MES, 02.16).
Duas consideraçãos para finalizar.
A primeira vai para o fato de que, mesmo que se tenha avaliado, e conseqüentemente
excluído da análise, como fonográficas as formas que omitem os segmentos em final de
palavra, mesmo assim grafias elencadas acima podem ter tido inspiração fonética. Ou seja:
uma distinção clara entre grafias que espelhariam apenas dificuldades de transcrição gráfica e
aquelas que estariam, de fato, atestando fenômenos fônicos não é de todo possível. A
Sociolingüística, por exemplo, aponta, para a fala vernácula brasileira da atualidade, que a
supressão do /r/, em grupos consonânticos, é condicionada quando existem nos itens lexicais
uma outra líquida que se inclua ou não em outra sequência consonântica (Mollica, 2000, p. 39).
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E aqui está esse mesmo contexto em propiedade (AJB, 13.30; AJB, 31.120; JCB, 20.12), propio
(AJB, 31.15; FJS, 04.17; MLF, 08.28), pocurador (LSS, 01.21), progesso (FJS, 03.103). O tempo
presente talvez permita que, para formas como anafabetos por analfabetos (AJB, 33.25), rezover
por resolver (LSS, 33.49-50), matratada por maltratada (LSS, 29.22), seja admitida a hipótese de
que a escrita tenha se apoiado na fala, mas não parece ser esse o caso de Aberto por Alberto
(LSS, 07.29), fatas por faltas (MC, 02.17), Izattado por exaltado (SFR, 02.48), Jerado por Geraldo
(SRS, 03.08; SRS, 03.17). Para os deslocamentos, saber se, de fato, não estariam
correspondendo a metáteses, termo consagrado pela tradição historicista23, o critério de
seqüências impronunciáveis se aplica bem aos dados de Marquilhas (2000, p. 255) – abirl por
abril, madarsta por madastra, dizre por dizer, sreta por certa – mas não aos daqui, porque formas
como paragarfo por parágrafo (FPF, 03.07-08), Dreminitador por administrador (MVS, 01.02),
govreno por governo (AJB, 13.27), trade por tarde (SFR, 02.100) podem sim causar estranheza, mas
impronunciáveis elas não são24.
A segunda, que, de algum modo, decorre da primeira, diz respeito ao fato de que só se
documenta, no português do Brasil, o apagamento de /r/ em coda, na sílaba interna, em
trabalhos do final da década de 30 e início de 40 do século XX (Oliveira, 1982, apud Oliveira,
1999, p. 14). Se vistas como fonográficas grafias como Atigo por Artigo (AJB, 28.39; MVS,
01.05), Cavalhos por Carvalhos (AJB, 14.29), Imão por Irmão (AAC, 01.26) e Repatir por repartir
(MVS, 04.05), elas, entre muitíssimas outras, podem estar recuando para o século XIX o
aparecimento do fenômeno, pelo menos nas mãos dos que escreveram no âmbito da
Sociedade Protetora dos Desvalidos.
Não se avisou, mas vai um último comentário. Mesmo se incluindo a hipótese de que
muitas das grafias tiveram inspiração fonética, os dados não sugerem que a origem dos

23

Segundo Nunes (1989, p. 156): “Consiste esse processo glotológico em deslocar quer uma vogal para junto da
tónica, com a qual forma ditongo, quer uma consoante só ou duas, que se substituem mutuamente.”
24 Em função do conhecimento sobre combinações gráficas legítimas em português, para a transcrição de sílabas
complexas, referido anteriormente, subentende-se, de certo modo, que isso impediria os membros da SPD de
incorrerem em seqüências impronunciáveis.
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autores, os africanos e brasileiros, tenha relevância, a não ser quantitativamente, para o que se
disse acima quanto à grafia de sílabas complexas com o /r/, o /l/ e o /s/, pelo que se sugere
que os negros do século XIX unem-se às mãos inábeis portuguesas setecentistas (Marquilhas,
2000), às crianças francesas dos séculos XIX e XX (Blanche-Benveniste, 1998), às crianças
brasileiras da atualidade (Abaurre, 2001; Zorzi, 1998) e aos adultos, também brasileiros, em
fase de aquisição da escrita, revalando, todos, que a recorrência à irregularidade ortográfica
para sílabas complexas parece ser, de fato, traço atemporal e a-histórico.
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3.4 FENÔMENOS GRÁFICOS

3.4.1 Introdução

Não há muito a se dizer para introduzir o tópico, porque, para fenômenos meramente
gráficos, pouca atenção tem sido dedicada. Conhece-se um estudo de Cunha (2004, p. 329340) em que, reunindo o que se fez na bibliografia internacional sobre o assunto, elabora uma
tipologia dos erros ou variantes em crítica textual, desde os textos medievais até os modernos,
literários ou não. Ali, elencados pelo autor, estão os saltos bordões, as omissões, as
substituições e os acréscimos de grafemas25, sílabas, palavras, frases etc, devedores a diversas
causas – lapso do escriba, falta de cultura de quem copiou os textos, dentre outras.
Típicos, mas só, da escrita infantil, alguns trabalhos se dão por satisfeitos apenas em
constatá-los (Cagliari, 1998 e 2003; Nascimento, 1998, dentre outros), sem maiores delongas.
Blanche-Benveniste (1998, p. 163-176), que adota o mesmo comportamento – até porque a
sua intensão é outra –, mas acrescentando a extensão dos fenômenos às produções orais e
escritas de indivíduos franceses de todas as idades, designa-lhes erros mecânicos, porque,
segundo ela, não comprometem o entendimento do texto. É questionável o rótulo da autora
por dois motivos. Um vem dos dados do corpus: o contexto não ajuda muito a interpretar as
omissões em es e Capil, como, respectivamente, réis e capital; nem as substituições havidas em

Juis e Sengula, como Luís e circular. O outro vem de um dos poucos trabalhos que se debruçou
detidamente sobre esses fenômenos nos dados de escrita de crianças em idade escolar, o do
brasileiro Zorzi (1998), que mostra, com toda clareza: por trás de erros como os citados acima,
estão motivações de natureza múltipla, longe de contarem sobre manifestação mecânica e
involuntária. Desse modo, por falta de uma expressão ainda melhor, optou-se por fenômenos
gráficos para emoldurar o conjunto de traços descritos a seguir.
25

Ao longo deste trabalho, letra e grafema são tomadas como expressões sinônimas.
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3.4.2 Inversões na ordem dos grafemas

Em face dos outros fenômenos meramente gráficos que se descreverão logo adiante,
esse, o da inversão na ordem dos grafemas, é o menos documentado, porque o atestam apenas
14 ocorrências, saídas de mãos variadas26. Desse modo, os membros da SPD compreendiam
bem onde deveria estar cada grafema na escrita de um vocábulo, constatação semelhante à de
Zorzi (1998, p. 80-82), que também anotou a infreqüência do traço em textos produzidos por
crianças. Diante dos dados parcos, que permitem somente a detecção do fenômeno, mas
porque ele próprio é raro, resta uma observação: a de que escritas como fulineiro por funileiro,
podijicar por prejudicar, reigetados por rejeitados e reijetada por rejeitada sejam, talvez, fonográficas e,
conseqüentemente, estariam espelhando metáteses ocorrentes na oralidade.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

apoaido

(apoiado)

FJS, 03.22

Cazaudor

(causador)

FJS, 03.203

dirifida

(deferida)

FJS, 03.20

fulineiro

(funileiro)

AJB, 17.21

gereas

(gerais)

MSC, 02.12

julguo

(julgou)

LSS, 07.14

podijicar

(prejudicar)

LSS, 22.32

redefida

(deferida)

FJS, 04.110

reigetados

(rejeitados)

AJB, 01.29-30

reijetada

(rejeitada)

FJS, 04.88

semepremir

(se imprimir)

AJB, 07.04

Suadar

(saudar)

AJB, 11.05

Susilitador

(solicitador)

MES, 02.06

tidos

(ditos)

AJB, 31.149

26

Lembra-se: não estão em causa os deslocamentos operados com o <r>, <l> e <s>, em posição de ataque
ramificado ou coda, porque se relacionam, segundo a interpretação dada, a irregularidades ortográficas na grafia
de sílabas complexas.
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3.4.3 Omissões de grafemas

De modo geral, uma ocorrência que atesta a omissão de grafema não encontrou um
outro par, nem mesmo em textos escritos pela mão que a assentou. Antônio José Bracete e
Luciano da Silva Serra vão na contramão do que se afirma, porque estamparam,
respectivamente, 11 grafias para Secrtario por secretário e 12 para Seguntes por seguintes. Estarem
essas formas a dizer sobre usus scribendi dos autores é caminho em que não se aposta, porque,
ao lado dessas, fizeram conviver outras com a grafia esperada. Desse modo, foram incluídas
entre os 239 dados reveladores de que a escrita completa das palavras, assim como ocorre para
as crianças em processo de aquisição (Zorzi, 1998, p. 53), não era algo tão simples e tão
acessível para todos os membros da SPD.
Embora se anote a omissão de grafemas em textos de todos os tempos, de escribas
medievais a aprendizes contemporâneos (Blanche-Benveniste, 1998, p. 163-176), é Zorzi
(1998, p. 53-59), conforme já se apontou, apoiado pela recorrência freqüente do fenômeno
nas produções escritas que analisa, quem vai além da sua deteccão e mostra que, nos dados de
aquisição, a grafia incompleta de palavras apresenta regularidades. Os dados referentes à
omissão de grafemas nos documentos dos irmãos da SPD, que se contam em mais de duas
centenas, também licenciam algumas constatações.
Quanto ao que se omite, primeiro. As coleções abaixo mostram que podem não ser
transcritas vogais, consoantes e até mesmo sílabas inteiras:

x

vogais (126 dados – 52.7%)
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aCompanhdo

(acompanhado)

JCB, 13.15

aqompanhmento

(acompanhamento)

JTS, 01.11

Albuqurqe

(Albuquerque)

AJB, 14.22

Arugo

(Araújo)

SFR, 01.07
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Artig

(artigo)

SRS, 02.20

asine

(assinei)

MES, 01.15

Decrto

(decreto)

AJB, 13.34-35

Disvaldos

(Desvalidos)

JCB, 14.02

espricacã

(explicação)

LSS, 30.35

excuçaõ

(execução)

JMS, 12.10

Ezquiel

(Ezequiel)

AJB, 14.36

Goms

(Gomes)

AJB, 18.135

pidi

(pidiu)

JCB, 06.34; LSS, 30.31

Prizidenci

(presidência)

AJB, 06.11

Protectra

(Protetora)

JTS, 01.02

prta

(porta)

MSC, 15.18

Rodrigus

(Rodrigues)

LSS, 11.07

Secrtario

(secretário)

AJB, 04.06; AJB, 05.02; AJB, 26.41

term

(termo)

FPF, 12.44

Sirn

(Cisne)

JCB, 06.06

x

consoantes (19 dados – 7.9%)
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Ario

(abriu)

LSS, 17.07

alavra

(palavra)

FJS, 01.61

ceiaõ

(sessão)

AJB, 27.04

cino

(cinco)

SFR, 02.78

Compredio

(compreendido)

AJB, 20.95

deempenhar

(desempenhar)

FJS, 04.96-97

entendio

(entendido)

AJB, 13.58

es

(réis)

JCB, 08.24

Escretuaro

(escriturário)

SRS, 01.46

griori

(Gregório)

JCB, 07.22

medias

(medidas)

AJB, 17.32

Narcio

(Narciso)

AJB, 25.70

Proteictoua

(Protetora)

JCB, 20.01.02

satisfeio

(satisfeito)

FSF, 05.62

Saustiano

(Salustiano)

MAC, 01.71
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x

sílabas (64 dados – 26.8%)
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

assimos

(assinamos)

MC, 03.10-11

aCompanha

(acompanhado)

JCB, 13.17

Culho

(Coelho)

LSS, 05.11

deNove

(dezenove)

MVS, 02.01

dirida

(deferida)

FJS, 03.119-120

Estan

(estando)

MSC, 11.03

estradinaria

(extraordinária)

MES, 01.11

estradinario

(extraordinário)

MES, 02.09

Ezercio

(exercício)

LSS, 33.08

mecidade

(necessidade)

LSS, 35.11-12

nego

(negócio)

FJS, 03.222

Outo cen

(oitocentos

LSS, 28.06

Presiden

(presidente)

LSS, 30.53; LSS, 35.64; JCB, 21.08

protes

(protesto)

MJR, 07.01

Protecto

(Protetora)

FSF, 05.02

Riquimento

(requerimento)

JCB, 10.20-21

Secreta

(secretário)

LSS, 37.16

suedade

(sociedade)

MAC, 01.30

Susidade

(Sociedade)

JCB, 13.01-02

vitador

(vizitador)

AJB, 25.37

Nem sempre, contudo, as omissões, em uma palavra, referem-se apenas a vogais,
consoantes ou sílabas completas. Há uma série de grafias em que se observa o fenômeno
atingindo dois grafemas de uma mesma sílaba, dois ou mais grafemas de sílabas diferentes ou,
ainda, partes inteiras, para além de uma sílaba, de uma palavra. Outras omissões, foi esse o nome
atribuído ao conjunto de dados mencionados:

x

outras omissões (30 dados – 12.6%)

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

associaõ

(associação)

FJS, 04.119

Berndino

(Bernardino)

JCB, 12.46
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Capil

(capital)

AJB, 21.93

Comprisio

(compromisso)

MJR, 10.09

Comprisso

(compromisso)

JDS, 01.04

declau

(declarou)

FB, 05.38

Dip

(diploma)

JCB, 12.22

estabelimento

(estabelecimento)

AJB, 21.18

Fcal

(fiscal)

MVS, 07.12

Ferrea

(Ferreira)

LSS, 18.43

Francio

(Francisco)

JTS, 02.26

Fransco

(Francisco)

JCB, 06.44-45

Fuci

(funciona)

LSS, 21.42

Gom

(Gomes)

AJB, 28.34

Recaõ

(Ressurreição)

SRS, 02.58; SRS, 03.26

Riqmento

(requerimento)

JCB, 20.16

Gom

(Gomes)

AJB, 28.34; AJB, 30.56

Sertario

(secretário)

MVS, 04.09

thizoure

(tesoureiro)

JCB, 18.24

Visi Prizi

(vice-presidente)

JCB, 10.17

Vistas todas as ocorrências em conjunto, o gráfico abaixo revela que se omitem mais
freqüentemente os grafemas que representam vogais e que é mais incomum a incidência do
fenômeno em grafemas consonânticos. Levando-se em consideração que os símbolos gráficos
disponíveis para as vogais são bem menos numerosos do que para as consoantes, a omissão
mais recorrente para os primeiros pode ter a ver com a posição em que ocorrem na palavra.
Ou seja: a partir dos dados, postula-se uma posição, por assim dizer, esperada para a omissão
do grafema, que quase sempre é o interior da sílaba e muito raramente o seu início. Desse
modo, a carência de transcrição para as vogais, mais do que para as consoantes, encontra a sua
razão de ser no fato de ocorrerem com mais freqüência no interior da sílaba. É como se a
posição de ataque simples, ocupada, sobretudo, por consoantes, fosse mais estabilizada, mais
marcada no ato da escrita.
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Omissões de grafemas

13%
vogais
consoantes

27%

52%

sílabas
outras omissões

8%

Gráfico 06

Zorzi, mencionado anteriormente, cogita algumas possibilidades que podem justificar
a omissão nos dados da aquisição. Consoante o autor, as crianças não conseguem realizar uma
análise fonêmica suficiente para que se dêem conta da estrutura sonora das sílabas de
construção mais complexa. Ou seja: para se escrever uma palavra, há a necessidade de se
proceder, em maior ou menor grau, a uma análise sonora dos fonemas que a compõem. Na
bibliografia sobre o tema, esse procedimento tem um nome específico, ‘consciência fonêmica’.
Desse modo, segundo o autor, um dos motivos pelos quais se omitem grafemas deve-se a
limitações quanto à compreensão precisa dos fonemas que compõem determinados tipos de
construções silábicas. Com essa explicação, Zorzi (1998) quer justificar o fato de que, nos
dados que analisou, detectou mais freqüentemente a omissão de grafemas em estruturas
silábicas que se afastam do padrão CV, porque seria mais fácil analisar, por exemplo, os
fonemas componentes de uma palavra como sapato do que os presentes em brincando.
De fato, aí pode estar a motivação para muitas das grafias em que se omitiram
grafemas nos textos dos sócios da SPD:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Albuqurqe

(Albuquerque)

AJB, 14.22

aprzentado

(apresentado)

JCB, 21.13-14
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

asine

(assinei)

MES, 01.15

estradinario

(extraordinário)

MES, 02.09

Ezercio

(exercício)

LSS, 33.08

Fcal

(fiscal)

MVS, 07.09

Fransco

(Francisco)

JCB, 06.44-45

Goms

(Gomes)

AJB, 18.135

le

(lei)

LSS, 39.48

Paicha

(Paixão)

JCB, 18.18

pido

(pediu)

LSS, 23.39; LSS, 26.47

pidi

(pidiu)

JCB, 06.34; LSS, 30.31

prstito

(préstito)

AJB, 14.71

prta

(porta)

MSC, 15.18

secrtaria

(secretaria)

AJB, 06.12

sessa

(sessão)

LSS, 08.27; LSS, 32.10

Sretario

(secretário)

MVS, 05.02

Mas isso não explica nem metade das ocorrências, porque grande parte dos dados
expõe a omissão em estruturas silábicas com o padrão típico, o CV, em que não se
representou ou símbolo vocálico ou o consonântico. A consciência imprecisa dos fonemas
que compõem uma palavra na condução das omissões, isso não deve ser descartado; acontece,
porém, que ela parece não se restringir apenas às sílabas que se afastem da estrutura CV, mas
afeta, principalmente, palavras que ultrapassem duas sílabas, porque em 112 dados (77.2%), de
um total de 14527, é flagrante a omissão em vocábulos assim constituídos. Ou seja, quanto
maior a extensão do vocábulo, mais parca seria a consciência dos fonemas que o formam, o
que, na escrita, resultaria na omissão de alguns.
Contudo, as omissões de sílabas completas e aquelas que se designou de outras omissões
se afinam com uma outra explicação de Zorzi. Somam 94 dados esses casos a que se faz
referência, entretanto 52 (55.3%) parecem nada ter a ver com consciência fonêmica imprecisa,

27

Não se consideraram os dados que atestam a omissão de sílabas completas e aquele conjunto que se chamou
de outras omissões.
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mas, talvez, digam respeito à desatenção no processo de escrita. A observação que se fez sobre
esses dados mostra claramente que, nos 52 ditos, o final da linha é que impõe a grafia
incompleta; esperava-se que os autores continuassem a escrita da palavra na sílaba seguinte,
mas isso não acontece.
Situações mais específicas, essas não devem ser postas de lado. Um exemplo, mesmo
que restrito a alguns autores, é bem explícito: trata-se da recorrência à omissão quando se trata
de representar o que se convencionou chamar de dígrafos. Parece que essas mãos tinham um
conflito a resolver e o fizeram bem: corresponderam na escrita da sílaba o mesmo número de
fonemas percebidos na fala.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aCompanhdo

(acompanhado)

JCB, 13.15

aqompanhmento

(acompanhamento)

JTS, 01.11

aqulla

(aquela)

AJB, 21.123

aqulle

(aquele)

AJB, 21.134

Cigunte

(seguinte)

LSS, 20.35

Fegureido

(Figueiredo)

AJB, 20.109

fogutes

(foguetes)

AJB, 12.10

Miqulino

(Miquelino)

AJB, 32.62

Segunte

(seguinte)

SRS, 01.42

Seguntes

(seguintes)

LSS, 16.06; LSS, 26.04; LSS, 29.08

Observe-se que a antologia listada guarda formas como aqulle, Figureido, fogutes e
Miqulino, todas saídas da mão de Antônio José Bracete, e, nesses casos, é possível que o autor
tenha se valido do princípio acrofônico, isto é, não transcreveu as vogais, porque o nome da
letra <q> coincide com o som da sílaba28. Contudo, é outra mão, a de Luciano da Silva Serra,

28

Veja-se como Cagliari (1998, p. 124) define o princípio acrofônico: “O princípio acrofônico existe desde a
formação do primeiro alfabeto. O nome das letras traz, em seu início, o som mais característico que a letra
representa no sistema de escrita. Assim, no nome ‘bê’, da letra B, encontramos o som ‘b’, que é o som mais
comum que essa letra assume. E isso acontece com praticamente todas as letras. O princípio acrofônico na
verdade é um conjunto de regras que usamos para decifrar os valores sonoros das letras. Num primeiro
momento, atribuímos a cada letra o som que é dado pelo seu nome. Depois, somamos os sons para descobrir
que palavra está escrita.”
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que se destaca pelo uso do princípio referido. Está a favor do que se diz um conjunto de 209
dados, todos colhidos de documentos do autor. É bem verdade que 203 inscrevem <qu> para
<que> e estar nessas grafias a representação de uma abreviatura é hipótese possível, mas que
deve ser colocada em último lugar; primeiro, porque o autor fez coexistir, ao lado de formas
com a escrita completa da palavra, uma outra: <q>, evidência de que conhecia a abreviatura
mais recorrente – entre os seus pares, inclusive – para o vocábulo; e, em segundo lugar,
porque no livro de Flexor (1991), que elenca abreviaturas utilizadas em manuscritos
preservados em arquivos brasileiros, do século XVI ao XIX, não figura <qu> para <que> em
nenhum tempo histórico. Sugere-se, então, que nessas e noutras formas, constantes no quadro
seguinte, é a escrita completa da palavra que está em causa, só que, diante da coincidência do
nome da letra <q> com o som da sílaba – o princípio acrofônico –, transcrever a vogal foi
algo incarecente. Mas que a grafia da palavra ou de uma sílaba deveria ir além de um símbolo
consonântico foi falta sentida e preenchida, daí o <u>. Em muitas outras, lá está ele, sem
correspondente fônico, apenas porque deve seguir o <q> e o <g> – Triguero (LSS, 04.11),
Rodrigues (LSS, 12.07), Guilherme (LSS, 12.17-18), Arquivista (LSS, 01.12), riquirimento (LSS,
12.17) – e esse, também cá, foi o seu papel. A solução é duplamente lucrativa: não violou o
princípio acrofônico e atendeu a necessidade mencionada.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

qu

(que)

Porqu

(porque)

LSS, 01.18; LSS, 01.25; LSS, 03.20; LSS, 04.15;
LSS, 05.13; LSS, 05,27; LSS, 07.19; LSS, 12.33;
LSS, 15.18; LSS, 17.20
LSS, 27.44

porqu

(porque)

LSS, 30.36; LSS, 39.22; LSS, 39.23; LSS, 43.51

prorqu

(porque)

LSS, 37.45
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E Luciano da Silva Serra fez sua, só sua, uma outra particularidade. O autor, em 148
dados, omitiu o grafema tradutor da vogal, quando teve de transcrever os ditongos [ow] – 140
ocorrências – e [ew] – 8 ocorrências, do que resultaram produtos gráficos como os seguintes:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

apresentu

(apresentou)

LSS, 01.22; LSS, 13.17; LSS, 26.18; LSS, 27.35

chegu

(chegou)

LSS, 43.46

Consultu

(consultou)

LSS, 03.17

Comvocu

(convocou)

LSS, 38.28

Convi:du

(convidou)

LSS, 08.21; LSS, 35.37; LSS, 37.13; LSS,40.30

deClaru

(declarou)

LSS, 30.59

deliberu

(deliberou)

LSS, 12.32; LSS, 45.08; LSS, 45.26; LSS, 45.34

enceru

(encerou)

LSS, 39.40

ficu

(ficou)

LSS, 02.37; LSS, 43.58

lenvantu

(levantou)

LSS, 12.35; LSS, 13.31; LSS, 14.20; LSS, 15.25

mandu

(mandou)

LSS, 02.38; LSS, 04.13; LSS, 05.13; LSS, 14.18

Ordenu

(ordenou)

LSS, 07.17

pascu

(passou)

LSS, 40.18; LSS, 40.26

perguntu

(peguntou)

LSS, 39.46

prestu

(prestou)

LSS, 40.55

rendu

(rendeu)

LSS, 37.76

respondu

(respondeu)

LSS, 39.48; LSS, 39.50; LSS, 40.14; LSS, 45.44

Su

(seu)

LSS, 23.37; LSS, 45.35

tomu

(tomou)

LSS, 45.37

tratu

(tratou)

LSS, 30.38; LSS, 40.22; LSS, 42.19; LSS, 42.30

A listagem já é suficiente para mostrar que, com exceção de dois dados referentes a Su
por Seu, todos os demais estampam o fenômeno em ditongos de um contexto específico, o
das desinências verbais. É por isso, por essa sistematicidade, a desconfiança de que a omissão
do grafema estaria condicionada, talvez, pela dificuldade do autor em representar o ditongo
[ow] graficamente. Quanto à manutenção do <u>: ele já percebeu que pode seguir o <q> e o
<g>, como se fosse uma espécie de grafema ‘curinga’, por que não pode acompanhar também
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o <c>, o <t>, o <d>, o <r>...? Como os dados se referem quase que exclusivamente a [ow],
uma outra leitura parece bem forte. Ei-la:
O autor dá testemunho largo de redução de ditongos em seus textos. Quanto ao [ow],
em desinências verbais, formas como aquardo por aguardou (LSS, 37.63-64), Comonico por
comunicou (LSS, 25.41), declaro por declarou (LSS, 23.18) a evidenciam com toda clareza.
Acontece que a transcrição da redução com <o>, no contexto nomeado, é bastante incomum,
pelo que o <u>, na escrita dos vocábulos de que se deu uma amostra no quadro anterior,
pode ter sido a solução gráfica encontrada pelo autor para transcrever a redução do ditongo,
mas apenas em desinências verbais. Lembra-se que, fora desse contexto, todas as reduções
para [ow] foram grafadas com <o>: hove por houve (LSS, 28.24), hovindo por ouvindo (LSS,
43.42), Lovor por louvor (LSS, 35.71), Soza por Sousa (LSS, 33.45). Admitida essa possibilidade,
exclui-se uma, a de que as formas elencadas no quadro acima estariam a contar sobre omissões
de grafemas, e cogita-se outra, a de que Luciano da Silva Serra parece ter criado, por assim
dizer, uma regra própria para representar a redução do ditongo [ow]: <u>, quase sempre em
desinências verbais, e <o>, quando não.
Por fim, falou-se a não poder, quando se tratou da grafia de sílabas complexas com o
/r/, o /l/ e o /s/, que os membros da SPD rejeitavam, de modo geral, seqüências gráficas
ilegítimas em português e cá estão as omissões a testemunhá-las: decrto (decreto), Ezquiel
(Ezequiel), prta (porta), Fcal (fiscal), Riqmento (requerimento), aprzentado (apresentado),

Sretario (secretário), aCompanhdo (acompanhado), aqompanhmento (acompanhamento). Em
primeiro lugar, essas seqüências se reportam a sílabas diferentes, que seria mais ou menos
assim: de-cr-to, E-z-qui-el, pr-ta, F-cal, Ri-q-men-to, a-pr-zen-ta-do, S-re-ta-rio, a-Com-pa-nh-do,
a-qom-pa-nh-men-to, portanto, dentro de algumas sílabas, há omissões de grafemas, mas não
seqüência gráfica ilegítima. Em segundo lugar e como conseqüência do que se disse, parece se
confirmar que grafias irregulares para sílabas complexas com os segmentos referidos e
omissões de grafemas se situam em níveis diferentes do ponto de vista de quem os comete.
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No primeiro caso, a atenção se prende a uma unidade da palavra e, no segundo, se assiste à
trajetória oposta: a desatenção à palavra como um todo, ocasionada por motivos vários, dentre
os quais consciência fonêmica parca, falta de diligência no percurso da escrita etc.

3.4.4 Substituições de grafema

Depois os números serão alargados, mas, para início, diz-se-á que ocorre a substituição
de grafemas em 309 ocorrências. Elas, contudo, podem ser divididas em dois subgrupos,
conforme às razões que podem estar envolvidas na condução do fenômeno.

3.4.4.1 Substituições de grafema – morfologia próxima das letras

Um primeiro conjunto de dados, composto por 184 ocorrências e de que se vai tratar
primeiramente, deixa claro que a substituição de um grafema por outro acontece em função da
proximidade da morfologia das letras. Quanto às substituições mais recorrentes, atestaram-se
as seguintes:

3.4.4.1.1 <m> por <n>

Com 97 dados, o que corresponde a 52.7% do conjunto de 184, a inscrição de <m>
em lugar de <n> foi o caso mais exemplar, porque mais documentado, de substituição em
função de os grafemas serem bem parecidos. Além disso, anota-se que a troca referida é
produto de várias mãos:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

acimado

(assinado)

LSS, 32.44; LSS, 45

alumos

(alunos)

AJB, 22.145
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Antomio

(Antônio)

LSS, 18.17-18

Asigmeme

(assinei-me)

TMJ, 02.12

asimamo

(assinamos)

JPS, 01.11

assigmei

(assinei)

FB, 09.21; FB, 12.28

Bemedito

(Benedito)

SRS, 02.60

digma

(digna)

FJS, 04.120

Fermandes

(Fernandes)

AJB, 29.04

Govermo

(Governo)

AJB, 22.131

ma

(na)

AJB, 31.59; LSS, 35.70; LSS, 38.35; LSS, 39.19

maõ

(não)

FJS, 01.68

melle

(nele)

FPF, 09.09

mobre

(nobre)

FJS, 03.76

moite

(noite)

FB, 16.02

moscos

(nossos)

LSS, 18.25

mossa

(nossa)

JMS, 04.03

move

(nove)

LSS, 39.41

opimião

(opinião)

AJB, 31.59

Ordemo

(ordenou)

AJB, 30.11

3.4.4.1.2 <n> por <m>

O inverso da situação acima, ou seja, a grafia de <n> em lugar de <m> está atestada
em 32 dados, correspondentes a 17.4% de todas as substituições motivadas pela proximidade
da forma dos grafemas. Também cá, vários autores estampam a troca mencionada, embora
seja mais notável nos textos de Antônio José Bracete:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

acinene

(assinei-me)

LSS, 13.32; LSS, 14.22

Alneda

(Almeida)

AJB, 14.34

Anancio

(Amâncio)

AJB, 03.32

Ananço

(Amâncio)

AJB, 25.89

Ancelno

(Ancelmo)

AJB, 15.142; AJB, 18.92
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

assinanos

(assinamos)

FPF, 10.21

Chanada

(chamada)

AJB, 19.26

chanado

(chamado)

AJB, 27.22

Comforner

(comforme)

MVS, 07.13

Conetidas

(cometidas)

LSS, 23.23

Conicaõ

(comição)

AJB, 13.09

Doninges

(Domingues)

AJB, 14.40; AJB, 23.36

enconodos

(encômodos)

AJB, 22.103

forna

(forma)

AJB, 15.05-06; AJB, 21.05

Gones

(Gomes)

LTG, 10.21

Maxinianno

(Maximiano)

AJB, 15.140

mesno

(mesmo)

AJB, 13.14; AJB, 14.64; LSS, 30.46

mesnos

(mesmos)

LSS, 23.40

nebros

(membros)

JNJ, 02.17

ter-nos

(termos)

FB, 13.39

3.4.4.1.3 <u> por <v>

A substituição de <u> por <v> está presente em 38 dados, equivalentes a 20.7% do
total geral. Mas chama a atenção verificar-se que 27 se concentram em documentos de uma
mesma mão, a de Antônio Agostinho da Cunha, pelo que foi esse autor, mais que qualquer
outro, a incorrer com mais assiduidade na inscrição de <u> em lugar em de <v>:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Boauentura

(Boa Ventura)

AAC, 04.20

deuer

(dever)

AAC, 01.14

deuocaõ

(devoção)

MC, 01.09-10

Deuocaõ

(devoção)

AAC, 04.03; AAC, 04.05; MC, 02.06; MC, 02.15

imuentario

(inventário)

AAC, 01.05-06

inuentario

(inventário)

AAC, 02.07; AAC, 03.01, AAC, 03.04

laura

(lavrar)

AAC, 02.12

noue

(nove)

AAC, 04.02; GMB, 02.02
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Nouenbro

(novembro)

GMB, 02.02; GMB, 01.07; MC, 01.06

Prouedor

(Provedor)

AAC, 01.03; AAC, 01.16; AAC, 02.03

Prouedora

(provedora)

AAC, 04.18

Sobre escriuo

(subscrevo)

AAC, 02.13

tiuerem

(tiverem)

AAC, 01.08; MC, 02.15

ueinte

(vinte)

AAC, 04.14

uertude

(virtude)

MC, 01.08

ues

(vez)

AAC, 01.14

uotos

(votos)

AAC, 01.12

xaue

(chave)

AAC, 04.23

Xauier

(Xavier)

AAC, 02.09

3.4.4.1.4 Outras substituições de grafemas em função da morfologia próxima

<m> por <n>, <n> por <m> e <u> por <v>. Para além dessas, que foram as mais
documentadas, o corpus aponta para outras substituições de grafemas, com números bem
reduzidos de ocorrências, que também encontraram na proximidade das formas dos grafemas
a sua motivação. Conta-se 17 e correspondem, assim, a 9.2% de tudo o que se atestou para
substituição em função da parecença morfológica29.
SUBSTITUIÇÃO
<i> por <u>

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

compariçei

(compareceu)

JCB, 04.45

consedei

(concedeu)

SRS, 03.13

Lei-se

(leu-se)

SFR, 02.38

procedei-se

(procedeu-se)

MJE, 05.04

Respondei

(respondeu)

SRS, 03.12

<u> por <e>

ruguirimento

(requerimento)

LSS, 20.38

<l> por <d>

Candilato

(candidato)

LSS, 25.26

lito

(dito)

LSS, 24.28

envergonhado

(envergonhá-lo)

AJB, 25.69

<d> por <l>

29

A atestação da proximidade morfológica de alguns desses grafemas só é possível se se levar em consideração os
textos dos autores.
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SUBSTITUIÇÃO
<v> por <u>

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

emViov

(enviou)

MC, 02.19

ev

(eu)

MC, 02.20

percuzados

(procurados)

AJB, 06.17

Tizozeiro

(tezoureiro)

AAC, 02.04.05

<r> por <s>

Therera

(Teresa)

LSS, 27.16

<r> por <i>

asiner

(assinei)

MC, 02.20

aprezenter

(apresentei)

MAC, 01.44

Juis

(Luís)

MVS, 06.03

<z> por <r>

<J> por <L>

A tabela abaixo é para que se visualisem, globalmente, todas as ocorrências referentes
às substituições havidas por conta da morfologia próxima dos grafemas:

Substituições de grafemas – morfologia próxima
SUBSTITUIÇÕES

NO. OCORR.

%

<m> por <n>

97

52.7

<n> por <m>

32

17.4

<u> por <v>

38

20.7

outras substituições

17

9.2

TOTAL

184

100

Tabela 28

3.4.4.2 Substituições de grafema – pares mínimos

O outro conjunto, que se compõe de 125 dados, conta sobre a substituição de
grafemas envolvendo a escrita de fonemas cuja distinção se faz somente pela presença ou não
do traço de sonoridade. Advertindo-se para o fato de que é a mão de Luciano da Silva Serra
que mais testemunha essa espécie de substituição, detecta-se, nos documentos, a troca entre os
seguintes pares de grafemas:
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3.4.4.2.1 Par <t> – <d>

Os casos em que se substituiu <t> por <d> ou vice-versa foram os mais freqüentes e
somam 75, o que corresponde a 60.0% do total geral de trocas por causa da insegurança na
escrita dos fonemas correspondentes: /t/ e /d/. Verifica-se uma ligeira tendência em se
substituir mais o grafema que traduziria o fonema surdo pelo outro que traduz o sonoro –
<d> em lugar de <t>, 41 ocorrências –, do que o oposto – <t> em vez de <d>, 34
ocorrências:

x

<d> por <t>
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

abatimendo

(abatimento)

LSS, 12.25

adimidido

(admitido)

LSS, 39.34

aprensendar

(apresentar)

LSS, 19.18

asundo

(assunto)

LSS, 27.21; LSS, 27.23; LSS, 42.31

der

(ter)

LSS, 20.35

dodos

(todos)

AAC, 01.08

Emidiado

(imediato)

LSS, 04.28

emidiado

(imediato)

LSS, 04.30; LSS, 37.51

estatudo

(estatuto)

LSS, 14.16; LSS, 30.50

Estatudos

(estatutos)

LSS, 18.25; LSS, 20.36

explecido

(explícito)

FB, 11.58

lenvandu

(levantou)

LSS, 05.25

licido

(lícito)

FB, 06.45

mandado

(mandato)

JCB, 10.34

pegundando

(perguntando)

LSS, 39.49

Prisidende

(presidente)

LSS, 20.37; LSS, 21.43

retabilicimendo

(restabelecimento)

LSS, 04.31

tendende

(tendente)

JFO, 06.06

Visidador

(visitador)

LSS, 04.26

Vondades

(vontades)

MVS, 03.03
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x

<t> por <d>
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aCortados

(acordados)

MJR, 03.02-03

adiato

(adiado)

JNJ, 02.32

antante

(andante)

LSS, 33.55

Consultanto

(consultando)

LSS, 27.42

deste

(desde)

LSS, 42.27

doticada

(dedicada)

LSS, 26.37

Estanto

(estando)

MSC, 01.05; MVS, 03.02

nomiato

(nomeado)

LSS, 30.53

pertente

(pretende)

LSS, 01.24

Presitente

(presidente)

LSS, 10.06

Prizitente

(presidente)

LSS, 02.32; LSS, 03.06; LSS, 03.14; LSS, 04.13

tertiminacão

(determinação)

LSS, 41.08

tiscutido

(discutido)

LSS, 37.72

tito

(dito)

LSS, 33.19

tisto

(disto)

AJB, 18.13

Visce Prisitente

(Vice Presidente)

LSS, 35.42

3.4.4.2.2 Par <g> – <c>

São 29 os casos em que <g> foi grafado no lugar de <c> e vice-versa,
correspondendo a 23.2% do total. Contudo, em apenas uma ocorrência – Abrico por abrigo
(LSS, 30.36) –, substitui-se o grafema do fonema sonoro pelo surdo; nas demais, a constante
foi efetuar a substituição na direção contrária. Observa-se, porém, que, nos casos em que <g>
substituiu <c>, 25 ocorrências dizem respeito a um mesmo item lexical – secretário:

x

<g> por <c>
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

engaregada

(encarregada)

LSS, 35.71

engaregados

(encarregados)

LSS, 25.30

Segetario

(secretário)

LSS, 32.17; LSS, 32.17
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Segetari

(secretário)

LSS, 36.38

Segretario

(secretário)

LSS, 01.09; LSS, 01.29; LSS, 02.09; LSS, 02.45

Sengula

(circular)

SRS, 04.11

3.4.4.2.3 Par /s/ – /z/

Optou-se, aqui, por não introduzir o par pelos grafemas e sim pelos fonemas, pelo
fato de que ambos encontram nos documentos representações gráficas múltiplas. Desse
modo, o /s/ encontra nos textos as seguintes grafias: <s>, <ss>, <c>, <ç> e <sc>; já o /z/
pode ser representado por <s>, <sc>, <x> e <z>. Se, a título de exemplo, os documentos
estampam produtos gráficos como dispozição e disposição, não se está diante de uma substituição
envolvendo a grafia de fonemas surdos e sonoros, mas se trata, em verdade, de variação
gráfica extremamente comum, na medida em que, para a transcrição de /z/, se pode convocar
um <z> ou um <s>. Contudo, quando Antônio José Bracete grafa dispocicaõ, parece claro que
a inscrição do <c> não quer dizer sobre mais uma possibilidade de escrita do fonema, uma
vez que pode traduzir o /s/, não o /z/.
Com esse adendo, as ocorrências em que se anota, com alguma segurança, a
substituição entre grafemas exclusivos a cada um dos fonemas do par mencionado somam 18
e correspondem, desta maneira, a 14.4% do total geral. Em 12, representa-se o fonema sonoro
com um grafema que, a princípio, traduz o surdo e, em 6, assiste-se ao fenômeno contrário:

x

<c, ç> por <z, s, x, sc>
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

çecucaõ

(execução)

SRS, 01.28

dispocicaõ

(disposição)

AJB, 21.24

Ercecizo

(exercício)

LSS, 35.42

Ercicia

(exercia)

LSS, 45.21

ficece

(fizesse)

LSS, 30.44; LSS, 35.41; LSS, 45.42; LSS, 42.32
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

fiscalicacão

(fiscalização)

LSS, 06.22

trigecimo

(trigésimo)

LSS, 45.47

trijecimo

(trigésimo)

LSS, 45.35; LSS, 45.43

x

<s, ss, c, ç, sc> por <z>
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Ercecizo

(exercício)

LSS, 35.42

escercizo

(exercício)

LSS, 32.08

ezercizo

(exercício)

LSS, 35.15

Narzizo

(Narcísio)

AJB, 18.146

priziza

(precisa)

MAC, 01.27

Sercizo

(exercício)

LSS, 34.10

3.4.4.2.4 Par <f> – <v>

Esse foi o menos documentado dos pares, porque se apanharam apenas 03 casos
sobre ele; 2.4% do total geral, então. 02 transcrevem o fonema surdo com o grafema que
traduziria o seu correspondente sonoro – feferero por fevereiro (LSS, 21.16; LSS, 38.27). O outro
caso expõe o oposto: vez por fez (LSS, 02.36).

Reúnem-se abaixo todas as ocorrências relativas a substituições envolvendo a escrita
de fonemas surdos e sonoros:
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Substituições de grafemas – pares mínimos
PAR

SUBSTITUIÇÃO

<t> – <d>
<c> – <g>

/s/ – /z/30

<f> – <v>

NO. OCORR.

%

<t> por <d>

34

60.0

<d> por <t>

41

<c> por <g>

1

<g> por <c>

28

<s, ss, c, ç, sc> por <z>

12

<z, s, x, sc> por <c, ç>

6

<f> por <v>

2

<v> por <f>

1

TOTAL

125

23.2

14.4

2.4

100

Tabela 29

3.4.4.2.5 Uma interpretação possível
Veja-se que a confusão se estabelece apenas com os grafemas que transcrevem
consoantes oclusivas e fricativas e as substituições avistadas devem-se à razão de que formam
pares mínimos cujo traço distintivo é a sonoridade, como já foi dito acima. Constatação
semelhante é apresentada por Cagliari (1998, p. 278-279) nos dados da aprendizagem inicial da
escrita. Não é bem-vinda, contudo, uma leitura que veja nas grafias acima listadas uma
inspiração fonética, porque Zorzi (1998, p. 73) mostra que crianças que fazem substituições
semelhantes na escrita não parecem ter qualquer dificuldade em realizar adequadamente os
fonemas na oralidade.
A que se devem, então, as trocas entre grafemas tradutores de fonemas surdos e
sonoros? Cagliari, mencionado acima, cogita uma hipótese:

Se o aluno fala certo, mas escreve errado, pode ser um reflexo de estar agindo de acordo
com a orientação do professor: escrever observando atentamente os sons da fala. Como
escreve sussurrando as palavras, percebe que, na sua fala (sussurrada), o som que pretende
escrever é surdo e não sonoro.

30

Apresentam-se os fonemas, em função de representações múltiplas na sua grafia.
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Ou seja, se articulados sem som ou sussurrados, os fonemas sonoros ensurdecem e
isso explica, segundo o autor, o fato de que é constante os grafemas das consoantes sonoras
serem substituídas pelos das consoantes surdas e de que é raro o caminho inverso. Zorzi
(1998, p. 73) não descarta essa hipótese, mas desconfia de que a escrita em situação silenciosa
seja tão determinante, porque, nos resultados de sua pesquisa, também sobre dados da escrita
inicial, observa que, de fato, as ocorrências em que se substitui um grafema de um fonema
sonoro por um de um surdo são mais numerosas, contudo, para aquelas em se que flagra o
caminho oposto, os índices não são desprezíveis.
Para cá, os dados se afastam tanto do que observou Cagliari (1998) como Zorzi (1998),
na medida em que houve a tendência em se substituir mais o grafema da consoante surda pelo
da consoante sonora, porém se aproximam mais, em alguma medida, do que constatou Zorzi,
porque as duas direções são bem representadas:

Direção das substituições de grafemas – pares mínimos
DIREÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO

NO. OCORR.

%

surdas > sonoras

77

61.6

sonoras > surdas

48

38.4

TOTAL

125

100

Tabela 30

Se a escrita silenciosa que conduz ao ensurdecimento de fonemas sonoros, de um lado,
pode estar dando a sua contribuição para o que se vê, por outro, é mais irresistível a conclusão
de Zorzi (1998, p. 74), que, mutatis mutandis, aponta o seguinte caminho percorrido pelas mãos
responsáveis pelas substituições fartamente elencadas: incerteza sobre o fato de o fonema ser
surdo ou sonoro, consciência de existirem dois grafemas para transcrevê-lo e escolha aleatória
de um deles:

Podemos supor que há crianças produzindo este tipo de erro que são capazes de detectar a
presença desta classe de fonemas surdos e sonoros nas palavras. Porém, apesar de darem
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conta da presença do fonema, não conseguem diferenciar com precisão, se o mesmo é
sonoro ou não. Para este fonema, indiferenciado quanto ao fato de ser surdo e sonoro, a
criança pode ter a noção de que há duas letras para escrevê-lo e, assim, acaba optando por
uma delas, embora possa ter dúvidas quanto à sua escolha. Portanto, uma parte das
decisões a respeito da letra a ser usada pode estar ocorrendo ao acaso, o que justificaria,
pelo menos em parte, a alta freqüência de trocas, no sentido das consoantes surdas serem
substituídas pelas sonoras.

3.4.4.3 Outras substituições de grafemas – outras causas

O que fez iniciar o tópico dizendo que os índices referentes a substituições de
grafemas seriam ampliados foram as duas amostras, oferecidas abaixo, que caminham em
direção contrária. A primeira, que expõe alguns exemplares de 54 ocorrências, admite
interpretação dupla: as duas já observadas na discussão do fenômeno, isto é, as substituições
ali contidas podem ter sido motivadas tanto pela proximidade da forma dos grafemas quanto
pela insegurança na transcrição de fonemas surdos e sonoros, que constituem os designados
pares mínimos:

SUBSTITUIÇÃO
<g> por <q>

<q> por <g>

<G> por <C>

<C> por <G>

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Arguivista

(arquivista)

LSS, 02.13; LSS, 04.12; LSS, 09.13

Reguererõ

(requereram)

AJB, 12.38

Reguerimento

(requerimento)

SRS, 03.18

reguirimento

(requerimento)

LSS, 09.14-15; LSS, 14.12-13

Siguenta

(cinquenta)

LSS, 05.23; LSS, 07.23; LSS, 07.35

aquardo

(aguardou)

LSS, 37.63-64

aquardando

(aguardando)

LSS, 18.39

Carcia

(Garcia)

LSS, 21.28; LSS, 23.32

Coverno

(governo)

LSS, 22.44

Gaitano

(Caetano)

LSS, 37.33

Gajueiro

(Cajueiro)

LSS, 23.46; LSS, 43.54; LSS, 45.27

Gapitaõ

(capitão)

LSS, 21.09
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Para a segunda, que é bem menor, porque só conta com 07 casos, o que incita as
substituições não se mostra com nitidez, mas é certo que não se trata de nenhuma das razões
acima apontadas, morfologia próxima das letras ou insegurança na representação gráfica de
pares mínimos:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

hai

(vai)

SRS, 02.61

Jultino

(Justino)

SRS, 02.57

remorma

(reforma)

MES, 07.04

ostros

(outros)

AJB, 13.33

Prezidentia

(presidência)

FJS, 01.03

remorna

(reforma)

MES, 01.12

secretatia

(secretaria)

AJB, 01.33

3.4.5 Acréscimos de grafemas

Neste pequeno índice de grafias, que conta com 05 exemplares – aranranjos por aranjos
(FPF, 12.40-41), Dinifinidor por definidor (MVS, 01.04), fizesesse por fizesse (FPF, 12.43-44),
Santiçicima por santíssima (MVS, 03.04-05), Thezoreireiro por tesoureiro (FPF, 07.07-08) –, a
inscrição dupla das sílabas é porque a linha chega ao seu final e, na seguinte, são reescritas para
a finalização do vocábulo. Explicadas essas ocorrências, resta ver o que estaria condicionando
as outras 113 em que se ajuntam grafemas às palavras. Veja-se a antologia seguinte com
exemplos variados:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aparareceu

(apareceu)

AJB, 33.07

Aaos

(aos)

JMS, 02.02; JMS, 04.02

atéhe

(até)

AJB, 14.62

çeiu

(seu)

JCB, 05.20
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

deio

(deu)

MAC, 01.65

deiu

(deu)

JCB, 05.09

desese

(desse)

MLF, 08.27

Eloii

(Eloi)

JCB, 07.25

foui

(foi)

LSS, 02.16

pococo

(pouco)

MAC, 01.47

Resebeio

(recebeu)

SRS, 01.41

Reiis

(Reis)

JCB, 04.30

Seenblea

(assembléia)

AJB, 25.35

Sesembrea

(assembléia)

LSS, 32.37

seguuinte

(seguinte)

MVS, 07.09

SiSizimbra

(Cezimbra)

JCB, 05.19

Socosio

(sócio)

FJS, 03.126

Thehezoreiro

(tesoureiro)

AJB, 32.59

Theozoreiro

(tesoureiro)

SRS, 02.43

Vaisconcelvo

(Vasconcelos)

AJB, 14.07

Exemplos variados, mas o que se observará cobre grande parte deles, 87 (77.0%) para
ser mais preciso: a tendência a se aditarem letras e sílabas já escritas e que, de fato, compõem a
transcrição gráfica da palavra. Zorzi (1998, p. 78) cunhou uma expressão para isso: inserção ou
duplicação de letra por contaminação. O que se vê, dessa forma, é que as mãos, de modo
geral, acrescentam um ou mais grafemas em qualquer lugar da palavra, menos no início. Mas
não é qualquer símbolo gráfico, apenas aqueles que já escreveram ou escreverão.
Desconhecimento da forma gráfica, talvez; soletração, talvez; desatenção à escrita, talvez. Para
o momento, ficam sendo essas as sugestões para explicar porque assim procederam.

3.4.6 Conclusões

Quantitativamente, flagraram-se, para os fenômenos gráficos, os seguintes números:
inversões de grafemas, 14 ocorrências; omissões de grafemas, 239; substituições de grafemas,
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370 e acréscimos de grafemas, 118. Um gráfico que traduz esses índices em percentagens
ficará como exposto abaixo. Quanto às conclusões mais proeminentes, expõe, de um lado, a
timidez das omissões e, de outro, o exibicionismo das substituições.

Fenômenos gráficos

16%

2%

32%

inversões
omissões
substituições
acréscimos

50%

Gráfico 07
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3.5 MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

3.5.1 Introdução

Dos assuntos mais discutidos, ao contrário do que se viu para os fenômenos gráficos,
é aquele sobre a relação entre fala e escrita, sob múltiplos aspectos, enfocando-se suas
condições de uso e produção, dentre outras coisas, e, para o meio dos debates, achegando-se
posturas que advogam muito mais similaridades ou vice-versa entre ambas as modalidades,
além, é claro, de posições bastante moderadas31. Mas não é o que interessa aqui, o que
convém, para introduzir o tema, são produções que se debruçaram sobre as marcas da
oralidade na escrita, apenas no nível fonético/fonológico, mas essas, em geral, não são
volumosas, porque só recentemente se saiu de um estado da Lingüística, pelo menos no Brasil,
em que apenas a linguagem oral foi merecedora de atenções. Excluem-se, é óbvio, os poucos
que privilegiaram sincronias mais remotas da língua portuguesa, uma vez que, através da
representação ortográfica, buscaram aproximações do sistema fonológico, ou parte dele, de
uma determinada época, como o fizeram Maia (1986), Mattos e Silva (1989) e Telles (2002b,
2003a, 2003b e 2005), por exemplo.
Mas voltando-se aos tempos em que estudos sobre a língua oral dominou a cena
lingüística, relevam-se o trabalho pioneiro de Mattoso Câmara Jr. (1994b, p. 87- 95), em que
analisou os ‘erros’ fonéticos cometidos por escolares, transpostos da oralidade para a escrita, e
o de Pinto (1996), em que buscou também, mas só, nos letreiros, nos panfletos etc, traços
fônicos típicos da fala. Ambos os autores flagrando e denominando os aspectos fonéticos tãosomente. As produções sobre a escrita de crianças, ao classificar as espécies de ‘erros’ por elas
empreendidas, sempre dedicam um item a grafias que tiveram o seu apoio na oralidade, sem

31

A bibliografia sobre o tema é vastíssima, mas se remete a alguns títulos, que resumem o ‘estado da arte’:
Blanche-Benveniste (1998), Kato (2001) e Marcuschi (2001).
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mais, até mesmo o de Zorzi (1998), sempre preocupado em esmiuçar, classificando,
interpretando, vários outros fenômenos.
Veio da Sociolingüística quantitativa um passo à frente. Estudados fartamente, quanto
aos seus mais diversos condicionamentos, alguns traços fônicos da oralidade, chegou a hora de
ver se encontravam réplicas na escrita. Desse modo, Freitas (2001) se voltou para a estrutura
silábica CCV; Lemos (2001), para o registro ortográfico de ‘e, i, o, u, átonos’; Tasca (2002),
para a monotongação de [ey] e [ow] e para a semivocalização de /l/ em posição de coda;
Mollica (2000 e 2003) para monotongações, desnasalizações, rotacismos, assimilação de -nd- a
-n- etc. Todos os autores, quanto aos fenômenos fônicos estudados, na fala e na escrita
concomitantemente, são unânimes em apontar os mesmos contextos a condicioná-los nas
duas modalidades.
Têm esses trabalhos as suas vantagens: a língua dos indivíduos, as suas produções
escritas e, além disso, uma ortografia normativizada que lhes permitem caracterizar o que é
típico da fala ou não. Para o século XIX, só se conta com os textos escritos pelos negros da
SPD e observe-se que se está falando de um tempo em que uma ortografia oficial só mais
tarde vai aparecer. Marquilhas (2001, p. 217) resolveu muito bem a questão: pensar nesses
períodos, anteriores a uma ortografia legitimada oficialmente, em termos de pluri-ortografia, o
que implica pensar na convivência de múltiplos modelos ortográficos, desde aqueles mais
normativos – os que se exibiam nos impressos, por exemplo – até os utilizados por mãos
poucos exercitadas no ofício da escrita, sem desconsiderar, obviamente, os entrecruzamentos.
Porém não se procedeu a um estudo dos modelos ortográficos em convívio no século
XIX, nem mesmo nos documentos constantes do corpus32. Dessa maneira, como se pode
flagrar grafias fonetizantes, que, por conseguinte, estariam a dizer sobre fenômenos fônicos,
característicos da oralidade, nos oitocentos? Mas não é este o objetivo aqui: arrolar e
interpretar traços fonéticos/fonológicos típicos da linguagem oral do século XIX, só em um
32

Parece que tal estudo ainda está por ser feito.
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segundo plano. Primordialmente, quer-se mostrar que muito do que caracteriza a fala atual, na
sua expressão sonora, encontrava já representantes no século referido e, muitas vezes, sob os
mesmos condicionamentos, dai a recorrência a uma numerosa bibliografia que trata dos
fenômenos nos tempos atuais.
Com o que contar, além dessa bibliografia e, em certa medida, com a intuição de um
falante do século XXI? Ferreiro e Teberosky (1999) fizeram história com o clássico Psicogênese
da língua escrita, em que descrevem a trajetória psicogenêtica percorrida por crianças de fala
espanhola até o domínio completo de escritas alfabéticas, em que se mesclam representações
fonográficas, logográficas e até ideográficas. Pioneiro que foi, fez escola e vieram os






ajustes : Silva (2003, p. 139-140) aponta pontos obscuros na proposta das autoras, Picoli


(2001) registra que nem todas as etapas observadas para as crianças encontram
correspondência em adultos em processo de alfabetização, mas ninguém negou, ao que se
saiba, a validade de uma das etapas, a alfabética, fixada por Ferreiro e Teberosky (1999, p. 142156). Nela, segundo as autoras, a criança se encontra em um estágio de aquisição da escrita em
que busca, sistematicamente, uma correspondência biunívoca entre letra e fonema, por
desconhecer os outros princípios que regem as escritas do tipo alfabéticas. Lemle (2000, p. 40)
fala da mesma coisa, só que em outros termos:

Se o aprendiz está retido na etapa monogâmica da sua teoria da correspondência entre sons
e letras, ignora as particularidades na distribuição das letras. Na leitura, pronuncia cada letra
escandindo-a no seu valor central. Sua escrita é como uma transcrição fonética da fala. As
falhas típicas são como a dos exemplos seguintes:
matu em vez de mato
bodi em vez de bode

É nessa procura de uma relação estritamente monogâmica entre letra e fonema,
efetuada pelos irmãos da SPD, em que se pode colher, definitivamente, mas nem sempre sem
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exitações, os traços fônicos típicos da linguagem oral da atualidade que se espelhavam já no
século XIX.
Resta dizer quais traços são esses: aqueles mais visíveis, o que quer dizer os mais
numerosos no corpus; e qual dialeto se toma como referência: vários, tanto os de natureza
diatópica, quanto diastrástica.

3.5.2 Aféreses

Na história da língua portuguesa, a perda da vogal inicial átona de uma palavra é
fenômeno muito comum, mas que não ocorreu, segundo Williams (1994, p. 111-112), com
nenhuma regularidade33. Para Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 43), a tendência, em língua
portuguesa, à aférese da vogal inicial que constitui sílabas simples deve-se à força expiratória
que se dá à consoante que inicia a sílaba seguinte.
Colhem-se nos textos dos membros da SPD 151 ocorrências reveladoras de aféreses e,
de fato, 146 (96.7%) dizem respeito a um segmento vocálico que constitui sílaba simples, ou
seja, forma o padrão silábico do tipo V. Então, esse é, ao que parece, o contexto mais
favorável ao fenômeno. Contudo, talvez se possa falar em alguma regularidade, na medida em
que, entre os 146 dados referidos, em 128 (87.7%) é a vogal /a/ que se elimina:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

cembleia

(assembléia)

JCB, 13.34

Conpanhamento

(acompanhamento) AJB, 17.25-26

Dreminitador

(administrador)

MVS, 01.02

Feiçaõ

(afeição)

SFR, 01.65; SFR, 02.19

hi

(aí)

AJB, 02.12; AJB, 20.57; AJB, 22.135

inda

(ainda)

MSC, 03.06

junda

(ajuda)

LSS, 39.25

Cf. Williams (1994, p. 111): acu½men > gume; aliança > liança (popular); apothe½cam > bodega; adulterium > dulterio;
adlumina½re > alumiar > lomear; hebdomada > doma (arcaico); epistolam > pístola.
33
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Niverçaro

(aniversário)

SRS, 02.01

presentasi

(apresentasse)

JCB, 18.20

Prezentou

(apresentou)

SRS, 02.36

provação

(aprovação)

SFR, 02.29

Senblea

(assembléia)

MLF, 07.26; MLF, 08.14

Sembrea

(assembléia)

LSS, 02.37; LSS, 22.01; LSS, 22.07; LSS, 22.23

Singno

(assino)

JCB, 12.49; JCB, 13.52

Soalho

(assoalho)

LSS, 44.07

Suciesaõ

(associação)

MLF, 11.27

Suncão

(Assunção)

AJB, 26.46; AJB, 32.62

té

(até)

LTG, 01.05; LTG, 04.03; LTG, 05.06

Tençaõ

(atenção)

SRS, 02.34

the

(até)

MES, 02.15; MJR, 03.10; MSC, 10.07

As ocorrências restantes revelam ainda que, além do /a/, a aférese pode atingir
também outras vogais, principalmente o /E/, e até sílabas iniciais não necessariamente
atreladas ao padrão silábico V:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

çecucaõ

(execução)

SRS, 01.28

ducacão

(educação)

AJB, 03.45

fetivo

(efetivo)

FZC, 04.11

Leicaõ

(eleição)

SRS, 02.19

leminava

(eliminava)

AJB, 26.16

liminacõus

(eliminações)

AJB, 14.59-60

liminado

(eliminado)

AJB, 14.55

manisipado

(emancipado)

JCB, 24.28

mulimentos

(emolumentos)

LTG, 08.08

plicação

(explicação)

FJS, 03.21

Secução

(execução)

SRS, 04.24; SRS, 04.32

Sercizo

(exercício)

LSS, 34.10

midiato

(imediato)

SRS, 01.12; SRS, 01.13; SRS, 01.24

digencia

(indigência)

LSS, 22.27
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

formação

(informação)

JCB, 22.15

naminamete

(unanimamente)

SRS, 04.14

tá

(está)

FJS, 03.55

Trapasar

(ultrapassar)

SFR, 01.79

treminacão

(determinação)

LSS, 38.18

triminacão

(determinação)

LSS, 22.32

Gonçalves (1992) estudou sistematicamente o fenômeno na fala de pessoas pouco
escolarizadas da atualidade e chegou à conclusão de que a aférese atinge, sobretudo, verbos,
adjetivos e substantivos, exatamente nessa ordem, mais que advérbios e preposições, pelo fato
de os primeiros constituírem as classes abertas da língua e, por conta disso, viverem em
permanente expansão para incorporar novas experiências.
Quando se observou o fenômeno entre as classes gramaticais nos dados em análise,
ele, a princípio, não encontraria ressonância no que notou o autor, porque cá são, de longe, os
substantivos os mais atingidos, com 126 ocorrências (83.4%), e depois, com números bem
menores, as preposições, 9 (6.0%), verbos e adjetivos, ambos com 6 (4.0%), e, por fim, os
advérbios, com 4 (2.6%), como se pode visualizar no gráfico seguinte.

Aféreses por classes gramaticais
140
120
100
80
60
40
20
0
substantivos

preposições

verbos

adjetivos

advérbios

Gráfico 08
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O que se pode sugerir por enquanto é que, talvez, a incidência da aférese, nos
documentos da SPD, também seja condicionada pelo fato de os vocábulos pertencerem a
inventários abertos ou fechados da língua, uma vez que, dos 9 casos referentes a preposições,
6 dizem respeito a um mesmo item lexical: até. Sendo assim, a mesma ordem, no que diz
respeito às classes gramaticais, verificada por Gonçalves é aquela que o gráfico acima pode
estar refletindo.

3.5.3 Próteses

Quando tratam da prótese, ou seja, do acréscimo de um fonema em início de vocábulo
na história do português, tanto Nunes (1989, p. 157-158), quanto Williams (1994, p. 120-121),
aludem à possibilidade de o fenômeno ocorrer apenas com a vogal /a/. Consoante o segundo
autor, a alocação de um a protético teria privilegiado, inicialmente, vocábulos iniciados por r34
e só depois, pela influência de palavras com o a inicial do prefixo latino ad- e do artigo
definido aglutinado, se irradiou a outras que não começavam com o r35. Mattoso Câmara Jr.
(2004a, p. 202), entretanto, faz menção a outro segmento protético, que não o /a/. Segundo
ele, é importante, na história da língua portuguesa, a inserção, em início de palavra, de um /e/
diante de um /s/ inicial em grupo consonântico36. Esse /s/, que era o primeiro elemento de
um grupo pré-vocálico, separou-se da outra consoante para entrar numa nova sílaba inicial, em
que figura como consoante pós-vocálica decrescente.
O estudo de Gonçalves, mencionado anteriormente, também se ocupou da prótese em
fala de indivíduos pouco escolarizados, relacionando-o com o traço oposto, a aférese. O autor
constatou, comparando os dois fenômenos, que os itens lexicais da língua são mais afetados
pela aférese do que pela prótese. Situação semelhante se flagra nos documentos em análise,
34

Cf. Williams (1994, p. 120): remittere > remeter > arremeter; ranam > rãa > arrã (arcaico e popular).
Cf. Williams (1994, p. 121): memorare
½ > lembrar > alembrar (arcaico); monstra½re > mostrar > amostrar; *mimatia½re >
meaçar > ameaçar.
36 Cf. Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 202): stare > estar; splendidu- > esplêndido; scutu- > escudo.
35

329

porque a queda de segmentos em posição inicial, como já se viu, se conta em 151 ocorrências,
enquanto que o acréscimo ocorre em apenas 13. Mesmo com poucos dados para a prótese, a
comparação com o trabalho de Gonçalves (1992) pode ir mais além, porque, em ambos, se
assiste, na ampla maioria dos casos, ao acréscimo da vogal /a/ e, sobretudo, na classe dos
verbos.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

alevantou

(levantou)

FJS, 01.84

anomiar

(nomear)

JCB, 11.17-18

anumiase

(nomeasse)

AJB, 25.50

apregara

(pregará)

AJB, 17.71

arecebemos

(recebemos)

JFO, 03.04

areceber

(receber)

MES, 01.05

areçeber

(receber)

JNJ, 01.05; MJR, 02.13

arecolher

(recolher)

MES, 08.07

aSomadas

(somadas)

MSC, 15.06

asuceda

(suceda)

AJB, 15.107

aSustada

(sustada)

AJB, 22.49

enpreenxer

(preencher)

SFR, 01.51-51

3.5.4 Síncopes

Define-se a síncope como a perda de um fonema medial em uma palavra (Mattoso
Câmara Jr., 2004a, p. 220), mas os 137 dados em que se flagra o fenômeno nos documentos
da SPD expõem que a queda de fonema no interior de vocábulos pode também ir além de um.
Observem-se as duas situações na amostra abaixo:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Adiminstradores

(administradores)

MSC, 06.16

antreou

(anterior)

AJB, 15.07; AJB, 16.07; AJB, 17.07; AJB, 18.06

antriou

(anterior)

MLF, 05.06; MLF, 07.05; MLF, 08.15
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Brigela

(Berinjela)

MJR, 13.07

compredido

(compreendido)

JTS, 01.09

Comprendidos

(compreendidos)

AJB, 04.04; AJB, 05.16; AJB, 31.133

Cunprindido

(compreendido)

AJB, 22.25

establicimento

(estabelecimento)

AJB, 02.11-12; AJB, 13.33; AJB, 17.19-20

Fliciano

(Feliciano)

AJB, 31.14

innespriente

(inesperiente)

AJB, 33.24

Jão

(João)

LSS, 35.27

mairia

(maioria)

AJB, 05.15; AJB, 22.66

meidia

(meio dia)

MES, 06.06

pra

(para)

MVS, 07.05

repredido

(repreendido)

FPF, 06.08

Sevriano

(Severiano)

AJB, 18.135

Consimento

(conhecimento)

SRS, 01.55

hunamidade

(unanimidade)

LSS, 10.23

pa

(para)

LSS, 23.50; LSS, 40.45

unanimente

(unanimamente)

AJB, 17.48; AJB, 27.11; AJB, 31.18

O efeito imediato e mais visível do aspecto nos dados é que todas as palavras passam a
contar com uma sílaba a menos, com exceção de Adiminstradores por administradores, em que
uma epêntese mantém a quantidade original de sílaba. Parece haver, desse modo, uma relação
privilegiada entre síncope e palavras com três ou mais sílabas, na medida em que, entre os 137
dados em que se anota o fenômeno, 119 (86.9%) são assim constituídas. Ou seja: é como se a
queda de fonemas mediais, registrada nos textos da SPD, tivesse o propósito de ‘encurtar’
vocábulos de longa extensão da linguagem oral. Além dessa, outra relação se mostra bem
explícita. Com exceção de pa e pra, em lugar de para, caem fonemas que estão alojados em
sílabas pretônicas, pelo que há a indicação de que seriam essas as mais propensas ao
fenômeno. Contudo, nessa posição, os dados parecem não permitir previsibilidades quanto
aos fonemas passíveis de eliminação, pode-se apenas assinalar que a síncope incide em um
fonema integrante de uma sílaba (Brigela por berinjela, Jão por João, innespriente por inesperiente),
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em um fonema, ele próprio formador de uma sílaba (Comprendidos por compreendido, Cunprindido
por compreendido, repredido por repreendido) e em uma sílaba composta por mais de um fonema
(Consimento por conhecimento, hunamidade por unanimidade, unanimente por unanimamente).
A síncope atingindo sílabas tônicas e postônicas, de que se dá uma amostra abaixo,
também é registrada em 18 ocorrências e atinge somente as palavras proparoxítonas37:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

capitto

(capítulo)

MES, 07.06

Cunpres

(cúmplices)

AJB, 04.07

cunpres

(cúmplice)

AJB, 16.21

devo

(débito)

SRS, 04.27

devos

(débitos)

SRS, 04.27

Esprito

(Espírito)

AJB, 15.12

esprito

(Espírito)

AJB, 25.49

Martes

(Mártires)

FPF, 11.08; FPF, 11.08

Martis

(Mártires)

JMS, 10.25

parago

(parágrafo)

JPS, 01.08

Parcho

(pároco)

LTG, 02.19

Tehofio

(Teófilo)

AJB, 30.44

Tiophe

(Teófilo)

MLF, 08.46; MLF, 08.46

Tihophos

(Teófilo)

MLF, 09.22; MLF, 09.22

À parte, estão os 26 dados com a síncope da palatal [ñ], o que faz com que os números
referentes ao fenômeno se elevem para 163, porque apresentam comportamento
dissemelhante do que se observou. A queda do fonema não reduz número de sílabas, não
privilegia posição silábica e nem extensão de vocábulos:

37

Segundo Amaral (2002, p. 103), a síncope em palavras proparoxítonas é bastante antiga em português e é
fenômeno difundido em todo o território brasileiro, não só na fala normal dos menos escolarizados, como na fala
espontânea dos mais escolarizados, em determinadas situações. Ainda de acordo com a autora, a síncope em
proparoxítonas é previsível, uma vez que o falante tem consciência das regras fonotáticas da língua ao reduzir
sílabas, apagar segmentos ou inserir outros.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

cuhicimento38

(conhecimento) MLF, 05.39; MLF, 07.13-14; MLF, 07.66-67

cuisimento

(conhecimento) MAC, 01.09

Escrevania

(escrivaninha)

SFR, 02.82

Gudio

(Godinho)

MLF, 08.40

Nehum

(nenhum)

FJS, 03.237

nehum

(nenhum)

SFR, 01.42

nehun

(nenhum)

AJB, 27.37; AJB, 31.22; AJB, 31.101

neum

(nenhum)

SRS, 02.32

tea

(tenha)

MLF, 07.22

tia

(tinha)

MLF, 07.22; MLF, 07.41; MLF, 07.48; MLF, 08.21

Viatico

(vinhático)

LSS, 44.05

3.5.5 Epênteses

Na história da língua portuguesa, a epêntese, ou seja, o desenvolvimento de um
fonema no interior do vocábulo, consoante definição de Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 107),
parece ter atuado mais fortemente no sentido de desfazer hiatos39. No português brasileiro, a
manifestação mais explícita do traço caminha em direção oposta, porque atinge grupos
consonantais, eliminados, sobretudo, com a inserção de um [i], em palavras que, como diz
Teyssier (1997, p. 103), são de origem erudita40.
As epênteses estampadas nos documentos se contam em 103 e, de fato, 83 (80.6%)
atuam no sentido de desfazer os referidos encontros consonantais, principalmente com a
introdução da vogal alta anterior:

38

Atente-se a que a inscrição do <h> neste e em alguns outros vocábulos não traduz a nasal palatal. É bem claro
nos textos dos autores que se trata de aspecto etimologizante da escrita: o <h> entre hiatos, surgidos pela
eliminação do fonema em questão.
39 Cf. Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 107): vea > veia; creo > creio; idea > idéia; vio > vinho; nio > ninho.
40 Cagliari (1981, apud Collischonn, 2000, p. 206) inventaria os grupos consonantais que provocam a epêntese em
português brasileiro: [b] + [p, t, d, k, m, n, s, z, [, =, v, l]; [p] + [t, s]; [d] + [m, v, =]; [t] + [m]; [k] + [t, s, n]; [g] +
[m, n]; [m] + [n]; [f] + [t].

333

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Sobimetendo

(submetendo)

LSS, 22.25

Subimete

(submete)

LSS, 35.62-63

Subimitido

(submetido)

LSS, 35.45

obiservando

(observando)

MLF, 03.10

obistar

(obstar)

LSS, 22.52

subicrevir

(subscrevi)

MES, 08.17

Subistituindo

(substituindo)

LSS, 43.40

obiter

(obter)

JCB, 01.55; SFR, 01.40; AJB, 13.49

obitida

(obtida)

MLF, 08.28

subivençaõ

(subvenção)

JCB, 02.25-26; JCB, 04.34-35

adigitorio

(adjutório)

AJB, 01.05; AJB, 16.31; MAC, 01.55-56

adimidido

(admitido)

LSS, 39.34

adiminitrativo

(administrativo)

LSS, 45.36

Adiminstradores

(administradores)

MSC, 06.16

adimitidos

(admitidos)

AAC, 01.13

adimitir

(admitir)

FJS, 03.225

adiquirir

(adquirir)

SFR, 01.39

dizigini

(designe)

JCB, 19.37

iginorava

(ignorava)

JCB, 22.22; JCB, 22.24

enterrupicaõ

(interrupção)

FB, 08.51

Mas Teyssier, mencionado antes, alude à possibilidade de esses encontros consonantais
serem eliminados mais raramente com a inserção de um [e]. Abaixo está uma antologia
contando a favor do que diz o autor:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

abersurdo

(absurdo)

AJB, 17.46

oBerçevaçe

(observasse)

SRS, 01.27

sobescrevi

(subscrevi)

JDS, 01.12; JMS, 01.14

sube escrevi

(subscrevi)

FPF, 06.17; FPF, 11.20

sube escrivir

(subscrevi)

MES, 01.14

aDeministradores

(administradores)

JFO, 01.07

adeministrativo

(administrativo)

AJB, 20.96
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Ademinitador

(adminstrador)

MVS, 06.02

Ademite

(admite)

SFR, 02.29

Adremenetador

(administrador)

MVS, 08.05

Adreminitador

(administrador)

MVS, 02.07

ademitida

(admitida)

AJB, 17.19

ademitir

(admitir)

AJB, 18.47

adequirirem

(adquirirem)

AJB, 13.29

aDevogado

(advogado)

AJB, 15.62

Observe-se que, em 3 dados – oBerçevaçe por observasse, Adremenetador por administrador,
Adreminitador por administrador –, a epêntese contou com um reforço a mais: a colocação de
um <r> gráfico, como que a assinalar a metátese da vibrante, mais que dificuldade na grafia da
sílaba com a presença do segmento.
A tabela seguinte é só para dar uma idéia das sequências consonânticas desfeitas no
corpus:

Grupos consonânticos desfeitos com a epêntese
GRUPO CONSONÂNTICO
b

d

+

+

OCORRÊNCIAS

%

m

07

08.4

s

35

42.2

t

03

03.6

v

04

04.8

=

03

03.6

m

21

25.4

k

02

02.4

v

04

04.8

g

+

n

03

03.6

p

+

s

01

01.2

83

100

TOTAL
Tabela 31
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Vislumbram-se, na tabela acima, cadeias consonânticas desfeitas pela epêntese com
mais e com menos exemplares. Para mais estão [bs], [dm] e [bm], até porque a sua incidência
em itens lexicais não variados dá a sua contribuição para o que se avista; para menos e no
outro extremo, localizam-se [ps], [dk] e [bt] e o que se dirá a seguir mais a nota 41 ajudam a
entender a motivação.
Vale a pena uma comparação com o inventário de Cagliari (1981, apud Collischonn,
2000, p. 206), constante da nota 40. Sobre as seqüências consonânticas elencadas pelo autor
que provocam a epêntese no português brasileiro, não se registra nos documentos nenhuma
ocorrência para muitas delas41. Uma das razões para que assim o seja é bem clara: no corpus,
vocábulos que poderiam contê-las simplesmente não existem, por isso, talvez, a pouca
amplitude do fenômeno no que diz respeito às seqüências consonânticas atingidas. Contudo,
cabe assinalar uma cadeia não mencionada por Cagliari, mas que, em 1 dado, se infiltra uma
epêntese: [d] + [k] – adequirirem por adquirirem.
A detecção do fenômeno para além do contexto discutido, ou seja, que não em grupos
consonânticos de origem erudita, eis alguns exemplos que o mostram: Alfonso por Afonso (JCB,
01.11; JCB, 06.10; JCB, 13.26); Alvelino por Avelino (MJR, 01.18); Beneficiencia por beneficência
(LSS, 14.17); despois por depois42 (AAC, 01.09-10; FB, 08.37; FJS, 01.23; LSS, 37.56; MJR,
10.04); discrepito por decrépito (FJS, 04.139-140); listra por lista (FZC, 03.03).

3.5.6 Apócopes

As gramáticas históricas consagraram esse termo para a queda de qualquer fonema no
final de um vocábulo e atestam o quanto foi produtivo na passagem do latim para o
português, sendo um dos responsáveis, inclusive, pela ocorrência dos segmentos consonantais
São as seguintes: b + p, d, k, n, z, [, =, l; p + t; t + m; k + t, s, n; g + m; m + n; f + t.
Ressalta-se que a forma despois teve a sua vitalidade no português arcaico, como testamunham as gramáticas
históricas. Mas do ponto de vista do português atual e do século XIX, pode-se, sim, falar em epêntese, na medida
em que, muito cedo, cede espaço para que a variante depois se generalize.

41
42
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/R/, /l/ e /S/ em final de vocábulos, por causa do desaparecimento de vogais finais43. No
português do Brasil, essas mesmas consoantes, na posição referida, estampam que a apócope é
processo ainda ocorrente, uma vez que, entre as suas várias possibilidades de realizações
fônicas, está aquela de um [] fonético. A incidência do traço nos segmentos, contudo, parece
conhecer restrições, na medida em que, para o /R/, o seu apagamento é amplamente atestado,
inclusive nas designadas normas cultas, ao passo que, para o /l/ e o /S/, são os registros
populares que têm mais probabilidades de o exibir. Os textos aqui em análise documentam a
apócope para os três segmentos referidos, mas se adianta que é para o /R/ que se atesta a
maior parte das ocorrências.

3.5.6.1 Apócopes de /R/

Teyssier (1997, p. 103), moderado, considera esse um traço inovador da fonética
brasileira, observável em certos registros familiares e vulgares. Adita-se, porém, ao que diz o
autor que alguns trabalhos o notam também em outras esferas (Callou, 1987; Oliveira, 1999),
pelo que parece ser ele ‘de todo mundo’ e de todos os registros. Silva Neto (1979, p. 241),
indignado, considerou-o exclusivamente como um vulgarismo, mas deu-lhe um ‘desconto’,
porque é tendência já contida na deriva da língua, que aqui se acelerou por conta do meio
social turvo e pela convivência de populações de origens várias. De fato, o traço tem longa
data em português: em seu início, caracterizou os falares incultos, tendo sendo, no século XVI,
registrado por Gil Vicente para marcar o linguajar dos escravos (Callou, 1987, p. 13).
No Brasil, o cancelamento de /R/ em posição final de vocábulos conta com
indicações nas primeiras décadas do século XIX, mas as 381 ocorrências saídas das mãos dos

43

Cf. Williams (1961, p. 102): “Lat. l, r e s, seguidos de e ou i finais, se tornaram finais em português pela apócope
dêsse e ou i: amo½rem > amor; male > mal; mensem > mês; sali½ (segunda pessoa do singular do imperativo) > sal
(arcaico).”
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membros da SPD querem colaborar com Oliveira (1982, apud Oliveira, 1999, p. 27), quando
diz que o processo se tornou saliente ao longo dele.
A observação dos dados parece mostrar que o fenômeno tem preferências. Por
exemplo, observadas as ocorrências quanto à classe gramatical, 290 (76.1%) dizem respeito a
verbos, 87 (22.8%) a nomes e 04 (01.1) a outras classes, pelo que foram os verbos os mais
recorrentemente atingidos:

Apagamento de /R/ - classe gramatical

1%
23%
verbos
nomes
outras classes
76%

Gráfico 09

Mas os números, ‘nus’ como se exibiram, são enganosos, porque, nos verbos, embora
se anote um ou outro exemplo da apócope do /R/ em certos tempos verbais – 1ª. e 3ª.
pessoas do futuro do subjuntivo –, é a forma infinitiva a acolher quase que exclusivamente o
fenômeno. Que os verbos da 1ª. conjugação sejam os mais contemplados, para isso a
explicação é óbvia: são os mais produtivos em português. Segue-se uma amostra44:

Faltando 1º Secretario por si acha duente naõ | tendo o Concelho recebido resposta do
thizorero | jnmidiato en Voto O Senhor Prisidente julguo nece | sario nomiar O Senhor Joze
Augusto Triguero deLima | Jntirinamente. (LSS, 07.12-16)

44

Colocam-se os contextos em que ocorrem os dados, para que se visualise, com mais clareza, a detecção da
apócope.
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Envista do artigo 10º. dos Estatutos, § 3o tenho | a leval ao Conhecimento de Vossa
Senhoria para, | de hora en diente, fiqar, micionado, numa Atta | o Socio que foi avizado
para a Companha, us | Enterrios. (JTS, 01.03-07)
o Prizidenti nomiou uma Commisaõ di 3 men | bros p<a>ra aprezenta esta Susiedade
sendo os | os sigitis... (JCB, 09.31-33)
Disse mas o Senhor Prizidente OSenhor que naõ | quizer a Signar no livro de porta eu ma| ndo marcar Como falta e por Conseguin | te quem quizer assigna a sine e quen naõ |
quizer naõ se asine. (AJB, 15.97-101)
Nobres concocios irmaõ du concelho | eguntamente da Senblea hesta | prizidencia
inlevada pelos baõ | sintimentos ino breza de Vossa Senhorias hoge | Vem da huma Sinceria
prova di | agradicimento a todos aqueles que as | bem Suntentar useo direto iu | cara te.
(MLF, 11.04-11)
...elogo queriao que desse Comprimento | ao dito requerimento do que obrigou ao |
Provedor a delibera que os mandaria chamar | aos Menbor da dita Comiçaõ. (FPF, 10.1417)
ho | Senhor prisidente Poz em Secuçaõ dos | Sosios he como nada Disero o Sosio
Prizidente | Sensiçe ao Artigo 45 dos Estatusto que Trata do | ne gosio de Horgenca naõ
des pasça na premeira | Seçaõ Ficara para a Seguinte | ho Senhor prisidente: por Esta
Conforme | mandou Lavra. (SRS, 04.31-38)
...foi apresenta un requirimento do Senhor Caitano | Profirio, pedindo a esta Senbrea para
dexa Copiar por | 48 hora a reforma dos Estatutos para os Socio Ler pelo | que O Senhor
Visce Presidente deu arazão de não pude | Conceder. (LSS, 40.38-42)
...epor esta asim Comforme mandou ono | sso Imaõ Prouedor fazer este termo emque
eu... (AAC, 01.15-16)
...e como o Senhor | Socio veio tarde por esta hé arazaõ de naõ | esta em dias Com o
negocio. (AJB, 15.94-96)
...epor estar comforme mandou | o dito Provedor Lavra este termo em que | todos
acinamos e eu que este fiz e Subecrevi. (FPF, 09.29-31)
...epor es ta Comforme mandou oProvedor Lavra este | termo emque eu Sobescrevi e
aSignei. (JDS, 01.11-12)

339

Mandou o Senhor Presidente ler pello primeiro Secre- | tario o artigo 37 do estatuto i em
seguida o | Regimento, de pois, disto o Senhor Presidente passou a | numera Os Socios
fazendo ver a cada hum... (AJB, 29.08-11)
é Por esta Conforme mandou ho Sosio Prizidente | Pasa naqual Todos Se asinaros. (SRS,
03.32-33)
O Senhor 1º Secretaro tendo officiado i diriju | a Caza da familha do falicido afim de |
Saber que dezejava Se esta Sociedade man- | dace Selebra a misa do Settemo dia. (LSS,
45.29-32)
Somos vivente todos estomos Sugeito aos | emconodos a doe se por e zememplo... (AJB,
22.102-103)
...epor Achamos todos | Corformes pretammos Nossa Fremeza de o bresevar | e Faze
obrecervar Nesta Valedoza Sidade da Ba- | hia de todos o Santos. (MVS, 03.09-12)
Presidente en escercizo mandu ler a acta da | Sessão anterior o qual foi aprovada por mai |
oria de Votos dexoce de le a acta da sessa amte | rior porque... (LSS, 32.08-11)
a Prezentou mais que Tinha a Lumiado uma Comiçaõ | Conpreta de 5 menbros para
Trata da Luminação | que Tem de Proçede Quando Urtima a Guera. (SRS, 01.16-18)
...e fican | do adiado hum Novó balanca o que a Caza possué- | em próxima Reuniaõ e
Seguir-se os-afazeres, adiado | do nossó Irmão Marco Jozé do Rozario logo que este |
Comprimento de mais nececidade Secompri epor esta | Com forme mandou lavra este
para Constar. (JFO, 13.11-16)
O Senhor Presidente a vista desta resposta ao Senhor | Thezoreiro que fizesse as dispezas na
forma | do Costume le vando a quantia mandou | i a bonando mais O Cofre 20$000 por |
naõ ter ainda entrado os dinheiros da | fintas. (AJB, 32.35-41)

Quanto aos nomes, às suas 87 ocorrências, há a assinalar a apócope do /R/ em 73
(83.9%) vocábulos oxítonos e, para as 14 (16.1%) restantes, todas palavras paroxítonas, a sua
incidência sobre um único item lexical: Vítor. Abaixo, um quadro que traz a apócope do /R/
nos nomes e em outras classes (preposição, 3 dados, e pronome, 01):
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Attu

(Artur)

JCB, 04.25

auto

(autor)

LSS, 30.38

bem esta

(bem estar)

AJB, 18.26

bem ista

(bem estar)

MLF, 07.45

carate

(caráter)

MLF, 11.11

Inperado

(imperador)

AJB, 08.06

luga

(lugar)

SRS, 01.10

Luga

(lugar)

SRS, 01.23

parece

(parecer)

FB, 10.31

patama

(patamar)

LSS, 44.07; LSS, 44.08

Provedo

(provedor)

FPF, 06.15

Sengula

(circular)

SRS, 04.11

Senho

(senhor)

LSS, 02.43; LSS, 04.31; SRS, 03.03; SRS, 03.28

Sinhor

(senhor)

LSS, 14.19; LSS, 24.44; LSS, 33.48; LSS, 35.62

Victo

(Vítor)

LTG, 03.03; MSC, 07.16; MVS, 01.06; MVS, 02.08

Vitto

(Vítor)

JMS, 08.09

Vizitado

(visitador)

LSS, 04.23

anterior

(anterior)

JCB, 21.12

po

(por)

FJS, 01.51; JCB, 22.11; JCB, 16.40

Qualque

(qualquer)

SRS, 02.32

Se foi a ausência do <r> gráfico que indicou claramente a apócope do /R/ até aqui, há
uma série de 60 dados para os quais a atestação do fenômeno é quase certa, mas suposta. Na
fala, o apagamento do /R/, mas, na escrita, algumas mãos estavam conscientes de que a
ortografia da sílaba final carecia de um grafema a mais, daí que, para ocupar o lugar que seria
do <r>, outros foram convocados (<l>, 29 ocorrências; <u>, 23 e <i>, 8):

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Chaviel

(Xavier)

MVS, 05.08-09

Continual

(continuar)

SRS, 04.22

empoçal

(empoçar)

LSS, 05.18

emprimil

(imprimir)

MVS, 04.05

ézaminal

(examinar)

SRS, 01.52

341

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

falal

(falar)

TMJ, 01.12

fazel

(fazer)

JCB, 01.46

funcional

(funcionar)

LSS, 03.19

lancal

(lançar)

MAC, 01.49

lacal

(lançar)

MVS, 02.05

principial

(principiar)

MVS, 04.06

qadavel

(cadáver)

JTS, 01.12

Xaviel

(Xavier)

AJB, 22.174; SRS, 02.45; SRS, 02.63; SRS, 03.25

lei

(ler)

JCB, 02.20; JCB, 06.40; JCB, 06.41; MAC, 01.07

Foi

(for)

SRS, 01.65; SRS, 01.66

respondei

(responder)

SRS, 03.06

Sei

(ser)

SRS, 01.24

antreou

(anterior)

AJB, 15.07; AJB, 16.07; AJB, 17.07; AJB, 18.06

antriou

(anterior)

MLF, 05.06; MLF, 07.05; MLF, 08.15

fou

(for)

LSS, 02.16

Relatou

(relator)

JCB, 13.32

Ora, de um elenco de mais de 20 grafemas que oferece o alfabeto, a escolha
sistemática por apenas três deles, com o <l> tendo a preferência, parece não ser aleatória. Se
nem morfologia próxima ao <r> essas letras têm, então por que é assim? No caso do <l>,
pode ser o grafema no lugar certo, só que na palavra errada. Inclusive, para dois autores, deve
ter sido essa a questão: <r> ou <l> o grafema final? Na dúvida, as duas: Acabalr por acabar
(MVS, 04.04) e voltalr por voltar (AJB, 03.28). Em Relatou por relator, antreou por anterior..., o
/R/ apagado pode ter dado passagem a outro fenômeno tão caro aos irmãos da SPD, a
ditongação, ou, ainda, a inscrição do <u> pode ser o expediente encontrado para assinalar o
alongamento da vogal, bem como uma hipercorreção para o ditongo [ow], que se reduz em
profusão. Mas, para o <i>, a pergunta não quer calar.
É bom deixar o óbvio ululante: que a listagem acima não expõe hipercorreções para o
<r>, porque a escrita, de fato, o pede. O que aconteceu foi que se substituiu, em função do
apagamento do /R/ na fala, o grafema por outros. Mas há as grafias hipercorretas e a
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antologia seguinte revela que as mãos entenderam que nem sempre fala e escrita convergem,
ou seja, mesmo que não haja nada a que corresponder, a escrita exige a colocação de um <r>
gráfico no final da palavra. Ocorre, porém, que continuaram a promover desencontros entre
ambas, quando se apresentaram contextos semelhantes – a escrita de verbos –, mas, em
verdade, incarecentes da presença do grafema, porque no indicativo:

Eu que Fis e Cobrequever Como | Sracretario Manoel Victo Serra. (MVS, 03.12-23)
Con Escrivam escrevir Manoel Victo. (MVS, 01.06)
...o Pre | zente termo emque todos seaSignaraõ e Eu 2o. Se | cretário que por ordem da
Meza Escrivir eaSignei. (MJR, 32-34)
...a mandar fazer com toda e conomia | os reparos que forem precizos a fim de | Cessar o
prejuizo que estar sofrendo | a Sociedade em sua receita. (FB, 10.36)
...nosso estatuto e por estar conforme mandor | o Irmaõ Vis Provedor e eu que sube
escrivir | e fiz easine. (MES, 01.14)
...mandou o Irmão Viçe Provedor | paçar este termo por mi asinado que | fi e subicrevir.
(MES, 08.15-17)

Alguns autores levaram o expediente a outras classes, que não os verbos – aor por ao
(SRS, 01.18), ater por até (MAC, 01.52), ser por se (MES, 06.05) e Comforner por comforme (MVS,
07.13) – e uma forma pluralizada chama a atenção, porque nem ali o <r> reaparece: Senhos por
senhores (SRS, 04.29).

3.5.6.2 Apócopes de /S/

A propósito: escritas com o apagamento do /S/ final, como as seguintes, se contam às
centenas no corpus, mas não se ajuntaram ao tópico, porque elas têm a ver com outro
fenômeno: a concordância de número no sintagma nominal.
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...ho Sosio Prisidente | Lomiou Duas Comiçaõ para Relatare no Aniverç- | alho da
Sosiedade Montipio dos Altistas Sendo | ho Segintes... (SRS, 03.21-24)
A Vinte Nove dia do Mez de Março de 1835 | Estanto todos Corpos da Devoçaõ,
Reonidos | Aprovamos prunanamine Vondades oprez | ente Comprimiço da nossa
Devocaõ, da Santiçi | cima Verginal Senhora da Sollidade dos Devalid- | os prentencente
Chiolos Liver de Cores pretas. (MVS, 03.01-06)

Desse modo, considerou-se que 60 dados contam sobre a apócope do /S/. Primeiro,
um exemplário, depois, alguns comentários para algumas formas:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

ante

(antes)

LSS, 35.69; LSS, 37.12; LSS, 40.11; MVS, 07.03

asinamo

(assinamos)

MC, 01.10

Borge

(Borges)

MJR, 08.06; MJR, 09.15

Fernande

(Fernandes)

MLF, 06.06; SRS, 01.21

Gome

(Gomes)

MLF, 05.47

irermo

(iremos)

FJS, 01.64

istamo

(estamos)

MLF, 07.10

mai

(mais)

MLF, 07.10; AJB, 18.59

Mari

(Mares)

JCB, 02.11

Martire

(Mártires)

JNJ, 02.14

meze

(meses)

FPF, 11.11

nu

(nos)

MLF, 03.04; SFR, 02.55

pesamo

(pêsames)

LSS, 07.37

Rodrige

(Rodrigues)

LSS, 02.07; LSS, 11.13

Rudrige

(Rodrigues)

MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 05.63; MLF, 07.60

Salle

(Sales)

LSS, 21.29; LSS, 23.30

Seixa

(Seixas)

LSS, 35.25; SRS, 03.38

Senhori

(senhores)

LSS, 23.50

Tavari

(Tavares)

JCB, 22.21

Xaga

(Chagas)

SRS, 02.62

Em vocábulos como ante por antes, mai por mais e nu por nos, a apócope é bem
explícita, até porque não há, por assim dizer, correspondentes sem o /S/. É dessa maneira que
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devem ser entendidas também grafias como Borge por Borges, Fernande por Fernandes, Rodrige por
Rodrigues, Seixa por Seixas e outras que tais. Elas expõem a apócope, mas não de um /S/
morfema de plural, na medida em que são sobrenomes dos membros da SPD e aquilo que
seriam as formas correspondentes no singular não existe. Ou seja, Seixas é um sobrenome, não
um sobrenome pluralizado. É bem verdade que a dedução pode ser desfeita pelas formas Mari
por Mares, Martire por Mártires, por exemplo, em que, sendo sobrenomes, mar e mártir seriam, a
princípio, as suas correspondentes no singular. Tanto não é assim, que as mãos não as
registram e apocoparam somente o /S/. Mas há o apagamento do segmento morfema de
plural, assinala-se, todavia, que a manutenção do <e> ou do <i> – meze por meses e Senhori por
Senhores – mantém a indicação a mais de um referente. Registram-se, ainda, escritas com a
apócope do /S/ atingindo as desinências de verbos, como o são asinamo por asinamos e istamo
por estamos.
Que alguns autores estamparam grafias hipercorretas com a inscrição de um <s> em
final de palavra conclui-se do inventário seguinte:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

asinaros

(assinaram)

SRS, 02.52; SRS, 03.33

Comos

(como)

JNJ, 01.09

contras

(contra)

MSC, 03.11

deliberous

(deliberou)

MSC, 08.05

empregados

(empregado)

SFR, 01.39

endiantis

(em diante)

LSS, 33.49

encontrandos

(encontrando)

AJB, 18.112

entres

(entre)

MLF, 11.22

es

(e)

MVS, 08.07; SRS, 03.14

oitos

(oito)

FB, 08.06

quatros

(quatro)

FB, 04.17

quazes

(quase)

LSS, 39.24

rendes

(rende)

MAC, 01.25

Somentes

(somente)

AJB, 13.43
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

somentes

(somente)

FSF, 04.18; FSF, 06.55

trezes

(treze)

FPF, 12.01; LSS, 32.42; MES, 02.01

Vintes hum

(vinte e um)

MC, 01.01

quinzes

(quinze)

LSS, 39.51

Nesse elenco, parece que, de fato, o que se fez, na maior parte dos casos, foi pluralizar
vocábulos invariáveis, mas guarde-se que alguns se referem à escrita de numerais ordinais que
remetem à quantidade maior que um e talvez, para eles, não se esteja diante de uma
hipercorreção na escrita, mas de um fenômeno oposto à apócope, a paragoge. É de interesse
também uma nota para a forma asinaros por assinaram, porque, reduzido o ditongo da
desinência verbal, o <s> viria como que para reforçar a referência à pessoa a que se faz
menção.

3.5.6.3 Outras apócopes

Nestas outras apócopes, ajuntaram-se aquelas referentes ao /l/, que contam com
poucos exemplos, mas também outras. Enfim, o apagamento de fonema em final de vocábulo,
que não o /R/ e o /S/, está presente nos textos em 71 dados. Abaixo, um exemplário:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Abri

(abril)

MLF, 07.12; MLF, 08.18

gera

(geral)

MLF, 07.08; MLF, 08.30.31; MLF, 09.07

Inperia

(imperial)

AJB, 11.05

mi

(mil)

JCB, 10.14; JCB, 16.16; JCB, 16.28

Verba

(verbal)

LSS, 36.28

des

(desse)

AJB, 22.95; LSS, 11.06; LSS, 25.51

des

(dessa)

SFR, 02.58; SRS, 02.31

des

(desde)

MC, 02.01

nos

(nosso)

LSS, 28.23; MJR, 01.21
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Vis

(vice)

AAC, 04.02; JFO, 04.07; JMS, 05.03; MES, 01.02

Viz

(vice)

JMS, 05.15; MSC, 09.03; MSC, 10.03; MSC, 11.02

Amanci

(Amâncio)

LSS, 42.21

Antoni

(Antônio)

AJB, 11.10; JCB, 02.11; JCB, 04.12; LSS, 12.20

Cladi

(Cláudio)

AJB, 12.41

Damasi

(Damásio)

JCB, 21.21

Offici

(ofício)

LSS, 30.39

predi

(prédio)

LSS, 35.57

Secretari

(secretário)

AJB, 17.91; AJB, 25.80

Soci

(sócio)

LSS, 22.42

Terensi

(Terênsio)

JCB, 06.05

Um subgrupo nesse conjunto se destaca, porque, da série total para o que se designou
de outras apócopes, conta com 45 representantes (63.4%). Fala-se da incidência sistemática do
fenômeno na vogal do ditongo [yu], mas não em desinências verbais, só em nomes. De
qualquer sorte, o que parece haver aqui é a convergência da sílaba para o padrão CV. Mas o
exemplário mostra que nem sempre a atuação do fenômeno caminha nessa direção; basta ver
que, em escritas como des por desse, nos por nosso e Viz por vice, o que se assiste é duas sílabas
CV serem reduzidas para uma CVC. A eliminação de uma sílaba inteira em final de palavra, só
um dado o aponta: des por desde.
No fim de contas, recolhem-se dos textos em análise 572 ocorrências referentes a
apócopes, assim distribuídas:

Apócopes e suas incidências
APÓCOPES

NO. OCORR.

%

/R/

441

77.1

/S/

60

10.5

Outras apócopes

71

12.4

TOTAL

572

100

Tabela 32
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As conclusões a respeito do fenômeno já foram vagamente sinalizadas no início do
tópico. Apocopam-se, com mais freqüência, o /R/, depois o /S/ e só muito raramente o /l/.
Quanto ao último, os números parcos, 10, seriam um indício de que fosse, entre os irmãos da
SDP, estigmatizado ou estariam ensaiando a sua entrada no português brasileiro? Não se
encontrou nenhuma referência ao surgimento do traço no século em estudo, nem mesmo
antes, só no XX. Por outro lado, o cancelamento do /R/ em final de vocábulo, tão comum a
diversos dialetos do português brasileiro, conhecia já, a julgar pelo que os números expõem, o
seu esplendor ao longo do século XIX.

3.5.7 Paragoges

A inserção de um fonema no final de vocábulo comparece em 13 ocorrências, que
apresentam as seguintes regularidades: o segmento inserido é sempre uma vogal e forma
ditongos na sílaba que o acolhe. Importa notar que, com exceção do vocábulo você, todos os
demais parecem receber a paragoge para marcar a flexão de gênero.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

comcordio

(concorde)

FJS, 02.119

Cosmio

(Cosme)

MLF, 05.24; MLF, 05.58; MLF, 07.31; MLF, 07.83

imfamia

(infame)

JCB, 01.33

imfamio

(infame)

JCB, 01.47

Poscia

(posse)

SFR, 02.100

Posia

(posse)

SRS, 01.26

vocei

(você)

JCB, 01.46

voçei

(você)

JCB, 01.42

vosei

(você)

JCB, 01.44; JCB, 01.46
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3.5.8 Metáteses

Apresentou-se este capítulo alertando-se, em um dado momento, para o fato de que
uma classsificação sempre implica em exitações quanto a em que rótulo se pode embalar os
dados; disse-se ainda que pode ser em mais de um. É uma desvantagem quando se lida com
textos do passado e não se tem a língua dos indivíduos, ou seja, ficará sempre por saber se
determinados fatos de escrita eram também fatos de fala. Não que inexistam outros, mas se
está diante de um dos pontos mais nevrálgicos quanto a isso: as metáteses, fenômeno
caracterizado pela migração de fonemas para outros lugares da palavra. Quando se discutiu
sobre a variação ortográfica de sílabas complexas e inversão na ordem dos grafemas, aludiu-se
à possibilidade de algumas ocorrências estarem estampando o fenômeno, pelo que resta dizer,
com a amostra que se segue e com exemplos retirados dos dois tópicos mencionados e já
discutidos, o contrário, ou seja, escritas como as seguintes, em que se propõe, como outra
alternativa, a detecção de metáteses, podem, em verdade, estarem dizendo sobre grafias
irregulares para sílabas complexas e sobre inversões de grafemas.
Por que a amostra contempla, primordialmente, os segmentos líquidos? Recorra-se às
gramáticas históricas (Nunes, 1989, p. 156; Williams, 1994, p. 172) ou a estudos sobre o tema
na atualidade (Gomes e Souza, 2003, p. 75; Mollica, 2000, p. 39) e verifique-se que são os mais
propensos ao fenômeno.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Barzelio

(Brasil)

MVS, 03.07

encrontou

(encontrou)

FJS, 04.18

escortinio

(escrutínio)

AJB, 25.19; JFO, 13.03; MJR, 07.39

escurtino

(escrutínio)

MJR, 06.13

Fergezia

(freguesia)

MVS, 03.08

Grabiel

(Gabriel)

AJB, 16.97; AJB, 18.148; MAC, 01.76; TMJ, 02.07

pertender

(pretender)

MJR, 07.11

palavar

(palavra)

FJS, 03.10
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Perferido

(preferido)

MLF, 11.01

porcidimento

(procedimento) AJB, 18.125

porcisão

(procissão)

SFR, 01.85

poribe

(proibe)

TMJ, 01.12

porqurando

(procurando)

LSS, 45.41

intrepelaçaõ

(interpelação)

FJS, 02.95

Orputuna

(oportuna)

LSS, 18.40

prefas

(perfaz)

AAC, 04.24

pregunto

(perguntou)

LSS, 26.23; LSS, 32.26

premitia

(permitia)

AJB, 22.18; FJS, 01.58

pro

(por)

FJS, 03.114; JCB, 03.32; MVS, 06.06; MVS, 08.07

quatroze

(quatorze)

FPF, 12.15-16; FPF, 12.31-32; FPF, 12.32-33

Sartunino

(Saturnino)

FJS, 01.03; LSS, 24.24; MLF, 05.21; MLF, 05.62

responcalve

(responsável)

AAC, 04.16

aSembela

(assembléia)

AJB, 30.08-09

compelta

(completa)

FPF, 03.04

conpelto

(completo)

AJB, 13.39

espilcaçaõ

(explicação)

JCB, 10.19

recalmo

(reclamo)

AJB, 18.74

refilta

(reflita)

AJB, 18.44

Senbela

(assembléia)

AJB, 28.08

Cazaudor

(causador)

FJS, 03.203

dirifida

(deferida)

FJS, 03.20

fulineiro

(funileiro)

AJB, 17.21

podijicar

(prejudicar)

LSS, 22.32

reigetados

(rejeitados)

AJB, 01.29-30

Reijetada

(rejeitada)

FJS, 04.88

susilitador

(solicitador)

MES, 02.06

sastifasaõ

(satisfação)

FJS, 01.45

sastifeita

(satisfeita)

MJR, 06.18
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3.5.9 Elevação de vogais médias

3.5.9.1 Elevação de vogais médias pretônicas

As orientações teóricas não coincidem, mas os trabalhos sobre a variação entre [e] e [i]
e [o] e [u] pretônicos45 no português brasileiro parecem guardar de semelhante a busca pelo
que a condiciona. Segundo Bortoni, Gomes e Malvar (1992, p. 12-13), a tradição filológica
explica a variação das pretônicas em português através da regra de harmonização vocálica, em
que a vogal média pretônica é assimilada à alta da sílaba tônica. É, portanto, um fenômeno de
assimilação regressiva. Também Mattoso Câmara Jr. (1996, p. 44-45) postula esse como o
principal fator para que as médias [e] e [o] pretônicas se alteem, mas aponta um outro
contexto, a sua presença em hiato com um [a] tônico. Além desses, Faraco (2000, p. 36)
menciona as palavras iniciadas por “|es|”.
A Sociolingüística Quantitativa, nas análises realizadas em alguns dialetos brasileiros,
confirma a presença de uma vogal alta na sílaba subseqüente, tônica ou não, como
condicionante da variação, embora haja uma assimetria no comportamento das vogais [i] e [u]
como propulsoras do processo de alteamento (Leite, Moraes e Callou, 2002), ou seja, a vogal
alta anterior é mais favorável ao fenômeno do que a vogal alta posterior. Mas as consoantes
adjacentes, também elas se mostram relevantes: “A lateral palatal, grafada lh, tem o efeito de
altear a vogal (c[u]lher e m[i]lhor). As consoantes labiais (p/b, f/v, m) provocam a elevação
apenas de o, como em m[u]leque, b[u]neca, apesar da presença em sílaba tônica de uma vogal
aberta” (Leite e Callou, 2002, p. 41). O alteamento presente em palavras como [i]special, d[i]sfile,
d[u]ença e rech[i]ado, por sua vez, revela a variação sensível ainda ao padrão silábico (Leite,
Moraes e Callou, 2002): sílabas iniciais travadas por /S/ e em hiatos.
45 Utilizar-se-á o [e] e o [o] para representar as duas possíveis realizações, a aberta e a fechada, da vogal anterior e
da posterior, respectivamente. Na verdade, o que interessa é o seu alteamento para [i] ou [u], uma vez que,
estando em causa a realização aberta ou fechada das vogais médias, a escrita não dispunha de elementos para
distingui-las.
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Presença de vogal alta na sílaba seguinte, efeito das consoantes adjacentes e padrão
silábico. Não é de hoje a história da variação entre [e] e [i] e entre [o] e [u], em posição
pretônica, na língua portuguesa, e trabalhos descritivos sobre textos do período arcaico já
registram esses fatores, em termos de ambientes favorecedores, como condicionantes da
elevação (Mattos e Silva, 1989, p. 71-77). É bem assim: se o e se encontra em posição inicial,
ou se avizinha de um som palatal, ou forma hiato ou é seguido de vogal alta na sílaba seguinte,
a grafia do i reflete a elevação condicionada por esses contextos. Do mesmo modo, a elevação
do o a u é favorecida nos mesmos ambientes, mas também quando precedido ou seguido de
consoante labial. As exceções, aqueles casos em que se detecta a variação para além dos
contextos nomeados, também elas são anotadas.
Aqui estão os mesmos fatores motivando a variação fônico-ortográfica no passado e a
variação fônica no presente e aqui estão os estudos histórico-diacrônicos a permitirem a
descrição do fenômeno, nos textos escritos, em termos de ambientes favorecedores. É assim
que se descreverá também esse que foi um dos aspectos mais marcados nos documentos dos
sócios da SPD: a elevação das vogais médias pretônicas.

3.5.9.1.1 Elevação de [e] pretônico > [i]

São 1.904 as ocorrências que atestam a elevação do [e] pretônico. A presença de uma
vogal alta na sílaba seguinte explica mais da metade delas, exatamente 1.255 (65.9%), pelo que
parece ser esse o ambiente mais favorável à elevação. Observa-se, porém, que é bastante mais
significativa para o fenômeno a presença do [i] na sílaba seguinte, uma vez que casos em que
se conta o [u] são infreqüentes. Aquela assimetria no comportamento das vogais, referida pela
Sociolingüística (Leite, Moraes e Callou, 2002), já se insinuava no século XIX. Vejam-se alguns
exemplos:

352

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

anticipado

(antecipado)

JFO, 11.03

Binidito

(Benedito)

JCB, 10.22; MLF, 05.25; MLF, 06.11; MLF, 07.87; MLF, 08.59

comviniente

(conveniente)

LSS, 26.46; LSS, 42.33; MJR, 11.09

Diffinidor

(definidor)

LTG, 01.12; LTG, 04.12; LTG, 11.11

diliberou

(deliberou)

JCB, 04.54; LSS, 16.24; MLF, 03.02-03; MLF, 05.42; MLF, 08.32

dimisaõ

(demissão)

MC, 02.10

dissidido

(decidido)

MAC, 01.64-65

falicida

(falecida)

AAC, 04.17

falicimento

(falecimento)

AJB, 14.67; LSS, 45.20

Fillipe

(Felipe)

JDS, 02.03

Intiligençia

(inteligência)

MJR, 03.11

midiato

(imediato)

SRS, 01.12; SRS, 01.13; SRS, 01.24

midida

(medida)

MAC, 01.27-28

Pidio

(pediu)

MAC, 01.12; MAC, 01.15; MAC, 01.21; MAC, 01.25; MAC, 01.35

pidio

(pediu)

JCB, 01.45; JCB, 06.31; LSS, 22.28; LSS, 29.33; MLF, 06.11

Pipino

(Pepino)

JMS, 10.12; MSC, 05.12; MSC, 13.05

Prisidente

(presidente)

LSS, 02.22; LSS, 07.06; SRS, 01.02; SRS, 01.05; SRS, 01.15

procidimento

(procedimento) AJB, 18.24-25

quiria

(queria)

LSS, 37.43; LSS, 39.45; LSS, 43.51; SFR, 01.14

rigimento

(regimento)

AJB, 22.12; AJB, 22.51-52; MLF, 02.02; MLF, 03.02; MLF, 04.02

Riquirimento

(requerimento)

JCB, 06.35; JCB, 06.37; JCB, 10.18; JCB, 16.26; JCB, 21.17

riquirimento

(requerimento)

LSS, 39.36; MAC, 01.11; MLF, 06.05; MLF, 07.77; MLF, 08.26

ritirada

(retirada)

FB, 08.35

rizurtado

(resultado)

MLF, 05.44

siguinte

(seguinte)

MLF, 05.18; MLF, 05.40; MLF, 08.06; MLF, 09.02

Sigundo

(segundo)

LSS, 41.16; MJR, 07.15

sube escrivi

(subscrevi)

FPF, 03.36; FPF, 10.22

sube escrivir

(subscrevi)

MES, 01.14

Tiria

(teria)

SRS, 02.26; 04.26

Viriçimo

(Veríssimo)

MES, 10.10-11

Os dados permitem ainda a menção a outros ambientes favorecedores à elevação,
quais sejam:
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x

[e] em posição inicial, seguido ou não de vogal alta, e nas seqüências [es] e [des]
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

isclarisido

(esclarecido)

JCB, 19.33-34

Iscrever

(escrever)

AAC, 02.10

ista

(estar)

JCB, 03.31; MLF, 05.08; MLF, 05.44; MLF, 06.17

istando

(estando)

FFS, 01.07; JCB, 09.17

Istar

(estar)

TMJ, 02.12; TMJ, 02.19

istatuto

(estatuto)

MAC, 01.07-08; MLF, 02.08; MLF, 03.11; MLF, 04.10; MLF, 05.09

istremacons

(extremações)

AAC, 01.12

istremados

(extremados)

AAC, 01.12

istudo

(estudo)

JCB, 18.22

Istevo

(Estevão)

MLF, 05.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60

ileisaõ

(eleição)

MLF, 05.44

Ilias

(Elias)

JCB, 09.23

imenda

(emenda)

AJB, 25.14; AJB, 25.20; LSS, 35.47; LSS, 43.27; LSS, 43.34-35

immenda

(emenda)

MES, 09.04

izaminado

(examinado)

MJR, 11.40

izaminar

(examinar)

AJB, 32.26-27

Izattado

(exaltado)

SFR, 02.48; SFR, 02.49

izecuçaõ

(execução)

AAC, 01.05

iziste

(existe)

AAC, 04.06

izistentes

(existentes)

AJB, 32.46

discaregará

(descarregará)

MJR, 10.12

disquiriçaõ

(descrição)

JCB, 06.31; JCB, 23.20-21

discontado

(descontado)

JCB, 16.28; JCB, 17.15; JCB, 18.13; JCB, 24.18; JCB, 25.18

dislexo

(desleixo)

MJR, 07.23; MJR, 07.36

dispaxo

(despacho)

MLF, 08.26

dispeza

(despesa)

MLF, 05.15; MLF, 08.20; SFR, 02.13

dispezas

(despesas)

AJB, 32.26; FZC, 07.10; JCB, 17.30; LSS, 05.24; MJR, 07.09-10

dispois

(depois)

AAC, 01.12; AJB, 03.26; AJB, 15.109; SFR, 01.40

disvalidos

(desvalidos)

TMJ, 01.02

Disvalidos

(Desvalidos)

JCB, 03.01; JCB, 04.01-02; JCB, 05.02; TMJ, 02.04
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x

em hiato
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

cartiado

(carteado)

conpriendidos

(compreendidos) MLF, 09.02

Jiographico

(Geográfico)

JCB, 11.11; JCB, 16.18

Liandro

(Leandro)

JCB, 05.21

Lionardo

(Leonardo)

FJS, 02.14; FJS, 03.225; JTS, 02.37; LSS, 02.21; LSS, 02.25

Liornado

(Leonardo)

FJS, 01.13

nomiacão

(nomeação)

JCB, 24.22

nomiada

(nomeada)

FB, 10.29-30; JCB, 05.10; JCB, 05.12; JCB, 09.14; JCB, 10.32

nomiado

(nomeado)

GMB, 01.08; JMS, 13.05; LSS, 06.22

numiasse

(nomeasse)

AJB, 25.50

nomiou

(nomeou)

MCS, 02.15

prienxe

(preenche)

JTS, 01.11

rial

(real)

AJB, 13.54; AJB, 20.86; LSS, 06.10

Thiodorio

(Teodoro)

JCB, 14.34; LSS, 02.11; LSS, 02.23; LSS, 03.10; LSS, 04.19

Thiotonio

(Teotônio)

JCB, 05.18

Tihophe

(Téofilo)

MLF, 08.46

Tihophos

(Téofilo)

MLF, 09.22

Pantaliaõ

(Pantaleão)

MLF, 01.01-02; MLF, 05.19; MLF, 05.61; SRS, 01.10

Riuniaõ

(reunião)

MJR, 04.06; MJR, 05.09

riunido

(reunido)

MLF, 02.04; MLF, 07.10

x

FPF, 06.14

seguido de consoantes alveolares ou palatais
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

agradicer

(agradecer)

FJS, 04.112

Aparicendo

(aparecendo)

MC, 02.03

comparicer

(comparecer)

JCB, 11.22; JPS, 01.01

compariçer

(comparecer)

FJS, 02.22; JCB, 11.21; JCB, 24.14; MJR, 10.15

ex thizoreiro

(ex tesoureiro)

JCB, 01.50; JCB, 12.14

paricer

(parecer)

LSS, 22.59-60; LSS, 30.33; LSS, 30.43; MLF, 07.17-18

pariser

(parecer)

JCB, 01.28; MLF, 07.26

Solidade

(Soledade)

AJB, 21.142; JNJ, 02.04-05; LSS, 02.11; MES, 11.07; SRS, 03.36

Sulidade

(Soledade)

JTS, 01.15; MLF, 05.23; SRS, 01.20; SRS, 01.30; TMJ, 01.02
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Thizorero

(tesoureiro)

LSS, 17.11; LSS, 17.25; LSS, 18.13; LSS, 19.10; LSS, 20.13

Tizorero

(tesoureiro)

SRS, 02.21

tizoraria

(tesouraria)

MLF, 08.11

prizente

(presente)

MAC, 01.05

Risibidoria

(recebedoria)

JCB, 06.24

Sinão

(senão)

AJB, 18.59

Alichandri

(Alexandre)

JCB, 19.07; JCB, 19.41

Emginheiro

(Engenheiro)

AJB, 12.38; AJB, 14.37

milhor

(melhor)

FJS, 03.236; MES, 08.09; MJR, 03.06; MLF, 01.05; MLF, 07.24

pinhor

(penhor)

FJS, 03.23-24; JMS, 01.10; MES, 11.06; MJR, 12.35-36

Pinhora

(penhora)

MJR, 02.15

pinhores

(penhores)

AJB, 20.81; AJB, 21.31; FPF, 03.39; MES, 08.07-08; MJR, 02.10

Pinhores

(penhores)

FPF, 09.15; FPF, 09.20; FZC, 07.04; MES, 01.07; MJR, 13.11

similhante

(semelhante)

JCB, 01.48

Similhante

(semelhante)

MJR, 12.25

Sinho

(senhor)

LSS, 14.19; LSS, 24.44; LSS, 33.48; LSS, 35.62

Sinhor

(senhor)

LSS, 38.18; LSS, 40.23; LSS, 40.30; LSS, 40.43; LSS, 41.01

Sinnhoras

(senhoras)

JCB, 20.20

Sinhoris

(senhores)

LSS, 04.06; LSS, 11.06; LSS, 15.06; LSS, 21.06

Os contextos referidos até aqui englobam 1.888 das 1904 ocorrências e é justo que se
assinalem as únicas 16 que neles não se enquadram:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Dipozitado

(depositado)

JCB, 16.30-31; JCB, 20.30; JCB, 23.35

Endicoroso

(indecoroso)

MES, 06.15

entrivalo

(intervalo)

MLF, 07.33

Giraldo

(Geraldo)

MJR, 09.15

Grigorio

(Gregório)

AJB, 20.104; FJS, 03.96; FJS, 03.249; JCB, 07.21; LSS, 01.14

mimora

(memória)

LSS, 45.23

ricolhido

(recolhido)

JCB, 19.28-29

riconnhicido

(reconhecido)

JCB, 19.32

riquerece

(requeresse)

LSS, 39.45

simestri

(semestre)

JCB, 06.28
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3.5.9.1.2 Elevação de [e] pretônico > [i]

Os testemunhos, 42, são bem mais modestos se comparados aos da elevação de sua
correspondente oral, mas suficientes para a verificação de que o fenômeno do alteamento se
estendia também para o [e], que encontrou em <in> e em <im> a sua tradução alfabética. 8
dados (19.0%) incluem uma vogal alta na sílaba seguinte e em 31 (81.0%) a nasal ocupa a
posição primeira da sílaba. A comparação, em termos númericos, é desleal, mas cumpre
registrar um comportamento desigual em relação ao [e]: para o alteamento da nasal, é a sua
presença no início da palavra o ambiente que se mostra mais favorável.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

attindido

(atendido)

JCB, 10.37-38

Cunprindido

(compreendido) AJB, 22.25

imblemas

(emblemas)

MJE, 08.08

imfirmidade

(emfermidade)

MLF, 01.06

impatada

(empatada)

LSS, 02.37

imprestado

(emprestado)

JCB, 01.45

imprestimo

(empréstimo)

JMS, 11.17

imtaõ

(então)

AJB, 19.49; AJB, 33.29

inCaregada

(encarregada)

MJR, 12.08-09

infermo

(enfermo)

MJE, 02.07

inpocado

(enpossado)

LSS, 04.30

inserada

(encerrada)

JCB, 15.21; MLF, 07.75-76

inserou

(encerrou)

JCB, 13.51; JCB, 17.40

intederem

(entederem)

MLF, 10.06

interrado

(enterrado)

LTG, 07.10

Interamentos

(enterramentos)

LTG, 12.03

sintido

(sentido)

AJB, 22.126

sintimentos

(sentimentos)

MLF, 11.07

sintinella

(sentinela)

SFR, 02.53

Vintilar

(ventilar)

JFO, 12.05
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Nestas três palavras, nem um nem outro ambiente justifica o fenômeno: dissincerraõ
por desencerram (AJB, 12.09), dizinpenho por desempenhou (JCB, 05.10) e sunpinsaõ por suspensão
(MLF, 08.31).

3.5.9.1.3 Elevação de [o] pretônico > [u]

Para a elevação de [o] a [u], os documentos registram 332 ocorrências. De novo, é a
presença de uma vogal alta na sílaba seguinte o ambiente mais favorável, porque a sua
detecção atravessa 216 casos, ou seja, 65.1% dos dados gerais. Quanto a isso, outro aspecto
semelhante ao [e] também se anota aqui, uma vez que é a presença do [i] na sílaba seguinte,
muito mais que a do [u], que parece propulsionar o fenômeno.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

absuluta

(absoluta)

JMS, 08.14

absuluto

(absolute)

JNS, 02.26

Agustinho

(Agostinho)

JCB, 06.29; MES, 10.14

Auturizaçaõ

(autorização)

JCB, 02.24; JCB, 03.38

auturizada

(autorizada)

MJR, 07.22

custume

(costume)

FPF, 07.06; FPF, 11.07; JPS, 01.03; MAC, 01.05; MES, 02.05

Custume

(costume)

AJB, 16.05; AJB, 21.46; FPF, 04.05; FPF, 10.06; JDS, 01.04

dispuzicoens

(disposições)

MJR, 12. 11; MJR, 12.27

Dumingo

(Domingos)

LSS, 41.05; MLF, 05.20; MLF, 05.49; MLF, 07.83; MLF, 09.21

Gudinho

(Godinho)

MLF, 07.33; MLF, 07.36; MLF, 07.41; MLF, 07.43; MLF, 07.48

hoturizada

(autorizada)

MLF, 07.47

Leorpudino

(Leopoldino)

MJR, 09.08

mulimentos

(emolumentos) LTG, 08.08

Orputuna

(oportuna)

LSS, 18.40

pruvincia

(provincial)

MLF, 05.43-44; MLF, 07.72-73; MLF, 11.25

pucurador

(procurador)

LSS, 01.20

pudia

(podia)

LSS, 39.18; LSS, 39.28; LSS, 40.13; MLF, 06.16; SFR, 01.42

Purtugal

(Portugal)

AJB, 01.19; AJB, 16.38

resulucão

(resolução)

LSS, 32.25
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Rudrige

(Rodrigues)

MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 05.63; MLF, 07.60

Rudrigo

(Rodrigo)

MAC, 01.77; MLF, 05.21-22; MLF, 07.84

securido

(socorrido)

TMJ, 01.10

Suciavel

(sociável)

MSC, 05.15

Suciesaõ

(associação)

MLF, 11.27

Suliçitador

(solicitador)

MJR, 01.08-09; FPF, 12.20

sulicitar

(solicitar)

MLF, 08.22

sulução

(solução)

JCB, 19.24

Susiedade

(sociedade)

JCB, 02.28; JCB, 03.42; JCB, 06.01; JCB, 08.01; JCB, 08.35

Tubias

(Tobias)

SFR, 01.11

Viturino

(Vitorino)

JCB, 17.14

Para as ocorrências restantes, também para elas é possível a detecção de ambientes
favorecedores. Ei-los:

x

em hiato
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

cuhicimento46

(conhecimento)

MLF, 05.39; MLF, 07.13-14; MLF, 07.66-67

cuisimento

(conhecimento)

MAC, 01.09

Cuelho

(Coelho)

LSS, 01.11; LSS, 02.12; LSS, 02.28; LSS, 05.19; LSS, 07.38

duaçaõ

(doação)

MJR, 04.08

duente

(doente)

AJB, 25.51; FJS, 03.33; FPF, 06.11; LSS, 02.22; LSS, 04.24

Duentes

(doentes)

FFS, 03.05

Juaquim

(Joaquim)

JCB, 01.05; JCB, 01.20; JCB, 04.21; JCB, 04.46

muedas

(moedas)

MJR, 12.12-13

perduados

(perdoados)

MJR, 12.24

Suares

(Soares)

MJR, 09.07

Suaris

(Soares)

JCB, 05.21; JCB, 09.26

Padrueira

(Padroeira)

AAC, 01.10; MJR, 01.03

Padruheira

(Padroeira)

MLF, 11.16

46

Atenta-se, mais uma vez, para o fato de que o <h> é marca de escrita etimologizante para marcar hiatos.
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x

antecedido ou seguido de consoantes labiais
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

descuberto

(descoberto)

AJB, 18.09

enputecada

(hipotecada)

LSS, 02.16

iputeca

(hipoteca)

AJB, 15.18-19; AJB, 18.123; AJB, 27.17

furtaleiça

(fortaleça)

SFR, 02.55

guverno

(governo)

MAC, 01.48

mudello

(modelo)

AJB, 18.56

mulestia

(moléstia)

FJS, 01.75; FJS, 01.81; FJS, 03.275; MJR, 05.04

Munalca

(monarca)

MLF, 11.17-18

numeie

(nomeie)

AJB, 31.125

propurcão

(proporção)

LSS, 22.36

propuçaõ

(proporção)

FJS, 02.45

pudemos

(podemos)

AJB, 22.99

puder

(poder)

FPF, 03.11; FZC, 06.04; JMS, 03.08; MJE, 03.06; SFR, 01.17

puderar

(poderá)

MJR, 07.47

puderaõ

(poderão)

AJB, 22.109

Ruberto

(Roberto)

MJR, 01.18; MJR, 08.07; MJR, 09.13

Rumaõ

(Romão)

MJR, 01.12; MJR, 09.07

yputeca

(hipoteca)

AJB, 19.75-76

O elenco dos contextos acima traduz os mais produtivos. Vejam-se as únicas
ocorrências do alteamento que não se incluem nos referidos contextos, embora se entreveja,
na maior parte dos exemplos abaixo, o segmento alteado precedido por consoantes velares e
alveolares:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

concurrencia

(concorrência)

FSF, 07.98; FSF, 08.13-14

lutaria

(loteria)

MLF, 07.68

luteria

(loteria)

MLF, 08.27

pudunor

(pundonor)

FJS, 03.150

reculher

(recolher)

AJB, 17.63-64

Ruzario

(Rosário)

AJB, 01.03-04; AJB, 12.04; AJB, 33.03; MLF, 07.09; MVS, 03.08
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

ruzario

(Rosário)

AJB, 16.30; MAC, 01.40

Sudre

(Sodré)

MLF, 07.75

3.5.9.1.4 Elevação de [õ] pretônico > [u]

Que há o registro do alçamento de [õ], é só o que se pode afirmar, porque os dados,
exíguos que são, não autorizam nem mesmo alguma menção provável ao que os condiciona,
porque as 7 ocorrências se concentram em poucos itens lexicais e saem de três mãos apenas.
Desse modo, há de contentar-se apenas com a listagem que se segue:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Cunprendido

(compreendido) AJB, 19.18-19

Cunprindido

(compreendido) AJB, 22.25

descuntado

(descontado)

FJS, 01.73

punderação

(ponderação)

FB, 13.41

punderacoes

(ponderações)

FB, 11.47; FB, 11.50

punderaçoes

(ponderações)

FB, 15.22

3.5.9.2 Elevação de vogais médias postônicas

Alteiam-se o [e] e o [o] também em posição postônica medial, em palavras
proparoxítonas. Desse modo, palavras como pérola, Pécora, tráfego, número, parênteses e agrícola
podem ser pronunciadas, segundo Cristófaro-Silva (1999, p. 90), como pér[u]la, Péc[u]ra,
tráf[i]go, núm[i]ro, parênt[i]ses e agríc[u]la, que dependerá do dialeto em análise e, ainda, do estilo
de fala.
Algumas mãos registraram sim fenômenos que têm a ver com o padrão proparoxítono
de algumas palavras, mas só 2 dados estampam o alteamento de vogais médias não finais:
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Angilo por Angêlo (MES, 10.10) e Connigo por Cônego (AJB, 14.20). Outros dois também dizem
respeito à elevação de vogais átonas mediais em proparoxítonas, mas, agora, é a vogal baixa
que se alteia: escandilo por escândalo (AJB, 33.29) e Lampida por lâmpada (JMS, 06.11).
Em posição postônica final, a ocorrência das vogais médias [e] e [o] é particularidade
dialetal. Predomina, na maior parte do Brasil, a realização exclusiva das variantes altas, que,
consoante Mattoso Câmara Jr. (1976, p. 45), muito cedo substituem as médias. De sua parte, a
escrita reserva, quase sempre, um <o> e um <e> gráficos para representar os segmentos altos
nessa posição. Se era essa a pronúncia generalizada no século XIX, os documentos revelam
que a prática grafológica referida também o era e que, aliás, estava já bastante assimilada pelos
negros oitocentistas, porque a constante foi o [i] e o [u] se traduzirem pelo <e> e pelo <o>,
respectivamente. Mas há os casos em que grafia e fala não se desencontraram.

3.5.9.2.1 Elevação de [e] postônico final > [i]

As 590 ocorrências constantes do corpus fazem conhecer que a elevação do [e]
postônico final foi documentada sobejamente na escrita dos negros do século XIX. Mas os
números despistam, se a atenção não busca amparo na sua distribuição entre os autores. 491
dados, ou seja, 83.2% saem de uma mesma mão, a de Júlio Capitolino da Boa Morte, e
Luciano da Silva Serra estampa o fenômeno em 61 ocorrências, o que equivale a 10.3% do
total geral. Os dados restantes, os 38 (6.5%), são provenientes de autores diversos. A
inferência imediata a que conduz essa alínea é que quase todos os autores foram diligentes à
prática grafológica que traduz o [i] postônico final como <e> e os dados copiosos permitem a
verificação de que o encontro entre fala e escrita foi bastante mais proporcionado por mãos
localizadas: Luciano da Silva Serra e, sobretudo, Júlio Capitolino da Boa Morte, que fez
corresponder, quase que sistematicamente, o [i] a <i>. Os exemplos, a seguir:

362

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Alvis

(Alves)

JCB, 02.30; JCB, 04.27; JCB, 04.29; JCB, 06.30; JCB, 09.27

Borgis

(Borges)

AAC, 02.08-09

Cosmi

(Cosme)

AJB, 03.11; AJB, 12.24; AJB, 16.14; AJB, 16.100; AJB, 17.103

dissi

(disse)

JCB, 01.41; JCB, 01.43; JCB, 01.52; JCB, 01.53; MLF, 07.23

esti

(este)

JCB, 06.36; JCB, 14.19; JCB, 19.33; JCB, 20.26; LSS, 15.16

nobri

(nobre)

FJS, 04.57

Noiti

(noite)

JCB, 10.40; JCB, 12.06; JCB, 13.07; JCB, 15.06; JCB, 16.42

Pedi

(pede)

FJS, 03.145; FJS, 04.45; JCB, 19.36; SRS, 02.21

pinhoris

(penhores)

AAC, 04.06; MJR, 02.05

prezentis

(presentes)

JCB, 08.06; LSS, 05.05

Prizidenti

(presidente)

JCB, 04.45; JCB, 05.07; JCB, 05.30; JCB, 06.39; JCB, 07.14

quazi

(quase)

FJS, 02.76

sabi

(sabe)

SFR, 01.31

Senhoris

(senhores)

LSS, 01.06; LSS, 05.06; LSS, 07.06; LSS, 08.06; LSS, 09.06

Sirni

(Cisne)

JCB, 01.05; JCB, 01.20; JCB, 04.46; JCB, 05.04; JCB, 06.04

Soubri

(sobre)

JCB, 05.20; JCB, 10.18; JCB, 10.20; JCB, 15.11; JCB, 16.13

Telis

(Teles)

MJE, 05.08-09; MJE, 05.16; MJE, 10.24

vertudi

(virtude)

MVS, 01.04

Vinti

(vinte)

JCB, 16.34; JCB, 19.32; LSS, 13.22

Visi Prizidenti

(vice presidente)

JCB, 01.07; JCB, 01.20-21; JCB, 02.12; JCB, 02.09; JCB, 03.06

3.5.9.2.2 Elevação de [o] postônico final > [u]

Já estava bem assimilada a transcrição do [u] como <o>, até mesmo para Luciano da
Silva Serra e Júlio Capitolino da Boa Morte; o fenômeno, aliás, não ‘passou em branco’,
porque esses dois autores, com poucos dados, 8, o marcaram.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Azilu

(azilo)

LSS, 30.44

Dinhoru

(dinheiro)

LSS.38.32

Estatutu

(estatuto)

JCB, 14.14

Estatutus

(estatutos)

LSS, 43.23
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

titulu

(título)

JCB, 06.40

tumurtu

(tumulto)

JCB, 01.55

Veiu

(veio)

JCB, 22.13

veu

(veio)

JCB, 13.34

3.5.9.3 Elevações de vogais médias átonas: o quadro final

E já que se referiu, acima, ao registro parco do alteamento de [o] em sílaba postônica
final, aproveita-se logo para dizer sobre a desproporção numérica que exibe a recorrência a
uma transcrição fonética bem mais freqüente quando estão em causa as vogais anteriores [e] e
[e]. Avistem-se todas as 2.885 ocorrências relativas ao alçamento das médias em sílabas átonas:

Alçamento de vogais médias – sílabas átonas
PRETÔNICA

POSTÔNICA MEDIAL

POSTÔNICA FINAL

TOTAL

[e] > [i]

1.904

02

590

2.496

[e] > [i]

42

00

00

42

TOTAL

1.946

02

590

2.538

[o] > [u]

332

00

08

340

[õ] > [u]

07

00

00

07

TOTAL

339

00

08

347

TOTAL

2.285

02

598

2.885

Tabela 33

Deixa bem explícito a leitura horizontal dos números que o desacerto no registro
ortográfico é mais provável de ocorrer com as médias anteriores, porque 2.538 dados, 88.0%
de todas as ocorrências, contam sobre elas, ao passo que 347 (12.0%) aludem às posteriores.
Uma outra constatação, dessa vez consentida pela leitura vertical, é que, de longe, fala e escrita
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se ajustam bem mais em posição pretônica – 2.285 (79.1%) dados, do que em postônica, quer
medial – 02 (0.1%) , ou final – 598 (20.8%).
A aquisição do registro ortográfico das vogais médias átonas por crianças em fase de
alfabetização foi sistematicamente investigada por Lemos (2001, p. 179), que chegou, dentre
outras, às seguintes conclusões:

Durante o processo de alfabetização, as crianças solucionam primeiramente o problema do
registro ortográfico das vogais (e) e (o) na posição postônica final, pois, nessa posição, o
aluno é capaz de elaborar uma regra que o auxilia na superação do problema ortográfico.
Neste contexto, a criança adquire primeiramente o registro ortográfico do (o) postônico
final. Em segundo lugar, a criança adquire o registro ortográfico do (e) postônico final.
Os alunos terão maior dificuldade para o registro das vogais (e) e (o) nas sílabas pretônica e
postônica medial. Essa dificuldade está relacionada ao fato de não haver possibilidade de
depreensão de uma regra que possa auxiliar o aprendiz nessas posições. A aquisição
ortográfica das vogais médias átonas nessas posições ocorre palavra por palavra.

A regra a que se refere o autor é aquela segundo a qual todo som [i] e [u], com
raríssimas exceções, em posição postônica final, corresponderá, respectivamente, a um <e> e
a um <o> gráficos.
Não é que as 2 ocorrências, nos dados aqui analisados, queiram dizer que as
postônicas mediais não levassem a desencontros ortográficos, mas possíveis apenas em
palavras proparoxítonas, elas espelham uma tendência geral do corpus: a raridade de vocábulos
com esse padrão. Fora isso, a tabela anterior reflete exatamente a mesma ordem de dificuldade
detectada por Lemos (2001), na aquisição do registro escrito das vogais átonas. O problema
era bem mais solucionado em posição postônica final do que em pretônica. E o cotejo com o
que concluiu Lemos, referido acima, pode ir para mais, na medida em que os dados apontam,
primeiramente, para a aquisição do registro ortográfico do <o> e, depois, do <e>. Quanto à
solução bem mais imediata e prematura em posição postônica final, a lembrança da anotação
do registro gráfico do alteamento de vogais finais como traço quase que exclusivo de duas
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mãos – a de Luciano da Silva Serra e a de Júlio Capitolino da Boa Morte – é acréscimo ao que
se observa, porque, se não fossem elas, a desproporção das ocorrências em posição pretônica
e postônica seria muito mais acentuada. É por isso a afirmação feita em momento anterior de
que a ‘regra’ que faz corresponder [i] e [u] finais a <e> e <o> estava já bastante assimilada
pelos irmãos da SPD.
Alguns vestígios a mais dessa apreensão.
Na listagem referente às grafias que denunciam embaraços ortográficos com os
designados grupos consonantais de origem erudita, a epêntese do <i> é o recurso mais
notável: obiter por obter (SFR, 01.40), subivençaõ por subvenção (JCB, 02.25-26), adimitido por
admitido... Compreende-se bem a razão do expediente: [i] na fala, <i> na escrita. Mas, quando
um espaço em branco acompanhou a epentêse, marcando a fronteira entre dois vocábulos,
Feliciano Primo Ferreira e Manuel do Espírito Santo fizeram outra correspondência: [i] na fala
e <e> na escrita: <e> na escrita da vogal alta em posição final, esse é o detalhe relevante, esse
é o sinal de que os autores tinham se apropriado do hábito ortográfico mencionado: sube
escrivir por subscrevi (MES, 01.14), sube escrevi por subscrevi (FPF, 04.08; FPF, 06.17; FPF, 11.20).
E na redução do ditongo nasal [ãw], dessa vez registrada por vários autores, em que a
semivogal desnasalizada é convocada à vogal, não foi o <u> o símbolo gráfico a traduzi-la e
sim o <o>: dexaro por deixaram (MLF, 09.05), gastaro por gastaram (MAC, 01.40), Votaro por
votaram (LSS, 36.33)
As anteriorizações e posteriorizações também têm algo a declarar e basta um pequeno
índice de palavras, em que se apanham os fenômenos em lugar final, para que se aprecie a
coerência das mãos que respondem por ele, porque se, de um lado, a representação ortográfica
se apoiou na fala, de outro, se ajustou à escrita, se conformou ao que já se sabia ter ela de mais
ou menos regular: [i] e [u] finais como <e> e <o> – esteje por esteja (MJR, 07.50-51; MSC,
11.06; MSC, 15.14), Seije por Seja (FJS, 03.159), feite por feito (MVS, 02.03), Leonarde por
Leonardo (SRS, 02.43), pezamo por pêsames (LSS, 07.37), Rezendo por Resende (MSC, 05.11)...
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3.5.9.4 Elevação de vogais médias tônicas?

Mais um aspecto para o qual ficará a incerteza sobre se o que vazou para a escrita
refletia, efetivamente, correspondências da linguagem oral. A bibliografia sobre o tema em
nada ajuda, uma vez que não menciona, porque afirma inexistir no português atual, a elevação
de vogais médias para [i] e [u] em sílabas tônicas. Mas quantos fenômenos são elencados pelas
gramáticas históricas, por exemplo, que já não têm vitalidade nos dias que se passam? Diante
disso, vale a pena, sim, discorrer sobre o tópico, alertando-se que a interrogação, posta no
título, manifesta um ‘ar’ de intuição – mas nem só dela se servirá, é óbvio! – e de ousadia que
passam pelas linhas seguintes.
Que, em sílaba tônica, a semivogal [y], inclusa em ditongos nasais, se deixou
transcrever foneticamente expõem as formas seguintes, porque se esperaria, para representá-la,
a inscrição de um <e>47: deliberaçois por deliberações (JFO, 08.86), despoziçoins por disposições (JFO,
02.16), çeççãois por sessões (JCB, 11.10), Irmoins por irmãos (JFO, 04.06; JFO, 10.05), Irmo-ins por
irmãos (JFO, 12.07), esplicaçaõis por explicações (JCB, 10.22), obrigacãois por obrigações (JCB, 06.40),
secois por sessões (AJB, 26.18), seiçaõis por sessões (JCB, 06.52), susiacãois por associações (JCB,
04.42).
Não para a conclusão, mas para a sugestão de que se alteassem ainda as vogais médias
na sílaba forte, convoca-se uma série de 14 grafias, saídas de mãos variadas:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Carduzo

(Cardoso)

JCB, 12.27

Careçimos

(carecemos)

FPF, 12.35

cinto

(cento)

LTG, 14.07

comparicindo

(comparecendo) MJR, 03.03

Igrija

(igreja)

AJB, 12.03

47

Observe-se que todas as grafias saem das mãos de José Fernandes do Ó e de Júlio Capitolino da Boa Morte.
Além disso, a maioria parece revelar a dificuldade dos autores em representar graficamente a forma plural dos
ditongos nasais.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Miza

(mesa)

MC, 02.13

descunte

(desconto)

FJS, 01.65; FJS, 01.80

Proteitura

(Protetora)

AJB, 33.33; LSS, 30.33

Punçe

(Ponce)

AJB, 14.40

Relatur

(relator)

LSS, 30.33; LSS, 35.37

subri

(sobre)

JCB, 10.11

A antologia só conta com esses exemplares e precisa de algum ajuizamento, mas é só
para que se considere um palpite.
Uma possível substituição de grafemas pode comparecer para justificar escritas como
essas, dada, inclusive, a morfologia aproximada entre <e> e <i> e <o> e <u>. De fato, como
já viu, permutam-se grafemas em profusão nos documentos, o que nada têm a ver com
transcrição fonográfica, porém as substituições se referem, quase que sistematicamente, aos
símbolos consonânticos. A alternância gráfica invulgar, que envolve símbolos vocálicos, é bem
explícita em formas como compariçei por compareceu (JCB, 04.45), procedei-se por procedeu-se (MJE,
05.04), considerando-se, como um adicional a mais, a esquivança que a sua emissão fônica
promove. A pronúncia das formas no quadro anteriormente apresentado, diferente dessas,
não soa tão estranha assim, pelo que é cabível, ao menos, alguma leitura, pálida que seja, de
que pudessem ter tido motivações fonográficas.
Talvez hipercorreções. Mas as mãos estavam seguras na correspondência [i] e [u]
fônicos para <e> e <o> gráficos, respectivamente, em posição final, portanto grafias
hipercorretas seriam aquelas que derramassem os símbolos <e> e <o> para esse e outros
contextos. Isso se atesta no quadro seguinte, não no anterior:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Arquivesta

(arquivista)

LSS, 34.15

debecto

(débito)

FJS, 04.112

desider

(decidir)

MVS, 04.07
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

exeje

(exije)

FJS, 03.157

explecido

(explícito)

FB, 11.58

grates

(grátis)

AJB, 27.66

OutroSem

(outrossim)

AJB, 23.17

Pederem

(pedirem)

MC, 02.09

remedo

(remido)

FB, 09.18

Rodego

(Rodrigo)

MVS, 05.02

Settemo

(sétimo)

LSS, 45.32

Vesce Presidente

(vice presidente)

LSS, 36.23

Vece prizidente

(vice presidente)

FB, 16.11

veçe Provedor

(vice provedor)

JPS, 02.03

Vêde

(vinde)

FJS, 02.80

Vesto

(visto)

LSS, 39.32

innutel

(inútil)

AJB, 26.30

Nolo

(nulo)

MVS, 07.13

ponho

(punho)

FJS, 04.34

Sedolas

(cédulas)

AJB, 17.47

3.5.9.5 Elevação de vogais médias em monossílabos

Esse fenômeno, quem o classificou como um dos aspectos inovadores da fonética
brasileira foi Teyssier (1997, p. 103). Uma possível datação do fenômeno, quem o sugere é
Jerônimo Soares Barbosa, na sua Gramática Philosophica, de 1822, quando nota na fala dos
brasileiros mi deu por me deu (apud Teyssier, 1997, p. 95). Mas, no século XIX, foram os negros
da SPD a registrá-lo com generosidade, porque a elevação de vogais médias em monossílabos
está presente em 1253 dados:

GRAFIA
di

(de)

LOCALIZAÇÃO
AAC, 02.02; AJB, 20.34; FJS, 01.01; FJS, 01.09; JCB, 01.02;
JCB, 02.02; JNJ, 02.25; LSS, 19.18; MES, 11.14; MLF, 01.07

hi

(e – conectivo coordenativo)

TMJ, 01.08; TMJ, 01.13; TMJ, 01.17
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GRAFIA
i

(e - conectivo coordenativo)

LOCALIZAÇÃO
AAC, 01.05; AJB, 20.10; FB, 08.22; FJS, 01.07; FJS, 02.11;
JCB, 01.08; JCB, 04.13; LSS, 07.23; MAC, 01.13; MAC,
01.62; MLF, 04.08; MSC, 13.02; SFR, 02.41; SFR, 02.96

lhi

(lhe)

AJB, 22.41; JCB, 19.27; LSS, 37.46

li

(lhe)

MLF, 07.49; MLF, 07.50

mi

(me)

JCB, 01.45; LSS, 44.15; MES, 08.16; MLF, 01.03; MLF,
10.05; SFR, 01.84; SFR, 02.50

qui

(que)

si

(se - conectivo subordinativo e FB, 04.20; FB, 04.22; FJS, 01.36; FJS, 04.47; JCB, 02.15;
pronome clítico)

LSS, 06.18; LSS, 35.49; SFR, 01.89
JCB, 03.28; MAC, 01.17; MAC, 01.23; MLF, 01.09; MLF,
02.05; TMJ, 01.08; TMJ, 02.05

au

(ao)

LSS, 02.27; LSS, 06.18; SFR, 01.38; SFR, 01.45

aus

(aos)

FJS, 02.11-12

du

(do)

MLF, 05.17; MLF, 07.68; LSS, 45.41

dus

(dos)

JTS, 01.18

nu

(no)

LSS, 43.25; LSS, 45.35; MLF, 03.04; MLF, 08.11

pur

(por)

FJS, 01.11

u

(o - artigo)

FSF, 03.41; JTS, 01.12; LSS, 44.16; MAC, 01.18; MAC,
01.20; MLF, 05.20; MLF, 07.70; SFR, 01.11; SFR, 01.82;
TMJ, 01.13

us

(os - artigo)

MAC, 01.07; MAC, 01.38; MLF, 08.12; SFR, 01.61

Cumpre assinalar que, entre as 1253 ocorrências, 995 (72.2%) transcrevem
foneticamente o [i]; as outras 298 (23.8%), o [u]. Isso aponta para o que já se observou para o
registro das vogais médias postônicas finais: a correspondência [u] fônico para <o> gráfico
parece bem mais assimilada do que [i] para <e>.

3.5.10 Abaixamento de vogais altas

Já se considerou no item anterior que os grafemas <e> e <o> para transcrever [i] e
[u], respectivamente, para além das sílabas postônicas finais, podem estar refletindo uma
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prática grafológica assimilada e, conseqüentemente, sendo espraiada para outros contextos.
Inclusive, a amostra dada às páginas 268 e 269 a evidencia, sobretudo, em sílabas tônicas, mas
também em postônicas não derradeiras. Desse modo, considerar-se-ão como representantes
do abaixamento de vogais altas, orais e nasais, as grafias que expõem <e> para [i], <em ~
en> para [i], <o> para [u] e <om ~ on> para [u] apenas em sílabas pretônicas, com o adendo
de que também elas podem ser produtos de hipercorreções.
Não é o único alerta: Barbosa (1999, p. 203) hipotetiza, para o final do século XVIII,
que a alternância que faz grafar <e> no lugar de <i> e <o> ao invés de <u> – justeficando por
justificando, monições por munições – pode, em verdade, corroborar a idéia de que se trata de uma
prática grafológica geral, mais do que uma marca da fala na escrita. De fato, um conjunto de
anúncios brasilieros, recolhidos ao longo do século XIX (Guedes e Berlinck, 2000), registram,
mas só vez por outra, logar em vez de lugar e quaesquer por quaisquer, entre outros poucos itens,
do que se pode concluir, talvez, que, pelo menos em sílabas pretônicas, essa prática já não
fosse tão atuante no século XIX.

3.5.10.1 Abaixamento de [i] > [e]

As ocorrências que, talvez, estejam mostrando o abaixamento de [i] totalizam 232.
Dessas, apartam-se 187 (80.6%), porque se supõe que a proximidade com a vogal [e], seja na
sílaba antecedente ou na seguinte, ou, ainda, na tônica, possa estar ocasionando o fenômeno.
Depara-se, se assim o for, com assimilições de vogais, ampliando-se o conceito, na medida em
que se supõe não dizer respeito somente à influência exercida pelos segmentos vocálicos
incluídos na sílaba forte. Vejam-se alguns exemplos:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Belhetes

(bilhetes)

LTG, 11.05

Compemento

(cumprimento)

MC, 02.10-11
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Consedera

(considerar)

JCB, 23.31

deçedida

(decidida)

MJR, 11.05

decedido

(decedido)

FPF, 09.26

deferença

(diferença)

MJR, 12.41

deferencia

(diferença)

AJB, 25.33-34

deleberasse

(deliberasse)

SFR, 01.14

Derector

(diretor)

LSS, 43.48

Dereito

(direito)

SRS, 04.26

dereitos

(direitos)

FB, 14.46

Dereitorio

(diretório)

JCB, 01.33

despençaçe

(dispensasse)

FJS, 03.270

despençado

(dispensado)

FJS, 02.22

despensava

(dispensava)

SFR, 01.50

deversos

(diversos)

FB, 11.61

emediata

(imediata)

AJB, 19.15

emediato

(imediato)

LTG, 06.07-08

emmediatamente

(imediatamente)

SFR, 01.66-67

empremir

(imprimir)

AJB, 28.10; AJB, 28.46; SFR, 02.99-100

emvear

(enviar)

MVS, 07.05

Escretuaro

(escriturário)

SRS, 01.46

escreturario

(escriturário)

AJB, 16.63; AJB, 18.57; FJS, 04.76-77; FJS, 04.89

estevesse

(estivesse)

AJB, 22.156

Feleciana

(Feliciana)

JMS, 10.15

fezesse

(fizesse)

FB, 11.62

Fremeza

(firmeza)

MVS, 03.10

premear

(premiar)

AJB, 22.84-85

premeira

(primeira)

SRS, 04.35

requerementos

(requerimentos)

FB, 11.29

Para além desse contexto, estão as 45 restantes (19.4%). Importando somente os
segmentos vocálicos na sílaba forte, talvez se possa aludir, quanto às causas agenciadoras do
traço, a 3 motivações: dissimilações de vogais idênticas, dissimilações de vogais de mesma
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altura e assimilações, para aproximar-se da vogal tônica, quanto à altura da língua no trato
bucal. Assista-se a uma exposição:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

adquerida

(adquirida)

FB, 11.19

aSestido

(assistido)

SRS, 02.32

asSestirão

(assistiram)

AJB, 30.50

colegir

(corrigir)

FJS, 04.129

contennuaria

(continuaria)

SFR, 02.20

correjir

(corrigir)

FJS, 04.16

derigido

(dirigido)

AJB, 13.14

derigir

(dirigir)

LSS, 45.10; MES, 09.09

descutida

(discutida)

MJE, 05.18

descutido

(discutido)

JFO, 11.03; LSS, 37.73; LSS, 42.28

descutir

(discutir)

LTG, 09.07; MJR, 05.10; MJR, 06.29; MSC, 11.10

descutida

(discutida)

MJE, 05.18

descutido

(discutido)

JFO, 11.03; LSS, 37.73; LSS, 42.28

descutir

(discutir)

LTG, 09.07; MJR, 05.10; MJR, 06.29; MSC, 11.10

destintivos

(distintivos)

MSC, 12.10; MSC, 12.12

Fermino

(Firmino)

FB, 11.40

lemites

(limites)

FJS, 02.83

Ezabel

(Isabel)

SRS, 02.54

creatura

(criatura)

AJB, 12.50

Descurso

(discurso)

MLF, 11.01

abelitar-se

(habilitar-se)

FB, 14.44-45

aturezar

(autorizar)

MVS, 01.03

comvedou

(convidou)

FB, 09.15

contenuando

(continuando)

FJS, 03.140

deploma

(diploma)

MLF, 05.09; MLF, 07.74; MLF, 08.17

Depromo

(diplomou)

SRS, 03.19

Depromo-se

(diplomou-se)

SRS, 04.16.17

descuçaõ

(discussão)

MJR, 06.10

descursaõ

(discussão)

FB, 03.15

despoziçaõ

(disposição)

JFO, 13.21

leminava

(eliminava)

AJB, 26.16
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

partecipando

(participando)

FSF, 03.11

Sercular

(circular)

AJB, 25.24

3.5.10.2 Abaixamento de [i] > [e]

O abaixamento da nasal anterior alta está presente em 93 casos. Excluindo-se 9 (9.7%)
ocorrências, todas as demais exibem o fenômeno quando o segmento se encontra em posição
inicial da palavra. Desse modo, parece que, nos dados em questão, esse é um contexto
bastante favorável à emergência do fenômeno. Secundariamente, pode estar dando o seu
quinhão a presença de um [e], nasal ou não, na sílaba seguinte:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

empedimento

(impedimento)

MJE, 08.06

empedir

(impedir)

MJR, 07.25

Emperial

(imperial)

SRS, 03.26

empertinaz

(impertinaz)

FSF, 02.67

empertinente

(impertinente)

FJS, 03.190

Emprenço

(impresso)

MSC, 01.10

emteligencia

(inteligência)

AJB, 17.70; AJB, 18.69; AJB, 20.31

encerice

(inserisse)

LSS, 43.29

endepedente

(independente)

LSS, 22.50

enconveniente

(inconveniente)

FJS, 04.119

enpreço

(impresso)

MSC, 03.08

enterino

(interino)

SFR, 01.07

Enterino

(interino)

TMJ, 02.21

enterronpido

(interrompido)

SFR, 01.71

enterrupicaõ

(interrupção)

FB, 08.51

entremedio

(intermédio)

AJB, 06.02

EntreVale

(intervalo)

SRS, 01.29

entrevençao

(intervenção)

AJB, 13.19

enventario

(inventário)

FB, 12.16
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

emcomodado

(incomodado)

AJB, 19.54; JMS, 06.10; MES, 11.04

emformaçe

(informasse)

AJB, 28.24

Emformado

(informado)

JMS, 10.19

emportancia

(importância)

AJB, 28.50

encapaz

(incapaz)

SFR, 01.79

encomodo

(incomôdo)

LSS, 01.16; LSS, 04.20; LSS, 23.23; SFR, 02.35

encubença

(incumbência)

FB, 07.26

endagado

(indagado)

MAC, 01.39

enformaçaõ

(informação)

FJS, 03.46; FJS, 03.48; FJS, 03.54

enformar

(informar)

AJB, 31.122; AJB, 31.126

enquilino

(inquilino)

LSS, 38.17

ensultos

(insultos)

FJS, 03.196

Prencipiará

(principiará)

MJR, 11.15

prençipio

(princípio)

GMB, 01.14

Provencial

(provincial)

AJB, 23.14; FB, 01.26

Sengiçe

(cingisse)

SRS, 04.34

3.5.10.3 Abaixamento de [u] > [o]

Quanto ao abaixamento da vogal alta posterior, 85 ocorrências parecem sugeri-lo.
Observadas em conjunto, não insinuam, como se viu para as referidas acima, algum possível
condicionamento que atravesse, pelo menos, blocos de dados. Só a listagem então:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aothoriza

(autoriza)

JMS, 03.10

commonicando

(comunicando)

JCB, 02.22

Comonicação

(comunicação)

LSS, 26.19

comonicar

(comunicar)

JFO, 13.10

Condozirão

(conduziram)

AJB, 33.14

cutrocão

(construção)

LSS, 24.37

desCotido

(discutido)

MSC, 03.06-07

discocão

(discussão)

AJB, 21.77
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

escortino

(escrutínio)

AJB, 25.19; JFO, 13.03

escortinio

(escrutínio)

MSC, 01.12

espozesse

(expusesse)

FJS, 03.221; FJS, 03.258

Horgenca

(urgência)

SRS, 04.35

hotençilho

(utensílio)

SRS, 01.41

hozando

(usando)

LSS, 02.32; LSS, 30.37; LSS, 33.22

omanidade

(humanidade)

AJB, 13.35-36

Orgencia

(urgência)

AJB, 31.93; LSS, 40.45

orgencia

(urgência)

MLF, 01.11; MLF, 02.05

otiçilios

(utensílios)

MJR, 02.09

particolares

(particulares)

FPF, 09.13

pozemos

(pusemos)

JFO, 05.04

Reonida

(reunida)

GMB, 02.04

Reonido

(reunido)

GMB, 01.04; MVS, 08.02

Satornino

(Saturnino)

SRS, 02.55; SRS, 03.35

seportura

(sepulture)

AJB, 12.52

Sobcrevi

(subscrevi)

FZC, 05.11

sobscrevi

(subscrevi)

LTG, 08.10; LTG, 10.18; MSC, 06.18

Sobimetendo

(submetendo)

LSS, 22.25

soficiente

(suficiente)

LSS, 22.41

sofoucado

(sufocado)

FJS, 03.58

Soplentes

(suplentes)

LSS, 45.27

3.5.10.4 Abaixamento de [u] > [o]

Por sua vez, os dados referentes ao abaixamento da nasal posterior alta, 52 no total,
concentram 35 (67.3%) no verbo cumprir, em suas diversas flexões e, ainda, no substantivo
cumprimento e no adjetivo cumpridor. Mas isso é obra de mãos variadas e pode dever, tãosomente, à uma confusão gráfica entre os verbos cumprir, de cumprimento, e comprir, de
comprimento, e seus derivados. Com isso, talvez não se precise buscar



































.

Quanto aos 17 (32.7%) sobrantes, vão-se 15 também para um mesmo item léxico – funcionário
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–, mas, dessa vez, vem de Júlio Capitolino da Boa Morte quase toda a responsabilidade para
que assim seja:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Circonstancias

(circunstâncias)

JMS, 04.04-05

Compemento

(cumprimento)

MC, 02.10-11

Compimento

(cumprimento)

MC, 01.08

Compiu

(cumpriu)

AAC, 04.03-04

compri

(cumprir)

FJS, 03.78; JFO, 13.15; SFR, 02.15

compridor

(cumpridor)

FSF, 08.72

comprimento

(cumprimento)

MES, 05.05; MES, 05.08

Comprimento

(cumprimento)

AAC, 02.05; FPF, 10.14; JFO, 07.03; JFO, 10.02

comprio

(cumpriu)

LTG, 11.10

comprir

(cumprir)

FJS, 01.46; FJS, 03.42; FJS, 03.165; JMS, 02.14

conprirei

(cumprirei)

MLF, 10.09

Comprirem

(cumprirem)

MJR, 04.05

conprisse

(cumprisse)

MLF, 08.24

fonciona

(funcionar)

LSS, 26.22

foncionar

(funcionar)

AJB, 13.02

fonsionario

(funcionário)

JCB, 02.22-23; JCB, 14.12; JCB, 14.14; JCB, 14.16

fonsionarios

(funcionários)

JCB, 02.24; JCB, 05.29; JCB, 10.26-27

Serconstanciada

(circunstanciada)

AJB, 27.36

3.5.10.5 Abaixamento de vogais altas: o panorama que fica

No fim das contas, o abaixamento de vogais altas chega a 462 ocorrências. No fim do
tópico, dados os alertas iniciais e expostos alguns dos enviesamentos, apresenta-se a tabela
abaixo, que sugere serem as vogais altas anteriores, 325 (70.3%) dados, mais que as
posteriores, 137 (29.7) dados, as mais privilegiadas para a acolhida do fenômeno.

377

Abaixamento de vogais altas
NO. OCORR.

%

[i] > [e]

232

50.2

[i] > [e]

93

20.1

TOTAL

325

70.3

[u] > [o]

85

18.4

[u] > [õ]

52

11.3

TOTAL

137

29.7

TOTAL

462

100

Tabela 34

3.5.11 Anteriorizações de vogais

Vogais anteriores no lugar da central e das posteriores é o que se está denominando de
anteriorizações, e o fenômeno, no corpus, comparece em 75 ocorrências, todas expostas abaixo
por um motivo: não se conseguiu visibilidade completa para as causas agenciadoras do traço.
Pode-se falar em harmonização vocálica – reteio por rateio, comprimisio por compromisso –,
presença de uma mesma vogal em sílaba antecedente ou seguinte – Perferido por proferido,
adigitorio por adjutório –, influência de consoantes adjacentes – []: Semilente por semelhante; [=]:
Seije por seja –, contudo, mesmo essas, que parecem ser as mais sugestivas, ainda deixariam de
fora boa parte dos dados. Por outro lado, pode-se tirar algum proveito no modo como eles
foram organizados, na medida em que se adverte para todos os sentidos das anteriorizações
detectadas:
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ANTERIORIZAÇÕES

OCORR.

[a] > [e]48

05

[ã] > [e]

19

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Bertholomeu

(Bartolomeu)

LSS, 35.33

reteio

(rateio)

TMJ, 02.14

rezaõ

(razão)

AJB, 20.63; AJB, 19.47

Suciesaõ

(associação)

MLF, 11.27

Adientada

(adiantada)

LSS, 35.68

adientamento

(adiantamento)

LSS, 25.32; LSS, 34.19-20;
LSS, 40.25

amenha

(amanhã)

AJB, 18.52

diente

(diante)

MC, 02.04

em diente

(em diante)

AJB,

17.59;

FPF,

03.12;

FZC, 07.03-04; MES, 06.0506

[a] > [i]49

06

em diente

(em diante)

JPS, 01.14-15; JTS, 01.05

entecedente

(antecedente)

SRS, 02.36-37

enterior

(anterior)

MAC, 01.06

leviendade

(leviandade)

FJS, 02.37

Menha

(manhã)

MC, 01.07

Semilente

(semilhante)

AJB, 10.05

sencionado

(sancionado)

MSC, 03.09

tentos

(tantos)

AJB, 27.71

Artezi

(alteza)

AJB, 11.05

esteje

(esteja)

MJR, 07.50-51; MSC, 11.06;
MSC, 15.14

[o] > [e]

15

previricou

(prevaricou)

JMS, 12.19-20

Seije

(seja)

FJS, 03.159

Compremisio

(compromisso)

MC, 02.14

Compremissó

(compromisso)

JFO, 13.22

decumentos

(documentos)

AJB, 18.120

percuzados

(procurados)

AJB, 06.17

Perferido

(proferido)

MLF, 11.01

precura

(procurar)

MLF, 07.28

48

Quando em sílabas pretônicas, utilizar-se-á o [e] e o [o] para representar as duas possíveis realizações, a aberta e
a fechada, da vogal anterior e posterior, respectivamente
49 Em sílabas postônicas finais, está-se a admitir que o <e> corresponda a [i] e o <o> a [u].
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ANTERIORIZAÇÕES

OCORR.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

precurase

(procurasse)

LSS, 13.29

Prevedor

(provedor)

LTG, 15.03

Previdencia

(providência)

LSS, 38.40

secorrer

(socorrer)

MLF, 06.12

secorro

(socorro)

MJR, 11.22; MLF, 06.16;
MLF, 07.61

[o] > [i]

10

Secorrido

(socorrido)

AJB, 19.56

Valerosa

(valorosa)

MSC, 01.04

comprimiçio

(compromisso)

MES, 02.11-12; MES, 05.06;
MES, 07.05; MES, 07.10

comprimisio

(compromisso)

MJR, 06.20; MJR, 11.15

Comprimicio

(compromisso)

MVS, 01.05

Comprimiço

(compromisso)

MSC, 04.11; MSC, 04.11;
MVS, 03.04

[u] > [e]

01

preceposto

(pressuposto)

FJS, 03.267

[u] > [e]

02

emtecilho

(utensílio)

SFR, 02.63

Entecilho

(utensílio)

SFR, 02.45

adigitorio

(adjutório)

AJB, 01.05; MAC, 01.55-56

desconte

(desconto)

FJS, 01.60; FJS, 01.76

descunte

(desconto)

FJS, 01.65

Desvalide

(Desvalidos)

AJB, 13.36

Devalide

(Desvalidos)

MVS, 02.05

edicação

(educação)

AJB, 13.32

EntreVale

(intervalo)

SRS, 01.29

feite

(feito)

MVS, 02.03

irzupacaõ

(usurpação)

AJB, 27.24

Leonarde

(Leonardo)

SRS, 02.43

mulimentos

(emolumentos)

LTG, 08.08

oito sentes

(oitocentos)

MJE, 01.02

podijicar

(prejudicar)

LSS, 22.32

prodijicado

(prejudicado)

JCB, 03.31

Tihophe

(Teófilo)

MLF, 08.46

[u] > [i]

17
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É interessante notar que, quando contou com mais de um exemplar, dois sentidos da
anteriorização incidiram sobre o mesmo item lexical. Fala-se de [o] > [i] e de [u] > [e], que
privilegiaram, respectivamente, os vocábulos compromisso e utensílio. Dito isso, a tabela abaixo
resume, só que sem os exemplos, a produtividade para mais ou para menos de alguns
caminhos das anteriorizações:

Sentidos das anteriorizações de vogais

!

"

#

$

%

"

SENTIDO

No. OCORR.

%

[a] > [e]

05

06.7

[ã] > [e]

19

25.3

[a] > [i]

06

08.0

[o] > [e]

15

20.0

[o] > [i]

10

13.3

[u] > [e]

01

01.3

[u] > [e]

02

02.7

[u] > [i]

17

22.7

TOTAL

75

100

&

'

De qualquer sorte, há de se atentar para o fato de que são pouquíssimos os vocábulos
que acolhem anteriorizações de vogais em sílaba tônica: 09 (12.0%) entre as 75 ocorrências.
Podem-se adscrever mais 10 casos, diferentes dos anteriores, porque se prevêem os contextos,
que são semelhantes: a anteriorização incidiu na vogal temática de verbos da 1ª. conjugação e
sempre na 1ª. primeira pessoa do plural do pretérito perfeito. Parece que as mãos responsáveis
por isso encontraram na anteriorização um expediente para marcar a distinção entre o tempo
verbal referido e um outro, o presente50:

...Criaraõ a- | Sua Comiçaõ de sinco mebro para Sançionarem | e Descutir os Esta tutos
offerecido pello Irmão | Fundador Manoel Victor Serra na qual | Cumiçaõ Sahio aProvado
os Irmãos Seguinte | Gregorio Manuel Bahia | Jozé Fernandez do Ó | Carlos Manoel
50

Preferiu-se colocar os contextos para que se flagre com mais evidência o que se diz.
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Rezendo | Francisco Jose Pipino | Bernardino de Senna- | a qual Comiçaõ honde
Sançionarem Cono titulo | de Devoçaõ Suciavel e por estar Comforme- | aSignemoz.
(MSC, 05.04-16)
...ficou adiado, o andamento da Eleiçaõ no Domingo | seguinte é sahio do cofre 15$000
que estava depozitado | para oforro Bahia 4 de setembro 1842 e por estar Com for | me
asinemos. (MES, 04.04-07)
Aos quatorze dia domes de Agosto, estando o Provedor | emais Mezario Reunido em
Meza lemos o termo Anteceden | te do que ficou adiado sobre as Conta do Ex Tezoureiro
Da | niel Correia eaXemos Com forme ficando, a Rezista em | tomar o Conhecimento.
(JFO, 06.01-05)
...a vista tisto, | dizia o Senhor Prizidente acho bom este | parecer porque de Chemos de
pagar todos | os annos maior quantia. (AJB, 18.13-16)
...u Socio Caetano pedio apalavra e disse uSenhor Prezidente | em uma ocazião pelo socio
Manuel | Francisco para diliberar | conhecendo em fim deixemos de parte, uRelatorio de
| Vossa Senhoria... (SFR, 01.58-61)
Ao dois dia do Mez de Fevereiro Anno de1834 | Estando Juis e o Mais Mezario
Dreminitador | de Roguemos o proteto pello ti tulo que se aturezar | o Dinifinidor Luis
Theixeira Gomes. (MVS, 01.04)
Aos quatro dias do mes de Outu- | bro de míl eoitro cento, equarenta eseis. Estan | do o
Provedor emais mezarios em ato de meza fesce | o Inventario na forma da Lei achou tudo
| comforme o estabalecimento do nosso estatuto, efi- | quemos adiados para aprimeira
Reuniaõ se | qualificarem as contas que sedeve a Ventilar. (MCS, 01.01-07)
...e por estar conforme Lavremos es | te termo emque todos asinamos e eu 2o. Secretário
que aCabo | que Subcrevi ea Signei. (MJR, 08.11-13)
Aos quatro dias do mes de Setembro deMil eoi | to, Centos etrinta eCeis estando o
Provedor emais | Mezarios etrabalhemos no Comprimento dos de | Veres e
Comprimento do dever da Meza. (JFO, 07.01-04)
Aos Cinco dias domez de Junho de mil e Oito Centos | E trinta e Ceis estando Comjuntos
o Provedor e mais Mezari | os tratemos dos Recebimentos dos Mencais. (JFO, 04.01-03)
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3.5.12 Posteriorizações de vogais

As posteriorizações, ou seja, a presença de vogais posteriores em vez da central e
anteriores, se insinuam em 22 dados, conforme se apresenta abaixo:

POSTERIORIZAÇÕES

OCORR.

[a] > [o]51

02

[a] > [u]

[ã] > [õ]

02

05

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

ocaretaremos

(acarretaremos)

SFR, 02.58

onivercario

(aniversário)

MLF, 11.20-21

Orgunizar

(organizar)

AJB, 22.77

Sutunino

(Saturnino)

MAC, 01.77

tombem

(também)

MJR, 05.09; MJR, 10.14;
MJR, 11.32

[e] > [o]

06

vomos

(vamos)

AJB, 18.45; AJB, 21.98

dodicada

(dedicada)

LSS, 25.44; LSS, 28.28

podijicar

(prejudicar)

LSS, 22.32

porguntou

(perguntou)

AJB, 18.127

proguntando

(perguntando)

FJS, 01.25-26; FJS, 02.84

[e] > [u]

01

Sugarança

(segurança)

MVS, 07.04

[i] > [u]52

06

balausto

(balaustre)

LSS, 44.05; LSS, 44.07

Chancho

(Sanches)

FJS, 03.120

pezamo

(pésames)

JMS, 12.05

Rezendo

(Resende)

MSC, 05.11

Sancho

(Sanches)

FJS, 03.126

Só em 02 ocorrências – tombem por também e vomos por vamos – se assiste ao fenômeno
da posteriorização em sílaba tônica e, nesses casos, a proximidade com a consoante labial pode
estar dando a sua contribuição para o que se vê. Nas demais, o fenômeno é alojado em sílabas
pré- e postônicas. Assim como se fez para as anteriorizações, aviste-se uma súmula dos
sentidos das posteriorizações detectadas no corpus:

51
52

Veja-se a nota 50.
Veja-se a nota 51.
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Sentidos das posteriorizações de vogais
SENTIDO

No. OCORR.

%

[a] > [o]

02

09.1

[a] > [u]

02

09.1

[ã] > [õ]

05

22.7

[e] > [o]

06

27.3

[e] > [u]

01

04.5

[i] > [u]

06

27.3

TOTAL

22

100

Tabela 36

3.5.13 Centralizações de vogais

São 31 os dados reveladores de que a vogal central também pudesse apresentar-se no
lugar das anteriores e posteriores. Assim como ocorreu para as anteriorizações e
posteriorizações, as centralizações irão igualmente privilegiar as sílabas átonas e as ocorrências
parecem apontar para a presença de um [a] em sílaba adjacente como, talvez, o principal
responsável pela condução do fenômeno:

CENTRALIZAÇÕES

OCORR.

[e] > [a]53

20

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

antarior

(anterior)

MLF, 08.32

Çecratario

(secretário)

TMJ, 01.08

galaria

(galeria)

LSS, 44.06

lotaria

(loteria)

MAC, 01.19; MAC, 01.23; MSC,
14.07; MSC, 15.05

lutaria

(loteria)

MLF, 07.68

Ralatorio

(relatório)

SRS, 01.39

Sacretario

(secretário)

AAC, 01.26; FZC, 01.14; FZC,
03.20; GMB, 01.12; JDS, 02.06

Secratario

53

(secretário)

MES, 08.11; TMJ, 02.21

Veja-se a nota 50.
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CENTRALIZAÇÕES

OCORR.

GRAFIA
Sarafim

(Serafim)

LOCALIZAÇÃO
FPF, 10.07; FPF, 12.15; LSS,
16.35; LSS, 38.20

[e] > [ã]

01

antaõ

(então)

FPF, 03.31

[i] > [a]

03

possa

(posse)

SFR, 02.32; SFR, 02.37; SFR,
02.42

[o] > [a]

05

Theadorio

(Teodoro)

AJB, 08.02; AJB, 15.139; AJB,
16.56; JTS, 02.17; JTS, 02.39

[õ] > [ã]

01

famos

(fomos)

GMB, 02.05

[u] > [a]

01

argente

(urgente)

MJR, 11.20

Guarde -se, pela tabela abaixo, um panorama conjunto dos sentidos das centralizações,
havendo a assinalar que a direção [e] > [a] é a mais bem representada, porque, além de incidir
em itens lexicais variados, foi estampada por mãos também variadas. Todas as demais, mesmo
as que se representaram com mais de uma ocorrência, podem até ter tido réplicas em mais de
uma mão, como foi o caso de [o] > [a], porém incidiram em um mesmo vocábulo. Registre-se
ainda a vitalidade de antão e famos, na fala dos pouco ou nada escolarizados.

Sentidos das centralizações de vogais
SENTIDO

No. OCORR.

%

[e] > [a]

20

64.5

[e] > [ã]

01

03.2

[i] > [a]

03

09.8

[o] > [a]

05

16.1

[õ] > [ã]

01

03.2

[u] > [a]

01

03.2

TOTAL

31

100

Tabela 37
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3.5.14 Redução de ditongos

Definição de Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 170):

MONOTONGAÇÃO: Mudança fonética que consiste na passagem de um ditongo a uma
vogal simples, como a passagem em latim de ± para /è/ e em latim vulgar de au para o
(pauper > *poper; cf. port. pobre).

Definição, aliás, que autorizaria, a princípio, denominar monotongação todo ditongo
reduzido, seja qual for a motivação, a uma vogal. Contudo, saiu-se de produção bibliográfica
mais atualizada, lida para a composição do item, com a impressão de que o termo se apropria
a ditongos descrescentes cuja semivogal é deitada fora: é que os trabalhos consultados não dão
a conhecer uma definição explícita para o que seja, de fato, uma monotongação; isso se
depreende, indiretamente, dos seus títulos, subtítulos e referências esporádicas54. Veio desse
mesmo percurso a inferência de que, se não está em causa o contexto aludido, os termos são
múltiplos, sobretudo supressão e redução55.
Pensa-se que supressão seja mais apropriado para se referir ao segmento que se elimina,
caso contrário, pode dar a impressão de que é o ditongo inteiro que desaparece. Quanto à
monotongação, por sua vez e como já se viu, intui-se que se aplique a um contexto específico.
Sobram, desse modo, como termos mais ajustados para se descreverem os dados, redução ou
simplificação, porque mais generalizantes e por abraçarem todas as ocorrências do corpus. Na
verdade, quando se elide vogal ou semivogal de ditongos crescentes ou decrescentes, o

54

Cf. Silva (2004): ‘Monotongação [sic] [aj]’, ‘Monotongação do ditongo [ej]’, ‘Monotongação do ditongo [ow]’;
Bortoni-Ricardo (2005): ‘Monotongação de ditongos decrescentes (beira > bera, outro > otru)’, ‘Monotongação do
ditongo nasal em “muito” >> “muntu”’, entre outros.
55 Cf. Bortoni-Ricardo (2005): ‘redução do ditongo crescente átono final (“nutiça”)’, ‘supressão do ditongo
crescente em sílaba final (“veio >> vei”)’; Battisti (2002): ‘Redução dos ditongos nasais átonos’, entre outros.
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resultado final é conseqüência de um ditongo que foi reduzido ou simplificado56. É a escolha
do título, enfim, o que se quer justificar.
Regressando à citação de Mattoso Câmara Jr. (2004a) e à informação de que a
tendência a se reduzirem ditongos é antiga na língua. De fato, remonta ao latim, que, segundo
Coutinho (1976, p. 108), só possuia quatro ditongos: ae, oe, au e, bastante raro, eu. Em fase
última do latim vulgar é que surge ai. No domínio do português, ou se reduzem ou vão
resultar em novos ditongos57, se bem que processos históricos os reintroduzem na língua e,
ainda, causarão o surgimento de vários outros58.
No âmbito da fonética portuguesa, estudos sincrônicos atuais atestam a simplificação
de [ey] a [e] e de [ow] a [o] em, pelo menos, três variedades: a européia (Cintra, 1983, p. 35-54),
a brasileira (Mota, 1994; Paiva, 1998; Silva, 2004, entre outros) e a angolana (Barros, 2002). No
português brasileiro, é certo que o traço atinge outros ditongos, além desses referidos, e vários
já mereceram descrições pormenorizadas, em inúmeros dialetos, sobretudo sob o escopo
teórico da Sociolingüística Quantitativa, que já legou trabalhos suficientes ‘para que se dê a
Deus o que é de Deus, e a César o que é de César’, ou seja: ‘regras’ diversas a motivarem
reduções de diferentes ditongos. Um exemplo para o qual as descrições apontam algum
consenso nas variedades do português brasileiro: de [ey] para [e], o contexto fonológico
seguinte é determinante, mas não o será para [ow] a [o], que se manifesta independentemente
do fonema que o segue (Tasca, 1998). Mais um: reduzem-se [ãw] e [ey] quando átonos; se
acentuados, sempre se mantêm (Battisti, 2002).

56

Encontra-se em Mota (1994) o termo redução, quando se refere à variação entre [ey] e [e], e Tasca (2002) parece
utilizar como sinônimas as expressões supressão e monotongação.
57 Cf. Coutinho (1976, p. 108-110): ae pretônico > i ou ê: aequale > igual, aetate > idade, aestivu > estio; ae tônico > é:
caelu > céu, caecu > cego, praesto > presto; ai > ei: *amai > amei, *hai > hei; au > ou: thesauru > tesouro, tauru > touro, paucu
> pouco. No princípio de palavra, acrescenta o autor, quando átono, perdia este ditongo o -u- por dissimilação, no
latim vulgar, se a sílaba tônica continha a vogal u: agustu por augustu > agosto; ascultare por auscultare > ascuitar e
escuitar (arcs.). eu > o na linguagem popular: Eusebiu > Osébio, Eulália > Olália ou Olalha, Eugêniu > Ogênio.
58 Alguns desses processos, cf. Coutinho (1976, p. 110): a síncope ou queda de fonema medial: malu > mau, lege >
lei, palu > pau; a vocalização ou transformação de consoantes em vogal, em certos grupos consonantais: alt(e)ru >
*autro > outro; factu > *faito > feito; regnu > reino; a metátese ou transposição de fonemas: primariu > *primairo >
primeiro, librariu > *livrairo > livreiro; a epêntese de vogal para desfazer hiatos: creo (< credo) > creio, tea (<tela) > teia.
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Não há necessidade de mais para explicar a organização dos dados. Optou-se por uma
imagem individual de cada ditongo simplificado no corpus, cada um em seu tempo, divididos
em orais e nasais.

3.5.14.1 Redução de ditongos orais

3.5.14.1.1 Ditongo [ay]

A simplificação de [ay] para [a] apresenta-se em 42 ocorrências, mas tem de ficar bem
claro o seguinte: mesmo sendo produto de mãos variadas, atinge basicamente 2 itens lexicais
(abaixo e caixa), que, com 34 casos – 26 para o primeiro e 8 para o segundo –, cobrem 81.0%
do que se encontrou para a redução do ditongo em questão. De qualquer sorte e tomadas
conjuntamente todas as ocorrências, não se pode deixar de lado uma nota: com exceção de um
dado, em que a simplificação ocorre antes de uma consoante nasal, todos os restantes
apresentam o fenômeno antes da palatal [6]:

GRAFIA
abaxo

(abaixo)

LOCALIZAÇÃO
AJB, 15.131; AJB, 17.89; LSS, 33.07; MJR, 05.05;
MJR, 07.62; MLF, 05.46; MLF, 07.81; TMJ, 01.03

Baxa

(baixa)

AJB, 01.04

caxa

(caixa)

SRS, 01.30;

Caxas

(caixas)

AJB, 17.14; AJB, 28.17; SRS, 01.32

debaxo

(debaixo)

AJB, 01.45; AJB, 16.73; AJB, 21.110; AJB, 22.93

Pachão

(Paixão)

JCB, 07.22

paxaõ

(Paixão)

FJS, 03.120

Ramundo

(Raimundo)

LSS, 43.18
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Considerem-se, agora, as grafias seguintes:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Caz

(cais)

LSS, 17.23

jamas

(jamais)

MJR, 11.10

mas

(mais)

AJB, 02.07; AJB, 14.65; FB, 12.25; FPF, 10.04; JPS,
01.02; JPS, 02.03; JTS, 01.01; LSS, 08.26; MAC,
01.37; MAC, 01.55; MJR, 10.16; MJR, 11.02; SFR,
01.91; SFR, 02.21; SRS, 02.30

principas

(principais)

AJB, 31.67

tas

(tais)

MLF, 11.23

Não entraram no cômputo geral da simplificação de [ay] e contam 40 ocorrências, com
destaque quantitativo para a escrita de mas em vez de mais. Acontece que trabalhos sobre a
ditongação no português brasileiro apontam para a inserção freqüente de uma semivogal em
sílabas travadas por /S/ em, principalmente, mas não só, palavras monossilábicas (Leite,
Callou e Moraes, 2003; Aquino, 2004) e os dados expostos, se considerados legítimos
representantes da redução do ditongo, teriam a particularidade de contrariar essa tendência, na
medida em que o contexto presente no elenco acima é favorável à sua manutenção e não à
simplificação. Não se forem vistos por um outro prisma, isto é, que se veja nessas grafias a
manifestação de escritas hipercorretas. Inclusive, a insistência de mas em lugar de mais pode ter
um motivo adicional. Neutralizada na fala a distinção entre a conjunção coordenativa e o
advérbio, alguns autores buscaram, mesmo que equivocadamente, diferenciá-los na escrita.

3.5.14.1.2 Ditongo [aw]

A redução do ditongo [aw] manifesta-se também em 42 casos, contudo,
diferentemente do ocorreu para [ay], atinge itens lexicais um tanto mais variados. Para que

389

sejam mais elucidativos os comentários seguintes, segue uma exposição do fenômeno no
corpus:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Cladi

(Cláudio)

AJB, 12.41

Cladimir

(Claudemir)

LSS, 27.38

Cladio

(Cláudio)

AJB, 17.102; FJS, 02.21; FJS, 02.55; FPF, 12.32; MJR, 11.30

Sodoza

(saudosa)

LSS, 45.23

Amentar

(aumentar)

FJS, 04.79

homento

(aumento)

SRS, 04.31

Omenos

(ao menos)

AJB, 30.29; LSS, 37.40

omentando

(aumentando)

AJB, 14.65

Athoriza

(autoriza)

JPS, 01.08

athorizado

(autorizado)

JPS, 01.05

átorizase

(autorizasse)

FJS, 02.100

aturezar

(autorizar)

MVS, 01.03

hoturizada

(autorizada)

MLF, 07.47

Agusta

(augusta)

SFR, 02.55;

inaguracão

(inauguração)

LSS, 40.44

Jnagurace

(inaugurasse)

LSS, 33.30

Exasta

(exausta)

FJS, 02.38

Exsasto

(exausto)

FJS, 02.116

Fastiniano

(Faustiniano)

LSS, 16.14; LSS, 20.15; LSS, 23.16

Fastino

(Faustino)

AJB, 20.112

Mesmo que se ateste a incidência da simplificação do ditongo em itens lexicais mais
diversos, é com cautela que se deve fazer referência ao contexto em que se explicita o
fenômeno. Por exemplo, reduz-se [aw], em 20 vocábulos, diante de [d], mas 17 dizem respeito
ao nome próprio Cláudio. Do mesmo modo, o verbo autorizar e seus derivados são exemplares
únicos do ditongo reduzido diante de [t]. Mas isso, já que foi posto, não pode impedir a
menção ao contexto fonológico subseqüente, até porque, em estudos sobre outros ditongos59,

59

Não se encontrou nenhum trabalho que tratasse especificamente da simplificação do ditongo [aw].
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se mostra relevante. Tenham-se, portanto, os contextos a serem referidos apenas como
indícios. E quanto a isso, observou-se que a redução de [aw] ocorre diante de [d], de [m], de
[t], de [g] e de sílabas travadas por /S/, conforme se pode observar no quadro acima. É por
isso que se arisca na sugestão de que o fenômeno se dê, principalmente, diante de consoantes
oclusivas.
Há mais um pouquinho a contar e é sobre o produto final da redução. São dois e o mais
freqüente veio com a supressão da semivogal [w], por isso [aw] passou a [a], como a antologia
acima deixa ver. Quanto ao outro, que só ocorre em sílaba pretônica, advém de fusão da vogal
com a semivogal, em que a primeira perde o traço [+ baixa] e a segunda o traço [+alta],
resultando, por conseguinte, em uma vogal intermediária. Só por curiosidade, ilustram-se os
dois coexistindo em um mesmo item lexical: amentar e omento, athorizado e hoturizada.

3.5.14.1.3 Ditongo [ey]

Apontou-se acima que a simplificação de [ey] para [e] já foi fartamente estudada em
diversos dialetos brasileiros e que algum consenso há no sentido de atribuir ao contexto
fonológico seguinte papel determinante na redução. Desse modo, é generalizada a afirmação
de que o simplificar do ditongo em causa está diretamente relacionado com a presença da
vibrante [_] e das fricativas palatais [6] e [=]. Não é que o fenômeno não ocorra com outros
segmentos, está-se tão-somente diante dos ‘candidatos mais fortes’.
E por que ‘candidatos mais fortes’? Paiva (1998, p. 227-228) já deu resposta ao que se
interroga. Segundo a autora, as fricativas palatais compartilham com a semivogal do ditongo o
traço [+alto] e a seqüência de dois segmentos com um mesmo traço em comum é ambiente
favorável à assimilação, que, no caso de [ey], incide na semivogal. Quanto ao [_], ainda
consoante a autora, é dos segmentos consonânticos que se caracteriza por possuir o maior
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número de propriedades vocálicas e uma delas, [+contínuo], é vista por Paiva (1998) como a
responsável pelo efeito condicionante de [_].
Antes de referir-se a [ey] simplificado no corpus, há que se fazer um adendo para os 338
casos que dizem ser esse o ditongo mais atingido: é que um mesmo autor, Luciano da Silva
Serra, se responsabiliza por um número considerável das ocorrências, 265 (78.4%). A
conclusão imediata: o quadro oferecido adiante é de autoria quase exclusiva dessa mão.
Contemplando-o, o que salta aos olhos é a redução de [ey] para [e] principalmente quando
seguido de [_]. E, nesse aspecto, Luciano da Silva Serra e seus pares não vão por caminhos
diferentes, porque, apartando os dados de um e outros, apresentam, pelo menos quanto ao
contexto fonológico seguinte, comportamento semelhante. Uma amostra só com o fenômeno
antes do [_], que poderia ser bem mais extensa, já que se manifestou, no conjunto de 338, em
224 (63.3%) ocorrências:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

6a. fera

(sexta-feira)

LSS, 20.40-41

Banhero

(banheiro)

LSS, 24.38

Cadera

(cadeira)

LSS, 16.17; LSS, 37.45; LSS, 37.52; LSS, 45.19

Cajuero

(Cajueiro)

LSS, 37.32; LSS, 37.39; LSS, 37.57

chapellero

(chapeleiro)

JCB, 20.18

conpanheros

(companheiros)

MLF, 11.11-12

dinhero

(dinheiro)

AJB, 02.07; LSS, 05.15; LSS, 08.20; LSS, 08.25; MLF, 03.09

dinheros

(dinheiros)

MLF, 03.05

enterada

(inteirada)

AJB, 21.20; AJB, 17.43

Feferero

(fevereiro)

LSS, 21.16; LSS, 38.27

feverero

(fevereiro)

FPF, 03.01

Ferrera

(Ferreira)

LSS, 17.13; LSS, 18.16; LSS, 21.14; LSS, 22.15

Figueredo

(Figueiredo)

JTS, 02.30

maderas

(madeiras)

LSS, 26.44

Olivera

(Oliveira)

LSS, 16.14; LSS, 18.15; LSS, 19.11; LSS, 20.15; LSS, 26.11

Pedrero

(pedreiro)

AJB, 01.19

Perera

(Pereira)

LSS, 31.27
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

portero

(porteiro)

MLF, 05.36

primera

(primeira)

LSS, 33.56; LSS, 35.38; LSS, 38.35; LSS, 43.28

primero

(primeiro)

LSS, 24.43; LSS, 30.34; LSS, 37.15

quarta fera

(quarta-feira)

LSS, 33.50

quera

(queira)

AJB, 24.16; LSS, 33.53

requero

(requeiro)

AJB, 17.34; LSS, 22.60; LSS, 25.28

Ribero

(Ribeiro)

LSS, 25.10; LSS, 27.07; LSS, 29.11; LSS, 31.13

terça fera

(terça-feira)

LSS, 41.09

tercera

(terceira)

LSS, 07.26; LSS, 43.24; LSS, 43.57

Thexera

(Teixeira)

LSS, 16.35; LSS, 21.34; LSS, 23.33

Thezorero

(tesoureiro)

LSS, 24.16; LSS, 27.11; LSS, 30.40; LSS, 31.17

Thizorero

(tesoureiro)

LSS, 33.12; LSS, 34.13

Triguero

(Trigueiro)

LSS, 07.10; LSS, 08.12; LSS, 10.11

Em termos quantitavos, os números são desproporcionais, mas a amostra abaixo, com
exemplos colhidos entre as 114 ocorrências restantes (36.7%), expõe a passagem de [ey] a [e]
diante de: [6], [t], [s], vogal, [d] e [l]:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Chexas

(Seixas)

AJB, 12.36; AJB, 14.26

deChemos

(deixemos)

AJB, 18.15

delexo

(desleixo)

MJR, 07.21

dexa

(deixa)

LSS, 40.40

dexaro

(deixaram)

MLF, 09.05

dexei

(deixei)

AJB, 12.47

dexo

(deixou)

LSS, 40.35

dislexo

(desleixo)

MJR, 07.23; MJR, 07.36

Thexeira

(Teixeira)

FFS, 01.05; FFS, 02.05; FPF, 12.30; TMJ, 01.08; TMJ, 01.15

Thexera

(Teixeira)

LSS, 16.35; LSS, 21.34; LSS. 38.20

Sexa

(Seixas)

LSS, 16.08; LSS, 30.27; LSS, 30.45; LSS, 35.54; LSS, 42.21

aprovetose

(aproveitou-se)

LSS, 40.17

detado

(deitado)

LSS, 43.49

direto

(direito)

LSS, 37.51; LSS, 44.13; MLF, 11.10
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

feto

(feito)

LSS, 37.60

Lete

(Leite)

JTS, 02.30

letura

(leitura)

LSS, 35.39; LSS, 35.41; LSS, 35.42

sugetas

(sujeitas)

FPF, 03.23

sugeto

(sujeito)

MLF, 01.12

Comcecaõ

(Conceição)

LSS, 26.37; LSS, 30.21

consecao

(Conceição)

MLF, 09.11

Ressureção

(Ressureição)

JCB, 07.18

Resuresaõ

(Ressureição)

LSS, 18.24

Correa

(Correia)

MSC, 04.06; AJB, 13.12

Lea

(leia)

SRS, 04.05

mea

(meia)

LSS, 14.05; SFR, 02.04

meo

(meio)

MAC, 01.34

meos

(meios)

AAC, 04.03

Alneda

(Almeida)

AJB, 14.34

lelaõ

(leilão)

AJB, 31.145

Tasca (2002, p. 37), em síntese feita sobre os trabalhos que trataram da redução de
[ey], apresenta um outro aspecto que lhes é comum, desta vez é quanto à categórica
manutenção do ditongo em final de vocábulo, inclusive quando compõe desinência verbal.
Isso posto, parece mais prudente considerar as 03 ocorrências de le por lei (LSS, 18.25; LSS.
20.36; LSS, 23.27) como reveladores ou de grafemas omitidos ou de hipercorreções, mas
Tomé Manuel de Jesus e Luciano da Silva Serra deram mostras de que, se desinência verbal, o
ditongo pode ser simplificado, desde que seguido pelo clítico me: Asigmeme por assinei-me (TMJ,
02.12), acineme por assinei-me (LSS, 01.29; LSS, 02.45; LSS, 03.23; LSS, 04.34; LSS, 05.27; LSS,
09.23).
Para a tonicidade como ponto em que os estudos divergem, leiam-se as palavras de
Tasca (2002, p. 44):
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Em estudos sobre a supressão das semivogais dos ditongos decrescentes orais, Meneghini
(1983), Paiva (1996) e Cabreira (1996) chegaram a conclusões diferentes no que diz respeito
ao papel da tonicidade. Enquanto o primeiro concluiu pelo favorecimento da posição átona
no que concerne ao apagamento do glide, Paiva afirmou que a tonicidade não demonstrou
exercer qualquer influência para a monotongação. Já a conclusão de Cabreira é no sentido
de que as sílabas tônicas são favorecedoras do processo. Como vemos, não há consenso.

Mesmo concentradas em uma única mão, aproveitaram-se as ocorrências numerosas
para ver o que insinuam sobre isso. Parecem apontar para uma ligação íntima entre redução de
[ey] e sílaba tônica, já que, entre as 338 ocorrências, 309 (91.4%) acolhem o fenômeno nessa
posição; as demais, as 29 sobrantes (8.6%), estão em sílaba pretônica.
Uma série de grafias, apanhadas exclusivamente em textos de Antônio José Bracete,
Júlio Capitolino da Boa Morte e Luciano da Silva Serra, para finalizar:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

acitava

(aceitava)

LSS, 45.25

acito

(aceito)

LSS, 45.11

efito

(efeito)

AJB, 10.05-06

intiro

(inteiro)

LSS, 39.48

litura

(leitura)

LSS, 43.24

Respito

(respeito)

AJB, 04.10

Mangabira

(Mangabeira)

AJB, 01.25; AJB, 15.137; AJB, 16.91; AJB, 17.93

Peidriro

(pedreiro)

JCB, 06.17; JCB, 19.10

Portiro

(porteiro)

AJB, 32.62

Ribiro

(Ribeiro)

AJB, 20.109; AJB, 31.54; LSS, 14.08; LSS, 26.07

thizoriro

(tesoureiro)

JCB, 20.44

Thizoriro

(tesoureiro)

LSS, 10.11

Concicaõ

(Conceição)

AJB, 18.147

Thixeira

(Teixeira)

LSS, 05.12

Corria

(Correia)

LSS, 21.19-20

Parecem sim ilustrar a simplificação de [ey], até porque se supõe o ditongo diante de
[t], de [_], de [s], de [6] e de uma vogal. Como já se viu, o corpus deu amostras da ocorrência do
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fenômeno nesses contextos, advindas, inclusive, dos autores constantes no exemplário. Resta
saber, entretanto, se o que estampam é uma estratégia diferente daquela que foi geral, a
redução de [ey] a [e]. Se consideradas assim, a inscrição de <i> sugere que se elidiu a vogal e,
conseqüentemente, a semivogal passou a ocupar o núcleo silábico. Disso se conclui que [ey] se
reduz principalmente a [e], mas, com um talvez, também a [i].

3.5.14.1.4 Ditongo [(y]

O ditongo [(y], esse foi reduzido para [(] em 152 ocorrências; a redução bastante
produtiva em um único item lexical, assembléia, que se exibe em 148 dados (97.4%), esse é o
evento merecedor de destaque, por isso, abaixo, uma exposição exclusiva da redução do
ditongo no vocábulo, para flagrá-lo vestido nas suas diferentes variantes gráficas, mas saindo
da pena de diversos autores:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

asemblea

AJB, 02.03

aSembrea

LSS, 39.38; LSS, 43.44

assemblea

AJB, 31.25; FB, 12.18; FB, 14.37; FJS, 01.24; FJS,
03.221; FSF, 02.02; FSF, 03.02

assembléa

FB, 11.51

assenblea

AJB, 18.87

Asemblea

AJB, 17.24

Asembrea

LSS, 02.40; LSS, 21.17

Assemblea

FSF, 05.02; FSF, 05.52

Assembléa

FJS, 01.20; FJS, 01.78

semblea

JCB, 03.30; JCB, 11.12

senblea

MLF, 08.14

Semblea

AJB, 16.48; AJB, 18.08; SFR, 01.38

Sembrea

LSS, 02.37; LSS, 22.01

Sembréa

LSS, 37.01; LSS, 40.01

Senblea

MLF, 07.67; MLF, 08.07
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São apenas 04 (2.6%) as ocorrências restantes e, em contexto semelhante ao de
assembléia, ou seja, diante de uma vogal, há mais uma a assinalar: Ideas por idéias (SFR, 01.79).
As outras três incluídas no rol de grafias que atestam a redução de [(y] se localizam em sílabas
postônicas finais e travadas por /S/: abes por hábeis (FJS, 04.120), moves por móveis (LSS, 34.21)
e Responçaves por responsáveis (MJR, 07.54) e, por conta disso, apresenta-se a sugestão de que o
<e> gráfico esteja correspondendo a um [i] fônico60.
Pleteiam-se os produtos gráficos adiante como ilustrativos de hipercorreções: 1
ocorrência de es por eis (AJB, 17.30) e 70 de res por réis (AJB, 23.14; JCB, 01.34; JCB, 16.34;
JCB, 24.18; JPS, 01.16; LSS, 07.33; LSS, 44.15; MAC, 01.41; MAC, 01.67), porque
monossilábicas e – isto já foi visto atrás, quando se tratou de [ay] – se aposta que é contexto
favorável à manutenção do ditongo.

3.5.14.1.5 Ditongo [ow]

280 ocorrências expõem a redução do ditongo [ow] para [o] – e talvez para [2]
também, quando em sílaba pretônica –, mas que se guarde: 143 (51.1%) a exibem em um
único item lexical – tesoureiro. Para o português brasileiro hodierno, segundo Tasca (2002, p.
42), a grande maioria dos que estudaram o fenômeno em causa, amplamente atestado em
diversos dialetos, afirma se tratar de mudança em progresso que está em seus últimos estágios.
Ou seja, a redução de [ow] para [o] apresenta-se, ao que parece, independentemente de
qualquer contexto. De qualquer sorte, o que se vê, nos dados em análise, é a simplificação do
ditongo referido diante de [_], de [v], de [t], que foram os casos mais numerosos, mas também

60

Retirou-se de Bisol (1989, p. 210-211) essa interpretação. A autora apresenta quatro exemplos com o ditongo
[(y], em sílabas tônica e postônica finais, travadas por /S/, da seguinte maneira: coronéis: [ko_o‘n(ys],
*[ko_o‘n(s]; amáveis: [a‘maveys] ~ [a‘mavis]; contáveis: [kõn‘taveys] ~ [kõn‘tavis]; fósseis: [‘f2seys] ~ [‘f2sis]. Por
conseguinte, infere-se que, em sílaba tônica, a simplificação não incide no ditongo; em postônica, o ditongo se
reduz também à vogal alta.
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quando seguido de [k], de [b], de [s] e de [z]. No final da amostra, duas ocorrências incidindo
na conjunção ou.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

dórada

(dourada)

MSC, 12.14

dorado

(dourado)

AJB, 08.04; AJB, 20.62

ex thizoreiro

(ex-tesoureiro)

JCB, 01.50; JCB, 12.14

Lorenso

(Lourenço)

JCB, 11.19

loros

(louros)

MLF, 11.23

Moreira

(Moureira)

AJB, 20.103; MJE, 10.14

Tezoreiro

(tesoureiro)

SFR, 01.16; SFR, 01.30;

Thezoreiro

(tesoureiro)

AJB, 14.49; AJB, 15.137; FFS, 03.04; FPF, 12.15; LSS, 15.13;
MAC, 01.65; MLF, 07.85; MLF, 08.57; SRS, 01.29

tizoraria

(tesouraria)

MLF, 08.11

vindora

(vindoura)

JMS, 03.06; MÊS, 06.17

Vindoro

(vindouro)

LSS, 11.19-20; MJR, 03.11

vindôro

(vindouro)

JTS, 02.15

hove

(houve)

AJB, 30.41; AJB, 23.12; LSS, 02.31; LSS, 28.24; MJR, 12.41;
TMJ, 02.17

hover

(houver)

AJB, 17.70

hoveraõ

(houveram)

FB, 15.22

hovindo

(ouvindo)

LSS, 43.41

Ovesse

(houvesse)

MVS, 08.04

Ovimos

(ouvimos)

MVS, 08.03

hotra

(outra)

AJB, 31.102; MLF, 10.14

hotro

(outro)

MLF, 05.40-41

hotros

(outros)

MLF, 03.06-07; MLF, 04.07

hotrosim

(outrossim)

MLF, 03.10

Soto

(Souto)

AJB, 14.23

poco

(pouco)

AJB, 21.102; AJB, 27.42-43; MAC, 01.24; MLF, 11.20

pocos

(poucos)

AJB, 24.14

Sobece

(soubesse)

LSS, 32.26

trose

(trouxe)

AJB, 20.82

Soza

(Sousa)

LSS, 33.45

o

(ou)

AJB, 17.64; LSS, 43.47
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GRAFIA
Ó

(ou)

LOCALIZAÇÃO
JFO, 02.08

Dos 280 casos, separaram-se 85 (30.2%) que revelam a simplificação de [ow] quando
desinência verbal, inclusive se seguido por um pronome clítico:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

acho

(achou)

LSS, 40.16

Auturizo

(autorizou)

JCB, 02.23

Comunico

(comunicou)

LSS, 25.41; LSS, 25.45; LSS, 26.16; LSS, 45.16

declaro

(declarou)

LSS, 23.22; LSS, 23.22

deicho

(deixou)

JCB, 09.15

Depromo

(diplomou)

SRS, 03.19

dexo

(deixou)

LSS, 40.35

dilibero

(deliberou)

MLF, 07.26

dizinpenho

(desempenhou)

JCB, 05.10

fico

(ficou)

AJB, 20.87; LSS, 21.16

mando

(mandou)

AJB, 27.80; FPF, 01.06; FPF, 05.17; FSF, 05.09; JCB, 14.32

nomio

(nomeou)

JTS, 02.16

Ordemo

(ordenou)

AJB, 30.11

Passo

(passou)

FZC, 04.06

pregunto

(perguntou)

LSS, 26.23; LSS, 32.26

acentoçe

(assentou-se)

MES, 08.03

apresentose

(apresentou-se)

LSS, 27.29

Combinoce

(combinou-se)

LSS, 20.44

Depromo-Se

(diplomou-se)

SRS, 04.16-17

encontroce

(encontrou-se)

LSS, 05.16

feixosse

(fechou-se)

LTG, 13.04

guihole

(guiou-lhe)

MLF, 07.54

hentroçi

(entrou-se)

TMJ, 02.13

lenvantoce

(levantou-se)

LSS, 11.18; LSS, 37.75

mandolhi

(mandou-lhe)

LSS, 45.40

mandose

(mandou-se)

MJR, 10.06

ordenome

(ordenou-me)

MLF, 02.02

pago-si

(pagou-se)

JCB, 06.27-28
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

passose

(passou-se)

MES, 02.05

tratoçe

(tratou-se)

JPS, 01.04

Nas grafias seguintes, importa notar que a redução do ditongo, mas só quando
desinência verbal, levou alguns autores a inscreverem sistematicamente um <r> gráfico,
querendo assinalar, novamente, aquela consciência, já discutida quando se tratou da apócope
do /R/, de que, na sua forma escrita, a sílaba final carecia de um grafema a mais. Contudo,
dessa vez, escolheram um, como já disse Zorzi (1998, p. 81), bastante móvel, porque pode
aparecer em vários lugares dentro de uma palavra, inclusive esse para o qual foi convocado:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aCeitor

(aceitou)

LSS, 18.44

apresentor

(apresentou)

MVS, 04.02

Aprezentor

(apresentou)

MVS, 07.12

Flaltor

(faltou)

TMJ, 02.05

Jnformor

(informou)

LSS, 04.23

levantor

(levantou)

FJS, 04.143

mandor

(mandou)

FJS, 01.18; MES, 01.13; MES, 02.22

numior

(nomeou)

MLF, 07.27

Ordenor

(ordenou)

LSS, 03.15

Organizor

(organizou)

LSS, 23.44

pascor

(passou)

LSS, 21.17

Tertiminor

(determinou)

LSS, 21.17

tomor

(tomou)

MAC, 01.66-67

votor

(votou)

FB, 16.65

Se a hipótese merecer crédito, os números referentes à redução do ditongo [ow]
avolumam-se para 296.
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3.5.14.1.6 Ditongo [uy]

[uy] passa a [u] em 7 casos, todos referentes ao verbo cuidar e quase todos de autoria de
Antônio José Bracete:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Cuda

(cuida)

AJB, 14.68

cudados

(cuidados)

AJB, 33.23

Cudados

(cuidados)

LSS, 25.29

cudar

(cuidar)

AJB, 21.22

cudarão

(cuidarão)

AJB, 02.09

cudar-nos

(cuidar-nos)

AJB, 03.37

Cudei

(cuidei)

AJB, 13.04

3.5.14.1.7 Ditongo [ya]

Ocorreu, em 20 casos, a redução do ditongo [ya] para [a] apenas em sílaba postônica
final de nomes. Desse total, 6 (30%) incidem sobre o vocábulo família, grafado pelos autores
como familha, o que indica que a seqüência [li] se palatalizou, e 7 (35%) sobre o vocábulo
sindicância. Vejam-se essas e as outras ocorrências:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

encubença

(incumbência)

FB, 07.26

entiligença

(inteligência)

SRS, 04.06; SRS, 04.09

familha

(família)

AJB, 12.16; LSS, 32.14; LSS, 45.30; LSS, 45.40; LSS, 45.45;
JCB, 11.23

feras

(férias)

FB, 13.43

féras

(férias)

JCB, 14.20

Horgenca

(urgência)

SRS, 04.35

Sindicanaça

(sindicância)

JCB, 05.13

sindicanca

(sindicância)

JCB, 06.43
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

sindicança

(sindicância)

JCB, 05.26; JCB, 23.12; JCB, 20.17;

Sindincansa

(sindicância)

JCB, 16.24

Syndicança

(sindicância)

FB, 14.29

3.5.14.1.8 Ditongo [yu]

As duas observações iniciais sobre as 123 ocorrências reveladoras da redução do
ditongo [yu] vão para o fato de que os dados só o atestam em sílaba postônica final e de que,
na ampla maioria dos casos, o fenômeno incide em nomes próprios, os dos integrantes da
SPD.
Quanto às estratégias de simplificação, duas estão documentadas. Com 78 casos
(63.4%), o que a torna a mais recorrente, está aquela em que se eliminou a semivogal [y].
Repare-se, contudo, na amostra abaixo, que a semivogal é antecedida por consoantes que com
ela têm em comum o fato de se produzirem na região anterior da cavidade bucal e, como já se
disse anteriormente, dois segmentos contíguos com alguma propriedade em comum é
ambiente favorável à assimilação; isso, talvez, explique a redução nas grafias em exposição.
Observe-se ainda que a seqüência [li], em três ocorrências referentes a utensílio, desfez o
ditongo e resultou na palatal [], conforme se depreende da inscrição de um <lh> gráfico.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Amanco

(Amâncio)

AJB, 15.145; SRS, 02.60; AJB, 15.26

Anastaco

(Anastácio)

LSS, 37.57

Arceno

(Arcênio)

AJB, 12.36

aTanaso

(Atanásio)

SRS, 03.29

Benico

(Benício)

LSS, 28.14; LSS, 45.12

Claudo

(Cláudio)

MES, 08.14; MJR, 01.10; MLF, 05.36

Direitoro

(diretório)

JCB, 21.21

emtencilho

(utensílio)

SFR, 02.63
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Entecilho

(utensílio)

SFR, 02.45

Erzesiço

(exercício)

SRS, 01.39

escortino

(escrutínio)

JFO, 13.03; MJR, 07.39

escrutino

(escrutínio)

FB, 06.31

Escrituraro

(escriturário)

SRS, 04.30

hotençilho

(utensílio)

SRS, 01.41

judiciaro

(judiciário)

FJS, 03.35

Maurisso

(Maurício)

AJB, 14.09

Niverçaro

(aniversário)

SRS, 02.01

Secretaro

(secretário)

SRS, 02.42

Soco

(sócio)

LSS, 22.42

Tibero

(Tibério)

AJB, 14.17

Assume-se que, para as grafias acima, está o <o> gráfico a transcrever o [u] fônico,
porque, quando se discutiu o alteamento de vogais médias em posição final, se mostrou que
essa prática grafológica estava já assimilada pelos irmãos da SPD.
Na amostra seguinte, em que constam alguns exemplos dos 45 casos restantes (36.6%),
o que se vê é a vogal sendo apocopada. Constata-se, porém, que essa estratégia se concentra,
principalmente, em duas mãos: na de Júlio Capitolino da Boa Morte e na de Luciano da Silva
Serra, exatamente as mesmas que, ao contrário da dos seus pares, nem sempre fizeram
corresponder o [i] fônico final ao <e> gráfico. Ou seja: a prática grafológica referida, que
escapava aos dois autores, justifica a semivogal, agora vogal, sendo transcrita por um <i> e
não por <e>.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Amanci

(Amâncio)

LSS, 42.21

Amasi

(Amâncio)

JCB, 01.35

Antoni

(Antônio)

AJB, 11.10; JCB, 02.11; JCB, 04.12; LSS, 12.20

Azili

(azilo)

LSS, 22.38

Benisi

(Benício)

JCB, 01.31

Cladi

(Cláudio)

AJB, 12.41
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Damazi

(Damásio)

JCB, 04.51

Grigori

(Gregório)

FJS, 03.265

Juli

(Júlio)

JCB, 23.28

Mamedi

(Mamédio)

TMJ, 02.08

Offici

(ofício)

LSS, 30.39

ofisi

(ofício)

JCB, 02.20

Pineri

(Pinério)

LSS, 12.20

predi

(prédio)

LSS, 35.57

relatori

(relatório)

LSS, 22.63

Secretari

(secretário)

JCB, 03.09; JCB, 03.26; LSS, 14.09; LSS, 16.28; LSS, 18.47

Segretari

(secretário)

LSS, 36.38

Soci

(sócio)

LSS, 22.42

Terensi

(Terêncio)

JCB, 03.07; JCB, 04.08; JCB, 06.05

3.5.14.2 Redução de ditongos nasais

3.5.14.2.1 Ditongo [ãw]

Diligentes que foram ao hábito de transcrever [u] fônico final como <o>, parte-se
logo do princípio de que os membros da SPD reduziram, em todas as 27 ocorrências
encontradas, o ditongo [ãw] para [u], o que já faz ver, por conseguinte, a desnasalização como
fenômeno adicional. Se não constasse um dado, no por não, poder-se-ia dizer ainda que a
simplificação se manifestou exclusivamente na sílaba átona final de verbos e de nomes; em
proporções bem diferentes, é verdade, já que os números chegaram a 22 (81.5%) para os
primeiros e a 4 (14.8%) para os segundos.

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

asigno

(assinam)

AJB, 24.35

asinaro

(assinaram)

MES, 02.24
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

aSinaro

(assinaram)

MLF, 05.46; MLF, 06.19; MLF, 07.81

asinaros

(assinaram)

SRS, 02.52; SRS, 03.33

Comparicero

(compareceram)

LSS, 42.07

dexaro

(deixaram)

MLF, 09.05

direberraro

(deliberaram)

MC, 01.05

disero

(disseram)

MLF, 07.18

Dissero

(disseram)

SRS, 04.32

Fartaro

(faltaram)

MVS, 05.02; MVS, 05.06

foro

(foram)

MLF, 08.13

gastaro

(gastaram)

MAC, 01.40

Istevo

(Estevão)

MLF, 07.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60

no

(não)

FJS, 04.52

Orfo

(órfão)

AJB, 33.34

requereiro

(requererão)

JPS, 01.17

respondeiro

(responderão)

FJS, 04.137

respondero

(responderão)

LSS, 35.11

tinho

(tinham)

SFR, 02.91

Votaro

(votarão)

LSS, 36.33; LSS, 40.24

3.5.14.2.2 Ditongo [ey]

Das 16 ocorrências ocorrências que atestam a redução de [ey], sobressaem as 11
(68.8%) que dizem respeito à preposição em, advindas quase todas das mãos de Manuel
Leonardo Fernandes. Acreditando-se que as representações gráficas para o vocábulo sejam, de
fato, fonográficas, o que fica explícito é que o ditongo seria reduzido a [i], alternando com
uma variante em que a nasalidade é preservada: [i].
Para os 5 casos restantes (31.2%), há a dizer: a simplificação incide na sílaba átona final
de um mesmo nome e dois verbos; acompanha-a a perda da nasalidade e o [i] fônico foi
transcrito pelo <e> gráfico.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

home

(homem)

FJS, 04.77; LSS, 39.24

homes

(homens)

AJB, 33.24

orde

(ordem)

MES, 01.03

tere

(terem)

FJS, 03.267

i

(em)

MAC, 01.12; MAC, 01.60; MLF, 06.10; MLF, 07.14

im

(em)

MLF, 02.04; MLF, 04.04; MLF, 10.07

in

(em)

MLF, 03.02; MLF, 03.05; MLF, 04.02; MLF, 07.07

3.5.14.2.3 Ditongo [uy]

Só uma mão, a de Antônio José Bracete, e só um item lexical, muito, a registram. Desse
modo, resta apenas a assinalar, para 23 ocorrências do ditongo [uy], a sua redução para [u], em
que a nasalidade foi, sistematicamente, representada pelo <n>, e a localização de algumas
ocorrências nos textos do autor referido: munto (AJB, 03.22; AJB, 08.05; AJB, 15.34; AJB,
15.84; AJB, 15.109); Munto (AJB, 18.24); muntos (AJB, 03.53; AJB, 23.21).

3.5.14.3 Outros ditongos reduzidos

Incluem-se neste item aqueles ditongos reduzidos, orais e nasais, cujo número de
ocorrências foi bem diminuto:
x

Ditongo [ew] para [e]: Estaquio por Eustáquio (JCB, 25.22) – 1 caso.

x

Ditongo [oy] para [o]: coza por coisa (MAC, 01.21); mote por noite (LSS, 27.53); Note
por noite (MLF, 06.01); note por noite (MLF, 06.01) – 4 casos61.

x

Ditongo [ãy] para [ã]: andames por andaimes (AJB, 16.38) – 1 caso.

61

As ocorrências que incidem no vocábulo noite talvez contem sobre a palatalização de [t] antes [i], para a qual a
escrita não dispõe de um símbolo gráfico próprio para representá-la. Veja-se que um contexto bem favorável à
redução do ditongo é a sua morada antes de consoantes palatais. Aliás a dúvida permanecerá sempre que um
ditongo, inclusive os inúmeros oferecidos anteriormente, vier antecedido de [t] ou [d] antes [i].
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x

Ditongo [wã] para [õ]: Contuantes por enquanto antes (AJB, 16.84); enConto por enquanto
(AJB, 21.86) – 2 casos.

3.5.14.4 A imagem conjunta

Julga-se importante ter feito uma imagem individual para cada ditongo reduzido,
porque se deram a conhecer aspectos que os dados, se considerados conjuntamente,
esconderiam. Por exemplo: que alguns ditongos ganham, em relação a outros, destaque em
número de ocorrências; que, para alguns ditongos simplificados, os exemplares se concentram
em textos de determinadas mãos ou em certos itens lexicais; que há a indicação de
condicionamentos diferentes para ditongos também diferentes; que o resultado final da
simplificação pode ser duplo; e, por fim, para que se chegue a uma pequena imagem conjunta,
apresentados já os possíveis enviesamentos. Segue-a:
Dos 1094 casos em que ditongos são simplificados, 1025 (93.6%) atingem os orais.
Destes, 882 (86.0%) dizem respeito aos descrescentes: [ay], [aw], [ey], [ew], [(y], [oy], [ow] e
[uy], e 143 (14.0%), aos crescentes: [ya] e [yu]. Ditongos nasais reduzidos, 69 ocorrências,
6.4% do total geral, os atestam: 67 (97.1%) para os crescentes – [ãw], [ãy], [ey] e [uy] – e 02
(2.9%) para um único decrescente: [wã]. Enfim, o corpus aponta para a redução prevalecente
em ditongos orais e decrescentes. Abaixo, uma tabela que conjuga as duas imagens, a
individual e a conjunta:
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Redução de ditongos: a imagem conjunta

ORAIS

DITONGOS CRESCENTES

%

[ay]

>

[a]

42

03.8

[aw]

>

[a], [o]62

42

03.8

[ey]

>

[e], [i]63

338

30.9

[ew]

>

[e]

01

0.1

[(y]

>

[(], [i]64

152

13.9

[oy]

>

[o]

04

0.4

[ow]

>

[o]65

296

27.1

[uy]

>

[u]

07

0.6

TOTAL

882

80.6

DITONGOS DECRESCENTES

NO. OCORRÊNCIAS

%

[ya]

>

[a]

20

01.8

[yu]

>

[i], [u]

123

11.3

TOTAL

143

13.1

DITONGOS CRESCENTES

NO. OCORRÊNCIAS

%

[u]

27

2.4

[ã]

01

0.1

[i], [i]

16

1.5

[u]

23

2.1

TOTAL

67

6.1

DITONGOS DECRESCENTES

NO. OCORRÊNCIAS

%

02

0.2

02

0.2

1094

100

[ãw]
[ãy]

NASAIS

NO. OCORRÊNCIAS

[ey]
[uy]

[wã]

>
(

(

(

(

[õ]
TOTAL

TOTAL GERAL
Tabela 38

62

Pode-se admitir que essa vogal média fechada varie com a aberta [2] em sílaba pretônica.
Como já se viu, é bastante hipotética a admissão de que se reduzisse a essa vogal.
64 Mas só em sílaba átona final travada por /S/.
65 Veja-se a nota 64.

63
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3.5.15 Ditongação

Mudança fonética que consiste na formação de um ditongo sistemático a partir de uma
vogal simples.

É dessa maneira que Mattoso Câmara Jr. (2004a, p. 100) define a ditongação e, mutantis
mutandis, vai ser esse o conceito recolhido na bibliografia sobre o tópico. Lá na nota 60,
quando se descreveu o fenômeno anterior, vêem-se, segundo Coutinho (1976, p. 108-110),
alguns dos processos responsáveis pela manutenção ou aparição de ditongos na história do
português. É antigo, portanto, e ainda ocorrente na variedade brasileira. Consoante Leite,
Callou e Moraes (2003, p. 232), na atualidade, apresenta-se em vários contextos, tanto pela
inserção de uma semivogal (doze > do[w]ze; paz > pa[y]z), como pela modificação de uma
consoante, em posição de coda silábica (mal > ma[w]; arco-iris > a[w]co-iris ou a[y]co-iris).
Para uma descrição do fenômeno em causa, os dados do corpus parecem
‘indomesticáveis’, mas o achego ao trabalho dos autores referidos acima, o de Leite, Callou e
Moraes (2003), levou a que fossem organizados de acordo com os processos que o ocasionam,
alertando-se para a lembrança de que todas as ocorrências, exceto para aquelas sobre a
semivocalização de /l/, secundariamente, estão contando sobre um fenômeno anterior: a
epêntese.

3.5.15.1 Ditongação com a inserção da semivogal [y]

595 ocorrências contam que a formação de ditongos com a inserção da semivogal [y]
foi o processo mais produtivo na documentação em análise.
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Em contexto de sílabas travadas por /S/, segundo Révah (1958, apud Leite, Callou e
Moraes, 2003, p. 232), a ditongação é traço que opõe o português brasileiro ao europeu66.
Quanto ao seu aparecimento no Brasil, é a poesia do século XIX que traz as primeiras
indicações, porque, de acordo com Leite, Callou e Moraes (2003, p. 232), já se faziam rimas do
tipo azuis/luz e jamais/voraz. Noll (2004, p. 16-17), pelo mesmo viés, também fixa a sua entrada
no século mencionado, uma vez que encontrou, em um poema do cearense Braz Pitorras, de
1848, rimas semelhantes. Contudo, o autor, em consulta ao trabalho de Oliveira (2003), à parte
da edição filológica que integra a sua Dissertação de mestrado, localiza explicitamente a
ditongação no contexto referido em um documento escrito no ano de 1841, no seguinte
trecho: “Ao sete dias do Meis de Novembro...”. Acrescenta-se: o responsável pelo excerto é o
brasileiro Manuel do Espírito Santo, que passou a fazer parte do corpo de membros da SPD
na década de 40 de oitocentos. Noll (2004), desse modo, antecipou o que os 95 dados
referentes à ditongação em sílabas travadas por /S/ – correspondentes a 16.0% dos 595 –
trazem de novidade: a sua manifestação explícita nos oitocentos, havendo a salientar, no
entanto, que os registros mais antigos, dois casos de meis, datam do ano de 1834 e saem da
mão do africano Gregório Manuel Bahia.
No conjunto das ocorrências, as palavras monossilábicas, com 85 casos, são as que
mais confessam o fenômeno, mesmo quando se considera que 35 delas dizem respeito à
forma verbal pôs, grafada por mãos diferentes como pois. Deixa ver os dados que, desde o
século XIX, além da neutralização na fala entre pôs (verbo) e pois (conjunção), outras já
estavam em cena: mais (advérbio) e mas (conjunção), ex (prefixo) e eis (advérbio), paz
(substantivo) e pais (substantivo). Se são palavras formadas por mais de uma sílaba, assiste-se
à ditongação em posição pretônica (1 caso), tônica (8 casos) e postônica (1 caso).

66

Salienta-se que há dialetos brasileiros em que não ocorre a ditongação com a inserção da semivogal [y] em
sílabas travadas por /S/.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

deis

(dez)

JFO, 05.01; JFO, 11.01; MJR, 07.32

fais

(faz)

AJB, 21.98; AJB, 22.81

Feis

(fez)

SRS, 02.39

heis

(ex)

SRS, 01.19; SRS, 01.26

mais

(mas)

FJS, 03.147; FJS, 04.94; JMS, 10.40; GMB, 01.02;

meis

(mês)

GMB, 02.02; MES, 02.01; MES, 04.01

Meis

(mês)

GMB, 01.02; MES, 01.01, TMJ, 01.04; TMJ, 02.02

pais

(paz)

AJB, 03.28; MLF, 11.25-26

pois

(pôs)

FB, 02.16; FB, 06.17; LSS, 09.17; LSS, 18.21; MLF, 07.14

treis

(três)

MES, 06.02; MES, 07.02; TMJ, 02.02

veis

(vez)

AJB, 21.41-42

Veis

(vez)

AJB, 21.75; SRS, 02.35; SRS, 03.21

Vaisconcelvo

(Vasconcelos)

AJB, 14.07

espois

(expôs)

FJS, 01.78; LSS, 24.40; LSS, 36.23; FB, 11.59

expois

(expôs)

FB, 11.59

Opois

(opôs)

AJB, 22.75

Thomais

(Tomás)

MJR, 01.09; MJR, 09.09

insultois

(insultos)

JCB, 01.32

Para além desse contexto, o de sílabas travadas por /S/, estão 500 ocorrências (84.0%)
e, acreditando-se que os dados estejam sendo sinceros, a ditongação só ocorre em vocábulos
compostos por mais de uma sílaba, nas várias posições: pretônica – 234 (46.8%), tônica – 127
(25.4%) e postônica – 139 (27.8%). No entanto, em sílabas pretônicas e tônicas, há um
comportamento semelhante: a semivogal inserta sempre sucede a vogal, do que resultam
apenas ditongos descrecentes.
É clássica a interpretação de Bisol (1989, p. 191-192) de que as consoantes palatais
apresentam traços consonânticos e vocálicos e que estes últimos podem se espraiar para à
esquerda, ocasionando o aparecimento da semivogal [y] e, conseqüentemente, a formação de
um ditongo. Sugere-se, então, essa como uma provável explicação para as grafias seguintes
reveladoras do fenômeno, de um conjunto de 186 ocorrências, 25.5% dos índices totais.
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

çeijaõ

(sejão)

JCB, 06.52

Conseilho

(conselho)

JCB, 02.23; JCB, 03.36; JCB, 04.40; JCB, 06.49

dezeijando

(desejando)

JCB, 19.11

dezeijava

(desejava)

FJS, 03.180

dezeijo

(desejo)

FJS, 03.103

eleijemos

(elejemos)

FJS, 04.91

esteija

(esteja)

LSS, 02.41

Feixada

(fechada)

AJB, 22.104-105

feixadas

(fechadas)

AJB, 17.48

feixosse

(fechou-se)

LTG, 13.04

feixar

(fechar)

AJB, 15.130

Festeijo

(festejo)

SFR, 01.27

festeijos

(festejos)

SFR, 01.22

goteijando

(gotejando)

FJS, 02.65

Igreiga

(igreja)

AJB, 01.06; AJB, 01.08

Roixa

(roxa)

FJS, 02.03; FJS, 02.06

seija

(seja)

AJB, 22.135; FJS, 03.232; FJS, 04.88

seije

(seja)

FJS, 03.159

veija

(veja)

AJB, 17.35; AJB, 18.44; AJB, 21.109

veijão

(vejão)

AJB, 18.28; AJB, 18.29

veijo

(vejo)

AJB, 25.74; FJS, 04.62; FJS, 04.87

Mas a amostra abaixo, cuja extensão em muito pode crescer, porque uma antologia
completa ofereceria 214 dados, 44.4% de todas as ditongações com a colocação da semivogal
[y], sugere que o fenômeno também acontecesse antes de outros segmentos, principalmente
das consoantes alveolares:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

ceição

(sessão)

SFR, 01.1

çeiçaõ

(sessão)

JCB, 01.56; JCB, 02.14; JCB, 03.01

ceirem

(serem)

JCB, 23.36

seicaõ

(sessão)

FJS, 02.126

furtaleiça

(fortaleça)

SFR, 02.55
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Reicureicaõ

(Ressureição)

AJB, 16.96

compareceiraõ

(comparecerão)

FPF, 07.12

Foirão

(forão)

SFR, 02.22

Direitorio

(diretório)

JCB, 01.37; JCB, 05.11; JCB, 09.37; JCB, 10.37

requereiro

(requereram)

JPS, 01.17

respondeiro

(responderam)

FJS, 04.137

teirem

(terem)

JCB, 07.27

despeiza

(despesa)

SFR, 01.17; SFR, 01.22

eiziste

(existe)

AJB, 14.54

Preizidente

(presidente)

AJB, 19.46; AJB, 20.65

Enriqueita

(Henriqueta)

JCB, 22.17; JCB, 22.21

Faito

(fato)

SFR, 02.66

Gaveita

(gaveta)

SRS, 01.44

inuito

(inútil)

SFR, 01.42

Leitra

(letra)

SFR, 02.75

preita

(preta)

JCB, 19.08

dizuinidos

(desunidos)

SFR, 02.57

isteivi

(esteve)

JCB, 12.11; JCB, 12.13; JCB, 13.31

peilo

(pelo)

MAC, 01.07

Fonçeica

(Fonseca)

JCB, 13.38

nomeiada

(nomeada)

FSF, 02.45

patenteiar

(patentear)

FSF, 05.102

Balaceite67

(balancete)

LSS, 32.44

effeitivo

(efetivo)

FB, 07.25

Seite

(sete)

LSS, 07.27; LSS, 41.06

Só em posição postônica se assiste, em 84 ocorrências (14.1%) e com regularidade, à
colocação da semivogal [y] antes da vogal. Só na posição mencionada se nota, portanto, a
formação exclusiva de ditongos crescentes, como explicita a antologia seguinte:

Deixaram por último esses três vocábulos – Balaceite, effeitivo e Seite – por não se saber se está diante de uma
consoante alveolar ou já palatalizada, em função da proximidade do [t] diante de [i].
67
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Afoncio

(Afonso)

LSS, 21.23; LSS, 23.29; LSS, 23.55; LSS, 30.23

amario

(Amaro)

JCB, 09.20

Azilio

(azilo)

AJB, 13.07; AJB, 13.21; LSS, 22.26; LSS, 23.38

Azylio

(azilo)

FB, 13.29

Balancio

(balanço)

LSS, 30.42; LSS, 32.27; LSS, 32.31

Compremisio

(compromisso)

MC, 02.14

comprimiçio

(compromisso)

MES, 02.11-12; MÊS, 05.06; MES, 07.05

Compromicio

(compromisso)

FZC, 05.04; FZC, 05.09; FZC, 06.04

Compromisio

(compromisso)

MJR, 01.04; MJR, 02.04-05; MJR, 03.09-10

consencio

(consenso)

MLF, 07.34

Consensio

(consenso)

JCB, 11.10

Despasio

(despacho)

SRS, 01.08

discurcio

(discurso)

SFR, 02.46

Izidorio

(Izidoro)

JCB, 05.24; JCB, 12.22; JCB, 12.44

Narcizio

(Narciso)

MLF, 05.49; MLF, 07.23; MLF, 07.31; MLF, 07.83

recurcio

(recurso)

LSS, 39.29

Theadorio

(Teodoro)

JTS, 02.17

Theodorio

(Teodoro)

MAC, 01.73; MLF, 05.23; MLF, 07.30; SRS, 01.20

yurio

(juro)

AJB, 13.44; AJB, 13.58; AJB, 17.17; AJB, 21.92

Cobrancia

(cobrança)

LSS, 21.39

Confiancia

(confiança)

LSS, 25.42

deferencia

(diferença)

AJB, 25.33-34

diferensia

(diferença)

JCB, 01.24

iusticia

(justiça)

JTS, 01.07

licencia

(licença)

LSS, 37.43

prezençia

(presença)

FPF, 06.10

Protectoria

(Protetora)

LSS, 42.08

segurançia

(segurança)

MES, 08.04

sinceria

(sincera)

MLF, 11.08

vingancia

(vingança)

FJS, 04.36-37

É bem verdade que os produtos gráficos acima, sobretudo fora do contexto de sílabas
travadas por /S/, para o qual o português brasileiro atual documenta amplamente a
ditongação, podem ser resultantes de hipercorreções. Mesmo assim, não há o que possibilite
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distinguir aquelas que se limitariam ao plano da escrita das que se apresentavam na fala. Mas,
nas grafias seguintes, supõe-se que, reduzido o ditongo na oralidade, Júlio Capitolino da Boa
Morte estava certo de que a escrita o exigia em algum lugar da palavra. A solucão encontrada
foi colocá-lo em vários: chapeileiros por chapeleiros (JCB, 04.39), Feiveireiro por fevereiro (JCB,
02.02; JCB, 03.33; JCB, 04.35; JCB, 23.39), Reiseita por receita (JCB, 17.30).

3.5.15.2 Ditongação com a inserção da semivogal [w]

As 124 ocorrências demonstram que só ocorre a ditongação com o ingresso da
semivogal [w] em sílabas pretônicas – 43 (34.6%) – e tônicas – 81 (65.4%) –, formando apenas
ditongos decrescentes, já que, sistematicamente, o segmento foi colocado depois da vogal. É
só o que se conta ter visto de mais regular nos dados a isso referentes, já que apenas se sabe,
no português atual, ser esse um dos processos formadores de ditongos, mas ainda não
mereceu uma particular atenção, pelo que ficarão de fora considerações mais demoradas.
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

acauzo

(acaso)

FJS, 01.74-75

atauque

(ataque)

FJS, 03.64

aucto

(ato)

JFO, 13.07

auctual

(atual)

MES, 11.04

Auctual

(atual)

JFO, 04.11; JFO, 09.11; JFO, 10.02; JFO, 10.09

Augosto

(agosto)

LSS, 31.02; LSS, 31.20; LSS, 38.21

Cardouzo

(Cardoso)

JCB, 03.15; JCB, 06.38; JCB, 09.33; JCB, 10.30

cobradoures

(cobradores)

FJS, 01.06; FJS, 02.11

Douris

(Dores)

JCB, 12.30; JCB, 16.14

fouçe

(fosse)

AJB, 18.43

fourão

(forão)

JCB, 04.16; JCB, 05.25; JCB, 07.23

Fourão

(forão)

SFR, 02.08

fousi

(fosse)

JCB, 23.28

houje

(hoje)

SFR, 02.36

loucucaõ

(locução)

AJB, 03.34
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

oucupar

(ocupar)

AJB, 27.37

ouficio

(ofício)

AJB, 06.10

pessoua

(pessoa)

JCB, 11.23

pessouas

(pessoas)

JCB, 08.37

plauzo

(prazo)

AJB, 28.19

poude

(pôde)

FJS, 04.17-18

Portetoures

(protetores)

AJB, 14.05

Protetoura

(Protetora)

AJB, 12.19

sinhoura

(senhora)

JCB, 01.40

sofoucado

(sufocado)

FJS, 03.58

soubri

(sobre)

JCB, 05.09; JCB, 05.20; JCB, 06.35; JCB, 10.18

touda

(toda)

LSS, 06.06

toudas

(todas)

LSS, 06.16

touma

(toma)

TMJ, 01.01; TMJ, 01.09

touxas

(tochas)

AJB, 14.70

3.5.15.3 Ditongação pela modificação de consoante

Explicitamente, só 02 ocorrências mostram a vocalização de /l/ e, por conseguinte,
exibem a formação de ditongos pela modificação de consoante. A primeira, de 1846, foi
estampada quando se escreveu um nome de um integrante da SPD: Manoel Siuvo do Nascimento
(FPF, 07.33-34), em que, em lugar de <l>, foi inscrito o <u>, no sobrenome Silva. A outra só
veio anos depois, em 1873, no seguinte trecho: ‘Foi lida a carta do Socio Jezus que mandou saudar o
Seu debecto na qual mandava agradicer a todos os seus collegas que lhe ajudaram quando suplicava o emprestemo...’ (FJS, 04.111-114).
Implicitamente, adicionam-se mais três, em que, talvez, a escrita de <l>, onde se
esperaria um <u>, esteja contando, às avessas, que a lateral se vocalizasse:

As 8 hora da noite de 29 de Abril achando | presente os Seguntes SinhorisO Senhor |
Prezitente abril a Sessão deste Concelho. (LSS, 04.05-07)
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Abril a Ceçaõ O Senhor Soçio Prisidente | ho meio Dia Estava Prezente 11 Senhor |
Sosios. (SRS, 02.03-05)
...Vi o Socio detado | em um dos quartos desta Sociedade en un estado mal por | falta de
uma jumda porqu elle não quiria a caretar desta | responsabilidade na quailidade de Visce
Presidente. (LSS, 43.49-52)

Tentando estabelecer uma cronologia das mudanças fônicas por que passou o
português brasileiro, vejam-se as palavras de Noll (2004, p. 18) sobre o fenômeno em questão:

Porém, com respeito à vocalização [de /l/], achei um testemunho interessante num lundu
de Domingos Caldas Barbosa, que data do começo do século XIX:
Se não tens mais quem te sirva
O teu moleque sou eu
Chegadinho do Brasil
Aqui stá que todo é teu
A assonância das formas eu e teu sugere a pronúncia vocalizada de /l/ [u] em Brasil, mas
não se tem a certeza.

Não se tem a certeza, até porque, convenha-se, é pouco persuasivo o meio pelo qual o
autor postula a emergência da vocalização de /l/ no português do Brasil. De qualquer sorte, se
fosse geral no século XIX, acredita-se que algumas mãos, sobretudo aquelas menos
habilidosas, o teria registrado com mais freqüência, como fizeram para inúmeros outros
fenômenos. De qualquer sorte, as 02 primeiras ocorrências mostram que a vocalização da
lateral já se insinuava, vagarosamente, mas de forma explícita, no decorrer de oitocentos.
A tabela abaixo traz as 721 ocorrências de ditongação encontradas no corpus,
distribuídas conforme os processos que as ocasionaram, mais os ditongos formados por cada
um. A inserção da semivogal [y], quanto aos processos de ditongação, foi o mais profícuo,
porque, além de sua vantagem numérica, deu margem à aparição de ditongos variados,
crescentes e decrescentes. Do lado oposto, bem oposto, está a emergência de ditongo pela
vocalização de /l/, tão timidamente documentado.
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Processos formadores de ditongos
PROCESSO
Inserção de [y]

Inserção de [w]

Vocalização de /l/

TOTAL

NO. OCORR.

%

595

82.5

124

02

721

17.2

0.3

DITONGOS FORMADOS
[ey]

391

[yu]

84

[ya]

55

[oy]

42

[ay]

17

[uy]

06

[ow]

107

[aw]

17

[iw]

01

[aw]

01

100

Tabela 39

3.5.16 Rotacismos e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

A lateral e a vibrante compartilham, segundo Gomes e Souza (2003, p. 75), uma série
de propriedades fonéticas, constituem uma classe natural, a das líquidas, por apresentar
comportamento semelhante em diversas línguas, e são os últimos fonemas adquiridos pelas
crianças no processo de aquisição. No português, ainda conforme as autoras mencionadas, são
as únicas consoantes possíveis na segunda posição de um grupo consonantal e estão
submetidas mutuamente a diferentes processos fonológicos (c[l]aro ~ c[r]aro, cé[r]ebro ~ cé[l]ebro,
pí[l]ula ~ pí[r]ula).
Sobretudo em cadeias consonânticas, o rotacismo, fenômeno fônico em que /l/68
passa a /r/, é conhecido já no latim, como testemunha o Appendix Probi69, é fecundo na

68

Novamente, por economia na notação, utilizar-se-ão /r/ e /l/ para se referir à vibrante e à lateral,
respectivamente, em todas as posições silábicas em que pode ocorrer.
69 Cf. Castro (1991, p. 92): Flagellum non fragellum.
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formação do português70 e, de lá para hoje, além de ser documentado em vários tempos
históricos, caracteriza, e por conseguinte estigmatiza, a fala brasileira daqueles com pouca ou
nenhuma escolarização.
Está documentado em 183 ocorrências nos documentos da SPD e ocorre em três
posições dentro da sílaba.
Em ataque simples, são 08 os dados (4.4%), que pedem alguma desconfiança
entretanto, na medida em que 07 deles saem das mãos de um mesmo autor e incidem sobre
um único item lexical: paravra por palavra (MAC, 01.12; MAC, 01.15; MAC, 01.22; MAC,
01.25-26; MAC, 01.35; MAC, 01.42; MAC, 01.60-61). Que Manuel Anastácio Cajueiro, autor
de apenas um documento, é indivíduo que possui escrita extremamente fonetizada, não há
dúvidas; mas fazer quase que exclusivamente seu um contexto para o rotacismo pode ter uma
outra história, que não se contente com substituição de grafemas, um fenômeno gráfico
portanto, porque não é o forte do autor. De qualquer modo, a outra ocorrência – direberraro
por deliberaram (MC, 01.05) –, que não é de sua autoria, e a detecção do fenômeno no
português brasileiro atual – pí[r]ula, conforme Gomes e Souza (2003, p. 75) – licenciam
admitir que sejam fonográficas todas as representações acima.
Também entre as 83 (45.3%) que expõem o fenômeno em ataque ramificado,
destacam-se 59 casos referentes ao item assembléia, saídos, quase todos, das mãos de Luciano
da Silva Serra. Sobram, desse modo, 24, advindos desse e de outros autores. Mollica (2000, p.
39) estudou o fenômeno nesse lugar e chegou à conclusão de que a passagem de /l/ para /r/
é mais provável de acontecer quando existe na palavra uma outra líquida que se localize ou
não em outro grupo consonantal. Mesmo com o enviesamento acima exposto, o conjunto dos
dados parece não comungar com o que diz a autora, uma vez vocábulos com a presença de
outra líquida são bem poucos.

70

Cf. Coutinho (1976, p. 119-124): clavu > cravo, claustra > crasta, flaccu > fraco, fluxu > frouxo, plaga > praia, placere >
prazer, blandu > brando, glute > grude, gloria > grória (arc.), concludere > concruir (arc.), affligere > afrigir (arc.), afflictione >
afriçom (arc.), duplare > dobrar, duplu > dobro, obligare > obrigar, reg(u)la > regra, negligentia > negrigência (arc.)
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

apricado

(aplicado)

LSS, 35.51

asembrea

(assembléia)

LSS, 43.59

Asembrea

(assembléia)

LSS, 02.40

cembrea

(assembléia)

LSS, 33.26

Compreta

(completa)

MC, 01.03

Conpreta

(completa)

SRS, 01.17

Cumpris-se

(cúmplice)

AJB, 19.23

Cunpres

(cúmplice)

AJB, 04.07

Depromo

(diplomou)

SRS, 03.19

Depromo-Se

(diplomou-se)

SRS, 04.16-17

escraricimento

(esclarecimento)

AJB, 31.29-30

escruido

(excluído)

AJB, 14.61

esprendor

(esplendor)

AJB, 31.65-66

esprica

(explicar)

LSS, 37.44

espricacão

(explicação)

LSS, 30.46; LSS, 37.52; LSS, 43.55

espricar

(explicar)

LSS, 16.18

recramacaõ

(reclamação)

LSS, 13.20-21; LSS, 16.22

Sembrea

(assembléia)

LSS, 02.03; LSS, 22.01; LSS, 22.07; LSS, 22.23; LSS, 30.01

Sembreia

(assembléia)

MAC, 01.09

Suprente

(suplente)

FZC, 04.06

Suprentes

(suplentes)

FZC, 03.08

Os casos reveladores de rotacismo em posição de coda foram os mais numerosos,
porque se conta em 92 casos (50.3%). Não há, como se observou para os anteriores,
concentração do fenômeno nem em uma mesma mão, nem em itens lexicais específicos.
Vejam-se os exemplos:
GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Aluger

(aluguel)

JCB, 18.22

Ansermo

(Anselmo)

MLF, 08.58

argum

(algum)

AJB, 31.52; MLF, 07.44

arguma

(alguma)

MLF, 08.27; MLF, 10.08

armanaque

(almanaque)

AJB, 22.133
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

arterar

(alterar)

AJB, 31.50

artezi

(alteza)

AJB, 11.05

Carculada

(calculada)

SFR, 01.16

Carculado

(calculado)

JFO, 02.08

Consurtar

(consultar)

AJB, 19.67

farta

(falta)

MLF, 08.06

fartarem

(faltarem)

MES, 02.14; MLF, 04.08

Fartaro

(faltaram)

MVS, 05.02; MVS, 05.06

Fiscar

(fiscal)

MJR, 08.07

Grabier

(Gabriel)

MLF, 05.35; MLF, 05.55; MLF, 07.93

gudisiar

(judicial)

MLF, 07.58-59

legar

(legal)

MSC, 11.06

murta

(multa)

AJB, 17.50; JMS, 01.06; MC, 02.15

murtado

(multado)

JMS, 06.06; MES, 02.17

quarquer

(qualquer)

AJB, 13.33; AJB, 16.74; LSS, 35.48

rezurtado

(resultado)

AJB, 14.41; AJB, 16.25; AJB, 19.64

rizurtado

(resultado)

MLF, 05.44

sarvar

(salvar)

MLF, 10.10

seportura

(sepultura)

AJB, 12.52

Sirveira

(Silveira)

MLF, 05.22; MLF, 05.28; MLF, 05.62; MLF, 05.63

tumurtu

(tumulto)

JCB, 01.55

Urtima

(ultimar)

SRS, 01.18

vortando

(voltando)

AJB, 03.19

vortar

(voltar)

JTS, 01.08

vortarão

(voltaram)

AJB, 13.25

Palavras monossilábicas com a lateral em ataque simples, em ataque ramificado ou em
posição de coda existem à mancheia no corpus, mas, em nenhuma delas, o rotacismo se
manifestou. Observados em conjunto todos os 183 casos com o fenômeno ocorrente nos
documentos, eles apontam que a passagem de /l/ para /r/ privilegia os vocábulos
constituídos por mais de uma sílaba.
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Desenhada mais visivelmente por duas mãos – a de Antônio José Bracete e a de Júlio
Capitolino da Boa Morte – e, por vezes, sendo hospedada por itens lexicais não tão variados, a
rota contrária, isto é, a passagem de /r/ a /l/, fenômeno que a tradição historicista designou
de lambdacismo, se atesta em 22 casos, ocorrentes, sobretudo, em posição de coda silábica – 17
ocorrências (77.3%) –, mas também, com alguns poucos exemplares, em ataque simples – 02
(9.1%) – e ramificado – 03 (13.6%):

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Colegir

(corrigir)

FJS, 04.129

Ribelo

(Ribeiro)

LSS, 45.18

filzo

(friso)

AJB, 08.04

plauzo

(prazo)

AJB, 28.19

plazo

(prazo)

AJB, 32.22-23

Alcanjo

(Arcanjo)

JCB, 13.40

Algollo

(Argolo)

JCB, 04.23

Alquivista

(arquivista)

JCB, 05.06; JCB, 06.11; JCB, 07.13; JCB, 08.12; JCB, 09.11

Alquivo

(arquivo)

FFS, 01.07

altigo

(artigo)

AJB, 18.61; TMJ, 02.08

Altigo

(artigo)

MC, 02.03

Altistas

(artistas)

SRS, 03.23

amultizar

(amortizar)

JCB, 02.28

Calvalhos

(Carvalhos)

AJB, 11.11

julgarsi

(julgar-se)

JCB, 24.28

Munalca

(monarca)

MLF, 11.17-18

palçelas

(parcelas)

MJR, 03.07

Quanto à terceira rota, a metátese mútua entre a vibrante e a lateral, apenas 02
ocorrências a indicam: Belrinq por Berlinque (AJB, 15.39) e escralicimentos por esclarecimentos (AJB,
21.36).
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Ajuntando-se uns aos outros todos os índices sobre os fenômenos relativos aos
segmentos líquidos entre si, chega-se à última rota, que é o porto final: 207 dados. Mas uma
tabela há de ajudar a entender o roteiro percorrido:

Fenômenos entre /l/ e /r/: rotacismos e outras rotas
NO. OCORR.

%

Ataque simples

08

03.9

Ataque ramificado

83

40.1

Coda

92

44.4

TOTAL

183

88.4

Ataque simples

02

01.0

Ataque ramificado

03

01.4

Coda

17

08.2

TOTAL

22

10.6

Metátese mútua

02

01.0

TOTAL

02

01.0

TOTAL GERAL

207

100

ROTAS
Rotacismo – /l/ > /r/

Lambdacismo – /r/ > /l/

Tabela 40

3.5.17 Palatalizações

Quanto à palatalização quase generalizada no Brasil de [t] e [d] antes de [i], nada se
pode dizer a respeito, porque a escrita não dispõe de símbolos que lhe sejam exclusivos. Desse
modo, registram-se 24 casos de palatalizações no corpus. Talvez, 19 deles (79.2%) possam ser
explicados em função de a consoante se avizinhar da vogal [i]. Para as demais, a presença de
consoante palatal na sílaba tônica pode ter ocasionado o fenômeno:
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Aniverçalho

(aniversário)

SRS, 03.22-23

azilho

(azilo)

MAC, 01.21; MAC, 01.29; MAC, 01.50; MAC, 01.56

emtencilho

(utensílio)

SFR, 02.63

Entecilho

(utensílio)

SFR, 02.45

familha

(família)

AJB, 12.16; LSS, 32.14; LSS, 45.30; LSS, 45.40; JCB, 11.23

Grilho

(Grilo)

LSS, 01.18

hotençilho

(utensílio)

SRS, 01.41

Axis

(Assis)

AJB, 17.85

aXis

(Assis)

SRS, 03.31

Axiss

(Assis)

AJB, 18.105; AJB, 19.13

Axiz

(Assis)

SRS, 04.21

Chancho

(Sanches)

FJS, 03.120

chanxes

(Sanches)

SFR, 02.07

Chexas

(Seixas)

AJB, 12.36

Xeixa

(Seixas)

SRS, 02.62

Xexas

(Seixas)

MLF, 08.56

3.5.18 Despalatalizações

Também se detectam 24 casos de despalatalizações: 16 (66.7%) referentes à consoante
[], que passa a [l], com destaque numérico para o clítico lhe; e 6 (33.3%), saídos de uma
mesma mão, a de Saturnino Rodrigues da Silveira, que sugerem o [6] acolhendo o fenômeno,
uma vez que as grafias utilizadas pelo autor – <sç>, <s> e <ss> – permitem a inferência de
que se realizasse como um [s] ou [z]:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

brilai

(brilhai)

MLF, 11.19

Guilermi

(Guilherme)

JCB, 04.19

le

(lhe)

AJB, 01.05; AJB, 02.14; AJB, 15.70; AJB, 15.89; SRS, 01.26

Le

(lhe)

SRS, 02.30

li

(lhe)

JCB, 01.46; MLF, 07.49; MLF, 07.50
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

recolece

(recolhesse)

LSS, 33.32; LSS, 35.52

recolido

(recolhido)

LSS, 32.29

Semilente

(semelhante)

AJB, 10.05

tolido

(tolhido)

FSF, 02.29

despasça

(despachar)

SRS, 04.35

Despasio

(despacho)

SRS, 01.08

despasso

(despacho)

SRS, 01.06

Sagas

(Chagas)

SRS, 03.31

Samado

(Chamado)

SRS, 02.34

Samou

(chamou)

SRS, 01.25

3.5.19 Nasalizações

A passagem de um fonema oral a nasal se apresenta em 62 ocorrências. Em 44
(80.0%), a proximidade com uma vogal ou consoante nasal é que parece determinar o
fenômeno, contudo, para as 18 restantes (20.0%), não se verifica a presença dos segmentos
referidos. A amostra abaixo espelha as duas situações: nasalizações motivadas por segmentos
nasais próximos e as outras nasalizações, para além desse condicionamento:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

amfim

(afim)

JNJ, 01.05

andiantar

(adiantar)

FJS, 03.102

aprensentar

(apresentar)

JPS, 01.06

aprenzentar

(apresentar)

JPS, 01.09

Banlançeiti

(balancete)

JCB, 17.29

Borgem

(Borges)

MJR, 03.17; MVS, 05.08

Comimçaõ

(comissão)

MVS, 07.05

conrespondente

(correspondente)

MLF, 05.12-13

decandencia

(decadência)

FJS, 03.38

encombio-se

(incubiu-se)

MSC, 01.10

Emprenço

(impresso)

MSC, 01.10
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

enducar

(educar)

AJB, 03.25; AJB, 16.74

enputecada

(hipotecada)

LSS, 02.16

ensesão

(exceção)

LSS, 34.18

Entencilio

(utensílio)

SFR, 02.44

inlevada

(elevada)

MLF, 11.06

jumda

(ajuda)

LSS, 43.51

junda

(ajuda)

LSS, 39.25

lenvantu

(levantou)

LSS, 09.21; LSS, 10.29; LSS, 12.35; LSS, 13.31

Menzario

(mesário)

JNJ, 02.10

Menzarios

(mesários)

JNJ, 02.03-04

minres

(mil réis)

MLF, 06.14; MLF, 06.16; MLF, 08.19

movinmento

(movimento)

AJB, 31.104-105

nomem

(nome)

AJB, 04.03; AJB, 19.29; AJB, 25.71

pindindo

(pedindo)

JCB, 23.32

prentencente

(pertencente)

MVS, 03.06

Senção

(sessão)

JCB, 14.41

Sengula

(circular)

SRS, 04.11

sindincansa

(sindicância)

JCB, 16.24

sunsuros

(sussuros)

FJS, 04.99

3.5.20 Desnasalizações

O fenômeno oposto, ou seja, fonemas nasais passando a orais, contabiliza, no corpus,
um total de 95 ocorrências. Que em 37 (38.9%) a desnasalização ocorreu em um contexto
específico, porque acompanhou a redução de ditongos nasais átonos finais, o mostra a
exposição seguinte:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

asinaro

(assinaram)

MES, 02.24

aSinaro

(assinaram)

MLF, 05.46; MLF, 06.19; MLF, 07.81

Comparicero

(compareceram)

LSS, 42.07
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

dexaro

(deixaram)

MLF, 09.05

direberraro

(deliberaram)

MC, 01.05

disero

(disseram)

SRS, 04.32

Disero

(disseram)

SRS, 04.32

Fartaro

(faltaram)

MVS, 05.02; MVS, 05.06

foro

(foram)

MLF, 08.13

gastaro

(gastaram)

MAC, 01.40

home

(homem)

FJS, 04.77; LSS, 39.24

homes

(homens)

AJB, 33.24

i

(em)

MAC, 01.12; MAC, 01.60; MLF, 06.10; MLF, 07.14

Istevo

(Estevão)

MLF, 05.07; MLF, 05.12; MLF, 05.60

orde

(ordem)

MES, 01.03

Orfo

(órfão)

AJB, 33.34

requereiro

(requereram)

JPS, 01.17

respondeiro

(responderam)

FJS, 04.137

respondero

(responderam)

LSS, 35.11

tere

(terem)

FJS, 03.267

tinho

(tinham)

SFR, 02.91

Votaro

(votaram)

LSS, 36.33; LSS, 40.24

Quanto às 58 (61.1%) ocorrências restantes, o que se observa de mais regular é que
acolhem o traço, na ampla maioria dos casos, na sílaba inicial do vocábulo, quase sempre
pretônica. Parece mais difícil enfeixá-las por possíveis causas condutoras do fenômeno, a não
ser que se admita, forçosamente, a sua vizinhança com uma vogal oral:

GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

annuçiasse

(anunciasse)

FB, 13.33; FB, 14.41

anucia

(anunciar)

LSS, 27.46

anuciado

(anunciado)

LSS, 42.07

Asermo

(Anselmo)

MLF, 05.34; MLF, 05.56; MLF, 07.15

bemintidido

(bem entendido)

JTS, 01.07

Brigela

(Beringela)

MJR, 13.07

coductor

(condutor)

AJB, 20.82
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GRAFIA

LOCALIZAÇÃO

Cossistorio

(consistório)

AJB, 01.07-08

dizibargador

(desembargador)

MLF, 07.49

encovenientes

(inconvenientes)

FJS, 04.127-128

endepedente

(independente)

LSS, 22.50

equilinos

(inquilinos)

LSS, 38.15

fucihonemos

(funcionamos)

MLF, 07.11

fucionar

(funcionar)

LSS, 28.24

Fudador

(fundador)

MVS, 01.07

Heriques

(Henrique)

LSS, 38.26

iquerito

(inquérito)

AJB, 06.19

Istalaraõ

(instalaram)

AJB, 33.18

istituição

(instituição)

SFR, 02.58

istrumento

(instrumento)

AJB, 27.52

meçionadas

(mencionadas)

FPF, 01.05

micionado

(mencionado)

JTS, 01.05

otiçilios

(utensílios)

MJR, 02.09

picionista

(pensionista)

LSS, 02.34; LSS, 33.26; LSS, 35.58

pudunor

(pundonor)

FJS, 03.150

Quitiliano

(Quintiliano)

LSS, 43.15

sisura

(censura)

LSS, 40.20

tia

(tinha)

MLF, 07.41; MLF, 07.48; MLF, 07.50

Vascocello

(Vasconcelos)

LSS, 10.16

3.5.21 Conclusões

Quando se comentou sobre a apócope do /l/ ou sobre a sua vocalização em posição
de coda, que é um dos processos formadores de ditongos, estava-se falando simultaneamente
em fenômenos fônicos minimamente representados no corpus. Ensaiou-se, como alternativa
para explicá-los, que, talvez, estivessem começando a dar o ‘ar da graça’ no século XIX: é que
a documentação com a qual se labora consente, em alguma medida, esboçar essa afirmação.
Ao lado desses, quanto a marcas da oralidade, no nível fonético/fonológico, que vasaram para
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a escrita, o corpus aponta ainda para outros parcamente exibidos. Por exemplo: 02 ocorrências
em que se revela a assimilação de -nd- para -n-: dezejano por desejando (LSS, 45.41) e Espínola
por Espíndola (FB, 16.58); mais 02 em que assiste à dissimilação de uma consoante nasal:

Lumiado por nomeado (SRS, 01.16) e Lomiou por nomeou (SRS, 03.21), dentre outros.
Avisou-se, no entanto, que se colheriam aqueles traços fônicos mais visíveis, o que
significou dizer os mais numerosos, e se buscaria iluminá-los, sobretudo, quanto aos
condicionamentos lingüístico-estruturais. Mesmo assim, a análise expôs que há fenômenos
muito mais representados do que outros. A elevação de vogais médias em pretônicas, a
elevação de vogais médias em monossílabos e a redução de ditongos foram as características
mais marcantes dos documentos editados; do lado oposto, estão próteses, paragoges e
posteriorizações de vogais. Evidentemente que separa os extremos apresentados, e talvez isto
se reflita nos números, a noção de previsibilidade: os contextos para o alteamento de vogais
médias pretônicas são mais certos, já para a inserção de um fonema no início de vocábulos
não são tão certos assim, por isso há trabalhos que se infiltram mais por umas questões do que
por outras. Mas isso não explica tudo. Observe-se a relação que existe entre números elevados
para alguns traços e a sua generalização no português brasileiro atual, o que comporta a
inferência de que já eram também bastante espraiados no século XIX.
Apresentam-se abaixo os todos fenômenos estudados e seu número de ocorrências, na
mesma ordem em que foram descritos neste capítulo, ressaltando-se, ainda, os percentuais em
relação aos índices totais:

429

Marcas da oralidade analisadas no corpus
FENÔMENOS

NO. OCORR.

%

Aféreses

151

01.9

Próteses

13

0.2

Síncopes

181

02.2

Epênteses

103

01.3

Apócopes

550

06.8

Paragoges

13

0.2

Metáteses

53

0.7

Elevação de vogais médias pretônicas

2285

28.4

Elevação de vogais médias postônicas

600

07.4

Elevação de vogais médias tônicas?

14

0.2

Elevação de vogais médias em monossílabos

1253

15.5

Abaixamento de vogais altas

462

05.7

Anteriorização de vogais

85

01.1

Posteriorizações de vogais

22

0.3

Centralizações de vogais

31

0.4

Redução de ditongos

1094

13.6

Ditongação

721

08.9

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

207

02.6

Palatalizações

24

0.3

Despalatalizações

24

0.3

Nasalizações

62

0.8

Desnasalizações

95

01.2

8043

100

TOTAL

P

P

Tabela 41

O que a tabela mostra é que muitos dos fenômenos ocorrentes no português brasileiro
atual já encontravam réplicas no século XIX, ou seja, imagina-se que o objetivo anunciado na
Introdução foi atingido. Essa conclusão a que se chegou, referida na alínea, foi o que de melhor
este estudo pôde oferecer. Para uma visão conjunta dos fenômenos, segue-se um gráfico:
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Gráfico 10
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Marcas da oralidade na escrita

3.6 ESTUDO LINGÜÍSTICO E A ORIGEM DOS AUTORES: SÓ UM POUCO

Tratando-se primeiramente de africanos e brasileiros, será que todos os fenômenos
descritos conjugados à origem dos autores revelariam traços incidindo só em textos de uma ou
outra parte? Em última instância, os documentos analisados contariam sobre fenômenos
fônicos saídos exclusivamente de punhos brasileiros ou africanos? A análise mostrou que esses
são muitos poucos, quase irrelavantes. Na verdade, expõem muito mais convergências do que
o que contrário, ou seja, os aspectos são, de modo geral, obra tanto dos que nasceram no
Brasil, como em África:

Fenômenos conjugados à origem dos autores – africanos e brasileiros

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA

FENÔMENOS

AFRICANOS

BRASILEIROS

Grafias hipo-segmentadas

SIM

SIM

Grafias hipesegmentadas

SIM

SIM

ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS

FENÔMENOS

AFRICANOS

BRASILEIROS

Grafias irregulares para /r/

87

196

Grafias irregulares para /l/

03

17

Grafias irregulares para /s/

13

43

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ –

17

21

Falsas sílabas complexas

07

14

TOTAL

127

291

acerto pela repetição do grafema
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FENÔMENOS GRÁFICOS

FENÔMENOS

AFRICANOS

BRASILEIROS

Inversões na ordem dos grafemas

01

10

Omissões de grafemas

39

72

Substituições de grafema

67

183

Acréscimos de grafemas

19

56

TOTAL

126

321

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

FENÔMENOS

AFRICANOS

BRASILEIROS

Aféreses

22

74

Próteses

02

08

Síncopes

17

91

Epênteses

19

48

Apócopes

104

270

Paragoges

00

09

Metáteses

05

34

Elevação de vogais médias pretônicas

343

1012

Elevação de vogais médias postônicas

54

362

Elevação de vogais médias tônicas?

02

09

Elevação de vogais médias em monossílabos

169

511

Abaixamento de vogais altas

37

221

Anteriorização de vogais

22

38

Posteriorizações de vogais

02

13

Centralizações de vogais

04

16

Redução de ditongos

96

397

Ditongação

42

413

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

28

104

Palatalizações

00

18

Despalatalizações

00

17

Nasalizações

08

31

Desnasalizações

13

36

TOTAL

989

3732

Tabela 42
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Recolheram-se, nos documentos de ambas as partes, os seguintes aspectos:

x

Segmentação gráfica: grafias hipo-segmentadas e grafias hepersegmentadas.

x

Grafias para sílabas complexas: grafias irregulares para o /r/, grafias irregulares
para o /l/, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas para o /r/,
/l/ e /s/ – acerto pela repetição do grafema – e falsas sílabas complexas.

x

Fenômenos gráficos: inversões na ordem dos grafemas, omissões de grafemas,
substituições de grafema e acréscimos de grafemas.

x

Marcas da oralidade na escrita: aféreses, próteses, síncopes, epênteses,
apócopes, metáteses, elevação de vogais médias pretônicas, elevação de vogais
médias postônicas, elevação de vogais médias tônicas?, elevação de vogais médias
em monossílabos, abaixamento de vogais altas, anteriorização de vogais,
posteriorizações de vogais, centralizações de vogais, redução de ditongos,
ditongação, rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/, nasalizações e
desnasalizações.

Quanto aos aspectos acima nomeados, o que vai apartar brasileiros de africanos é uma
questão de quantidade, isto é, o número de ocorrências, que será mais volumoso nos textos
dos brasileiros. Uma provável explicação para que assim o seja: os africanos são autores de 55
documentos; já os brasileiros, de 122. Se o estudo chegasse ao ponto de verificar os aspectos
por autor, mostraria, para os dois lados, mãos mais e menos habilidosas. Do lado dos
africanos, Luís Teixeira Gomes legou uma escrita em que pouquíssimos fenômenos se deixam
ver, ao contrário do seu congênere Manuel Vítor Serra; do lado dos brasileiros está, no
primeiro caso, Florêncio da Silva Friandes e, no segundo, Antônio José Bracete.
Estes fenômenos, todos referentes a marcas da oralidade na escrita, moram só em
textos de brasileiros: paragoges, palatalizações e despalatalizações. É bem verdade que contam
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com números reduzidos de ocorrências no corpus – 13, 24 e 24, respectivamente –, mas há
outros, com pouca representatividade: próteses – 13 – e posteriorizações de vogais – 22, por
exemplo, que encontram réplicas tanto em africanos, como em brasileiros. Nada há nos
documentos dos africanos que não esteja no dos brasileiros.
Aludindo-se, agora, ao comportamento de brasileiros e prováveis brasileiros, veja-se o
que a tabela seguinte guarda:
Fenômenos conjugados à origem dos autores – brasileiros e prováveis brasileiros

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA

FENÔMENOS

BRASILEIROS

PROVÁVEIS BRASILEROS

Grafias hipo-segmentadas

SIM

SIM

Grafias hipesegmentadas

SIM

SIM

ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXA

FENÔMENOS

BRASILEIROS

PROVÁVEIS BRASILEROS

Grafias irregulares para /r/

196

105

Grafias irregulares para /l/

17

15

Grafias irregulares para /s/

43

31

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ –

21

13

Falsas sílabas complexas

14

34

TOTAL

291

198

acerto pela repetição do grafema

FENÔMENOS GRÁFICOS

FENÔMENOS

BRASILEIROS

PROVÁVEIS BRASILEROS

Inversões na ordem dos grafemas

10

03

Omissões de grafemas

72

124

Substituições de grafema

118

183

Acréscimos de grafemas

56

43

TOTAL

321

288
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MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

FENÔMENOS

BRASILEIROS

PROVÁVEIS BRASILEROS

Aféreses

74

54

Próteses

08

02

Síncopes

91

73

Epênteses

48

36

Apócopes

270

172

Paragoges

09

04

Metáteses

34

14

Elevação de vogais médias pretônicas

1012

913

Elevação de vogais médias postônicas

362

176

Elevação de vogais médias tônicas?

09

03

Elevação de vogais médias em monossílabos

511

572

Abaixamento de vogais altas

221

204

Anteriorização de vogais

38

25

Posteriorizações de vogais

13

07

Centralizações de vogais

16

11

Redução de ditongos

397

601

Ditongação

413

266

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

104

75

Palatalizações

18

06

Despalatalizações

17

07

Nasalizações

31

19

Desnasalizações

36

46

3732

3286

TOTAL
Tabela 43

Como já se falou, os brasileiros são responsáveis por 122 documentos e os prováveis
brasileiros, que não se disse ainda, por 111. Há de se sublinhar, inicialmente, que todos os
fenômenos descritos estão dos dois lados, ou seja, nesse particular não há o que distinga uns
dos outros. Mesmo com um enviesamento na composição do corpus, porque, entre os
prováveis brasileiros, Luciano da Silva Serra é autor de 55 textos entre os 111, surpreende-se,
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de modo geral, a proximidade numérica dos aspectos para brasileiros e prováveis brasileiros,
com vantagem, para a maioria deles, para os primeiros.
Quantitativamente e deixando de fora segmentação gráfica, concentram-se mais nas
mãos dos brasileiros os seguintes fenômenos: grafias irregulares para o /r/, grafias irregulares
para o /l/, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ –
acerto pela repetição do grafema –, inversões na ordem dos grafemas, acréscimos de grafemas,
aféreses, próteses, síncopes, epênteses, apócopes, paragoges, metáteses, elevação de vogais
médias pretônicas, elevação de vogais médias postônicas, elevação de vogais médias tônicas?,
abaixamento de vogais altas, anteriorização de vogais, posteriorizações de vogais,
centralizações de vogais, ditongação, rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/,
palatalizações, despalatalizações e nasalizações. Nos textos dos prováveis brasileiros,
avolumam-se mais as falsas sílabas complexas, as omissões de grafemas, as substituições de
grafemas, as elevações de vogais médias em monossílabos, as reduções de ditongos e as
desnasalizações.
Ao que tudo leva a crer, o estudo lingüístico não teve serventia, como um adicional a
mais, para a confirmação dos autores quanto à origem, porque os três os grupos comparados
– africanos, brasileiros e prováveis brasileiros – apresentam, em certa medida, postura similar
por comportarem nos seus textos os fenômenos estudados. Mas disso se pode tirar uma
conclusão importante: que os aspectos descritos, ao que parece, não escolhia, por assim dizer,
uma origem nos oitocentos.
Não é porque só deixou 2 documentos, que não merece um pouquinho de atenção
Joaquim do Nascimento de Jesus, o único provável africano, mesmo que seja apenas para se
referir ao fato de que testemunha grafias hipo-segmentadas, grafias hipersegmentadas e, com
pouco exemplares, grafias irregulares para o /s/, grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e
/s/ – acerto pela repetição do grafema –, falsas sílabas complexas, omissões de grafemas,
substituições de grafemas, aféreses, próteses, apócopes, elevação de vogais médias pretônicas,
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elevação de vogais médias postônicas, elevações de vogais médias em monossílabos e
nasalizações.
Para um panorama completo sobre os todos fenômenos descritos em comunhão com
a origem dos autores, a tabela das próximas páginas.
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03
13
17

Grafias irregulares para /l/

Grafias irregulares para /s/

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ –

07
127

Falsas sílabas complexas

TOTAL

acerto pela repetição do grafema

87

AFRICANOS

Grafias irregulares para /r/

FENÔMENOS

SIM

Grafias hipesegmentadas

SIM

SIM

BRASILEIROS

SIM

SIM

PROVÁVEL AFRICANO

291

14

21

43

17

196

BRASILEIROS

06

01

02

03

00

00

PROVÁVEL AFRICANO

198

34

13

31

15

105

PROVÁVEIS BRASILEROS

SIM

SIM

PROVÁVEIS BRASILEROS

ASPECTOS DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA: GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS

SIM

AFRICANOS

Grafias hipo-segmentadas

FENÔMENOS

SEGMENTAÇÃO GRÁFICA

Fenômenos conjugados à origem dos autores – panorama geral

622

56

53

90

35

388

TOTAL

SIM

SIM

TOTAL

72
183
56

39
67
19

126

Omissões de grafemas

Substituições de grafema

Acréscimos de grafemas

TOTAL

06

00

02

04

00

PROVÁVEL AFRICANO

22
02
17
19
104
00
05
343

Próteses

Síncopes

Epênteses

Apócopes

Paragoges

Metáteses

Elevação de vogais médias pretônicas

AFRICANOS

1012

34

09

270

48

91

08

74

BRASILEIROS

17

00

00

04

00

00

01

01

PROVÁVEL AFRICANO

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

Aféreses

FENÔMENOS

10

01

Inversões na ordem dos grafemas

321

BRASILEIROS

AFRICANOS

FENÔMENOS

FENÔMENOS GRÁFICOS

913

14

04

172

36

73

02

54

PROVÁVEIS BRASILEROS

288

43

118

124

03

PROVÁVEIS BRASILEROS

2285

53

13

550

103

181

13

151

TOTAL

741

118

370

239

14

TOTAL

413
104
18
17
31
36

3732

37
22
02
04
96
42
28
00
00
08
13

989

Abaixamento de vogais altas

Anteriorização de vogais

Posteriorizações de vogais

Centralizações de vogais

Redução de ditongos

Ditongação

Rotacismo e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/

Palatalizações

Despalatalizações

TOTAL

Desnasalizações

Nasalizações

397

169

Elevação de vogais médias em monossílabos

16

13

38

221

511

09

02

Elevação de vogais médias tônicas?

362

54

Elevação de vogais médias postônicas

.

.

-

*

+

,

)

*

36

00

04

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

08

3286

46

19

07

06

75

266

601

11

07

25

204

572

03

176

8043

95

62

24

24

207

721

1094

31

22

85

462

1253

14

600

3.7 UMA TABELA GERAL PARA O ESTUDO LINGÜÍSTICO

Na verdade, dentro desta tabela geral, vão-se todos os números recolhidos para tudo o
que se disse sobre 03 dos 04 tópicos estudados: grafias para sílabas complexas, fenômenos
gráficos e marcas da oralidade na escrita. Ficou de fora segmentação gráfica, porque não é
aspecto, por assim dizer, que se possa contar. Moveram a elaboração deste quadro os
seguintes motivos: uma visão conjunta para os três grupos analisados; a percepção, também
em conjunto, dos seus muitos desdobramentos; a riqueza de detalhes apresentados, em que
muito do que se disse no capítulo pode ser rememorado e a generosidade para com o leitor.

O estudo lingüístico: fenômenos, desdobramentos e números gerais

GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS

Grafias de sílabas complexas com o /r/
Grafias com o /r/ em ataque ramificado:
Deslocamentos de grafemas

80

Omissões de grafemas

51

TOTAL

131

Grafias com o /r/ em posição de coda:
Deslocamentos de grafemas

162

Omissões de grafemas

95

TOTAL

257

Grafias de sílabas complexas com o /l/
Grafias com o /l/ em ataque ramificado:
Deslocamentos de grafemas

07

Omissões de grafemas

00

TOTAL

07

442

Grafias com o /l/ em coda:
Deslocamentos de grafemas

03

Omissões de grafemas

25

TOTAL

28

Grafias de sílabas complexas com o /s/
Grafias com o /s/ em coda:
Deslocamentos de grafemas

06

Omissões de grafemas

84

TOTAL

90

Grafias de sílabas complexas com o /r/, /l/ e /s/ – acerto pela repetição do

53

grafema
56
Falsas sílabas complexas
TOTAL GERAL – GRAFIAS PARA SÍLABAS COMPLEXAS

622

FENÔMENOS GRÁFICOS

Inversões na ordem dos grafemas

14

Omissões de grafemas
Vogais

126

Consoantes

19

Sílabas

64

Outras omissões

30

TOTAL GERAL – omissões de grafemas

239

Substituições de grafema
Substituições de grafema – morfologia próxima das letras:
<m> por <n>

97

<n> por <m>

32

<u> por <v>

38

443

Outras substituições de grafemas em função da morfologia próxima

17

TOTAL – morfologia próxima das letras

184

Substituições de grafema – pares mínimos:
Par <t> – <d>

75

Par <g> – <c>

29

Par /s/ – /z/

18

Par <f> – <v>

3

TOTAL – pares mínimos

125

Outras substituições de grafemas – outras causas

61

TOTAL GERAL – substituições de grafemas

370

Acréscimos de grafemas

118

TOTAL GERAL – FENÔMENOS GRÁFICOS

741

MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

Aféreses

151

Próteses

13

Síncopes
Síncopes gerais

137

Síncopes em proparoxítonas

18

Síncope da palatal [ñ]

26

TOTAL GERAL – síncopes

181

Epênteses
Epênteses desfazendo grupos consonânticos eruditos

83

Outras epênteses

20

TOTAL GERAL – epênteses

103
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Apócopes
Apócopes de /R/

441

Apócopes de /S/

60

Outras apócopes

71

TOTAL GERAL – apócopes

572

Paragoges

13

Metáteses

53

Elevação de vogais médias
Elevação de vogais médias pretônicas:
Elevação de [e] pretônico > [i]

1904

Elevação de [e] pretônico > [i]

42

Elevação de [o] pretônico > [u]

332

Elevação de [õ] pretônico > [u]

07

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias pretônicas

2285

Elevação de vogais médias postônicas:
Elevação de vogais médias postônicas não finais

02

Elevação de vogais médias postônicas finais:
Elevação de [e] postônico final > [i]

590

Elevação de [o] postônico final > [u]

08

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias postônicas
Elevação de vogais médias tônicas?

600
14

Elevação de vogais médias em monossílabos

1253

TOTAL GERAL – elevação de vogais médias

4152

Abaixamento de vogais altas
Abaixamento de [i] > [e]

232

Abaixamento de [i] > [e]

93

Abaixamento de [u] > [o]

85

Abaixamento de [u] > [o]

52

TOTAL GERAL – Abaixamento de vogais altas

462

445

Anteriorizações de vogais
[a] > [e]

05

[ã] > [e]

19

[a] > [i]

06

[o] > [e]

15

[o] > [i]

10

[u] > [e]

01

[u] > [e]

02

[u] > [i]

17

Anteriorizações na vogal temática de verbos da 1ª. conjugação

10

TOTAL GERAL – anteriorizações de vogais

85

Posteriorizações de vogais
[a] > [o]

02

[a] > [u]

02

[ã] > [õ]

05

[e] > [o]

06

[e] > [u]

01

[i] > [u]

06

TOTAL GERAL – posteriorizações de vogais

22

Centralizações de vogais
[e] > [a]

20

[e] > [ã]

01

[i] > [a]

03

[o] > [a]

05

[õ] > [ã]

01

[u] > [a]

01

TOTAL GERAL – centralizações de vogais

31

Redução de ditongos
Redução de ditongos orais:
Ditongo [ay]

42

Ditongo [aw]

42

Ditongo [ey]

338

446

Ditongo [(y]

152

Ditongo [ow]

296

Ditongo [uy]

07

Ditongo [ya]

20

Ditongo [yu]

123

TOTAL GERAL – redução de ditongos orais

1020

Redução de ditongos nasais:
Ditongo [ãw]

27

Ditongo [ey]

16

Ditongo [uy]

23

TOTAL GERAL – redução de ditongos nasais

66

Outros ditongos reduzidos:
Ditongo [ew]

01

Ditongo [oy]

04

Ditongo [ãy]

01

Ditongo [wã]

02

TOTAL GERAL – outros ditongos reduzidos

08

TOTAL GERAL – redução de ditongos

1094

Ditongação
Ditongação com a inserção da semivogal [y]

595

Ditongação com a inserção da semivogal [w]

124

Ditongação pela modificação de consoante

02

TOTAL GERAL – ditongação

721

Rotacismos e outras rotas: fenômenos entre /l/ e /r/
Rotacismo – /l/ > /r/:
Ataque simples

08

Ataque ramificado

83

Coda

92

TOTAL GERAL – rotacismos

183

Lambdacismo – /r/ > /l/:
Ataque simples

02

Ataque ramificado

03

Coda

17

TOTAL GERAL – lambdacismos

22

447

Metátese mútua

02

TOTAL GERAL – metátese mútua

02

TOTAL GERAL – rotacismos e outras rotas

207

Palatalizações

24

Despalatalizações

24

Nasalizações

62

Desnasalizações
Redução de ditongos nasais átonos

37

Outras desnasalizações

58

TOTAL GERAL – desnasalizações

95

TOTAL GERAL – MARCAS DA ORALIDADE NA ESCRITA

8043
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenhado o perfil social dos africanos e afro-descendentes quanto ao seu lugar social
e à alfabetização no século XIX, esta tese não quis desdizer a afirmação generalizada de que o
Brasil tenha sido, no percurso da sua história, um país de ‘carecidos de letras’, ou seja, uma
história da alfabetização no país, pelo menos pelos meios formais, terá de incluir,
necessariamente, uns poucos pertencentes à elite. Mas foi por outros meios – relações
afetuosas com a família do senhor, especialização de algumas profissões, o papel das
irmandades negras etc – que o domínio das letras parece ter chegado aos que se designou na
Introdução de excluídos e, portanto, teve um alcance um pouco mais lato. Mostraram isso as
cartas dos escravos, que, talvez, se não fosse por suas missivas, continuariam invisíveis até
hoje.
Mas o perfil do negro com o qual se laborou a não mais poder nesta tese foi outro:
libertos e livres, pertencentes a uma irmandade negra do século XIX, a Sociedade Protetora
dos Desvalidos. Saídos de suas mãos, recolheram-se 290 documentos para a formação de um
corpus, destinado a estudos lingüísticos em vários níveis, julgado inédito, na medida em que não
se tem conhecimento de outro de igual natureza. Esse, ao que parece, é um dos méritos do
trabalho.
Para inexistirem dúvidas sobre o fato de que a produção desses textos foi executada
por indivíduos de cor preta, argumentou-se fartamente, no entanto revelou-se também que os
sócios integrantes da Sociedade Protetora dos Desvalidos, dentro do universo social reservado
aos africanos e seus descendentes nos oitocentos, se destacaram por constituirem uma ‘elite
negra’ entre os seus, cujo principal critério de inclusão, depois da cor, foi o exercício de uma
profissão especializada. Exceto para os inícios da irmandade, quem não atendesse a esse prérequisito era, conseqüentemente, subalternizado, por isso, talvez, a melhor expressão para
caracterizar os irmãos da Sociedade Protetora dos Desvalidos seja os ‘quase excluídos’.
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Conforme já se referiu, excluídos aos olhos brancos, mas, entre os seus pares, contemplaram
aqueles que menos se aproximavam, por assim dizer, de um modelo geral aos negros. A
conclusão imediata do que se contou vai para o fato de que a farta documentação produzida
pelos sócios pode ter a ver com esse aspecto, ou seja, com fato de que a irmandade congregou
os negros mais bem posicionados socialmente, o que quer explicar, em alguma medida, o
binômio escrita abundante e ‘elite negra’.
Na composição do corpus, que se valeu das contribuições sobre o tema no âmbito do
Projeto Nacional Para a história do português brasileiro, ressaltam-se a edição semidiplomática com
poucas intervenções, para que sejam possíveis estudos lingüísticos de natureza variada; o
privilégio dado a um tipo de documento, as atas, porque se estimou por uma homogeneidade
quanto à tipologia textual e a trajetória empreendida, através de múltiplas fontes, para a
identificação dos autores dos documentos, que derivou, inicialmente, em 2 grupos: africanos e
brasileiros. Mas, por vias indiretas, principalmente pelas histórias contadas sobre a Sociedade
Protetora dos Desvalidos, mais 2 conjuntos foram gerados: provável africano e prováveis
brasileiros.
Consagrou-se uma longa parte para um estudo lingüístico em que se exercitou a
descrição de 4 grupos de fenômenos, motivados, principalmente, pela escassez de atenção nos
estudos sobre o português brasileiro em perpectiva histórica: segmentação gráfica, aspecto da
aquisição da escrita – grafias para sílabas complexas, fenômenos gráficos e marcas da oralidade
no nível da fonética/fonologia. Para todos, os dados foram bem generosos e permitiram um
estudo sistemático em que foi possível, inclusive, clareá-los quanto a diversas variáveis: causas
condutoras dos fenômenos, comparação com os estudos sincrônicos atuais, condicionamentos
dos aspectos etc. Merece um sobreaviso o fato de que, quanto às marcas da oralidade na
escrita, deixaram-se de lado aquelas com pouca representatividade, mesmo assim o que se
avistou foram fenômenos muito mais espraiados do que outros. Nesse particular, a elevação
de vogais médias, sobretudo em sílabas pretônicas e em monossílabos, as apócopes,

450

principalmente do /R/, o abaixamento de vogais altas, as reduções de ditongos e as
ditongações experimentaram índices muitos altos nos documentos analisados. Um attaché a
mais para as marcas da oralidade na escrita e que foi o objetivo da seção: evidenciou-se que
muitos dos fenômenos fônicos que se assinalam no português brasileiro atual já contavam
com representantes nos oitocentos. E a comparação com trabalhos sincrônicos da
contemporaneidade manifestou que, às vezes, até encontram réplicas quanto aos contextos
lingüístico-estruturais.
Contemplou-se, no estudo, o binômio todos os fenômenos estudados e a origem dos
autores. Com exceção de três fenômenos exclusivos aos brasileiros, nada há, a não ser em
termos quantitativos, o que os separe dos africanos. Os prováveis brasileiros unem-se aos
africanos e aos brasileiros, porque também não existem fenômenos que lhes sejam exclusivos.
Quanto ao único provável africano, dele quase nada pôde se dizer, já que conta com uma
quantidade exígua de documentos. Ou seja: não se queira divisar traços exlusivos aos africanos
e aos brasileiros, porque isso a documentação não consentiu.
Acima, sumariou-se o que se fez na tese; abaixo, as aberturas que ela deixa por fazer:
x

Com as cartas dos escravos, pode-se proceder a um pequeno estudo lingüístico,
apontando-lhes fenômenos circunscritos a vários níveis lingüísticos;

x

A escola noturna, fundada, em 1872, pelo cônego da Sé Metropolitana de Salvador,
Romualdo Maria de Seixas Barroso, para pobres, escravos e libertos, merece uma
investigação só para ela;

x

Deram-se notícias de cartas de escravos, mas há também conhecimento de missivas de
forros, como as Antônio Xavier de Jesus, preservadas no APEB.

x

Merece uma edição e um estudo lingüístico a correspondência do juiz de paz de
Brotas, aquele que era utente de uma linguagem bastante popular quanto aos temas e
ao português empregado;
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x

Já que as irmandades negras produziram muita escrita, pode-se pesquisar, editar e
estudar a documentação dessas irmandades anteriores ao século XIX, com uma
escavação prévia para saber se os textos não saíram de mãos brancas;

x

Do mesmo modo, a busca pode se estender a irmandades de mulatos e brancos.
Editados os documentos, ter-se-á um bom material para estudos lingüísticos
comparativos;

x

Contou-se que não era incomum, no século XIX, negros forros exercerem o ofício de
professor. Quem foram e de que forma se habilitaram para a profissão é tema dos
mais interessantes e que precisa de uma atenção particular;

x

A alfabetização dos pardos, como já se referiu, não pode ser contada nos moldes
daqueles que não traziam na pele a ambigüidade da cor. Carece-se de trabalhos que
esclareçam os caminhos para o domínio das letras por essa parcela da população de
afro-descendentes.
Quanto à Sociedade Protetora dos Desvalidos:

x

Pode-se proceder, já que os requerimentos não dão pistas neste sentido, a uma história
da alfabetização pelo método de contagem das assinaturas, através das diversas fontes
que no acervo estão preservadas;

x

Feito isso, um método que vem da paleografia italiana poderá ser útil para classificar
os indivíduos quanto à sua competência gráfica: elementar de base, usual e
profissional. Mas como o procedimento se pauta nas características da caligrafia, antes
se deve averiguar os modelos de execução caligráfica aceitos nas instâncias oficiais;

x

Ordenados os sócios quanto à competência gráfica, seria bem-vinda uma conjugação
com variáveis sociais, por exemplo, profissões, idade etc;
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x

A Sociedade Protetora dos Desvalidos congregou filhos, irmãos, sobrinhos, netos,
amigos etc dos sócios. Nos requerimentos há múltiplos candidatos que foram
indicados por quem já era membro, além de existirem aqueles em que 2 ou 3 irmãos
requerem a sua entrada ao mesmo tempo. Desse modo, uma avaliação da alfabetização
dos sócios poderia ser feita tanto no eixo sincrônico, como diacrônico. Para o
primeiro caso: se um irmão era letrado, poder-se-ia ver se os outros também o eram;
para o segundo caso: se o pai dominava as letras, será que seus filhos também tinham
essa faculdade?;

x

Não se aprofundou na questão, mas os caminhos percorridos pelos membros da SPD
para se alfabetizarem precisam ser mais aclarados;

x

Laborou-se com documentos apenas do século XIX, mas teria a sua importância o
alargamento de uma edição que abarcasse também textos do século XX;

x

Pode-se ir mais além quanto à extensão de um corpus formado com textos da Sociedade
Protetora dos Desvalidos: mais documentos de todas as décadas, mais documentos de
outras mãos, mais documentos variados quanto ao estilo. Como conseqüência, um
estudo lingüístico do português escrito por negros dessa irmandade em perpectiva
diacrônica e considerando a variável tipo de texto, além de outras;

x

Há textos preservados na Sociedade Protetora dos Desvalidos – relatórios de médicos,
recibos, cobranças de pagamento etc – que não foram executados pelos seus sócios.
Uma edição e, por conseguinte, um estudo lingüístico poderia dar conta do português
que circulava na irmandade e com o qual os seus membros entravam em contato;

x

Com o mesmo propósito anunciado acima, há de ser proveitosa também uma pesquisa
dos periódicos que liam e em que anunciavam os membros da irmandade;

x

O estudo lingüístico para as marcas da oralidade na escrita foi executado, de certa
maneira, à moda dos estruturalistas, mas os dados podem ser iluminados, por
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exemplo, por uma das teorias fonológicas. A recorrência ao corpus permite ainda que se
recolham alguns fenômenos fônicos, talvez os mais marcantes, e, sobre eles, pode-se
fazer uma análise sob o escopo da Sociolingüística Quantitativa, apreciando variáveis
lingüísticas e sociais;
x

Não é hora de dar exemplos, mas os documentos incitam múltiplos fenômenos, para
além do nível fonético/fonológico, a receberem exames lingüísticos, sob o escopo de
várias teorias: a concordância nominal, a concordância verbal, a colocação dos clíticos,
as estratégias de relativização, a variação no uso de ter e haver em estruturais
existenciais, além, é claro, de aspectos que se situem além da frase. No mais, um
estudo do léxico próprio à irmandade, em forma, por exemplo, de um pequeno
glossário, mereceria, em particular, uma atenção.
Mas para contemplar todas essas fendas apontadas pelo presente trabalho, muitas

outras teses terão de ser geradas.
Por enquanto, é só.
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