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APRESENTAÇÃO 

 

 O IX Seminário de Estudos Filológicos – SEF – , realizado no período de 5 a 7 de 

setembro de 2018, na Universidade Federal da Bahia, teve como tema Filologia em diálogo: 

descentramos culturais e epistemológicos. O evento foi o nono de uma série iniciada em 2006, 

com o objetivo de reunir os docentes e pesquisadores da Filologia e de áreas afins, a 

princípio, com periodicidade anual e restrito ao âmbito estadual, depois, à medida que 

atraiu pesquisadores de instituições de outros estados, transformou-se em bianual e tornou-

se um evento de caráter nacional. 

A ideia de realizar o SEF ancora-se na memória da Semana de Filologia Românica, 

de 1964, e dos Seminários de Filologia Românica, realizados a partir dos anos 1960 até os 

anos 1990, sob a coordenação do Prof. Dr. Nilton Vasco da Gama, Professor Emérito da 

Universidade Federal da Bahia, fundador da cátedra de Filologia Românica desta 

universidade e líder do Grupo de Pesquisa de Filologia Românica, até o ano de seu 

falecimento. Considerando a importância desses seminários para o formação de novas 

gerações de filólogos, em 2006, as discípulas de Nilton Vasco da Gama, Rosa Borges (UFBA), 

Rita Queiroz (UEFS) e Maria da Conceição Reis (UNEB), retomaram a proposta das 

discussões em seminários e realizaram o I Seminário de Estudos Filológicos, promovendo 

discussões de grande relevância no âmbito dos estudos filológicos, congregando 

pesquisadores de todo o país. 

Por reconhecermos que a Filologia na Bahia é uma área vigorosa em razão do 

trabalho incansável do mestre Vasco da Gama e de suas discípulas, estabeleceu-se como 

tradição que cada edição renderia homenagem a um(a) professor(a) com relevante atuação 

na área. O IX SEF homenageou a Profa. Dra. Rosa Borges, pertencente à última geração de 

discípulas do professor Vasco, autora de ampla e relevante produção na área dos estudos 

filológicos, com ênfase na crítica textual moderna, e responsável por atrair e formar parte 

da nova geração de professores e pesquisadores da área, atuantes em diversos centros 

universitários. 
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O SEF é, tradicionalmente, um evento que enfatiza as diferentes perspectivas dos 

estudos filológicos, pensadas, também, em função dos descentramentos necessários aos 

estudos contemporâneos. Por esta razão, no IX SEF, foram abordados os seguintes eixos 

temáticos: 

1. Teorias e práticas editoriais – em que foram discutidas teorias e métodos da edição 

de textos, a partir da Filologia (Crítica Textual), dos Estudos de Processo (Crítica 

Genética/Crítica de Processo) e da Sociologia dos Textos (Crítica Sociológica) como lugares 

críticos que levam em conta os processos de criação, produção, transmissão, circulação e 

recepção de textos em acervos documentais. 

2. Filologia e História da Língua – que discutiu as interfaces entre a Filologia e o 

estudo histórico das línguas, enfatizando a importância da elaboração de produções 

editoriais alicerçadas no rigor filológico para o desenvolvimento de pesquisas na área de 

história da língua, articulando diferentes abordagens e níveis de análise linguística. 

3. Filologia e Literatura – eixo que considera a Filologia como procedimento crítico- 

hermenêutico de leitura de textos em perspectiva material, sócio-histórica, política e 

cultural, para, através da prática editorial, construir uma história da literatura ou discutir o 

processo de criação numa perspectiva da teoria literária. 

4. Filologia e ensino – que se propôs a discutir e examinar os processos de 

transmissão e circulação dos textos, em perspectiva filológica, considerando as abordagens 

de ensino no que se referem aos livros indicados para leitura e análise, bem como aos textos 

que circulam nos livros didáticos e paradidáticos, tomados como objeto de trabalho no 

ensino fundamental e médio, e apresentando propostas editoriais para tais fins. 

5. Filologia e memória – eixo que abarca estudos que se dedicam a pensar arquivos 

e acervos como lugar de memória a partir de diferentes perspectivas críticas da história 

cultural, da crítica textual, da crítica genética e biográfica. 

6. Filologia e Humanidades digitais – em que se discute aspectos relativos às 

atividades filológicas em interação com as tecnologias digitais, evidenciando as 

contribuições dessa interação para a reflexão acerca do trabalho filológico. 

7. Filologia e questões teóricas da contemporaneidade – que refletiu sobre as novas 
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perspectivas de atuação do filólogo face às mudanças ocorridas na Contemporaneidade, o 

qual se vê diante de novos corpora, especialmente, a produção de escritores contemporâneos 

de contextos culturais de países da periferia do capitalismo e/ou sociedades pós/de-

coloniais. Convencidos dos papeis políticos que podem representar, os filólogos estão se 

interrogando acerca dos compromissos com a erudição e renovando suas práticas 

epistemológicas em direção à descolonização do pensamento teórico e crítico. Em face 

dessas renovações, este campo visa acolher pesquisas que contribuam com o debate em 

torno do pensamento contemporâneo, em perspectiva transdisciplinar, e que, 

preferencialmente, produzam discussão da práxis filológica (interação entre procedimentos 

de prática, crítica e reflexão teórica em Filologia), em busca da produção de uma crítica 

filológica. 

Nas últimas edições, o SEF tem sido estruturado como um evento de médio porte, 

em que se privilegia a maior interação entre os participantes, de sorte que não há muitas 

sessões paralelas. O IX SEF foi organizado com a seguinte estrutura: três conferências, onze 

mesas redondas, oito sessões coordenadas de comunicações e vinte e quatro sessões de 

comunicações, além de quatro minicursos, lançamento de livros e a homenagem à Profa. 

Rosa Borges, que proferiu a conferência de encerramento do evento. 

No IX SEF foram realizadas três conferências: a abertura coube à professora Titular 

de Filologia Românica da UFBA, Dra. Célia Marques Telles, intitulada Linguística Românica: 

um olhar sobre o que fazemos; no segundo dia, a Profa. Dra. Belem Clark de Lara, da 

Universidad Nacional Autónoma de México, nossa convidada internacional, apresentou a 

conferência De la Filología Literaria a la Historia de la Literatura; e, no encerramento, a 

professora homenageada, Titular de Filologia Românica, Dra. Rosa Borges tratou sobre 

Experiências e descentramentos epistemológicos na prática filológica. As mesas temáticas e sessões 

coordenadas bem como as sessões de comunicações trataram sobre temas diversos dentro 

dos eixos temáticos que nortearam o congresso. 
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Os trabalhos apresentados no IX SEF serão publicados em dois formatos: os anais, 

que reunirão os textos das sessões coordenadas e das sessões de comunicação; e um e-book 

que reunirá as conferências e os trabalhos apresentados nas mesas temáticas. 

 Os Anais do IX SEF, que ora apresentamos, trazem a público quarenta e nove 

trabalhos selecionados pela comissão científica, dentre os apresentados nas sessões 

coordenadas e nas sessões de comunicação. Os trabalhos foram ordenados segundo a ordem 

alfabética do nome dos autores e versam sobre temas atinentes aos sete eixos temáticos 

propostos. 

A comissão organizadora do IX SEF agradece a participação de todos os 

pesquisadores, docentes e discentes de graduação e de pós-graduação, professores da rede 

básica de educação e todos que nos deram a honra de sua presença, participaram e 

prestigiaram as conferências, mesas temáticas, sessões coordenadas, sessões de 

comunicação realizadas durante o evento e espera poder contribuir para a disseminação dos 

resultados de pesquisas apresentados e debatidos nos três dias do evento com essa 

publicação que ora realizamos. 
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O SERTÃO DOS TOCÓS E SEUS SABORES: TRANSCRIÇÃO E 

ANÁLISE LINGUÍSTICO-FILOLÓGICA DE UM CADERNO DE 

RECEITAS DO SÉCULO XIX 
 

 

Adriana Gonsalves da Silva Fontes1 

Fredson Pereira dos Santos2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os manuscritos, dentre os documentos históricos, são de demasiada importância 

devido à sua relevância histórica, cultural, linguístico-literária e a gama de informações que 

o resgate e estudo desse tipo de texto pode promover. No entanto, a leitura dessa 

documentação antiga é uma tarefa difícil que vai muito além da prática e familiarização com 

o manuscrito, exigindo conhecimento da época em que foi escrito, ao lado de alguma 

intimidade com a grafia, o vocabulário, a pontuação, divisão de palavras, a paragrafação, a 

numeração e o sistema de abreviaturas comuns na época, além do rigor filológico. 

A documentação manuscrita antiga, neste caso, um Caderno de Receitas escrito no 

século XIX pela jovem Idalina Moreira de Oliveira, além de ser fundamental para a 

compreensão do momento sócio histórico e político de um povo ou nação, são fontes diretas 

de conhecimento, beneficiando não somente historiadores, mas também linguistas, filólogos 

e o público interessado nas transformações de nossa história linguístico-social. Os critérios 

utilizados na edição do “Caderno de Receitas”, foram a descrição, transcrição e análise de 

aspectos linguístico-ortográficos e lexicais do Português e do Yorubá. O documento está 

dividido em duas partes: uma de receitas luso-brasileiras e outra composta por receitas 

africanas. Tal documento pertence ao acervo pessoal de sua neta, Antônia Nolay de Lima 

 
1  Coordenação técnica da Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Canudos. Formada em Letras 

Vernáculas – UNEB, Pós-graduada em Gestão  governamental e pós-graduada em Literatura e Linguística 

Aplicada ao Ensino (Lato sensu); Pós-graduanda em Libras (UNEB) e professora da Rede Privada de Ensino. 
2 Professor da Rede Estadual de Ensino, formado em Letras Vernáculas-UNEB, pós-graduado em Metodologia 

do Ensino de Língua Portuguesa (Lato sensu). Atualmente cursa a especialização em Linguística e Ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa-UEFS, Mestrando Estudos Filológicos - UFBA. 
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Moreira, residente na cidade de Serrinha-Bahia, que o cedeu para a realização deste 

trabalho. 

A jovem Idalina foi alfabetizada por ordem do Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Luís 

Antônio dos Santos, por um padre que na ocasião estava enfermo de tuberculose e veio se 

tratar com os ares do sertão por recomendação médica. 

Cabe dizer que, a tarefa da Filologia consiste na preservação de manuscritos originais 

ou em cópias por meio de sua edição filologicamente cuidada, tendo em vista que as línguas 

humanas não são estáticas, alteram-se continuamente no tempo, sofrem transformações 

constantes e precisam ser salvaguardadas através da escrita para a posteridade.  Sendo 

assim, os manuscritos devem ser preservados, pois são considerados fiéis informantes para 

a depreensão de dados linguísticos, históricos e culturais, além de servirem de base a 

estudos mais detalhados acerca da transformação da língua portuguesa do Brasil. (SILVA, 

1989, p. 41) 

A escolha do título “O Sertão dos Tócos e seus sabores: transcrição e análise 

linguístico-filológica de um caderno de receitas do século XIX”, deu-se por se tratar de um 

caderno de receitas culinárias, mas também, porque lidar com a transcrição de um 

manuscrito é degustar, saborear os saberes que tal tarefa traz aos estudiosos. Dizendo ainda 

que, a necessidade em apresentar as transformações sofridas na ortografia ao longo da 

tentativa de sistematização da escrita, recorrendo às reformas sofridas na ortografia, é algo 

que deva ser mastigado e deglutido, pois não é tarefa fácil compreender o porquê de 

escrever “assim e não assado”, se não nos debruçarmos com afinco aos estudos filológicos. 

Como todo documento é uma fonte importante e, podendo-se até afirmar, 

inesgotável de conhecimento e informações sobre a vida e história de um povo e de uma 

região, o presente manuscrito não poderia ser deixado ao esquecimento, ou até a 

deterioração, pois é parte do acervo de documentos resgatados na região de Serrinha, Araci, 

entre outras cidades do sertão baiano. Ressaltando-se que a destruição dessa documentação 

é também a destruição histórico-cultural da região sertaneja. 

No propósito de possibilitar o acesso às formas de uso da língua no registro escrito, 

este trabalho apresenta transcrições semidiplomáticas de algumas receitas colhidas no 
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manuscrito editado, referentes ao uso do vocabulário e da ortografia para a depreensão de 

dados linguísticos e culturais, que servirão de base a estudos mais detalhados acerca da 

transformação da língua portuguesa do Brasil. 

 

2 A EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA  

 

Editar um documento é preservá-lo da deterioração e destruição através do manuseio 

e até do tempo, porém, a edição semidiplomática não objetiva apenas uma mera leitura do 

manuscrito, mas propõe uma análise mais ampla, alcançando não apenas os caracteres 

externos, mas também o conteúdo do documento, isto é, o suporte, a presença de selos, 

timbres, bulas e os instrumentos gráficos. Daí a necessidade de realizar os procedimentos 

de descrição e transcrição do documento, observando que essa transcrição deverá 

corresponder ao documento original, mas sofrerá alterações que dizem respeito aos critérios 

da edição adotada. 

No que tange ao manuscrito que serviu de base para o presente trabalho, a transcrição 

corresponde à leitura e apresentação, características extrínsecas e intrínsecas do documento, 

respeitando-se a grafia original do texto. Contudo, foram adotados, para melhor estudo e 

análise do texto, critérios de descrição e transcrição. 

Os critérios de descrição são: numeração de colunas; numeração de linhas da mancha 

escrita; existência de ornamentos; maiúsculas mais interessantes; existência de sinais 

especiais; número de abreviaturas; tipo de escrita; tipo de papel e data do manuscrito. Já os 

critérios da transcrição são os seguintes: respeitar fielmente o texto: grafia, linha, fólio etc; 

separação das palavras unidas e união das separadas; o desdobramento das abreviaturas; a 

indicação do número do fólio à margem direita; a numeração do texto, linha por linha, de 

cinco em cinco, desde a primeira linha do fólio; utilização de chaves para as letras 

expurgadas; a utilização de colchetes para as interpolações e de colchetes e reticências para 

rasuras ilegíveis (QUEIROZ, 2007). Todas essas medidas foram adotadas com a pretensão 

de garantir a reconstituição o mais fiel possível do documento. 
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Com relação aos aspectos descritivos do manuscrito, ou seja, aos seus caracteres 

externos, destacam-se: escrito em uma coluna, letra tipo cursiva e como suporte da escrita 

caderno tipo brochura, com 22 linhas em todos os fólios, não havendo a presença de 

ornamentos. A primeira parte do caderno possui 35 receitas, das quais foi feita a transcrição, 

na segunda parte, composta de receitas de origem africana, são 23 receitas. 

Cabe ressaltar que, após a realização da edição do documento, será oferecido um 

texto desprovido de dificuldades de natureza paleográfica, as quais constam no manuscrito 

original. Tais dificuldades são aquelas ocasionadas pelo ato da escrita, como também evitará 

o contato direto com o original, preservando-o da sua destruição física. Por isso, Auerbach 

(1972, p. 11)  diz:  “[...] a necessidade de constituir textos autênticos se faz sentir quando um 

povo de alta civilização toma consciência dessa civilização e deseja preservar dos estragos 

do tempo as obras que lhe constituem o patrimônio espiritual”. Destarte, a edição 

semidiplomática reflete essa necessidade de proteger a memória cultural escrita e transmiti-

la às gerações futuras. Para isso, o uso da edição semidiplomática.  

 

3 O DOCUMENTO: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Sobre a escritora do caderno, sabe-se que era filha de Venâncio Moreira de Freitas e 

Felicidade Hermenegilda de Oliveira, (filhos de portugueses que vieram de Beira Alta, 

Portugal, comprar terras de sesmarias), Idalina Moreira de Oliveira nasceu a 8 de setembro 

de 1869, na fazenda Serrote, em Tanquinho, Bahia. Logo cedo mostrou vontade de aprender 

a ler, mas o pai, de educação muito rígida, acreditava que mulher não precisava aprender a 

ler, mas sim artes domésticas, desde que sua função era casar, educar filhos e gerenciar o 

lar. 
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Certa ocasião, Venâncio 

recebeu uma carta do 

Arcebispo Primaz do Brasil, 

Dom Luís Antônio dos Santos, 

solicitando ao amigo que ele 

hospedasse um padre que 

estava tuberculoso e o médico 

havia recomendado ar puro, 

alimentação natural e muito 

repouso. Chegando à fazenda, 

logo o padre percebeu a 

vontade de Idalina de aprender 

a ler, e a informação de que o 

pai não permitia. O padre pediu 

ao Sr. Venâncio o 

consentimento para alfabetizar 

Idalina, no que foi atendido, 

por consideração. Sentado na 

cabeceira da mesa e Idalina na outra, o padre, com um lenço na boca para evitar qualquer 

contágio e uma vareta na mão, ensinou a adolescente a ler e a escrever. Assim ela realiza o 

seu grande sonho. Letra linda, bem traçada, sem erros, com coesão. Fazia versos bem 

metrificados e rimados. 

 Sem fazer curso, costurava muito bem, inclusive para homem. Martins Catarino, alto 

comerciante de muitas posses e da elite de Salvador, só vivia na Europa, só vestia roupas 

costuradas por Idalina. Para tanto, fazia uma carta ao Sr. Venâncio pedindo a permissão 

para que Idalina pudesse ir para a casa dele costurar para toda a família, o que durava uma 

boa temporada. Roupas de modelos requintados, copiados de figurinos que ela mandava 

trazer de Paris, que confeccionava com perfeição. 

Figura 1 F2r° caderno de receitas de Idalina Moreira de Oliveira 
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Apesar de ter escravos, não aceitava a maneira como eram eles tratados, e pelo que 

nem tampouco o pai, desde que os escravos dos tios e vizinhos e outros vinham pedir ao Sr. 

Venâncio para comprá-los. Ela mesma tomou uma criança escrava para criar. Tinha-o como 

filho e orgulhava-se da firmeza de caráter de Alcides. Já casado, teve “nó nas tripas” e 

morreu muito novo. Ela contava com uma espécie de consolo que Alcides morreu com a 

cabeça no colo dela. 

 Muito vaidosa, cuidava da aparência com esmero. Embora muito séria, gostava de 

ser admirada. Orgulhava-se de dizer que, quando passava pela avenida em Salvador, os 

rapazes faziam com as mãos um gesto de um pequeno círculo que simbolizava a cintura 

fina, símbolo de beleza da época, realçada pelo espartilho, que ela não dispensava nem 

mesmo para as longas viagens a cavalo.  Contava ainda que, quando as moças iam tomar os 

carros, os rapazes corriam para a calçada para ver, mesmo encobertos pelas meias, os 

tornozelos das moças ao levantar o pé para pisar no estribo. Quando ia às festas, contava 

com certo orgulho que, logo ao chegar, já era requisitada para dançar. Se já estivesse 

comprometida, ele seria o próximo. E como era muito cotada porque dançava bem, os 

rapazes iam prevenindo a próxima dança e assim, logo ficava com todas as contradanças 

comprometidas até o fim do baile. 

Custou a decidir a se casar, o que fez aos trinta anos mais ou menos, mas para garantir 

estabilidade social do que para ser esposa e mãe. Jovino, o marido, muito apaixonado, 

cobria-a de mimos e atenção, mas ela era muito indiferente. Era seca, como dizia ele. Ainda 

jovem, ele pediu-a em casamento, mas ela não aceitou. Obrigado a casar pelo pai, com uma 

moça vinte anos mais velha do que ele, após uma semana de convívio, deixou-a e voltou 

para a casa dos pais onde viveu até ficar viúvo e pedir novamente Idalina, agora com trinta 

anos, em casamento. Para brincar, ele dizia que ela não o quis esperando um partido mais 

civilizado. Como não achou, para não ficar solteirona, teve de casar-se com ele.  Ela 

aborrecia-se com a brincadeira, mas não era tão absurda a ideia, pois Jovino era totalmente 

despojado, desprovido de requintes. Sentia-se completo junto aos animais, em contato 

direto com a natureza e seus fenômenos, achando supérflua a vida requintada, a postura de 

elite da sociedade, o que criava um atrito pacífico com Idalina que, por sua vez, não abria 
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mão de suas etiquetas, hábitos refinados nem dispensava detalhes. Possuía patins; não fez 

relato de seu uso em suas rememorações, sempre quis saber onde e quando usava. 

Quando uma pessoa da elite perdia os recursos e, consequentemente o status social, 

ela, numa crítica sutil à sociedade dizia: “Quando mandu tem dinheiro, bota mandu no 

lundu; quando mandu não tem dinheiro, sai-te daqui negro tu”. Quando uma família não 

tinha recurso suficiente para viver socialmente em clima de competição, mas sacrificava-se 

para salvar a aparência, ela dizia: “Aperta o buxo e arriba o luxo”. Se não conseguia quem 

fizesse alguma coisa que urgia e acabava sobrando para ela, dizia: “É, já que não tenho com 

quem dançar, vou dançar com a comadre Mariquinha”. 

A cozinha portuguesa, no sertão da Bahia era difícil de ser mantida, mas logo ela 

substituiu-a pela cozinha brasileira, indo dos recursos sertanejos à cozinha da elite 

soteropolitana, copiando em livros receitas de doces e salgados. 

Mesmo em casa, vivia sempre arrumada, cabelos arrumados com esmero à moda da 

época, com um coque no alto da nuca chamado de “castanha” mantido com baba de quiabo, 

enquanto o laquê ainda não havia sido inventado. Quando ia para a fazenda Ilha, nove 

léguas, bem para dentro do sertão bruto, estrada estreita, ia montada em sela-de-banda, 

roupa de montaria copiada nos figurinos franceses que comprava, chapéu a caráter, 

parecendo que ia à caça com a nobreza e não viajar nove léguas no meio da mata virgem 

tendo como espectador apenas os caboclos que, segundo eles, percebiam que iam passar 

pelo cheiro que deixava na estrada neles. E corriam para a beira da estrada e subiam nas 

árvores para não serem percebidos e poderem admirar “pessoas tão bonitas de cor tão alva, 

perfumadas passarem”. 

Cuidava dos cabelos com muito esmero. Basta dizer que na fazenda havia um grande 

lajedo, com pequenos reservatórios de água. O marido mandou ampliar os dois maiores 

para aumentar o volume de água trazida pelas chuvas. Eram cobertos para animais não se 

banharem nem beber. Um era para abastecer os potes de água de beber; o outro era só para 

ela lavar os cabelos.3 

 
3  Transcrição da entrevista que realizada com sua neta Antônia Nolay de Lima Moreira, por ocasião da  doação 

do corpus e  contribuições extraídas do livro História da família Moreira. (LIMA, Salvador, EGBA,  1985) 
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Não se achava bonita, porém, muito simpática. Diziam ter um sorriso franco, o que a 

deixava envaidecida. Não gostava de ver ninguém séria. Quando isso acontecia, ela puxava 

conversa com fins hilários, até conseguir fazer a pessoa rir. Um enfermeiro que ia aplicar 

injeção no marido, era tão sério que, durante o tratamento, ela não conseguiu tirar dele um 

sorriso sequer. Na última aplicação, ela disse para ele que, antes de ir embora, desse um 

sorriso só para ela saber que ele também sorria. E ele realmente acabou sorrindo; não sei se 

para agradá-la ou pelo humor sutil que ela usou como estratégia4. 

Outro fator que possibilitou o contexto historiográfico do Caderno de Receitas de 

Idalina Moreira de Oliveira é a existência de documentos cartoriais dos séculos XVIII e XIX. 

Também foram encontrados documentos eclesiásticos na Paróquia de Senhora Santana - 

Serrinha-Bahia  que estão a disposição para realização de pesquisas, o que possibilita  novas  

descobertas a partir do conhecimento das especificidades da região localizada no Sertão 

Baiano. 

 

4 SABOREANDO AS PALAVRAS DO SERTÃO DOS TOCÓS 

 
A filologia textual é uma ciência de grande importância para o estudo linguístico e, 

através dela, o texto nos leva aos dados da língua. Assim, desde os primórdios dos estudos 

da linguagem até finais do século XIX, tem sido o texto o documento dos fatos de língua. 

Por outro lado, elementos linguísticos do texto estabelecido permitem depreender muito 

além do que está escrito, sendo possível saborearmos saberes através das palavras 

analisadas em cada contexto em que são utilizadas.  

A edição do Caderno de Receitas trouxe à tona aspectos semânticos e ortográficos, 

um verdadeiro banquete para os estudos filológicos. Alguns aspectos explicáveis através do 

uso de arcaísmos, outros das mudanças ortográficas ocorridas durante os séculos de uso da 

língua portuguesa e outros tantos, respondidos pela não sistematicidade da escrita anterior 

 
4  O Inventário post mortem do Coronel Venâncio Moreira de Freitas (1922), descreve a vasta propriedade  de 

suas terras e posses. (Inventário disponível no arquivo do Centro de Documentação Antiga – CEDOC-

UNEB/Conceição do Coité - BA). 
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ao uso da escrita convencionada. Na tentativa de apresentarmos tais aspectos, preparamos 

análises de vocábulos e expressões colhidas no corpus em questão. 

Ainda sobre o saborear das receitas, embora seja um texto não literário, há uma 

poeticidade na escrita, um trabalho com a linguagem, além do uso de próclises, mesóclises, 

característicos da herança portuguesa, encontramos palavras escritas de maneira 

diversificada. 

Esteticamente o caderno de receitas de Idalina, não segue os padrões atuais em que 

há separação entre ingredientes e modo de preparar, não existe o passo a passo, e para 

compreender as receitas é necessário leitura completa. 

Considerando que a alimentação se situa no cerne das preocupações da humanidade, 

como um definidor de nacionalidade, regionalidade, o que nos permite fazer através da 

comida uma reflexão sobre o significado e evolução da sociedade, de profundo significado 

histórico, antropológico, sociológico, filológico e linguístico, os cadernos de receitas revelam 

não somente o nível da civilização material e imaterial, mas também a posição social, hábitos 

alimentares, sua evolução e requinte. 

Ressaltamos que o caderno em questão é composto apenas de receitas salgadas, em 

sua maioria, com ingredientes típicos da região, o que nos fez crer que funcione como 

patrimônio gustativo não só da família de Idalina, mas também do sertão baiano, 

especificamente da cidade de Serrinha. 

 

5 ANÁLISE LINGUÍSTICA: ASPECTOS SEMÂNTICO-LEXICAIS 

 

Do ponto de vista linguístico-filológico, o caderno de receitas de Idalina Moreira de 

Oliveira oferece uma gama de informações a se considerar. Embora seja um texto do século 

XIX, encontramos vocábulos escritos semelhante ao português arcaico, como por exemplo 

o uso de consoantes geminadas nas palavras: gemmas, colloca-se, n’ellas, cebollas, seccar, 

amarello, panella, panno, depenna-se, gallinha, vacca, molle, gommos. Ressaltamos que 

as palavras elencadas foram extraídas dentro das 35 receitas da culinária luso-brasileira.  
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As consoantes duplas do latim foram se perdendo quando evoluíram para o 

português. Os documentos medievais galegos e portugueses apresentavam consoantes 

dobradas por influência da tradição da grafia latina. Nessa perspectiva, deduzimos que 

Idalina, tendo sido alfabetizada por um padre, recebeu influência da escrita latina, por tal 

motivo em todo o texto ocorre essa variação entre consoantes geminadas e simplificadas. 

Porém, podemos acrescentar que essa variação entre simplificação e geminação deu-se por 

analogia com outras palavras. 

Said Ali (1921) escreveu a respeito da necessidade de se simplificar a grafia das 

palavras: 

 
Fosse este o móvel ou outro qualquer, o certo é que deu por terra com tal systema 

orthographico a reacção do port. mod., firmando cada vez mais a doutrina de 

subordinar a representação das palavras do nosso idioma ao que estava estabelecido 

na língua de Cicero e Vergilio. E aonde não podiam chegar os conhecimentos 

etymologicos, suppria-se, em matéria de geminação, com a fantasia e o capricho, 

preferindo muitas vezes o supérfluo ao estrictamente bastante, como chinello, panella, 

janella etc. (SAID ALI, 1921, p. 32) 

 

A partir do que observamos na citação, constatamos que a língua portuguesa 

apresentava casos nos quais, segundo Said Ali (1921), não havia necessidade de se usar o 

recurso das consoantes geminadas, elas eram usadas por “capricho”. 

Coutinho (1976) apresentou três períodos distintos para a língua portuguesa escrita: 

o fonético, o pseudo-etimológico e o simplificado. Não nos ativemos a promover uma 

explanação sobre tal periodização, mas a título de esclarecimento, para comprovação em 

nossas análises, recorrermos ao passado da língua para explicarmos a variação grafemática, 

as variações e diversificações na escrita dentro de um mesmo texto. 

Ainda sobre os períodos da língua portuguesa, considerando a escrita como o 

principal registro, o autor, inicialmente, aborda o primeiro período como a fase na qual a 

escrita não era uniforme, pois “A língua era escrita para o ouvido”, (COUTINHO, 1976, p. 

72). Segundo o autor, esta fase acontece paralelamente à fase arcaica do idioma. A intenção 

era a de tornar a leitura clara, não havia regras para a grafia, daí, é possível achar em um 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
26   

mesmo documento, o mesmo vocábulo escrito de formas diferentes; no corpus em questão 

encontramos palavras com duas grafias distintas, o caso de cebolla e cebola. 

Essas mudanças e oscilações na grafia da época eram frequentes, uma vez que as 

regras ortográficas não haviam sido estabelecidas pelas gramáticas. É muito comum 

encontrar palavras escritas, pelo mesmo escriba e no mesmo documento, de diferentes 

formas, apresentando as variações acima destacadas. Várias dessas oscilações podem ter 

ocorrido devido à influencia da oralidade em que se buscava representar na escrita o modo 

da fala. 

Outros aspectos observados nas receitas foram: falta de acentuação em vocábulos 

como tambem, agua, pasteis, lingua, maximo; a acentuação em póde, fôrno, prêta, crême, 

fôrno, dôces, môlho, rôsca, bôlo, mandióca, fôlha, passadôr, máu, bacalháu. Palavras 

acentuadas duas vezes, caso de cúscúz, xúxú. Tais aspectos são recorrentes da escrita 

fonética, destacada por Sónia Rodrigues (2005), que diz: 

 
No estudo da evolução fonética da língua, a partir de palavras em que ocorram 

processos de evolução fonética, intervêm noções como as de produção e classificação 

dos sons da fala, relações de proximidade e distância dos fonemas da língua e de 

processos fonológicos (inserção, supressão e alteração de segmentos, metátese). 

Quanto a relações lexicais, como a homofonia e a homografia, intervêm noções como 

a da relação escrita / som (a realização de alguns sons através de diferentes formas 

gráficas. Na compreensão dos recursos estilísticos de ordem fonética ou rítmica, 

como por exemplo a aliteração em [s], intervêm noções como relação escrita / som (a 

realização do som [s] através das grafias "s", "ss", "c" e "ç". No domínio da 

versificação, por exemplo, na rima, quando existem palavras com terminações 

gráficas idênticas mas que não rimam entre si, como "cego" e "sossego", intervêm 

noções como as diferenças entre som e escrita e instrumentos como a transcrição 

fonética. (RODRIGUES, 2005, p. 1). 

 

 A gama de informações presentes no documento analisado é de relevante 

importância, principalmente no tocante à diversificação ortográfica do período do século, 

tendo em vista que a ortografia só passa a ser vista com rigor à partir da primeira reforma 

em 1911. Por isso, no documento encontramos chicara, xúxú, nesseçario, assim como 

encontramos semanticamente fumado com sentido de defumado, passador com sentido de 

coador/peneira, deitar, deita-se com sentido de por, colocar. 
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No documento encontramos também a oposição de pares mínimos das sibilantes s/z 

cosinha, cosido com sentido de cozinha / cozer; ss/ç, palavra cassarola, Passoca em posição 

intervocálica. 

Ainda sobre a escrita fonética, marcas de oralidade aparecem em todas as receitas, 

com exemplo: infeitado, sulficiente, muqueca, recheiado. 

Embora o h inicial em geral não fosse escrito, encontramos em vocábulos que não 

existia no étimo latino, como por exemplo: humedece-se, hervilha. 

O apóstrofo ocorria com frequência no século XIX, talvez por questão de uso na época 

ou por querer embelezar a escrita. Eis alguns exemplos retirados das receitas: n’uma, 

n’outran’ellas, d’essa. 

No tocante à colocação pronominal, encontramos os seguintes exemplos: escolhel-o, 

laval-o, recheial-os, cosinhal-o, considerados variações grafemáticas, no entanto, 

recorrendo à Grammatica portuguesa de Júlio Ribeiro (1885), encontramos a seguinte 

definição:  

 

A collocação dos pronomes objectos nas sentenças effectua-se de acordo com os 

preceitos seguintes:  

[...] 

b) nos tempos compostos, excepto o futuro anterior, antepõe-se ou pospõe-se ao 

auxiliar, ex.: <<Nós o temos visto ou temol-o visto>>. (RIBEIRO, 1885, s.p.) 

 

Cabe dizer que em todo o documento encontramos a colocação pronominal de 

acordo com as normas ortográficas vigentes à época, tanto a próclise, quanto a mesóclise, 

no entanto os casos supracitados nos chamaram a atenção por não serem mais usados na 

atualidade. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Face ao exposto, salienta-se que os estudos no campo de recuperação documental, 

fundamentados especialmente pela linguística e pela filologia, têm se destacado na 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
28   

atualidade, apesar de serem poucos, mesmo em vista da sua relevante importância 

enquanto registro da história e da memória brasileiras. 

Através da leitura e edição de um documento manuscrito que corresponde ao 

caderno de receitas de Idalina Moreira de Oliveira, foi possível depreender diversas 

informações acerca da língua portuguesa, o que abre caminho para a compreensão de 

diversos fenômenos que ocorrem continuamente na língua, como por exemplo, a escrita 

fonética, o uso das consoantes geminadas, variação semântica de inúmeras palavras, 

variações ortográficas constantes e, principalmente a filologia textual, o que fundamentou 

e tornou significativa a referida análise. 

É mister ressaltar também que um mesmo documento pode despertar diferentes 

focos de estudo, tanto com relação aos aspectos e informações de abordagem histórica, 

quanto aos linguísticos, uma vez que, além de se analisar as ocorrências ortográficas, pode-

se observar aspectos sintáticos, semânticos, morfológicos e discursivos. 

 Destarte, reafirma-se a importância do trabalho filológico em salvaguardar os textos 

originais para o conhecimento da cultura dos povos, dos fatos históricos e sociais de uma 

época, da língua de uso de uma comunidade e de muitos outros detalhes importantes que 

constituem a história da humanidade. 
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ESTUDO DA TERMINOLOGIA NÁUTICA A PARTIR DO OFÍCIO DO 

CONSTRUTOR MANUEL ARAÚJO SILVA 
 

Adriana dos Santos Silva1 

Eliana Correia Brandão Gonçalves2 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa apresentar um estudo terminológico a partir da edição 

semidiplomática de um Ofício, que faz referência à Bahia do século XVIII, destacando-se a 

importância do labor filológico na realização de estudos linguísticos de documentos 

históricos. Destarte, por ser de natureza técnico-profissional, o Ofício é uma fonte histórica 

relevante para o estudo de termos especializados, principalmente no que tange à 

terminologia náutica. Outrossim, propõe-se apresentar um estudo da terminologia náutica 

registrada no Ofício do construtor Manuel de Araújo Silva ao Vice-Rei e Capitão-General 

do Brasil, Conde das Galveas, dando conta do dano causado à fragata de guerra Nossa 

Senhora da Glória pelo temporal que houve na noite junho de 1741. Assim, neste estudo, 

serão selecionados e analisados alguns termos náuticos encontrados no referido Ofício, com 

base nas discussões sobre léxico e terminologia desenvolvidas por Cabré (1999), Krieger 

(2006; 2013), Krieger; Finatto (2004) e Gonçalves (2017; 2018a; 2018b), ao tempo em que se 

verificará se as terminologias utilizadas para descrever partes das embarcações do século 

XVIII ainda são empregadas na arquitetura naval hodiernamente. Ressalta-se, ainda, que o 

estudo por meio dos termos viabiliza a percepção dos componentes das embarcações, das 

tecnologias e da arquitetura naval, ao tempo em que possibilita uma compreensão do 

desenvolvimento histórico dos aspectos náuticos do período colonial aos tempos atuais. 

 
1 Bacharela em Direito. Graduanda em Letras da Universidade Federal da Bahia. Bolsista IC - FAPESB. 

Salvador-BA. E-mail: adrianassmts@hotmail.com. 
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta de Filologia do Instituto de 

Letras da Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA. E-mail: elianabrand7@gmail.com. 
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2 DA GUERRA À VIOLÊNCIA: LINGUAGEM, TECNOLOGIA E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADAS NO “FAZER” DAS EMBARCAÇÕES 

 

 As embarcações são um instrumento de suma importância para as relações políticas, 

comerciais e econômicas do Brasil, quer seja em âmbito nacional ou internacional, pois é por 

meio dessa que ocorre a proteção territorial, em caso de conflitos de guerra, bem como é a 

maior responsável para o transporte de mercadorias para além das fronteiras brasileiras 

(TAVARES, 2008). 

É fato que a construção de embarcações possibilitou não só a “descoberta” do Brasil, 

como também propiciou a sua formação ainda no Atlântico Sul, inserindo a colônia 

brasileira em um comércio, que até então era triangular entre Europa, América Portuguesa 

e África, e que, a posteriori, passa a ser bipolar entre América e África portuguesas. Ademais, 

as embarcações para além de serem instrumentos de defesa e comércio se tornam, com a 

escravidão, palcos de violências, especialmente físicas e psicológicas, tendo em vista que 

fora utilizada para o transporte de escravos em condições subumanas (ALENCASTRO, 

2000). Portanto,  

 

[...] o conhecimento dessas narrativas históricas possibilitado pela reflexão da 

crítica-filológica, em nosso cenário atual, torna possível uma reflexão sobre os 

legados da violência herdados do nosso passado colonial e imperial. [...] [Portanto], 

a leitura crítico-filológica como prática interpretativa pauta-se em um método 

integrativo, dialógico e híbrido, considerando atos partilhados de leitura, por meio 

de uma análise criteriosa de contextos sociais, históricos, políticos e linguísticos, 

fragmentando a percepção do senso-comum e estabelecendo outras conexões 

interpretativas. (GONÇALVES, 2018b, p. 155) 

 

 Desse modo, as embarcações podem ser compreendidas como instituições, as quais 

possuem um corpo profissional especializado, uma classificação em classes de acordo com 

sua finalidade e capacidade armamentista, o que irá incidir diretamente na sua 

nomenclatura. Não raro, em diversos documentos históricos, as embarcações aparecem 

como datação tópica, e em se tratando de Ofícios que possuem um caráter burocrático-

administrativo e interinstitucional, é comum o emissor ou destinatário ocuparem o lugar 

das instituições, como exemplo, Comandante da Nau Nossa Senhora da Glória. De mais a 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
32   

mais, por terem uma tecnologia própria, a construção de embarcações precisava de uma 

mão de obra especializada, o que seria responsabilidade de um construtor naval ou ainda 

um engenheiro naval, os quais por serem especialistas na área se utilizavam muito em seus 

textos escritos de termos especializados (MARINHA, 2006). 

Ante ao exposto, quer seja como instrumento para guerra ou palco de violências, as 

embarcações figuram por diversas vezes em documentos históricos, entretanto passam 

despercebidas ao olhar de muitos estudiosos, por serem, em alguns casos, consideradas 

irrelevantes. Todavia, é no “fazer” das embarcações, que se compõem a história da Bahia e 

paulatinamente do Brasil, e é por meio de suas tecnologias, que muito mudaram ao longo 

da história, que se faz possível o “fazer” linguístico, a partir da composição de glossários 

temáticos, haja vista que língua e cultura estão interligadas, além do que são nos 

documentos escritos que estão presentes as narrativas de sujeitos pretéritos, sem os quais o 

acesso a essa linguagem seria impossível, pois “a história mostra que a escrita vai passando 

por metamorfoses, [...] [e] nesse contexto, a escrita, registrada em suportes variados, ocupa 

diversas funções que a vinculam aos seus produtores e leitores e as funções sociais e 

políticas por eles assumidas.” (GONÇALVES, 2018a, p. 126). 

 

2.1 O LABOR FILOLÓGICO E A PRODUÇÃO DE CORPORA PARA ANÁLISE 

LINGUÍSTICA 

 

Os documentos históricos trazem em sua essência uma carga valorativa do escritor, 

seu local de fala, haja vista que se trata de uma narrativa pessoal, condizente ao seu contexto, 

em suma é um testemunho “consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, 

talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio.” 

(LE GOFF, 1996, p. 472) Afinal o documento é um instrumento de poder. Quanto a isso, 

aduz Gonçalves: 

[...] os documentos histórico-culturais da Capitania da Bahia enfocam realidades 

diferentes e fragmentadas, construídas a partir de memórias residuais recuperadas 

por meio dos textos e de seu contexto discursivo. Assim, questões atinentes à guerra, 
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às prisões, cenas de violência, entre outras, podem ser interpretadas à luz das 

referências ao contexto sociohistórico, cultural e geográfico, mas também elas 

podem ter conteúdos significativos que a eles se vinculam [...]. (GONÇALVES, 2017, 

p. 202) 

 

Sendo assim, a Filologia, segundo Mattos e Silva (2004; 2008), é de suma importância 

para a produção de corpora para análise não só da Linguística Histórica, mas também para 

estudos que utilizam como aporte de fundamentação teórica os documentos históricos. Em 

outras palavras, é a partir da prática editorial dessas fontes históricas primárias que se faz 

possível realizar estudos críticos e práticas editoriais, os quais ao tempo que viabilizam a 

produção de corpora para análise linguística, contribuem para a reconstituição da história 

de uma língua, de um povo. 

Outrossim, no que tange à edição, de acordo com Fachin (2009, p. 245) “o editor 

esclarece a trajetória de seu trabalho, desde as motivações que o levaram a escolha de tais 

documentos, até o critério utilizado.”. Destarte, tendo em vista uma análise de cunho 

linguístico, propôs-se neste trabalho, a edição semidiplomática, que de acordo com Borges 

e Sacramento (2012, p. 32), “situa-se entre a interpretativa e a diplomática, sendo sua prática 

marcada pela ação menos interventiva que a interpretativa e mais interventiva que a 

diplomática”, desenvolvendo-se apenas as abreviaturas. 

Para tanto, fora selecionado o fac-símile do Ofício do construtor Manuel de Araújo 

Silva ao Vice-Rei e Capitão-General do Brasil Conde das Galveas, dando conta do dano 

causado à Fragata de guerra Nossa Senhora da Glória pelo temporal que houve na noite de 

junho, escrito na Bahia e com datação cronológica de 28 de junho de 1741. Este Ofício, em 

específico, apresenta peculiaridades no que concerne à escrita, devido à presença constante 

de termos presentes no seu discurso, conforme será evidenciado na transcrição, tendo em 

vista a finalidade de posteriormente proceder-se com a análise linguística. 
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Figura 1: Fac-símile do Ofício (1741) Construtor Manuel Silva 

Fonte: http://resgate.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=005_BA_AV&PagFis=12151&Pesq=1653 

 

Para transcrição dos documentos foram utilizadas, com as devidas adaptações ao 

corpus da pesquisa, as normas sugeridas pela comissão de estabelecimento de normas para 

transcrição de documentos manuscritos para a História do Português do Brasil, por ocasião 

do II Seminário para a História do Português Brasileiro, em Campos do Jordão, São Paulo, 

em 1998 (CAMBRAIA; CUNHA; MEGALE, 1999, p. 23-26). 
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Critérios para transcrição: 

1 A transcrição será conservadora. 

2 As abreviaturas, alfabéticas ou não, serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, 

as letras omitidas na abreviatura. 

3 Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver.  

4 A pontuação original será rigorosamente mantida. 

5 A acentuação original será rigorosamente mantida, não se permitindo qualquer 

alteração.  

6 Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no 

original. 

7 A divisão das linhas do documento original será preservada na edição. A mudança 

de fólio receberá a marcação com o respectivo número na sequência de duas barras verticais: 

|| 1r. ||, ||1v. ||, || 2r. ||, || 2v. ||. 

8 Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de 

maneira contínua por documento. 

9 As assinaturas simples ou as rubricas serão sublinhadas. Os sinais públicos serão 

indicados entre colchetes.  

10 Serão apresentadas no aparato, ao lado esquerdo da mancha escrita e à direita do 

leitor, apenas as abreviaturas tal qual está no documento. 

 

2.2 TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO 

 
||1r.|| 

 

 
Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Illm

o
; Ex

mo
; Snor. 

 
MandameVossaExcelencia lhediga odamno que cauzou na FragatadeGuerra Nossa VEx

a
 

 
senhora da Gloria, o temporal que houve na noite deJunho aoque obedecendo digo, que 

 

 
sendo pelas sete para as oito horas tam grande aviolencia dovento, edomar, quelheRebentou 
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5 aamarradoNordeste e hindo cahindo pela agoa abaixo deu fundo a huâ ancora, que 
 

 
tinha aRoça, que portando porella adita fragata Rebentou Logo, cahindo sempre comava= 

 

 
zante thé queseatravessou noNavio sao̔ Frutuozo, onde adita fragata quebrou obeque, 

 

 
pau daBujarrona e ̓ametade doLea ̓o, se foi pela agoa abaixo, quebrou mais hum turco 

 

 
daproa, toda a falca emsima datolda, os corrimoe ̓s emsima do tombadilho, a Meza gran= 

 

10 de daguarniçao͗ daEnsarcia, e ̓tambem empartes os cantos das Cintas, e ̓descozeo o forro 
 

 
porsima das Cintas dogrosso, deixou huâ varanda daproa abaixo combarbado, e ̓tudo, par= 

 

 
te daGrinalda, hum pedaço do Jardim, hum pau dabarredora, e̓outro docutello grande, 

 

 
e ̓todo este estrago sefes pela banda deestibordo por ser aparte poronde seembaraçarao͗, e̓ com= 

 

 
adeligençia de largar huâ vella, hé quesesafou huâdaoutra, thẽ que cahindo adita 

 

15 fragata com avazantefoi portar pela amarra do Sul, vnica por onde ficou amarrada, 
 

 
que selhe faltasse na ̓o tinha outro Remedio sena ̓o fazersse avella, como podesse para nao̓ 

 

 
dar acosta, como deu hum Navio partiuMar, que naufragou napraya de Nossa 

 

 
Senhora doMonsarrate; todo o Refferido estrago seestâ Reparando comtoda abre= 

 

 
vidade, e̓Segurança, que permite aobra. 

 

20 [espaço] ONavio sam Frutuozo ficou comoseubeque fora, varandas, 
 

 
e ̓todo o Jardim, alguâs vergas quebradas, descozido naamura, noLugar dasCintas, por= 

 

 
onde logo fes agoa, tambem lhe faltarao̓  asamarras doNordeste, etodas asmais aque deu 

 

 
fundo naoccaziao̓ do temporal, e̓ ficou, somente amarrado pela amarra do Sul, queseachou 

 

 
somente com hum cordao̓ sao̓, todos os mais Rebentados; isto he ̄ oquenaRealidade sepassou. 

 

25 Bahya e ̓Junho vinte e ̓oito demil settecentos equarenta ehum ./. OConstructor 
 

 
MannueldeAraujoSylva  ./. __________. 

 

 

Ressalta-se que o Ofício é um documento não-diplomático de natureza burocrática e 

administrativa (BELLOTTO, 2002; SILVEIRA, 2005), o qual apresenta, em alguns casos, uma 

linguagem mais específica de determinada área como é o caso do Ofício do Construtor 

Manuel tendo em vista que 

 

serve como meio de comunicação para Administração Pública, de forma ascendente, 

descendente ou horizontal, o qual por ter um caráter oficial exige do seu escritor 

uma formalidade na escrita e na estrutura textual, ainda que não seja um 

documento, em regra, diplomático. No entanto, por ser de categoria informativa, em 
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seu conteúdo visa opinar, enunciar acerca de algo, buscando esclarecer questões 

contidas em outros documentos. (SILVA; GONÇALVES, 2017, p.1844-1845) 

 

Ademais, notou-se que a linguagem utilizada no referido Ofício além de ser formal, 

apresenta expressões especializadas, que exigem do leitor e do filólogo um conhecimento 

lexical técnico-científico, haja vista que neste documento foram encontrados 26 substantivos 

pertencentes ao campo naútico e/ou marítimo, são eles: fragata, amarra, ancora, navio, 

beque/obeque, bujarrona, leão, turco, proa, falca, tolda, corrimões, tombadilho, guarnição, 

ensarcia, cintas, varanda, jardim, grinalda, barredora, cutello, bordo, vella, costa, vergas, 

amurra, dos quais selecionou-se para este trabalho, a título de amostragem, o termo Fragata.  

 

3 A TERMINOLOGIA NÁUTICA NO OFÍCIO DO CONSTRUTOR MANUEL ARAÚJO 

SILVA 

 

De acordo, com Seabra “[...] o léxico encontra-se arraigado na história, tradição e 

costumes de um povo, estando, por isso, em constante processo de expansão, alteração e 

contração. Devido a essas características, é considerado o subsistema mais dinâmico da 

língua.” (SEABRA, 2006, p. 7).  Sendo assim, é por meio do léxico que o indivíduo nomeia 

as coisas, se comunica, interage, significando as suas relações, quer seja por critérios de 

oposição/distinção ou por semelhanças. 

O léxico reflete a cultura de um povo, de um sujeito, é por meio dos seus registros 

que se viabiliza o estudo da língua em tempos remotos, afinal como assevera Biderman 

(1998, p.11) “o léxico de uma língua constitui uma forma de registrar o conhecimento do 

universo.” Todavia, a sociedade, ao longo da sua história perpassa por mudanças, quer seja 

por influência das tecnologias, quer do próprio funcionamento da língua em interação com 

o sujeito. Evidentemente, que esses processos de mudanças tecnológicas, socioculturais e 

políticas interferem diretamente na língua, uma vez que se faz necessário criar novos nomes 

ou ressignificar aqueles já existentes, o que corrobora para o surgimento de arcaísmos ou, 

em alguns casos, até o desuso. Quanto a isso, Biderman esclarece que 
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As mudanças sociais e culturais acarretam alterações nos usos vocabulares: daí 

resulta que unidades ou setores completos do Léxico podem ser marginalizados, 

entrar em desuso e vir a desaparecer. Inversamente, porém, podem ser ressuscitados 

termos que voltam à circulação, geralmente com novas conotações. Enfim, novos 

vocábulos, ou novas significações de vocábulos já existentes, surgem para 

enriquecer o Léxico. (BIDERMAN, 2001, p. 179) 

 

 Posto isso, pensando em linguagens especializadas, as quais estão inerentemente 

interligadas a tecnologia ou saberes técnico-científicos, os termos merecem especial atenção, 

uma vez que uma palavra que faz parte do universo geral comunicativo lexical poderá ser 

ressignificada, em uma área específica, obtendo outro valor semântico/significação. 

Outrossim, o não domínio por parte do falante ou do leitor destas línguas de especialidades 

interfere diretamente nos processos de comunicação, haja vista que de acordo com Cabré: 

 

Os termos são unidades léxicas, ativadas singularmente por suas condições 

pragmáticas de adequação a um tipo de comunicação. Se singulariza na forma de 

seleção de traços adequados a cada tipo de situação e determinados pelo domínio, o 

tema, a perspectiva de abordagem do tema, o tipo de texto, o emissor, o destinatário 

e a situação.  (CABRÉ, 1999, p.123) 

 

 Salienta-se que as particularidades destas unidades lexicais são de responsabilidade 

e de estudo da Terminologia, que, segundo Krieger e Finatto (2004), é uma ciência do léxico, 

prática e teórica contemporânea, que tem por objeto o léxico temático/termos, um público 

específico e por fontes os textos de especialidade. 

Nessa perspectiva, tendo em vista a especialidade de Manuel Araújo, construtor 

naval português encaminhado ao Brasil para auxiliar no fabrico das embarcações e seu 

domínio concernente à temática náutica, evidenciada no texto do Ofício (1755), torna-se este 

um texto de especialidade, autêntico e fidedigno já editado. Propõe-se, portanto, a partir 

deste Ofício, realizar um estudo terminológico, gerando um produto terminográfico, isto é, 

um glossário terminológico em uma perspectiva histórica da língua, reunindo acepções 

compreendidas entre os séculos XVIII - XXI, registradas em obras lexicográficas como: 
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Bluteau (1728); Silva; Bluteau (1789); Pinto (1832); Figueiredo (1913); Houaiss (2009)3, com a 

finalidade de servir como suporte lexical para aqueles que se interessam pela temática. 

Insta salientar que para esta aplicação seguiu-se o planejamento, preparação inicial, 

princípios, normas, critérios e metodologias propostas por Krieger e Finatto (2004), no que 

tange à geração de glossários e dicionários especializados, bem como as normas 

internacionais de produção dicionarística especializada, em especial as ISO 860 (terminology 

work, harmonization of concepts and terms), ISO 704 (principles and methods of terminology) e ISO 

10241 (international terminology stands-preparation and layout), devidamente adaptadas ao 

corpus e intencionalidade da produção. Quanto ao uso dos dicionários para a composição 

do glossário, salienta-se que um dos princípios da terminografia determina que todos os 

dados registrados ou utilizados para a futura geração do produto devem ser plenamente 

confiáveis, assim sendo, ainda nas palavras de Krieger: 

  
[...] o dicionário de língua – a mais prototípica das obras lexicográficas – constitui-se 

no único lugar que reúne, de modo sistemático, o conjunto dos itens lexicais criados 

e utilizados por uma comunidade linguística, permitindo que ela reconheça-se a si 

mesma em sua história e em sua cultura. Além de se constituir em espelho da 

memória social da língua, o dicionário desempenha o papel de legitimar o léxico. 

(KRIEGER, 2006, p. 173-187) 

 

Ante ao exposto, sobreleva-se que são nos dicionários e nos documentos históricos 

que se encontram os vestígios das línguas de tempos remotos, e é por meio desses registros 

que nos permitem acessar as narrativas de sujeitos, hodiernamente ausentes, que se pode 

proceder com os estudos desenvolvidos pela linguística histórica ou diacrônica, bem como, 

elucidar lacunas que podem se apresentar, especialmente, no desconhecimento da língua. 

(MATTOS E SILVA, 2008; GONÇALVES, 2017). Portanto, considerando os contextos de 

circulação e produção da língua, necessita-se fazer uma breve explanação acerca da história 

das embarcações, portanto será evidenciada a historicidade da fragata, embarcação 

danificada pelo temporal, conforme relato constante no Ofício (1755), outra embarcação 

 
3 A consulta a alguns dicionários contemporâneos como o dicionário de Houaiss (2009) justifica-se pelo fato 

de se verificar se as embarcações do século XVIII e seus componentes analisados ainda são empregados na 

arquitetura naval atualmente. 
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mencionada foi o navio, que semanticamente é mais genérico, podendo atuar como um 

hiperônimo ou hipônimo, no que concerne seu contexto de uso, pois ora pode significar 

uma/qualquer embarcação ora determinar uma embarcação específica (navio propriamente 

dito), respectivamente, destaca-se então que: 

 

Chama-se de navio uma embarcação grande. Há mais de dois mil anos, já se 

construíam navios. Empregava-se a madeira, pois ela foi o primeiro material que se 

mostrou mais adequado para a construção naval. Somente após o desenvolvimento 

industrial alcançado no século XIX, há cerca de 150 anos, é que o ferro e, depois, o 

aço, passaram a ser matérias-primas importantes para a construção naval. Chegou-

se ao método de “esqueleto rígido” após uma longa evolução que durou mais de mil 

anos, passando por métodos chamados de híbridos, em que algumas cavernas eram 

montadas antes do costado, para possibilitar algum controle da forma final do casco. 

(MARINHA, 2006, p.18) 

 

No entanto, o termo fragata não é tão genérico quanto ao navio, seu contexto, 

funcionalidade e classificação são específicos na área naval, sendo especialmente criado 

para guerras, tendo em vista que, geralmente, as fragatas eram armadas, velozes, ágeis e de 

suma importância para a preparação de forças navais que projetassem poder militar a tão 

longa distância. (MARINHA, 2006). Quanto ao surgimento do termo fragata, infere-se: 

 

O termo "Fragata" surgiu há alguns séculos, com os primeiros relatos dando conta 

da classificação de navios neste termo no fim do século XV. Segundo nossas 

pesquisas, o termo servia para designar embarcações ligeiras, similares as Galeaças, 

contando com velas e remos, geralmente armadas com armamento ligeiro. Uma das 

suas principais características eram a velocidade e capacidade de manobra, sendo 

uma embarcação muito ágil se comparada aos tipos semelhantes. Uma curiosidade 

que não podemos deixar de relatar é o fato das primeiras Fragatas terem sido 

desenvolvidas pelos "Corsários" por meados de 1583, onde à serviço da Espanha, 

vários "corsários" construíram e operaram navios pequenos e muito ágeis, sendo um 

dos meios mais importantes na guerra entre espanhóis e holandeses. (BRASIL, 2018) 

 

 Contudo, salienta-se que as fragatas foram indispensáveis para a defesa da costa 

marítima da capitania da Bahia e consequentemente do Brasil, evitando a violência 

patrimonial, ocasionada por invasões terrestres de corsários e estrangeiros. De mais a mais, 

as fragatas foram, ao longo dos séculos, vitais para esquadras brasileiras, segundo a 

Marinha Brasileira, devido às características ímpares, sendo um dos tipos mais numerosos 

nas esquadras europeias do final do século XVII ao XIX. Eventualmente, com o advento do 
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ferro e do metal e desenvolvimento do seu manejo e novas tecnologias, as fragatas que antes 

eram de madeira, passam a ser encouraçadas, isto é, cobertas com metais, para evitar-se sua 

danificação com colisões, o que a tornou mais pesada, sendo necessário aumentar também 

seu poder de fogo. 

Ademais, não se apresentava mais velas ou remos, sobreleva-se que o modelo do 

encouraçado desenvolvido no século XIX, irá interferir no (res)surgimento das fragatas 

como são concebidas atualmente no século XXI (vide imagens 1-4). Tendo em vista uma 

mudança na tecnologia da embarcação como em sua funcionalidade, apesar de mantida a 

sua finalidade que era para guerra, já não se fazia mais sentido se utilizar o termo fragata 

para aquela nova embarcação, sendo designada como encouraçado ou couraçado, que 

conforme o dicionário de Figueiredo (1913): couraçado adj. revestido de metal: navio 

couraçado; m. navio couraçado.[grifo nosso]. No que concerne a sua historicidade: 

 

As fragatas construíram um legado na história naval, porém, no final do século XIX 

e principio do século XX, as marinhas voltaram-se para os cruzadores e couraçados, 

e finalmente os contratorpedeiros ganharam a cena e as fragatas foram sendo 

substituídas pelos novos e mais modernos navios, que contavam com novas plantas 

propulsoras e tecnologias de construção, só voltando à cena durante a Segunda 

Guerra Mundial, onde assumiram o perfil que atualmente conhecemos como 

fragatas, e foram os ingleses que retomaram a adoção do termo fragata, a fim de 

designar os novos e velozes navios ligeiros que realizavam o combate à submarinos, 

escolta de comboios mercantes, além de limitada proteção antiaérea. A fragata 

ressurgiu como uma alternativa aos contratorpedeiros, sendo mais leve que os 

mesmos, porém, maiores e mais capazes que as corvetas. (BRASIL, 2018) 

 

Destarte, segue abaixo, a título de ilustração, os modelos de fragatas do século XVIII 

ao século XXI: 

        

     Figura 2: Fragata Princesa Carlota –Bahia-Brasil (1791)                       Figura 3: Fragata Unilo–Bahia-Brasil (1806) 
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Portanto, nota-se numa breve perspectiva histórica da fragata, que muitas foram as 

mudanças sofridas por ela, quer seja na tecnologia, quer na sua funcionalidade, o que 

ocasionará uma mudança na língua especializada, primordialmente, no que é pertinente as 

partes que a compõe, dado que os termos podem ainda estar em uso, porém não são mais 

referentes a este tipo de embarcação. 

 

4 A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO TERMINOGRÁFICO: GERANDO UM 

GLOSSÁRIO TEMÁTICO 

 

Tendo em vista a compilação dos termos naúticos, a priori, encontrados no Ofício do 

construtor naval Manuel Sylva, em conformidade com uma das finalidades da pesquisa que 

é desenvolver um estudo linguístico, visando uma atividade de grande utilidade social e 

científica, elaborou-se um glossário temático que pudesse auxiliar, não só aqueles que 

editam textos compreendidos dos séculos XVIII ao XXI, mas pesquisadores outros que se 

utilizam destes textos editados para realizarem estudos ou análises críticas em outras áreas. 

Destaca-se que, dentre os quatro tipos de produtos terminográficos, isto é, vocabulário, 

dicionário, banco de dados e glossário, o último foi o que mais atendeu a intenção da 

pesquisa, tendo em vista que, ao tempo que é “um repertório de unidades lexicais de uma 

especialidade com suas respectivas definições ou outras especificações sobre seus sentidos”, 

não tem um caráter exaustivo. Ademais, não se pretende, com este trabalho, trazer todos os 

Figura 4:  Encouraçado/Couraçado – “Fragata” (séc.XX) Figura 5: F 48-Fragata Brasileira do século XXI 

Fonte: Marinha Naval Portuguesa (imagens 1 e 2)  e Marinha do Brasil (imagens 3 e 4) 
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aspectos do termo, apenas sua definição, etimologia e classificação morfológica, quando já 

delineadas nos verbetes dos dicionários consultados. 

 

4.1 A APLICAÇÃO TERMINOLÓGICA: CRITÉRIOS, OBJETOS E METÓDOS 

 

 A composição de um produto terminográfico não é uma tarefa fácil, há que se pensar 

em sua macroestruura e microestrutura, o que carece de um planejamento e preparações 

iniciais, bem como elaborações de critérios, seleção de objetos e metódos. Para tanto, 

visando  que o glossário visa atender um público especializado ou não, partindo do 

princípio que temos poucos produtos, no que tange à terminologia naútica e que atendam 

as significações das acepções em um caráter histórico, que de fato acompanhe a evolução 

das embarcações, em outras palavras, ou apresenta uma terminologia muito antiga, ou 

então modernizada, foram selecionados cinco dicionários de relevância social para sua 

época e confiabilidade, datados dos séculos XVIII ao XXI, os quais foram ordenados e 

organizados seguindo as normas vigentes nacionais e internacionais para a elaboração de 

um glossário.  

Tão logo foram selecionados para o século XVIII o Vocabulario portuguez & latino de 

D. Raphael Bluteau (1728) e o Diccionario da  Lingua Portugueza composto pelo Padre D. 

Raphael Bluteau, reformado e accrescentado por Antonio de Moraes Silva (1789); para o 

século XIX o Diccionario da Lingua Brasileira de  Luiz Maria da Silva Pinto (1832); século XX 

o Novo Diccionario da Língua Portuguesa de Candido Figueiredo (1913) e, por fim, para o 

secúlo XXI o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009). Enfatiza-se que, dentre os 

demais dicionários produzidos nos respectivos séculos, estes foram selcionados, pois 

exibiam uma maior quantificação no que corresponde aos termos encontrados no Ofício, o 

que otimizou a seleção e quantidade de obras consultadas. 
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4.2 O METÓDO: AS FICHAS TERMINOLÓGICAS 

 

Quanto ao registro dos dados e organização do repertório, para posteriormente 

compor o glossário, fora utilizado como metódo a ficha terminológica, a qual segundo 

Krieger e Finatto (2004, p.136) “pode ser definida como um registro completo e organizado 

de informações referentes de um termo.” Na ficha terminologica, foi organizado o verbete 

completo dos dicionários, tal como apresentado neste.  Dividida em três linhas, a primeira 

linha apresenta o excerto da palavra no documento, seguida da transcrição, do 

domínio/marca de uso de interesse da definição (term. naut.) e a significação mais 

aproximada, que irá interferir na escolha da acepção para compor o verbete do glossário; na 

segunda linha estão organizados todos os verbetes, ipsi litteris, como apresentados nos 

dicionários (autores) identificados em negrito, bem como sua respectiva datação; e na 

terceira e última linha, apresentam-se os comentários acerca de cada dicionário e acepções, 

o que facilitará na organização. 

Ficha terminológica 01: termo fragata 

Fragata (term. náut.): embarcação 

Bluteau (1728) FRAGATA. Fragáta. Deriva∫e do Italiano Fregata, do qual fizeraõ 

os Turcos Fargata. De∫taembarcaçaõ diz Ferrari, Fregata, naVtgij ∫pecies, cujus etymonnon 

e∫tfácilèodorari. Na pag. 118-d.o • I . volume dos Aventureiros da India, e∫crita em 

Francez, quer feuAuthor, que se derive este nome do Passaro, naquellas partes 

chamado Fragata, oqual Voa com notavel velocidade, sem se lhe enxergar nas azas, 

&mais pennas movimento algum; & assim,fragatas de guerra, como navios 

afragatados, saõ mais veleiros, & mais aptos para avançar,pelejar, &retirar∫e. Porem 

nem esta etymologia, nem outras, de que por muyto puxadas, naõ faço mençaõ, tem 

fundamento, porque em Bocacio, Author Florentino, que morreo muyto sannos antes 

do descobrimento da India, assi Oriental,como Occidental, se acha a palavra Fragata, 

particularmente na Novella 46.3. aonde diz, Certigiovani Siciliani, cbe da Napoli veni vano 

con una lor Fergata. A Fragata de Guerra, he navio de alto bordo, & tem só duas cubertas. 

Há fragatas leves, de huma só cuberta, que levaõ de dezaseis ate 25. peças de Artilharia. 

A Fragata, que he Barco de remo, chamaõ alguns, M'yaparo, onis.Ma∫c 

Silva; Bluteau (1789): FRAGATA s.f. navio de guerra de ordinário, tem duas 

cobertas, he menor, e mais ligeiro que as náos de guerra. § Embarcação pequena do 

Tejo, que anda a vela, e remos. 
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Pinto (1832): Fragata» s. m. Embarcação de guerra menor que a nau. Embarcação 

de rio pequena de remos, e de véla. 

Figueiredo (1913): fragata f. Navio de guerra. Barcaça forte, especialmente 

destinada a serviço de descargas no Tejo. Ave de rapina, marítima, (tachypetes). * Pop. 

Mulher corpulenta. M. Pop. Homem bem apessoado e activo. (It. fregata) 

Houaiss (2009): n substantivo feminino 1 Rubrica: termo de marinha. 

Diacronismo: antigo. navio de guerra a vela, de três mastros, com apenas uma ou duas 

cobertas de canhões. 2 Rubrica: termo de marinha. navio de guerra de emprego geral 

ou apenas antissubmarino, maior do que a corveta e menor do que o cruzador. 

3Regionalismo: Portugal. embarcação us. para o transporte de cargas no rio Tejo 

4Rubrica: ornitologia. m. q. tesourão (Fregata magnificens) 
COMENTÁRIOS: Bluteau (1728): apresenta uma acepção mais enciclopédica e explicativa 

acerca do que é fragata. Silva; Bluteau (1789) e Pinto (1832) apresentam apenas a acepção referente a 

náutica antiga, isto é, fragata com remos, fazendo referência a fragata portuguesa. Ademais, Pinto (1832) 

é o único que classifica como substantivo masculino.  Figueiredo (1913) aborda outras acepções 

populares e um sinônimo. Houaiss (2009) é o único que informa ser um termo de marinha. 

Fonte: elaborado pela própria autora. 

 

4.2 GLOSSÁRIO TEMÁTICO 

 

No que tange à elaboração do glossário, levou-se em conta o tema, dessa forma, 

constarão todos os termos que estiverem correlacionados com a terminologia naútica, como 

a exemplo armas, pois  as embarcações de guerra, eram assim denominadas, devido ao seu 

poder armamentista. Ademais, este foi organizado em verbetes com caráter 

onomasiológico, definicional, com hierarquização dos conteúdos, partindo da definição 

mais antiga para a mais nova. A entrada foi evidenciada, estando em negrito e maiúsculo, 

seguida da área de domínio/marca de uso entre parênteses. Em seguida, foi assinalado entre 

colchetes o ethios da palavra, em caso dos dicionários apresentarem ethios diferentes, serão 

apontados todos os registrados. Logo após, foi posto em itálico a sigla referente a 

classificação morfológica da entrada, exemplo: s.f (substantivo feminino), em caso de 

incongruências na classificaçao, será adotada aquela estabelecida pela maioria nos 

dicionários, um caso muito interessante foi na organização do termo fragata, em que Pinto 

(1832), fora o único a classificar o termo como substantivo masculino (vide ficha 

terminológica). 
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 Por fim, estabeleceram-se as acepções, devidamente listadas e em negrito, num 

caratér hierárquico de tempo, sendo a primeira a mais antiga e a última a mais moderna. 

Salienta-se que, após as definições serão tratadas as especifidades de cada termo quando 

houver. Com isso, o glossário se diferencia dos outros, pois apresentará uma diversidade 

de informações no que concerne ao caratér linguistico do termo e não só suas definições. 

Assim sendo, referente aos aspectos linguistícos, em caso de aparição de grafias 

fonetizantes, caso não se tenha uma designação nos dicionários consultados que se trata de 

uma variação, será demarcada na entrada o termo encontrado nos dicionários, porém 

explicitado no interior do verbete, de se tratar de uma variação (v.) ou grafia fonetizante 

(g.f),  como exemplo o termo ensárcia, escrito no Ofício com  a letra s, pórem nos dicionários 

fora encontrado enxárcia, na entrada foi utilizado o último termo, explicitando no interior 

do verbete, a existência de uma grafia fonetizante: g.f. ensárcia, as demais aparições foram 

tratadas pontualmente.  

Excerto do glossário temático náutico 

FRAGATA (term. náut.) [it. fregata] s.f. 1. Antiga embarcação de guerra com três 

mastros e capacidade para até 500 toneladas 2. Embarcação de guerra de alto bordo com até 

duas velas, de poder armamentista que varia entre 16 a 25 peças de artilharia; fragatas mais 

leves possuem apenas uma vela 3. Embarcação pequena portuguesa, com vela e remos, 

usada para navegação e descargas no Rio Tejo 4. Navio de guerra menor e mais rápido que 

as naus de guerra. 5. Barcaça forte e veloz destaca-se pela habilidade em se fazer manobras 

em caso de ataques 6. Navio de guerra motorizado de emprego geral ou apenas 

antissubmarino maior do que a corveta e menor do que o cruzador.  

Fonte: elaborado pela própia autora 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se, então, que os Ofícios por serem de caráter administrativo e profissional, 

atuam como uma fonte histórica multifacetada, da qual se pode inferir diversas 

informações, especialmente para um estudo linguístico especializado. Ademais, é por meio 

dos documentos escritos e dicionários históricos, que é possível “fazer” linguística histórica 

ou história da língua, pois é o léxico que carrega em si o registro do conhecimento do 
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universo, isto é, da memória individual e coletiva. Tão logo, o labor filológico não só auxilia 

para garantir a fidedignidade e autenticidade desses corpora, mas também é indispensável 

para sua produção, primordialmente, visando à análise linguística em uma perspectiva 

histórica. Portanto, pesquisar, catalogar e editar Ofícios, bem como, realizar produtos pelo 

viés terminológico, é refletir sobre a vivacidade e a dinamicidade da língua. 
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ACERVO DIGITAL E MEMÓRIA DE DRAMATURGOS BAIANOS 
 

 

Anete de Araújo Souza1 

Rosa Borges2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Arquivo Textos Teatrais Censurados (ATTC), com o propósito de dar acesso a 

textos teatrais e documentos produzidos na Bahia no período da ditadura militar, entre os 

anos de 1964 a 1985, reúne materiais provenientes de diferentes acervos físicos, que se 

encontram no Arquivo Nacional, de Brasília, fundo Divisão de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP) – Seção Teatro, no Banco de Textos da Escola de Teatro da UFBA, nos 

Teatros Vila Velha e Castro Alves, no Espaço Xisto Bahia e em alguns acervos privados. 

Neste artigo, apresenta-se, sucintamente, o processo de organização dos acervos de 

quatro dramaturgos que integram o ATTC: Ademario Ribeiro, Jurandyr Ferreira, Manoel 

Lopes Pontes e Maria da Conceição Paranhos. Versa sobre a seleção, inventariação e 

catalogação dos documentos que deverão compor o arquivo em suporte digital. Reúnem-se 

textos teatrais, matérias de jornais, documentação censória, entrevistas, etc., que, de algum 

modo, estão vinculados aos dramaturgos e a sua produção de modo geral.  

Trata-se de uma atividade que se desenvolve no âmbito da filologia em diálogo com 

a arquivística e a informática. No terreno da filologia, busca-se ler e editar criticamente tais 

textos e documentos, a partir de sua materialidade e historicidade, considerando os acervos 

de onde vieram. Valendo-se de práticas da arquivística, ocupa-se da preservação e 

disponibilização de tais materiais, organizando os acervos dos dramaturgos selecionados. 

 
1 Graduanda em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista PIBIC / Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), do Grupo de Edição e Estudo de Textos – Equipe 

Textos Teatrais Censurados. E-mail: netsouzara@yahoo.com.br – Autora. 
2 Professora Titular no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia (ILUFBA). E-mail: borgesrosa66@gmail.com – Orientadora.  Coautora. 
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Por meio de programas e ferramentas da informática, pretende-se divulgar tais acervos em 

meio digital. 

Por fim, faz-se uma leitura filológica de documentos que integram o Acervo 

Ademario Ribeiro (AAR), levando-se em conta os processos de produção, circulação e 

recepção dos quais emergem tais textos, trazendo alguns elementos que caracterizam a 

memória da dramaturgia sob censura na Bahia. 

 

2 ACERVOS DE DRAMATURGOS BAIANOS 

 

Organizar os acervos de dramaturgos que produziram na Bahia, no período da 

ditadura militar, constitui-se, a partir do que afirma Borges dos Santos (2013, p. 2), em uma 

atividade para “[...] preservação dos documentos como também um caminho para contar a 

história de dada literatura”. Neste caso, a história da dramaturgia baiana pode ser narrada 

por meio do trabalho filológico que edita e examina os textos teatrais censurados. 

No campo da filologia, buscam-se fontes documentais, literárias e dramatúrgicas que 

permitam o estudo crítico-interpretativo dos textos e dos documentos que se ligam aos 

mesmos. Nessa perspectiva, o ATTC se inscreve como lugar de memória, uma vez que tais 

acervos, disponibilizados em suporte digital, podem ser lidos e estudados por diversos 

leitores, pesquisadores ou sujeitos comuns, em diferentes perspectivas, material, histórica, 

social, política e/ou cultural, a partir dos documentos que compõem cada acervo, sobretudo 

porque o texto, para nós, “[...] é produto de uma época, de um lugar, de um ou mais 

sujeito(s) e, por isso, deve ser examinado como manifestação cultural” (SANTOS, 2014, p. 

243). 

Os textos são aqui tomados para estudo “[...] como testemunho, documento (prova), 

monumento (memória) de uma produção cultural e literária [...]” (SANTOS, 2012, p. 20).  

Assim, a partir dos documentos reunidos no ATTC, pode-se ler, além de outros aspectos, 

“[...] a representação da ditadura como movimento de repressão e censura, com o intuito de 

impedir a circulação de ideias ditas perigosas, subversivas” (SANTOS, 2012, p. 21). 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
52   

Acrescente-se, ainda, que, na condição de monumento, transmite às próximas gerações a 

memória do teatro baiano.  

O ATTC reúne materiais provenientes de diferentes acervos públicos e privados. São, 

aproximadamente, mais de sessenta dramaturgos, até o presente momento, que produziram 

ou tiveram seus textos encenados na Bahia no período da ditadura militar. São mais de 

duzentos textos de peças teatrais. Aqui, busca-se mostrar como se deu a organização dos 

quatro acervos trabalhados: Acervo Ademario Ribeiro (AAR), Acervo Jurandyr Ferreira 

(AJF), Acervo Manoel Lopes Pontes (AMLP) e Acervo Maria da Conceição Paranhos 

(AMCP), a partir da inventariação e catalogação dos documentos que deverão compor o 

arquivo em meio digital.  

Quanto à metodologia de organização dos acervos que compõem o ATTC, adotaram-

se os seguintes procedimentos: seleção dos dramaturgos e de toda massa documental, textos 

teatrais, matérias de jornais, certificados de censura, programas de espetáculos, panfletos e 

cartazes, fotografias, etc., que deverá compor os acervos a serem organizados; catalogação 

e elaboração do inventário, o qual possibilitará o acesso, a consulta e divulgação em meio 

digital dos documentos (documentação paratextual) que vão indicados pelos códigos de 

identificação criados a partir de alguns parâmetros, e, por fim, trará uma relação total de 

documentos por dossiê de cada peça teatral (TUTORIAL, 2016; SANTOS, 2018). 

O inventário traz uma ficha com as seguintes informações: AUTOR (apresentado por 

meio de um perfil), QUANTIDADE, CÓDIGO, TÍTULO do texto teatral (em ordem 

alfabética), ANO, ACERVO de origem (onde os textos estão arquivados), FICHA 

CATÁLOGO (com as iniciais do nome do autor e da peça teatral), VISUALIZAR IMAGENS 

(com código para visualização dos diversos testemunhos do texto teatral) e OUTROS 

DOCUMENTOS (cf. Quadro 2). Na construção do código, têm-se as seguintes informações: 

INICIAIS DO AUTOR (AR = Ademario Ribeiro), NÚMERO DA SÉRIE DO DOCUMENTO 

(05), SUBSÉRIE DO DOCUMENTO (a, por exemplo), NÚMERO DE ITENS NO ACERVO 

(00001, por exemplo) e ANO DO DOCUMENTO (79, por exemplo). O código permitirá o 

acesso às imagens de tais documentos, como pode ser visto a seguir, no que se refere ao 

texto dramático, Ôi! Ói nói aqui traveis, de Ademario Ribeiro. Veja-se: 
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Quadro 1: Códigos para os documentos do AAR 

Ôi! Ói nói aqui traveis 

 Produção intelectual Publicações na 

imprensa e em 

diversas mídias 

Documentação 

censória 

  

Documentos 

audiovisuais e 

digitais 

AR01a0003-79T1 AR02a0001-81 AR03i0001-79 AR05a0001-sd 

 AR02c0002-80/81  AR05b0002-79 

 AR02c0003-sd  AR05b0003-80 

 AR02c0004-sd  AR05c0004-sd 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

O Acervo Ademario Ribeiro fica assim organizado, conforme ficha de inventariação 

apresentada no quadro que segue. 

 

Quadro 2: Acervo Ademario Ribeiro 

Ademario Ribeiro (link para o perfil) – AR 

Qtd. 
Código 

 
Título Ano Acervo 

Ficha 

catálogo 

Visualizar 

imagem 

Outros 

documentos 

 

 

1 
AR01a0001-79 

Cenas na 

Ceia ou 

Ritual do 

Cotidiano 

1979 EXB 

AR.CCRC 
AR01a0001-

79T1 

Publicação na 

imprensa 

Documentação 

Censória 

Documentos 

Audiovisuais 

e Digitais 

 

1979 
COREG-AN-

DF (DCDP) 
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2 AR01a0002-84 

Invasão no 

meu 

coração 

1984 AP 

AR.IMC 
AR01a0002-

84T1 

Publicações na 

Imprensa 

Documentação 

Censória 

Documentos 

Audiovisuais 

e Digitais 

1984 

COREG-AN-

DF (DCDP) 

 

3 AR01a0003-79 
Ôi! Ói nói 

aqui traveis 

1979 EXB 

AR.ONA

T 

AR01a0003-

79T1 

Publicações na 

Imprensa 

Documentação 

Censória 

Documentos 

Audiovisuais 

e Digitais 

 

1979 
COREG-AN-

DF (DCDP) 

4 AR01a0004-79 
Radiografi

a da ilha 

1979 AP 

AR.RI 

AR01a0004-

79T1 
Documentação 

Censória 

 

 1980 
COREG-AN-

DF (DCDP) 

AR01a0004-

80T2 

5 AR01a0005-79 

São 

Lourenço, 

cadê o 

vento 

1979 
COREG-AN-

DF (DCDP) 
AR.SLCV 

AR01a0005-

79T1 

---- 

Documentação 

Censória 
1980 AP 

6 AR01a0006-80 

Viagem 

por esses 

dias 

1980 AP 

AR.VPED 

AR01a0006-

80T1 

Publicações na 

Imprensa 

Documentaçã

o Censória 

Documentos 

Audiovisuais 

e Digitais 

1981 
COREG-AN-

DF (DCDP) 

AR01a0006-

81T2 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Nesta etapa do trabalho, traz-se a relação dos documentos inventariados no AAR que 

conta com os textos e documentos paratextuais. Desta maneira, têm-se tais materiais 

totalizados de acordo com o dossiê de cada peça teatral, disposto em uma ficha com a 

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS, a REFERÊNCIA e o CÓDIGO DE ACESSO a esse 

documento em meio digital. 
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Quadro 3: Inventário dos documentos do AAR: dossiê Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano 

Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano 

Quantidade Referência Código 

Produção Intelectual 

01 
RIBEIRO, Ademario. Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano. 

1979, 16 folhas. Acervo do Espaço Xisto Bahia. 
AR01a0001-79 

02 

RIBEIRO, Ademario. Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano. 

1979, 16 folhas. Acervo do Arquivo Nacional – Distrito 

Federal, fundo Divisão de Censura de Diversões Públicas – 

DCDP– Seção Teatro. 

AR01a0002-79 

Publicações na Imprensa 

01 

“CENAS NA CEIA OU RITUAL DO COTIDIANO” Grupo 

Poraí canta sua música pelos bairros da cidade. Jornal da 

Bahia, Salvador, 12 mar. 1981. Acervo Privado. 

AR02a0001-81 

Documentação censória 

01 

CERTIFICADO [DE CENSURA] da DCDP n. 9840/80. 

Censura Federal: Teatro, Brasília, 04 mar. 1980. Prazo de 

validade: 04 jan. 1985. Acervo Privado. 
AR03i0001-80 

Documentos Audiovisuais e Digitais 

01 
CENAS na ceia ou Ritual do cotidiano. [Programa 

impresso]. Salvador, 1978. 
AR05b0001-78 

Total do dossiê Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano: 05 documentos 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

3 ACERVO ADEMARIO RIBEIRO (AAR)  

 

Segundo Santos (2012, p. 51), por meio da atividade filológica "recuperam-se os textos 

submetidos ao exame dos órgãos de censura, bem como aqueles que fazem alusão a eles 

[...]" e segue afirmando que 

 

[o] exercício do labor filológico, conforme situações textuais encontradas, comuns à 

tradição, à época e ao lugar em que os textos se inscrevem, tem exigido uma atenção 

especial para essa modalidade de texto. [...] (SANTOS, 2012, p. 51) 
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Nesse sentido, buscou-se, a partir dos documentos que integram o AAR, desenvolver 

uma leitura crítico-filológica, considerando a trajetória e a história dos textos teatrais 

censurados no período da ditadura militar na Bahia, na trama do arquivo, partindo do lugar 

de produção, circulação e recepção dos textos. 

No ATTC, pode-se ter acesso a acervos de diversos dramaturgos, dos quais a seleção 

por Ademario Ribeiro deu-se, de modo especial, por sua atuação diversificada no cenário 

do teatro baiano, poeta, teatrólogo, diretor teatral, e pelos múltiplos papéis desempenhados 

como educador ambiental, pesquisador dos povos indígenas, pedagogo e produtor artístico 

e cultural, inevitavelmente, refletidos em suas produções. 

 

Na época do regime militar, 1964-1985, Ademario atuava como um diretor teatral e 

desenvolvia oficinas e laboratórios. Segundo o teatrólogo (RIBEIRO, 2009), todos os 

textos eram produzidos a partir de pesquisas feitas nos cotidianos dos bairros de 

Salvador, observando questões sócio-econômicas e culturais do povo (CORREIA; 

SOUZA; JESUS, 2012, p. 82). 

 

“Sertanejo das Terras dos Payayá” (RIBEIRO, 2008), Ademario Ribeiro é baiano de 

Miguel Calmon, e o teatro realizado por ele, durante muitos anos, se resume em grande 

parte a um público destinado a inúmeras comunidades baianas, desenvolvido por grupos 

teatrais em diversos centros sociais urbanos, e, com especial atenção, ao público de bairros 

periféricos de Salvador. Viabiliza, por meio do teatro, um modo “de fazer uma revisão do 

sistema, de haver uma crítica, de fazer uma abordagem” (RIBEIRO, 2009), observando 

questões socioeconômicas e culturais. 

 

Assim, Ademario Ribeiro trabalhou durante muitos anos, levando teatro e cultura 

para inúmeras comunidades, fazendo apresentações com grupos, em diversos 

centros sociais urbanos, colégios e em bairros periféricos de Salvador, tais como, São 

Caetano, Liberdade, Castelo Branco, Plataforma, Periperi, Caixa d’Água, Federação, 

Pernambués, Pero Vaz e Pau Miúdo (CORREIA; SOUZA; JESUS, 2012, p. 81-82). 

 

Por meio de seus textos, percebe-se, então, a representação do cotidiano vivenciado 

nos bairros periféricos de Salvador, onde traduz, por exemplo, o contexto de “mulheres do 

Pero Vaz, da Liberdade, da Caixa d’Água, Calabetão, São Caetano [...]” (RIBEIRO, 2009). 
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Tem o propósito de trazer “[...] as vozes daqueles que eram vozes veladas, vozes mais 

ocultas [...]” (RIBEIRO, 2009).  

Em entrevista ao Grupo de Edição e Estudo de Textos da UNEB (realizada por 

Débora de Souza e Williane Silva Corôa), Ademario Ribeiro se diz um nordestino engajado 

e comprometido com o público e os acontecimentos de sua época. Desta maneira, em seu 

relato, afirma, “escrevo muito do que está circundando a minha vida” (RIBEIRO, 2009). E 

segue trazendo detalhes de como procedia acerca do seu modo de fazer teatro no período 

em destaque: 

 

[...] A gente ia para Liberdade, Caixa d’Água, Iapi, Curuzu, Federação, São Caetano, 

Campinas de Pirajá, Marechal Rondon, Dique do Ladrão, Boa Vista do Lobato, e lá 

a gente fazia o laboratório para a encenação na rua, com as questões que aconteciam 

ali, e utilizava muito, os esgotos a céu aberto, as caixas de lixo [...], a gente utilizava 

muito, para que as pessoas que ali passassem percebessem que era um ser humano 

que estava usufruindo daquelas porcarias ali, mas que era um ser humano. Isso dava 

conta do personagem e tal, e depois a gente transpunha isso sim para a cena. Então, 

para as encenações, a gente utilizou muito o cotidiano mesmo, a gente fazia isso nos 

ônibus, a gente criava muito escarcéu e auês dentro dos ônibus. Então, foi um teatro 

assim, não era um teatro montado entre um teatro apenasmente [sic], era um teatro 

que encontrava as ruas, as casas das pessoas, as portas das igrejas [...] (RIBEIRO, 

2009). 

 

Tais questões, apontadas por Ademario Ribeiro, são fatos recorrentes nos textos de 

suas peças teatrais. Para o estudo crítico-filológico destinado ao acervo de tal dramaturgo, 

listam-se suas produções no período em questão. Indicam-se os textos teatrais e outros 

materiais que a eles façam alusão. 

 

Quadro 4: Acervo Ademario Ribeiro: dossiê arquivístico 

ACERVO ADEMARIO RIBEIRO 

Dossiê AAR 

1 Cenas na ceia ou Ritual do cotidiano Quantidade 

01a Texto teatral (EXB, DCDP); 

 

02 

02a Publicações sobre o autor e suas produções 

 

01 

03i Certificado de Censura 01 
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05b Programa do espetáculo 01 

2 Invasão no meu coração  

01a Texto teatral (AP, DCDP) 

 

02 

02a Publicações sobre o autor e suas produções 

 

02 

02c Divulgação dos espetáculos 

 

01 

03i Certificado de Censura 

 

01 

05c Panfletos e Cartazes 01 

3 Ôi! Ói nói aqui traveis  

01a Texto teatral (EXB, DCDP) 02 

02a Publicações sobre o autor e suas produções 01 

02c Divulgação dos espetáculos 03 

03i Certificado de Censura 01 

05a Fotografias 02 

05b Programa do espetáculo 01 

05c Panfletos e Cartazes 01 

4 Radiografia da Ilha  

01a Texto teatral (AP, DCDP) 02 

03i Certificado de Censura 01 

5 São Lourenço, cadê o vento  

01a Texto teatral (DCDP) 01 

03i Certificado de Censura 01 

6 Viagem por esses dias  

01a Texto teatral (AP, DCDP) 02 
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02a Publicações sobre o autor e suas produções 01 

02c Divulgação dos espetáculos 01 

03i Certificado de Censura 01 

05a Fotografias 05 

05b Programa do espetáculo 01 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

Até o momento, têm-se seis (6) textos teatrais: Cenas na Ceia ou Ritual do Cotidiano, 

Invasão no meu coração, Ôi! Ói nói aqui traveis, Radiografia da Ilha, São Lourenço, cadê o vento 

(único, indisponível no acervo), Viagem por esses dias; dez (10) publicações na imprensa; seis 

(6) certificados de censura; três (3) programas de espetáculos; dois (2) panfletos e cartazes; 

sete (7) fotografias. Todos os materiais são provenientes dos acervos de origem ou cedidos 

pelo autor de seu acervo privado, digitalizados para o ATTC.  

Em suas produções, Ademario Ribeiro problematiza questões atuais da sociedade, 

como falta de saúde, comida e educação, violência contra as mulheres, meio ambiente, 

discriminação dos negros e indígenas etc.. Dispõe, essencialmente, de uma abordagem 

política, na medida em que discussões e personagens emergem criticamente em seus 

espetáculos.  

 

[...] Meu lance sempre foi o povo, minha essência [...] sempre foi amarrada, 

circunscrita, [...] no meio do povo. [...] Eu nunca escrevi algo que fosse distante de 

mim, sempre foi escrever sobre nós mesmos, só havia essa preocupação política [...] 

(RIBEIRO, 2009). 

 

Como tais produções foram submetidas ao exame censório, tomam-se alguns 

documentos para ilustrar a ação dos censores. As folhas 2 e 15 (figuras 1 e 2) do texto Cenas 

na ceia ou Ritual do cotidiano mostram os cortes realizados.  
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Verifica-se o gesto 

censório, pela existência 

do carimbo da Divisão 

de Censura de Diversões 

Públicas (DCDP) – DPF 

(Departamento de 

Polícia Federal), em 

todas as folhas, das 

passagens envolvidas 

em retângulos, em 

caneta de tinta vermelha, 

seguidas do carimbo 

com a inscrição CORTE, 

ao lado, como se pode 

ver também na Figura 2. 

 

 

 

Figura 1: Excerto da folha 2 de Cenas na ceia ou Ritual do cotidiano 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

Figura 2: Excerto da folha 15 de Cenas na ceia ou Ritual do cotidiano 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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  O certificado de censura (figuras 3 e 4), documento que valida ou não a 

apresentação do texto teatral, também revela o gesto censório. 

 

 
Figura 3: Certificado de Censura (anverso) 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados 

 

 
Figura 4: Certificado de Censura (verso) 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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Emitido para a peça teatral, Viagens por esses dias, o certificado de censura, que se 

apresenta, traz as seguintes informações: classificação “imprópria para menores de dezoito 

anos”, aprovado pela DCDP, e validade de cinco anos, entre 16 de janeiro de 1981 a 16 de 

janeiro de 1986, assinado pelo diretor da DCDP, José Vieira Madeira (no anverso). Outras 

informações relativas ao título da peça, ao original, de Ademario Ribeiro, ao nome da 

requerente, Romelita Therezinha dos Santos, à data em que foi censurada, 15 de janeiro de 

1981, à classificação, com ressalva para a impropriedade e validade do certificado, somente 

quando acompanhado do script carimbado pela DCDP (no verso). 

Ainda em relação ao espetáculo 

Viagens por esses dias, em matéria 

publicada em 12 de março de 1981, o 

Jornal da Bahia trouxe como destaque o 

“Grupo Poraí”, com a apresentação de 

tal espetáculo considerado “o melhor 

destinado às periferias de Salvador”, 

no IV Festival de Teatro Amador e 

Universitário do Nordeste, em Feira de 

Santana. O Grupo de Teatro Poraí era 

formado por pessoas dos bairros de 

Caixa D’Água, Liberdade, Pero Vaz, 

Pau Miúdo e IAPI. Veja-se a matéria na 

figura 5: 

A matéria de jornal traz ainda 

informações a respeito de outras peças 

produzidas por Ademario Ribeiro, 

Cenas na ceia e Ôi! Ói nói aqui traveis. 

Menciona acontecimentos que 

cercaram sua produção, legitimando, por meio da imprensa, o trabalho desenvolvido na 

direção do espetáculo Viagens por esses dias, seu êxito, destacando a importância do teatro 

Figura 5: Matéria de Jornal 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados 
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baiano à época. Possibilita também conhecer o papel desempenhado por tal dramaturgo em 

prol do teatro de resistência destinado às minorias. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Organizar arquivos e acervos, a partir da práxis filológica, constitui-se em atividade 

que possibilita a construção de uma narrativa acerca da dramaturgia censurada. Neste 

trabalho, como forma de contar uma história silenciada, levando-se em conta os 

documentos que integram o ATTC, foram organizadas as produções de dramaturgos que 

tiveram seus textos teatrais, produzidos ou encenados na Bahia no período da ditadura 

militar, censurados.  

A organização de tais textos e documentos a eles associados no ATTC se revela de 

extrema relevância, afinal, assim se consolida a preservação do teatro produzido na Bahia 

neste período. Do mesmo modo, traçam-se caminhos e descaminhos da história social, 

política e/ou cultural da sociedade baiana, evidenciados nas páginas dos textos que foram, 

naquele momento, encenados.  

Na trama do arquivo, o Arquivo Textos Teatrais Censurados se inscreve, portanto, 

como lugar de memória, uma vez que os documentos dos acervos ali reunidos serão 

disponibilizados para serem lidos e estudados em suporte digital. Servirão como fonte de 

pesquisa a diversos leitores, pesquisadores ou sujeitos comuns, em diferentes perspectivas, 

a partir dos documentos que integram cada acervo. 
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CARTA ENTRE AMIGOS: UMA MISSIVA SOBRE NEGÓCIOS 

PESSOAIS, NEGÓCIOS DO MUNÍCIPIO E A POLÍTICA ESTADUAL 
 

Antonio Marcos de Almeida Ribeiro1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Filologia é uma ciência antiga que se ocupa da edição de textos desde o século III 

a.C. Neste momento, Zenódoto, Aristarco e Aristófanes se reuniram na monumental 

Biblioteca de Alexandria para editar criticamente as obras de Homero. Desde então, os 

filólogos têm se ocupado de edições dos mais variados textos e em diferentes suportes. 

Seguindo essa direção, a partir do conhecimento da carta pessoal de João Bastos, dirigida a 

Rosalvo de Souza Ribeiro, integrante do acervo da família Ribeiro, optamos por editá-la 

semidiplomaticamente, seguindo os princípios metodológicos da Crítica Textual 

condizentes com edições de manuscritos propostos por César Nardelli Cambraia (2005). 

Para Cambraia (2005, p. 63) “[...] cada registro de um texto escrito constitui um testemunho”. 

Dessa forma, uma carta pessoal é um testemunho histórico, considerando que esse gênero 

textual vai muito além da comunicação particular, oportunizando estudos para várias 

disciplinas acadêmicas. 

As cartas possuem um valor histórico imprescindível e mais importante ainda são 

aquelas missivas trocadas entre pessoas comuns. Isso porque esse tipo de documentação 

costuma apresentar pontos de vista sobre determinado período da história, ou seja, a leitura 

pessoal dos acontecimentos da época vivida. Além do mais, podemos observar as variações 

linguísticas, a grafia de uma época, o vocabulário, enfim, um leque favorável de muitas 

temáticas para pesquisas na contemporaneidade. 

 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - UEFS (PPGEL/MEL); Especialista em Estudos Linguísticos e Filológicos pela UNEB/Campus XIII; 

Graduado em Pedagogia e História pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB/Campus XIII. E-mail: 

macribial@yahoo.com.br. Trabalho sob a orientação da professora Dra. Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 

(PPGL/UEFS). E-mail: rcrqueiroz@uol.com.br. 
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2 DESCRIÇÃO DO MANUSCRITO E CONSIDERAÇÕES PALEOGRÁFICAS 

 

A paleografia é uma das disciplinas auxiliares da filologia, é imprescindível para 

análise de manuscritos e edição de textos. Sendo responsável pelos estudos dos caracteres 

gráficos, sinal, pontuação, abreviaturas entre outras características do documento. Assim, 

tornando inteligível sua divulgação aos interessados, preservando a memória do 

manuscrito. Nesse tópico, pretendemos de forma panorâmica elucidar alguns aspectos 

apresentados no documento. 

O documento foi catalogado nos arquivos pessoais da família do autor deste trabalho 

estando o mesmo sob sua guarda. Está escrito em papel almaço amarelado, tinta ferrogálica 

esmaecida devido ao tempo. Escrita sobre um único fólio (recto e verso), com texto 

construído em uma única coluna, com 27 linhas pautadas no recto e no verso, com as 

seguintes dimensões do papel: 266mmx208mm. 

É uma carta particular dirigida a Rosalvo de Souza Ribeiro e escrita por João Bastos. 

O documento foi redigido no município de Maracás, Bahia, datado em 16 de janeiro de 1912. 

A localidade e data estão escritas na margem superior fora das linhas pautadas. As 

condições do papel apresentam marcas de dobradura tanto no sentido vertical quanto 

horizontal, além de marcas de fita adesiva colocada posteriormente na tentativa de 

preservar o documento que está plastificado. Existem também quatro furos de meia 

polegada aproximadamente, um desses furos impede a leitura de uma palavra, tornando-a 

ilegível. Provavelmente, seria o nome de uma pessoa. Sendo assim, não há informações 

quanto aos furos se foram feitos intencionalmente ou por algum inseto. De forma geral, o 

documento está em bom estado de conservação. 

Pelas características das letras, a grafia demonstra que o remetente possuía mãos 

hábeis na escrita cursiva, pois apresenta uma ordenada forma no sentido dos traços, sempre 

obedecendo aos limites da margem esquerda do papel. Provavelmente, era uma pessoa 

dotada de instrução formal. O traçado das letras e a escrita ordenada com palavras bem 

colocadas no texto fazem com que considere planejamento, parcimônia, estando seguro de 

si, sendo perceptível sua instrução. 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
67   

Para Vera Lúcia Costa Acioli (2003), os tipos de letras e ortografia empregados no 

Brasil em épocas anteriores (séculos XVIII e XIX) comparados com a ortografia atual 

possuem pequenas diferenças. No que diz respeito à carta em estudo, essas pequenas 

diferenças são bem visíveis, tornando bem compreensível numa primeira leitura. No 

manuscrito encontramos essas pequenas diferenças na ortografia de algumas palavras às 

quais colocamos em forma de quadro a seguir. 

 

Quadro 1: variações grafemáticas 

Grafia atual Grafia do manuscrito 

 

Mês mez (1rº - 13)                  

 

Ontem hontem (1rº - 21)             

 

Disso d’isso (1rº - 27)                

 

 

Prejuízos 
prejuísos (1rº - 33)            

 

 

Oficiais 
oficiaes (1vº - 37)               

 

 

Comigo 
commigo (1vº - 41)             

 

Ele elle (1vº - 46)                        

 

Circunstanciadas 

circumstanciadas (1vº - 49)  

 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

É perceptível que em meio há aproximadamente 304 palavras da carta existam 

poucas incidências de grafias diferenciadas do tempo atual. Isso mostra a pouca diferença 

entre a escrita do passado com a contemporânea. 
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A braquigrafia estuda a origem, evolução, tipos de abreviaturas e seus fenômenos. É 

um dos aspectos importantes da paleografia sendo uma disciplina auxiliar que acompanha 

as análises paleográficas. As abreviaturas eram muito utilizadas durante o período colonial 

e imperial do Brasil, Maria Helena Ochi Flexor (2008, p. 11) ressalta que “Existem 

abreviaturas de documentos dos séculos XVI ao XIX, bastante conhecidas e ainda usadas, 

mas, a par dessas, encontram-se outras desconhecidas na atualidade ou que caíram em 

desuso”. Sendo assim, as abreviaturas, apesar de poucas, são encontradas por síncope 

(supressão de elementos gráficos do meio da palavra com letra sobreposta no final), 

apócope (supressão de letras do final da palavra) e sigla (representação da palavra por letra 

inicial) (SPINA, 2003, p. 44-49). As abreviaturas estão em número de seis encontradas no 

documento e listadas no quadro a seguir. 

Quadro 2: abreviaturas constantes na carta 

 

Sistema braquigráfico (abreviaturas) do manuscrito 

(1vº - 10)          

 

 

Apócope 

D. Dona 

(1vº - 24)            

 

 

Apócope 

V. Você 

(1rº - 40 e 44)      

 
 

 

Síncope 

Dr. Doutor 

(1rº - 55)          

 
 

 

Síncope 

amº. amigo 

(1rº - 55)           

 

 

Síncope 

abrº. abraço 

Fonte: elaboração própria. 
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3 PONDERAÇÕES SOBRE EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E FAC-SIMILAR 

 

A Filologia é uma ciência que trabalha com operações teóricas e metodológicas 

específicas aplicadas ao documento que se quer recuperar. Assim, a edição de documentos 

deve seguir a chancela de seus paradigmas, pois o trabalho filológico requer habilidades e 

conhecimento dos domínios peculiares, como diz Segismundo Spina (1977, p. 78): “Restituir 

o texto à sua originalidade significa aproximá-lo o mais possível da última vontade do autor; 

facilitar a sua leitura consiste em torná-lo legível através das normas da restauração”. A 

essência do trabalho está em aproximar o mais fielmente ao original, tornando-o acessível 

para que outros possam usufruir do texto. 

A restituição da forma genuína de um texto requer uma série de operações que o 

pesquisador deve ater-se a dois aspectos: o público a que se destina e a maneira através da 

qual tratará seu material de edição. O trabalho deve ser realizado seguindo critérios 

cientificamente definidos. Dessa forma, para a realização da presente edição optamos pela 

edição semidiplomática conjuntamente com a fac-similar. A edição semidiplomática é 

definida como a transcrição do manuscrito em sua íntegra. Já a edição fac-similar ou 

também chamada fotomecânica é a fotografia do texto conservando com fidelidade todas as 

características do manuscrito original. Em outras palavras é a cópia do documento. 

Portanto, a interferência é mínima, como mudanças da luz na cor do papel ou da tinta 

utilizada. Assim, a edição semidiplomática, no presente trabalho, está acompanhada da fac-

similar para enriquecer o conhecimento sobre o documento e para fins de comparação com 

o texto original. 
 

2.1 CRITÉRIOS E APRESENTAÇÃO DAS EDIÇÕES 

 

Para a transcrição, foram adotados os seguintes critérios: 

1. Respeitamos a língua original do manuscrito;  

2. As linhas da transcrição foram numeradas de cinco em cinco;  

3. Foram mantidas a pontuação e acentuação originais; 
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4. As abreviaturas permanecem como no documento sem desdobramento;  

5. Maiúsculas e minúsculas são conservadas como no documento;  

6. As fronteiras das palavras foram mantidas;  

7. As partes detectadas como ilegíveis foram marcadas por uma interrogação entre 

colchetes ou informação da ilegibilidade;  

8. As saudações e assinaturas se mantêm. 

A seguir, a edição semidiplomática da carta de João Bastos a Rosalvo de Souza 

Ribeiro de acordo com os critérios estabelecidos. 

 

 Transcrição do Fólio 1 r e 1 v 

Identificação: Carta pessoal de João Bastos a Rosalvo de Souza Ribeiro.  

Está sob a guarda do bisneto do destinatário da carta: Antonio Marcos de Almeida 

Ribeiro. Documento particular de propriedade privada em que o parente 

proprietário realiza a pesquisa. 

Assunto Negócios, política, bombardeio de Salvador, alistamento eleitoral. 

Local Maracás - Bahia 

Data 16 de janeiro de 1912  

Assinatura Autógrafo 

 

5 Maracás, 16 de Janeiro 1912.                                                                        

f.1rº 

  

 Prezado amigo Rosalvo 

  

 Estimo que esta o encontre, com todos os seus, go- 

10 sando saude e que D. Amelia ja se ache esta 

 belecida. 

 Tenho presente a sua estimada carta de 

 13 do corrente mez e, em resposta, cumpre-me 

 dizer-lhe que já providenciei com relação ao 

15 negócio do João Bispo e do Roque é hoje 

 vou dar uma busca no cartório para ver 

 se encontra-se os respectivos processos, que 

 ainda não foram encontrados e então se fa 

 rá o que for de lei. 

20 Quanto aos negocios do município, 

 a saber, as posturas que deseja, hontem nada  

 se fez no conselho, havendo apenas a ses 

 são preparatória. Hoje vou ver a op 
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 nião dos Conselheiros. V. sabe que, nesse 

25 ponto, não sou eu só que manda; são 

 muitos, e cada cabeça é um mundo. Ale 

 d’isso, preciso respeitar-se a opinião  

 alheia. O que posso garantir-lhe é que me 

 interessei pela sua pretensão. 

30 Quanto a política, ultimamente 

 Como já deve ter sabido, tem se desenvolvi 

 do, na Capital, graves acontecimentos 

 havendo grandes prejuísos materiais (des 

 truição de edificios importantes  pelos canhões) e                                       

f.1vº 

35 grande mortandade. 

 Consta, mas ainda não se tem certeza, 

 Da morte de três oficiaes da policia (Angelo, 

 Argollo e [ilégivél – furo no papel]) tendo a policia se rendido 

 Aguardo gazetas para saber melhor. 

40 O Dr. Deocleciano e o Luiz Vianna 

 continuam a corresponderem-se commigo 

 sobre a politica de Maracás. Ultimamente 

 recebi telegrama de ambos. 

 Está no governo do estado o Dr. Bra 

45 Lio Xavier, que é meu amigo particular e o 

 Coronel Pedro. Ja telegrafei a elle dando 

 lhe os parabéns. 

 Com mais vagar, dar-lhe-ei noticia 

 circumstanciadas. Comunico-lhe que 

50 a comissão de alistamento eleitoral está 

 funcionando. Mande, sem perda de tem 

 po, a gente para alistar, isto até o dia 

26 do corrente, sem falta. 

 Sempre às ordens 

55 o amº. abrº. [?] 

  

 João Bastos 

 

Colocamos, para melhor aproveitamento do documento, à disposição a versão fac-

similar do manuscrito com o objetivo de aproximar o leitor ao manuscrito. Segue a versão 

fac-similar. 
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Figura 2: Edição Fac-Similar 
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Figura 3: Edição Fac-Similar 
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4 OS ASPECTOS SÓCIO HISTÓRICOS DO DOCUMENTO  

 

Os sujeitos envolvidos na carta são do munícipio de Maracás, Bahia. João Bastos foi 

poeta, político e jornalista, criou o primeiro jornal da cidade de Maracás em 1897, 

denominado “O Literato”, um jornal mural feito de forma manuscrita que publicava 

notícias locais e artigos da intelectualidade do lugar. Junto com Lindolfo Rocha foi fundador 

da “Sociedade Literária”, uma agremiação de poetas e escritores da época, em que seus 

saraus eram bastante concorridos. Além disso, João Bastos também foi patrono da 

Academia de Letras de Jequié-Ba, publicando poemas em jornais de Salvador e até em 

revistas de Lisboa em Portugal (RIOS, 2011).  

Maracás (BA) era a sede político-administrativa naquelas cercanias dividida em 

alguns distritos e Rosalvo de Souza Ribeiro (1855-1938) morava na Serra do Vitorino, hoje 

distrito de Planaltino-Ba, que na época pertencia a Maracás. Além de possuir terras (uma 

das principais atividades suas estava ligada ao cultivo de fumo), exercia atividades 

comerciais vendendo produtos alimentícios e remédios em sua localidade. 

Em 1906, tornou-se coronel da Guarda Nacional, no então governo do presidente 

Afonso Pena. A Guarda Nacional foi uma instituição militar que servia aos governos, 

principalmente no interior, como policiamento dos sertões. Durante a Primeira República 

“[...] os coronéis da Bahia representavam um amplo espectro de quadros econômicos, sub-

regionais e sociais, atividades partidárias e até chegaram a participar de campanhas 

militares ao lado de determinados grupos políticos estaduais e nacionais” (PANG, 1979, p. 

9). O título de coronel era muito difundido no período republicano: “[...] as principais 

famílias de origem latifundiária e mercantil obtinham rotineiramente títulos para seus 

herdeiros” (PANG, 1979, p. 27). O título demonstrava o status das grandes famílias baianas 

em suas comunidades, exercendo liderança e influência nos processos administrativos e 

legislativos. 

A carta de João Bastos a Rosalvo de Souza Ribeiro está no contexto da Primeira 

República (1889-1930), fazendo alusão ao coronelismo, ao alistamento eleitoral e ao episódio 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
75   

que ficou conhecido como o bombardeio de Salvador de 1912. Trata também sobre 

informações da política local e negócios descrevendo aspectos da vida local. 

Na carta é mencionado o alistamento eleitoral: “Comunico-lhe que a comissão de 

alistamento eleitoral está funcionando. Mande, sem perda de tempo, a gente para alistar, 

isto até o dia 26 do corrente, sem falta” (Linhas 49-53 da carta). Indicativo das 

responsabilidades junto ao eleitorado local no registro à mesa eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: João Bastos 

Fonte: Acervo da família de Carmosina Vieira Pereira 
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Sobre o bombardeio de 

Salvador, a carta, escrita seis dias 

depois do ocorrido, menciona da 

seguinte forma: “Quanto a política, 

ultimamente como já deve ter sabido, 

tem se desenvolvido, na Capital, 

graves acontecimentos havendo 

grandes prejuízos materiais 

(destruição de edifícios importantes 

pelos canhões) e grande 

mortandade” (Linhas 30-35 da carta). 

Esse fato ocorrido no dia 10 de janeiro 

de 1912 marcou o cenário político 

baiano. O comércio fechou suas 

portas, pessoas fugiram e a cidade    

entrou em estado de alerta.  

O então ministro da Aviação 

e Obras Públicas, José Joaquim 

Seabra, concorreria às eleições a governador, para o quadriênio 1912-1916, no Estado. A 

candidatura de J. J. Seabra contrariava os interesses do Partido Republicano Baiano liderado 

por Rui Barbosa. Assim, o grupo situacionista não reconhecia a candidatura de J.J. Seabra, 

considerando-o inelegível. Diante disso, o Governo Federal demostrou apoio a J. J. Seabra 

por meio do Presidente da República, Hermes da Fonseca, que acionou o Exército em 

Salvador, causando um clima de antagonismo e eminente conflito ante o cenário 

governamental. 

Depois de várias manobras políticas, Jequié tornou-se capital do Estado, como forma 

de garantir a estabilidade, por aqueles que queriam manter o poder, e devido ao clima de 

guerra em Salvador. Assim, a Justiça Federal considerava o ato ilegal e pedia a volta do 

aparato Legislativo que se transferiu para o interior. Dessa forma, no dia 10 de janeiro, 

Figura 5: Coronel Rosalvo de Souza Ribeiro 

Fonte: acervo do autor 
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iniciaram-se os bombardeios que vinham dos Fortes de São Marcelo, São Pedro e Barbalho 

na cidade sitiada. Os canhões destruíram o Palácio do Governo, Câmara dos Deputados, a 

antiga Catedral da Sé, Biblioteca Pública (que foi incendiada), entre outros edifícios 

públicos. A Polícia Militar e o Exército entraram em confronto, causando muitas mortes 

entre civis e militares (SARMENTO, 2009).  

Esses acontecimentos marcaram profundamente a política no Estado e impactou o 

Brasil na época, demostrando como os militares intervieram nas decisões políticas da 

Primeira República. Assim, José Joaquim Seabra, com o apoio das forças armadas do 

Governo Federal, em chapa única, subia ao poder e iniciava seu governo na capital baiana. 

A carta tratava desses acontecimentos, os quais foram assunto por muito tempo no interior 

da Bahia pelas mudanças que iriam causar na política da capital e interior. 

Desse modo, esse documento encerra em si informações importantes sobre os fatos e 

a memória da região Centro-sul da Bahia. Decerto também, a carta possui um valor histórico 

imprescindível, isso porque nessa missiva se apresentam pontos de vista sobre determinado 

período da história, ou seja, uma observação pessoal dos acontecimentos da época vivida. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As cartas, como fonte de pesquisa, possuem registros da memória regional 

importantes para o conhecimento sócio histórico. Um gênero textual impregnado de 

memórias, evidenciando uma fonte privilegiada de pesquisa. Dessa forma, parte da vida 

particular pode ser conhecida por meio das correspondências, uma fonte profícua para se 

ter acesso a um universo particularizado dos sujeitos históricos. Sendo assim, na carta 

pesquisada figuram nomes de personalidades políticas a nível local e estadual, 

exemplificando como as missivas eram importantes meios de comunicação. 

Por isso, a edição semidiplomática e fac-similar da carta de João Bastos a Rosalvo de 

Souza Ribeiro, datada de 1912, oportuniza que seja empregada em estudos históricos, 

linguísticos e outras disciplinas afins. A recuperação do documento dá visibilidade, 

trazendo conhecimento de uma época. Dessa forma, contribui para organização e 
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documentação de acervos, pois a edição da carta torna-se importante para o processo de 

reconstrução sócio histórica, já que os personagens foram figuras ilustres da região em que 

o documento foi escrito. 

A documentação foi editada segundo normas de transcrição bem definidas, 

conservando a genuinidade do texto e trazendo importantes indícios para pesquisa. Com o 

objetivo de oferecer documentação para diversos ramos acadêmicos, fazendo conhecer fatos 

da língua, da memória e da cultura de uma região, como afirma Carmo (2015, p. 18): “A 

edição de textos reflete a necessidade de preservar a memória cultural escrita, os fatos de 

língua e a sua transmissão a sucessivas gerações”. A documentação em edição 

semidiplomática e fac-similar é também de fundamental importância para constituir corpora 

confiáveis, contribuindo para pesquisas na contemporaneidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ACIOLI, Vera Lúcia Costa. A escrita no Brasil Colônia: um guia para leitura de 

documentos manuscritos. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 2003. 

CAMBRAIA, César Nardelli. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

CARMO, Jeovania Silva do. Nas lentes da filologia: edição semidiplomática de registros 

batismais de escravos da Chapada Diamantina-BA. Salvador: Quarteto, 2015. 

FLEXOR, Maria Helena Ochi. Abreviaturas: manuscritos dos séculos XVI ao XIX. Rio de 

Janeiro: Arquivo Nacional, 2008. 

PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias (1889-1934): a Bahia na Primeira República 

brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 

RIOS, Dermival Ribeiro. Jequié: síntese histórica e informativa. Salvador: JM Gráfica e 

Editora Ltda, 2011. 

SARMENTO, Silvia Noronha. A raposa e a águia: J. J. Seabra e Rui Barbosa na política 

baiana da Primeira República. Salvador: Edufba, 2009. 

SPINA, Segismundo. Introdução à edótica: crítica textual. São Paulo: Cultrix; Edusp, 1977. 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
79   

ISTORIA DELLE GUERRE DEL REGNO DEL BRASILE: ACCADUTE TRA LA 

CORONA DI PORTOGALLO E LA REPUBLICA DI OLANDA: EDIÇÃO 

INTERPRETATIVA 
 

Bruno Ferreira1 

Norma Suely da Silva Pereira2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Istoria delle guerre del Regno del Brasile: accadute tra la corona di Portogallo e la Republica 

di Olanda, composta, ed offerta alla sagra reale maesta’ di Pietro Secondo, Re di Portogallo & 

C(ompagnia), é um impresso do século XVII, publicado pela Stamperia degl'Eredi del Corbelletti, 

em Roma, na Itália. A obra é escrita em língua italiana pelo português João José de Santa Teresa, que 

no ano de 1678 passou a integrar a Ordem dos Carmelitas descalços, em Roma, assumindo, então o 

nome de padre Giovanni Gioseppe di Santa Teresa. 

Dividida em duas partes, a obra narra a história da América portuguesa no período 

compreendido entre a chegada dos portugueses, para tomada de posse da terra, até os conflitos 

ocorridos no século XVII, ao final da ocupação holandesa na região Nordeste, que teve como um dos 

desfechos a Insurreição Pernambucana. Para a produção de sua narrativa, Santa Teresa contou com 

subsídios oriundos da Coroa portuguesa, e recebeu contribuições de grandes gravadores da época, 

que ilustraram tanto personalidades da monarquia, a exemplo de Dom Sebastião e Dom Pedro II, de 

Portugal, quanto gravuras de mapas relativos à formação e à construção das capitanias no período 

colonial, o que permite que a obra se mantenha, ainda hoje, como uma valorosa fonte para os estudos 

cartográficos. 

O estudo apresentado insere-se no âmbito da Filologia, em sentido estrito, da Crítica Textual, 

no que diz respeito em especial à elaboração de uma edição interpretativa de parte da introdução da 

referida obra, cujo intuito principal é realizar uma primeira aproximação, ampliar o conhecimento 

acerca do seu contexto, para posterior divulgação desta publicação do século XVII, importante, 

sobretudo, para os estudos acerca da América portuguesa, uma vez que se narram fatos referentes ao 

início do período colonial, da História da Imprensa e dos estudos cartográficos, conforme mencionado 

anteriormente. 

 
1 Graduando do curso de Língua Estrangeira Moderna Italiano da Universidade Federal da Bahia. E-mail: 

bruno_24ferreira@hotmail.com. 
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, Professora Associada no Instituto de 

Letras na mesma instituição. E-mail: normasuelypereira@yahoo.com.br. 
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A Filologia, conforme assinala Gonçalves (2018), é uma ciência de antiga origem e que possui 

um caráter histórico, cultural e memorialista, por meio da qual o pesquisador pode realizar estudos 

da linguagem humana com base em textos. Uma ciência de cunho transdisciplinar, como 

destaca Cambraia (2005), na qual, para fixar o texto analisado, o filólogo utiliza em seu 

auxílio outras ciências, tais como a Literatura, a Linguística, a História, dentre outras. 

Dada a possível restrição que a língua em que foi escrita a obra poderia gerar – em 

sua maior parte em língua italiana e apresenta ainda algum texto em língua latina – 

impossibilitando, talvez, um acesso mais amplo e diversificado ao público interessado, 

objetiva-se, posteriormente, realizar uma tradução do texto. A obra possibilita ainda outras 

tantas perspectivas de análise, tanto no campo dos estudos linguísticos, como dos estudos 

literários. 

 

2 AS INVASÕES HOLANDESAS  

 

As invasões holandesas foram motivadas tanto por questões econômicas, pela busca 

de novas terras para ampliação de seu território, como também por questões de herança e 

imposição religiosa. Conforme esclarece Nunes (2017), Carlos V, Imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico, havia deixado de herança ao seu filho, Felipe II, a Espanha e 

os Países Baixos. Contudo, em virtude de questões religiosas, foram deflagrados 

movimentos de revolta e de cunho separatista: no século XVI, no curso da Reforma, quando 

parte dos habitantes dos Países Baixos adotaram o protestantismo como religião, muitos 

desses se opuseram às crenças do rei, Felipe II da Espanha, que era católico convicto. Houve, 

nesse período, tentativas de retomada da região por parte do monarca espanhol, porém sem 

sucesso. Desse modo, então, no ano de 1581, os holandeses declararam a sua independência 

do reino de Espanha. 

Como consequência, Felipe II, que nesse momento também se tornara rei de Portugal 

devido à morte do cardeal Dom Henrique, ocorrida em 1580, decide por proibir o comércio 

entre as províncias do norte dos Países Baixos, dentre as quais a Holanda, e as suas colônias, 

incluindo tanto as localizadas em África como a da América (NUNES, 2017). Revoltados, 
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então, com a atitude tomada por Felipe II, os holandeses “resolveram atacar diretamente as 

regiões produtoras de açúcar. Em 1599, a esquadra do almirante Leynssen tentou, mas não 

conseguiu, conquistar Salvador” (NUNES, 2017, p. 141). As invasões e, posteriormente, a 

conquista da cidade se deu no ano de 1624, sendo, porém, retomada por Portugal no ano 

seguinte, com o auxílio de reforços vindos da Europa. 

Em 1630, após cinco anos da sua expulsão da cidade de Salvador, os holandeses 

iniciaram um novo ataque ao Brasil. O foco da vez foram as cidades de Olinda e do Recife, 

as quais foram conquistadas com alguma facilidade, gerando, assim, um processo de 

dominação que perdurou por 24 anos. A escolha da cidade sede para regulamentação do 

domínio holandês se deu, segundo Diogo Lopes Santiago, citado por Silva (2002), por 

questões estratégicas: 

 

[...] os holandeses escolheram a povoação do Recife como sede dos seus domínios 

no Brasil, por ter nesta praça a segurança de que não dispunham em Olinda, estas, 

‘por ser aberta por muitas partes e incapaz de defesa’, na observação de Diogo Lopes 

Santiago (SILVA, 2002, p. 116). 

 

Após seis anos da conquista, momento esse em que se vivia um período de relativa 

paz, o Conde João Maurício de Nassau, que havia aportado em Pernambuco no dia 23 de 

janeiro de 1637, trazendo consigo uma comitiva composta por cientistas e artistas da época, 

foi promovido ao cargo de Governador-Geral do Brasil Holandês. Nassau cercou-se de 

muitos especialistas, os quais certamente em muito contribuíram para o desenvolvimento 

científico e cultural que as demais capitanias não experimentaram nesse período. Conforme 

destaca Silva (2002), o conde holandês:  

 

[...] fez-se acompanhar do latinista e poeta Franciscus Plante, do médico e naturalista 

Wiliem Piso, do astrônomo e naturalista George Marcgrave, dos pintores Frans 

Poste Albert Eckhout, do médico WilIem van Milaenen, além de outros nomes. 

Durante o seu governo pôde ainda contar com os serviços de especialistas de relevo, 

como o do humanista Elias Herckmans, dos cartógrafos Cornelis Bastianszoon 

Golijath e Johannes Vingboons, do desenhista Gaspar Schmalkalden, do pintor 

Zacharias Wagener, além do urbanista e arquiteto Pieter Post, que vieram a se 

integrar em datas posteriores a esta missão de cientistas (SILVA, 2002, p. 117). 
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O governo de Nassau foi estável e trouxe consideráveis melhorias às dependências 

holandesas na América portuguesa. Segundo Boris Fausto (1995), a economia do período se 

encontrava estática e visando a movimentação com a finalidade de trazer melhorias à parte 

da colônia sob domínio holandês, Nassau passa a vender à crédito os engenhos que se 

encontravam sem uso e, preocupando-se com a possível crise de abastecimento, obriga, 

também, os produtores rurais a investirem na produção de mandioca. 

As melhorias trazidas pelos holandeses não se concentraram somente ao campo 

econômico, mas atingiram igualmente outros planos sociais: houve grande preocupação 

com a igualdade entre os imigrantes que ali residiam, não se opondo às diferentes 

manifestações religiosas, a exemplo do culto à religião judaica, que se mantinha proibido 

pelo governo português, sendo duramente perseguido pela Santa Inquisição. Cabe ressaltar, 

que tal harmonia entre povos e culturas não incluiu o combate à escravidão. Segundo Fausto 

(1995, p. 88), “tão logo conseguiram estabilizar razoavelmente a indústria açucareira no 

Nordeste, os holandeses trataram de garantir o suprimento de escravos, controlando suas 

fontes na África”. 

Com o fim da dominação espanhola em Portugal, pela ascensão de Dom João IV ao 

trono português, as relações, antes estáveis entre Portugal e Holanda, voltam a se tencionar, 

culminado, assim, no ano de 1654, com a reconquista do território que esteve sob o domínio 

holandês pelos colonizadores portugueses. 

 

3 A IMPRENSA E A OBRA DE SANTA TERESA 

 

A reprodução mecânica de livros, desenvolvida por Johannes Gutenberg no século 

XV, foi um dos benefícios que os holandeses tentaram trazer para o Brasil, sem, contudo, 

lograr êxito. Conforme afirma Costigan (2008), 

 

a primeira tentativa de introdução de uma impressora no Brasil parece ter sido de 

iniciativa de Maurício de Nassau, líder político que entre 1636 e 1643 governou a 

região nordestina, aquela mesma que entre os anos de 1630 e 1654 foi conhecida 

como o ‘Brasil holandês’. [...] Pieter Janszoon foi enviado ao Recife no ano de 1643 

pelos dirigentes da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais com a missão 
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especial de implantar em Pernambuco uma prensa tipográfica que viesse a facilitar 

o trabalho administrativo do governo holandês na região. Infelizmente, o trabalho 

do primeiro tipógrafo a pisar o Nordeste do Brasil não chegou a se iniciar. No dia 3 

de agosto de 1643, pouco tempo depois de aportar no Recife, Janszoon veio a falecer. 

Uma vez que o governador Maurício de Nassau havia retornado para Amsterdam 

em maio de 1643 e os holandeses começavam a enfrentar sérias pressões militares 

por parte dos mazombos ou luso-brasileiros que ganharam força após Portugal ter-

se independentizado da Espanha em 1640, os planos de implantação de uma 

imprensa no Brasil holandês foram abandonados (COSTIGAN, 2008, p. 57-58). 

 

Após o seu breve desenvolvimento, no início da Idade Moderna, o primeiro local fora 

dos domínios germânicos a aderir a essa nova técnica de impressão fora a Itália. Sob o 

domínio italiano, as técnicas de impressão foram desenvolvidas gerando os primeiros 

caracteres gregos e hebraicos, a numeração das páginas e as primeiras edições de bolso, 

entre outros aperfeiçoamentos (STEINBERG, 1962). Tal desenvolvimento foi possível 

porque a Itália era à época, 

 

[l]a terra nativa della nuova cultura, il centro della civiltà cristiana, il paese d'origine 

del moderno sistema bancario e contabile, [che] offrì a editori e stampatori 

avventurosi delle possibilità per cui non v'era invece posto nella società tedesca di 

struttura ancora prevalentemente medievale3 (STEINBERG, 1962, p.55). 

 

Com a crescente difusão da imprensa nas sociedades europeias, fez-se necessária a 

sua chegada ao novo continente, então sob o domínio português e espanhol. Na América 

portuguesa, contudo, as primeiras investidas malograram: após a tentativa de 

implementação da imprensa por parte dos holandeses, no século XVI, somente com o 

deslocamento da Corte para a América, no século XIX, a imprensa real seria implantada, 

pois não era do interesse da Coroa portuguesa que a colônia tivesse tal autonomia 

(STEINBERG, 1962; COSTIGAN, 2008). 

No período de edição da obra de Santa Teresa, a Igreja e a Coroa portuguesa 

“exercem estreita vigilância sobre o que se publica, podendo actuar para perseguir autores, 

censurar doutrinas e páginas, retirar livros de venda, onde quer que tenham sido 

 
3 Tradução nossa: “A terra nativa da nova cultura, o cento da civilização cristã, o país de origem do moderno 

sistema bancário e contábil, [que] ofereceu aos editores e estampadores aventureiros as possibilidades que não 

lhes eram dadas na sociedade alemã de estrutura ainda predominantemente medieval” (STEIMBERG, 1962, 

p.55). 
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impressos” (MEIRINHOS, 2006, p. 26). Para circular em território português, cada obra 

deveria conter as aprovações concedidas por autoridades ligadas à Santa Inquisição, é o que 

se pode observar na obra em análise, que traz aprovações concedidas pelos padres Filippo 

di San Nicolò, Liberio di Giesù, Biagio dalla Purificazione e Giacinto Maria di San Bernardino, que 

são, possivelmente, autoridades ligadas à Santa Inquisição. 

Conforme Meirinhos (2006, p.26),  

[...] após a instituição da Inquisição, cuja atividade regular se inicia em 1536, a 

imprensa é vigiada de perto e cada livro deve conter uma autorização de publicação. 

É por isso submetido a autorização prévia. Para garantir um máximo de controle 

imprimem-se mesmo obras que são índices de livros proibidos, compostos sob a 

orientação do Santo Ofício e a autoridade censória do Inquisidor Geral. 

 

A obra tomada como corpus desse estudo, como já se disse, é um impresso datado do 

ano de 1698, cuja primeira edição foi produzida em Roma, na Itália. É composta por dois 

livros ilustrados com mapas e gravuras de personalidades da coroa portuguesa. Conforme 

afirma o professor Paulo Miceli (2011, p. 13), a obra “[...] foi subvencionada pelo próprio rei 

de Portugal, D. Pedro II, retratado na abertura do livro, [...] o qual pode ser considerado 

‘uma das mais suntuosas obras publicadas no século XVII sobre o Brasil’”. 

Seu conteúdo, escrito em língua italiana, trata de eventos ocorridos desde a chegada 

dos portugueses ao novo continente até as guerras travadas por trinta anos entre os 

portugueses e os holandeses, que invadiram e se estabeleceram em parte do nordeste 

brasileiro durante o século XVII. Contém gravuras e mapas que, como salienta Adonias 

(2002, p. 41), “[...] foram produzidos pelos mais famosos artistas da época: os desenhos, por 

Andrea Antonio Orazi e, a gravação, por Hubert Vincent, Giovanni Girolamo Frezza e 

Benoit Farjat”. A respeito do processo de gravação dos mapas da época, a autora destaca 

que 

 

[a] adoção dos processos da xilografia e do talho-doce (gravação em madeira e em 

cobre, respectivamente) possibilitou a impressão de um grande número de 

exemplares, mais precisos e fiéis aos originais, permitindo a divulgação rápida das 

informações geográficas provenientes dos descobrimentos das novas terras 

(ADONIAS, 2002, p. 37). 
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Quanto ao idioma no qual a obra foi escrita, observa-se que, durante o século XVII, o 

italiano gozava do posto de língua franca, o que pode justificar a escolha de Santa Teresa, 

um religioso português, para escrever sua obra. Com relação a esse período de apogeu do 

italiano, afirma Cifoletti (2002): 

 

[...] approssimativamente dal secolo XV al XVIII la lingua italiana godette di un 

grande prestigio in Europa, sappiamo che era la lingua straniera più studiata; 

naturalmente anche qui si trattava di una diffusione soprattutto fra le élites, ma a 

quei tempi non ci si può aspettare altro4 (CIFOLETTI, 2002, p. 96). 

 

Já no que tange à língua latina, Amarante (2015, p. 31), tomando por base as ideias 

de Cardoso (1997), esclarece que, até o século XX, o uso do idioma ainda era obrigatório na 

redação dos documentos eclesiásticos e na realização de cultos e cerimônias religiosas, o que 

justifica o seu uso na redação das aprovações emitidas pelos padres vinculados à Santa 

Inquisição e encartadas na obra selecionada, como era de praxe. 

A repercussão da obra de Santa Teresa na Itália não foi das maiores, como registra 

um índice de obras raras italianas datado do século XVIII, a Biblioteca italiana, o sia Notizia 

de' libri rari nella lingua italiana [...]: “Questo libro è molto stimato, e raro, ed ha quantità di 

figure in rame. [...]; ma in Italia non ha nè la stima, nè la rarità sopra detta”5 (HAYM, 1728, 

p. 69). Sobre o autor, o padre Giovanni Gioseppe di Santa Teresa, sabe-se que nasceu em 

Lisboa, Portugal, batizado com o nome de João de Noronha Freire e que assina a obra com 

o seu nome secular, adotado quando ingressou na ordem dos Carmelitas descalços, em 

Roma, na Itália. Além da Istoria delle guerre [...], publicou Finezze di Giezu Sacramentado, 

escrita entre 1690 a 1693, trabalhou na tradução para o italiano das Meditações do Padre 

Quental, em 1733, e traduziu a Chronica da Vida de Nossa Senhora (manuscrito), sem data 

definida.  

 
4 Tradução nossa: “[...] aproximadamente do século XV ao XVIII, a língua italiana gozava de um grande 

prestigio na Europa, sabemos que era a língua estrangeira mais estudada; naturalmente aqui também se 

tratava de uma difusão sobretudo entre as elites, mas àqueles tempos não se pode esperar outra coisa” 

(CIFOLETTI, 2002, p. 96). 
5 Tradução nossa: “Este livro é muito estimado e raro e possui uma quantidade de figuras em cobre. […]; mas, 

na Itália, não possui nem a estima, nem a raridade dita acima” (HAYM, 1728, p. 69). 
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4 EDIÇÃO 

 

Para melhor aproveitamento e divulgação da obra selecionada, realizou-se um 

estudo exploratório, que resultou na edição interpretativa das treze primeiras páginas da 

Istoria delle guerre del Regno del Brasile: accadute tra la corona di Portogallo e la Republica di 

Olanda, composta, ed offerta alla sagra reale maesta’ di Pietro Secondo, Re di Portogallo ec(cetara), 

de autoria do carmelitano Giovanni  Gioseppe di Santa Teresa, datada do século XVII, 

composto na Stamperia degl'Eredi del Corbelletti, de Roma, na Itália. 

 

4.1 DESCRIÇÃO 

 

O exemplar consultado pertence ao Espaço Lugares de Memória da Biblioteca 

Universitária Reitor Macedo Costa da Universidade Federal da Bahia. Possui marcas de 

restauro recente, que se podem perceber pelo acréscimo de três falsas folhas de guarda entre 

a capa e a folha de rosto e pelas marcas relativas a uma nova encadernação. Na primeira 

página de guarda acrescentada após o restauro, há uma inscrição a lápis informando que 

faltam, no primeiro volume, 15 pranchas6 e os mapas e, no segundo volume, 1 página com 

a lista dos mapas e das pranchas, além de 8 mapas e pranchas. 

O livro possui encadernação por costura. A capa e a sobrecapa possuem as dimensões 

de 300 x 210mm, na cor marrom, em cartão contendo pintura marmorizada de tons marrons. 

A lombada, que apresenta largura de 40mm, encontra-se levemente desgastada na parte 

superior, sendo possivelmente um desgaste relativo ao manuseio. Apresenta nervos, em um 

dos quais se dá o título da obra com letras douradas em um fundo vermelho: Istoria delle 

guerre. 

A tinta utilizada na impressão é de cor preta e é provavelmente de natureza 

ferrogálica, uma vez que o suporte apresenta corrosão em alguns trechos de escrita. 

A primeira e a terceira páginas da obra possuem uma gramatura mais espessa que as 

demais, pois são as que receberam as ilustrações: na primeira está estampada uma gravura 

 
6 Estampa impressa, conforme o Dicionário Cartográfico de Oliveira (1987, p. 439). 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
87   

representando a dominação portuguesa na América através da fé cristã: contém quatro 

figuras, sendo três do panteão católico (uma santa segurando um crucifixo e um cálice 

eucarístico, além de duas figuras angelicais segurando o brasão do reino de Portugal) e a 

quarta figura é a representação de uma indígena ajoelhada, como em reverência ao brasão 

português. Já na terceira página, há uma imagem de Dom Pedro II, rei de Portugal (Cf. 

Figura 1); ambas as figuras apresentam inscrições em latim.  

 

Na segunda página, que é a 

folha de rosto, encontram-se 

descritos: o título, em letras capitais – 

ISTORIA DELLE GUERRE DEL 

REGNO DEL BRASILE, ACCADUTE 

TRA LA CORONA DI PORTOGALLO 

E LA REPUBLICA DI OLANDA; o 

nome do autor e sua devida posição 

hierárquica no clero – P(adre) F(rate) 

Gio(vanni) Gioseppe di S(anta) Teresa 

Carmelitano Scalzo; a dedicatória, 

também em letras capitais – ALLA 

SAGRA MAESTA’ DI PIETRO 

SECONDO RE DI PORTOGALLO 

(ET CAETERA); o ano e a cidade da 

edição – IN ROMA e ANNO 

MDCXCVIII; bem como a casa 

editorial – Nella Stamperia degl’Eredi 

del Corbelletti; e a declaração das 

licenças obtidas – CON LICENZA DE’ SUPERIORI.  

A mancha escrita é disposta em uma coluna, alinhada ligeiramente à esquerda e 

apresenta 13 páginas iniciais não numeradas. Mesmo tratando-se de uma obra impressa, é 

Figura 1: Fac-símile da imagem criada por Andrea Antonio Orazi 

representando o rei Dom Pedro II 

Fonte: SANTA TERESA (1698, p. a). Elaboração dos autores. 
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importante salientar que apresenta um tipo que imita a letra manuscrita do século XVII, o 

que era uma característica comum à época (MARTINS, 2002). Nesse aspecto, notam-se 

também a presença de letras capitulares simples e ornadas, a exemplo da letra E com 

desenhos fitomórficos na linha 2 da p. [4] e da letra S na linha 2 da p. [8], também com 

ornamentos de natureza vegetal, além do cabeção, que se observa na primeira página de 

cada capítulo. Ocorre também a utilização de reclamo, no final de cada página e início da 

seguinte e a ocorrência de gravuras que ornamentam as entradas e os fechamentos dos 

capítulos. 

A seguir, evidenciam-se alguns dos elementos acima citados (Cf. Figura 2): 

 

Figura 2: Exemplos do tipo caligráfico e ornamentos 

Fonte: SANTA TERESA (1698, p. [8]). Elaboração dos autores. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Para transcrição e elaboração de uma edição interpretativa do trecho selecionado da 

obra de Santa Teresa (Cf. Figura 3) foram tomadas as propostas já consagradas pela tradição, 

Cambraia, (2005) e Borges e Souza (2012). 

 

 

 

Letra capitular com desenhos 

fitomórficos 

Tipos caligráficos que imitam 

as letras manuscritas do séc. 

XVII 

Letra maiúsculas 

Cabeção 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
89   

 

Figura 3:  Fac-símile de parte da obra selecionada 

Fonte: SANTA TERESA (1698, p. [8]). Elaboração dos autores. 

 

Foram numeradas as linhas e mantida a paginação, quando presente na obra, 

inserindo-se entre colchetes os números das páginas não numeradas. As letras ramistas 

foram atualizadas para norma ortográfica vigente nos trechos em língua italiana, sendo 

sinalizadas em negrito no aparato, e a letra “ʃ” (s caudado) foi atualizada para “s”. A divisão 

silábica de palavras ao final das linhas não foi conservada, trazendo-se as sílabas antes 

repartidas para linha anterior, sendo as mesmas sinalizadas com sublinhado no aparato. 

Foi realizado, igualmente, o desenvolvimento das abreviaturas, indicando no aparato 

a parte desdobrada com destaque em itálico; foram unidas as palavras separadas e foi feita 

a separação das palavras unidas de acordo com a ortografia italiana atual; a acentuação 

gráfica do texto foi modernizada seguindo as regras ortográficas vigentes na língua italiana, 

enquanto a pontuação foi mantida fielmente. Foram indicados os carimbos, chancelas, 
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desenhos e ornamentos, de acordo com a sua natureza, entre colchetes, em itálico; foram 

registradas em aparato, à margem direita, as notas do editor e, em notas de rodapé, os 

comentários do mesmo (Cf. Figura 4). 

 

 

Figura 4: Exemplo de parte da edição realizada 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

4.3 ABREVIATURAS 

 

Na leitura do fragmento do texto editado constatou-se a presença de 36 abreviaturas 

ao todo, sendo 18 em língua italiana e 19 em língua latina (Cf. Quadro). O tipo mais 

recorrente de abreviaturas presentes no texto foi por suspensão, sendo observada somente 

uma abreviatura por contração, que se encontra em língua italiana. Para melhor explanar a 

respeito das abreviaturas, foram, então, classificadas por tipos e relacionadas 

separadamente, de acordo com a língua em que se encontram. Tal divisão foi proposta com 

o objetivo de facilitar a identificação das abreviaturas dentro do texto, uma vez que, se 

agrupadas em uma tabela única, a polissemia poderia, de algum modo, prejudicar no 

momento de leitura e identificação. 
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Quadro 1: Abreviaturas encontradas no fragmento editado 

 

Abreviaturas por suspensão em língua italiana 

Abreviatura Imagem Desenvolvimento l. 

c. 

 

Compagnia 
p. [2] l.13; p. [10] 

l.10 

P. 

 

Padre  

p. [2] l.14; p. [11] l.2, 

4, 6; p. [12] l.1, 5, 7; 

p. [13] l.1, 6, 41 

F. 

 

Frate 

p. [2] l.14; p. [7] l.22; 

p. [11] l.2, 4, 7, 21; p. 

[12] l.5, 7, 16; p. [13] 

l.1, 6, 39 

Gio: 

 

Giouanni 
p. [2] l.14; p. [6] l.18; 

p. [11] l.7 

S. 

 

Santa / San 

p. [2] l.14; p. [4] l.18; 

p. [11] l.7, 11, 14; p. 

[12] l.7, 35; p. [13] 

l.1, 6, 39 

 

Abreviaturas em língua italiana por contração 

Abreviatura Imagem Desenvolvimento l. 

Septembr. 
 

September p. [10] l.12 

 

Abreviaturas latinas por suspensão 

ABREVIATURA IMAGEM DESENVOLVIMENTO l. 

P. 

 

Pater 
p. [10]. l.7; p. [13] 

l.42, 46 

R. 

 

Reuerendus 
p. [10] l.6; p. [12] l. 

44 

Fr. 
 

Frater p. [13] l.45, 46 

Alex. 
 

Alexander p. [10] l.13 

Secret. 
 

Secretarius p. [10] l.15 
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Episc. 

 

Episcopus p. [12] l.43 

 

Abreviatura latina por sinal especial 

ABREVIATURA IMAGEM DESENVOLVIMENTO l. 

&c. 

 

et caetera 
p. [2]. l.13; p. [10]. 

l.10 

Fonte: elaborado dos autores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo, de caráter exploratório, foi desenvolver, por meio da Crítica 

Textual, uma edição interpretativa do trecho inicial da obra selecionada, a qual foi feita sob 

encomenda do regente de Portugal, Dom Pedro II, e abarca o contexto de “achamento” do 

novo continente pelos portugueses, mantendo um enfoque principal nas guerras travadas 

entre Portugal e Holanda devido às invasões e ao domínio, que os holandeses exerceram, 

por um certo período, em parte da colônia, mais especificamente, em parte do Nordeste. 

Santa Teresa buscou enfatizar, principalmente, a força bélica e estrategista de 

Portugal frente à República de Holanda, já que, no ano de publicação da obra em análise, 

1698, os holandeses já haviam sido expulsos dos territórios portugueses.  

A pesquisa que vem sendo realizada ratifica o grande valor da obra do carmelita 

português para os estudos da historiografia nacional e portuguesa, para os estudos 

históricos de língua italiana, para os de crítica filológica e para aqueles relativos à história 

da cultura escrita e da história da Imprensa no período, tanto na Itália como nas demais 

sociedades europeias do século XVII, como é o caso de Portugal e, por conseguinte, da sua 

colônia na América. 

Por fim, observando a restrição inicial gerada pela língua italiana, o que poderia 

impossibilitar o acesso a um público leitor mais amplo e diversificado, propõe-se para 

etapas futuras da pesquisa, a realização de uma tradução do italiano ao português, o que 
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ampliaria consideravelmente o acesso a outros interessados e a disseminação de tal 

importante obra, cuja edição certamente amplia as possibilidades de análise. 
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TRAÇADOS NEGROS SOBRE UMA ESCRITA EM RIOGRAFIAS 
 

Camila do Nascimento Carmo1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Proponho, para este trabalho, por em cena a escrita negra da poeta Lívia Natália que 

por entre os fios dos versos do poema “Meu caro amigo”, publicado no livro Correntezas e 

outros estudos marinhos (2015), nos convoca a pensar sobre os processos que configuram a 

escrita literária negra e feminina. Este trabalho consiste em apresentar questões de uma 

pesquisa, ainda em andamento, que evidencia a escrita da poeta Lívia Natália como 

riografias por seus versos, assim como as águas, passarem as margens e assim desfazer as 

beiradas de modo que se perceba o muito da existência. 

As riografias da escrita da poeta Lívia Natália conduzem e problematizam os 

discursos sobre as produções literárias de autoria feminina, sobretudo de autoria feminina 

negra, as quais foram/são impressas em páginas, algumas já amarelecidas, e outras ainda 

em busca de espaço no mercado editorial. Com isso, é possível dizer que a ausência dessas 

escritas se faz não só pela atribuição de menos status ao valor estético às produções literárias 

elaboradas por mulheres negras, mas também pelo “apagamento” e silenciamento 

produzido sobre as mulheres negras na vida social e pública brasileira. 

Deste modo, é importante compreender que os mecanismos que regulam tal 

produção literária compõem as tensões entre cânone e margem por entre discursos 

hegemônicos, marcados por movimentos de resistência, reexistência e visibilidade em 

espaços colonizados como também foi/é a literatura.  

Os versos da poeta Lívia Natália estão inseridos neste trabalho na intersecção gênero-

raça-classe como afirmação política e estratégica que perturbe o amálgama construído pela 

colonialidade do poder de modo que seja possível compreender o funcionamento das 

 
1 Licenciada em Letras Libras - Língua Portuguesa, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Literatura 

e Cultura (UFBA), camila.ncarmo@gmail.com.  
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tecnologias de apagamento, ao mesmo tempo em que potencialize a existência e a resistência 

produzindo assim, reexistências por entre as riografias. 

Impulsionada a pensar sobre o poema “Meu caro amigo”, em um agenciamento 

político-acadêmico-afetivo, proponho construir e desfazer territórios ao problematizar 

discursos sobre a mulher negra que escreve por entre os traçados negros, que é uma maneira 

de fazer sangrar frente aquilo que se ouve sobre os corpos de mulheres negras, (re) 

produzidas em força revolucionária pelos poemas publicados por Lívia Natália. 

 

2 COMPOSIÇÃO DAS ÁGUAS NOS TRAÇADOS NEGROS DE LÍVIA NATÁLIA 

 

Seguindo o rastro de muitas vozes que me atravessam, este trabalho é escrito 

fazendo-me compreender que a linguagem das páginas dos livros da poeta Lívia Natália é 

dobrada nos versos tal qual o fluir das águas, fazendo escorrer uma escrita destituída de 

significados, mas não de sentidos. Trata-se assim, de uma escrita que não se busca 

compreender e/ou interpretar os significados, mas ensaiar modulações que fabricam desejos 

de perpetuar um estado de coisas, ainda que a ordem e linearidade insistam em “tapar as 

linhas de fuga, parar ou interromper os movimentos de desterritorialização, lastreá-los, 

reestratificá-los” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 63). 

Ao compreender os versos aqui analisados enquanto uma lírica de rupturas, os 

movimentos de desterritorialização funcionam como forma de descolar e retecer a tradição. 

O que implica procedimentos, políticas, estratégias e construções que venham 

desembaraçar as linhas emaranhadas da normatividade do pensamento colonial que fazem 

funcionar as ausências de uma escrita negra e feminina nos estudos literários. 

Neste trabalho os caminhos percorridos incidem na constituição de uma lírica de 

rupturas ao descolar dos modelos europeus considerados universais os quais estabelecem 

hierarquias frente aos movimentos da diferença, que se colocam a romper com uma tradição 

que empoeirou, rasgou, escondeu e por vezes silenciou a produção literária de autoria 

negra, sobretudo no que diz respeito a mulheres negras que escreveram e escrevem. 

Ao pensar sobre uma lírica de rupturas, apresento os versos da poeta Lívia Natália 

como potências que rasgam as representações para fora de si, a partir do entendimento de 
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que não é uma voz que confessa, mas antes uma voz que produz um dobrar-se sobre si 

mesmo para afirmar outros modos ao tecer o cotidiano, que é histórico, diverso e incessante 

produção de diferença. 

Os versos da poeta, enquanto “um trabalho forte de amarração de alegrias e tristezas, 

de partilha e trabalho” (LÍVIA NATÁLIA, 2016, p. 101), trazem o rio e o mar como 

narradores das memórias de corpos marcados pelo racismo e pela lógica binária de 

funcionamento do gênero, ela conta em versos as histórias de um povo, que desloca as 

disposições do poder para produção de políticas, que efetua a diferença como operador que 

destitui hierarquias. 

Desse modo, essa escrita permite um mergulho sobre nós mesmos a partir do poema 

que transita entre reiterar as dicotomias, quando diz esse amor que circula na falta, ao 

mesmo passo que se coloca a desafiá-la, quando o silêncio pede passagem, fazendo dobrar 

a escrita e circular a multiplicidade que fabrica a vida, quando possibilita subverter as 

referências colonialistas que teorizam as mulheres negras enquanto força de trabalho e 

objeto sexual, num processo de coisificação e descarte. 

Os versos da poeta colocam os afetos em expansão e assim como “um rio não 

caminha só” esta pesquisa segue os caminhos das águas e “atravessa: rasga pedras e fere o 

chão com sua correnteza translúcida” (LÍVIA NATÁLIA, 2016, p. 31), estas riografias 

acompanham o escorregadio das pedras e força da corrente, atravessando e desaguando 

numa escrita que ao acompanhar os movimentos de transformação da paisagem traçam 

“marcas dos encontros que as foram constituindo” (ROLNIK, 2007, p. 24). 

A composição deste trabalho está aberta a modos de vida, repleta de trocas e 

encontros num entrecruzamento com os segredos das águas que se alinham a terra 

retomando as lembranças entalhadas na memória para quebrar as bordas, de maneira que 

seja possível voltar-se sobre nós mesmos distanciando-nos da noção colonial do 

pensamento.  

O poema escolhido constitui-se enquanto potência de criação refazendo os 

movimentos do amar subvertendo-o, ao criar sensações, em toda sua consistência, 

recortando do mundo possibilidades várias. Com isso, sinalizo que a escrita literária de 
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Lívia Natália funciona, também, como a possibilidade de enfrentar “bases ideológicas 

semelhantes as que permitem a existência do racismo, a crença na dominação construída 

com base em noções de inferioridade e superioridades” (BAIRROS, 1995, p.462), sendo 

possível compreender os mecanismos que constituem a colonialidade do poder como 

exercício prático político da intersubjetividade que faz funcionar categorias conceituais em 

um espaço de dominação/construção colonial do pensamento. 

Entendo então que o curso das águas na escrita negro feminina de Lívia Natália é o 

ato político de erguer-se frente às tensões que constituem o corpo de mulheres negras como 

alvos de mutilações e rejeições. As escritas de água da poeta extraem potências no ritmar 

das ondas e correntezas ao falar dos labirintos do cotidiano, do cheiro das maresias, das 

pedras e limos, das vozes que trovejam, dos movimentos afetivos e assim instauram 

discursos de reexistências no fazer acadêmico a partir do entendimento de que o fazer 

político é exercício prático do pensamento. 

 

3 “SOBRE O MAR DE FIOS GROSSOS” 

 

Navegando pelos versos do poema, identifico conversas cheias de experiências que 

misturam o lirismo com aquilo que é o viver gerando movimentos que evidenciam a 

diferença, entendida aqui como aquela que diz respeito às identidades e semelhanças, de 

modo que venha a dissolver tudo aquilo que é determinante. 

A linha tênue entre o instante e a eternidade é traçada nos versos do poema “Meu 

caro amigo”, compondo um arranjo breve e singelo numa cantiga lírico-amorosa cheia de 

ondas como as que formam no mar: 

 

Meu caro amigo 

 

Esta Nereide eu te prende 

Nas tramas dos seus lençóis 

Te devorou. 
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Ela te guarda no delgado 

De suas entranhas, 

E viraste navio submerso 

No negrume imenso. 

Numa Água violenta, 

Mas sem procelas, 

Só suas mãos dançando 

Sobre o mar de fios grossos. 

Onde estás tudo é bruto, 

E bichos ocultos bebem de sua sombra. 

 

A vida me atravessa e não posso te contar: 

Que emagreci e cortei os cabelos, 

(eles agora crescem dobrando-se em cachos, 

Como os teus, miúdos). 

Que estou mais forte. 

Que quase sei lutar. 

Que esta semana me achei grávida 

De um rebate falso. 

Que tenho chorado. 

E sou mesma igual a ti: puro silêncio. 

 

Enquanto esta Nereide penteia, 

Com as mãos, 

Os teus cabelos, 

Vou desaprendendo a cantar, 

Achando o mundo menos belo, 

E todos os naufrágios que fiz de mim, 

Pra te encontrar 

Lambem as franjas das ondas 

Por puro medo do profundo 

Que há no mar. 

(NATALIA, 2015, p. 92) 
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O poema deixa certo arranhar na garganta e como no balançar das águas, melodias 

em timbres diversos surpreendem com tamanha afinação nos versos apresentados. O 

movimento violento e sem procelas do mar produzem um conjunto harmônico que 

solidifica memórias, reproduz saudades, diz do amar reticente. 

O tempo é dilatado nos versos e descortina histórias silenciadas de relacionamentos 

entre corpos negros, fazendo funcionar a grande máquina colonizadora de maneira que as 

constituições políticas, sociais e históricas são retomadas para serem colocadas em prática, 

intervenções em que a afetividade de mulheres negras, no espaço da escrita literária e vida 

pública social, possa estar descentrada das criações do sistema hegemônico em que 

mulheres negras são consideradas apenas um corpo que termina na pele, atravessadas pela 

produção discursiva violenta de que somos “altamente dotadas de sexo, a perfeita 

encarnação de um erotismo primitivo e desenfreado. (HOOKS, 1995, p. 469) 

Tomada pela energia e força ancestral para realizar e fazer as coisas acontecerem, 

nessas linhas carregadas de ventanias, que movem as nuvens, derrubando águas na 

extensão da terra, pude compreender que essas riografias estão na transparência e no escuro 

das águas, numa relação de conhecimento e poder para (re) fazer os percursos que nos 

foram/são impostos, que acabaram por apagar e cercear a atuação do corpo de mulheres 

negras no campo de estudo da literatura, nos impedindo de ler, compartilhar, examinar 

produções outras, para além das canônicas, afastar-nos das representações que ordenam as 

vidas e afetividades, desnaturalizando a imagem de mulheres negras como aquela que está 

fora do campo afetivo e apenas no espaço do sexo e da erotização: 

 

Falar de afetividade, de escolhas, de solidão é colocar em xeque (desmontar) os 

sistemas de preferências que prescindem a ideia de brasilidade, posto que as 

mulheres negras aparecem como corpos sexuados e racializados, não afetivos, na 

construção da Nação. (PACHECO, 2013, p. 28) 

 

As relações de conhecimento e poder perpassam as produções que sustentam o 

pensamento colonial, o qual é a base para o funcionamento do sistema racista, em que se 

constituem campos de subordinação para pessoas negras.  
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Desse modo, as “teorias da memória”, em que o tempo é dilatado fazendo circular 

histórias silenciadas, circulam no poema num contexto decolonial de maneira que as 

constituições políticas, sociais e históricas são retomadas para ser colocadas em prática 

intervenções em que a escrita possa ser descentrada das “grandes” narrativas do passado.  

Navegando entre correntezas e tempestades, o fazer literário da poeta Lívia Natália 

atravessa os caminhos negados: “rasga pedras e fere o chão com sua correnteza translúcida”, 

tal qual faz o rio. Desse modo, as riografias saem em busca de produzir outros sentidos para 

os traçados negros e mulheres negras de maneira a diluir opressões e as operações 

discursivas que movimentam o racismo e o machismo. 

 

4 TRAÇADOS NEGROS DE MULHERES NEGRAS 

 

As reflexões acerca da escrita literária de mulheres negras constituem-se neste 

trabalho enquanto ações político-culturais frente às transformações contemporâneas dos 

estudos literários e crítica literária. 

 Ao pensar sobre a produção poética de Lívia Natália no poema “Meu caro amigo”, 

retomo a construção de estratégias que questionem discursos e movimentos hegemônicos, 

estes que, no entanto, são invalidados pela discursividade heteronormativa, branca e 

masculina no ocidente atribuindo “os fazeres” de mulheres negras como dissidentes à 

norma. 

Traço aqui elementos que dizem respeito a atividade intelectual de mulher negra 

tanto no trabalho acadêmico como no campo literário, para a compreensão de como os 

discursos que circulam enfeixam um sentido de teorizar “sobre a mulher” e desponta tanto 

o caráter misógino, quanto reafirma as antigas acepções criadas desde a senzala sobre 

nossos corpos. 

Segundo Ana Cláudia Lemos Pacheco, “os discursos de ideologias raciais e de gênero 

são estruturantes e ordenam um conjunto de práticas corporais racializadas vividas pelo 
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gênero, na sexualidade, no trabalho, na afetividade e em outros lugares sociais que são 

“destinados” às mulheres negras, na Bahia e no Brasil” (PACHECO, 2013, p. 24) 

Com o objetivo de lidar com ideias de maneira a transgredir fronteiras discursivas 

em sua vital relação com uma cultura política é possível dizer que os posicionamentos aqui 

delineados seguem o caminho das águas, nessas riografias, que em meio aos movimentos 

das ondas em um mar sem procelas, possibilitam operar sobre o código que faz funcionar o 

racismo e o sexismo, os quais apagam e invisibilizam intelectuais e escritoras negras. 

No poema, escolhas afetivas circulam permeadas de solidão, a vida atravessa e o 

silêncio é a captura do movimento do amar. Desse modo, a escrita de Lívia Natalia expõe o 

racismo e o sexismo que funcionam no discurso colonial em que preferências sexuais são 

realizadas a partir do elemento gênero e raça, o poema fissura formas que silenciam modos 

mais múltiplos de produção literária colocando em cena naufrágios de si para constituição 

de profundezas em constante processo de diferenciação produzindo novas e outras 

possibilidades de existência. 

 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Essas práticas constituem experiências diante das possibilidades de relação do corpo 

negro feminino com o mundo, seus modos de se apresentar e funcionar na relação político-

social, bem como por entre os modos de existência que nada têm a ver com invenções do 

indivíduo, mas exercícios de si sobre si mesmo (FOUCAULT, 2005), os quais potencializam 

modos mais múltiplos em favor da não centralização dos sentidos. 

Os poemas de Lívia Natália desafiam os cânones ao dizer sobre/com/pelos femininos 

negros, fazendo ecoar vozes dissonantes. Desse modo, é possível dizer que esse estudo 

constitui-se como exercício político de minorias inserido no espaço acadêmico de maneira a 

instituir outras epistemologias para a afirmação das estratégias de resistência para 

reexistências e sua multiplicação discursiva em tempos de renovações e autoritarismos. 

Além disso, constitui-se como afirmação política e estratégica que vem perturbar o 

amálgama construído pela colonialidade do poder, afinal, como apontou Angela Davis 
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(2016, p.121), a produção do saber pelas pessoas negras está inevitavelmente associada à 

“batalha coletiva de seu povo por liberdade”. 

Desse modo, a pesquisa em andamento e este trabalho embaraçam a norma, 

envergando-se sobre ela por meio da multiplicação e afirmação de estratégias dissidentes 

ao trazer a escrita de mulher negra para cena crítica literária e rachar as concepções estéticas 

pautadas na palavra erguida instituída no sublime. 
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CENAS EM TRÂNSITO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE 

CIRCULAÇÃO DA DRAMATURGIA DE DEOLINDO CHECCUCCI 
 

Carla Cecí Rocha Fagundes1 

Rosa Borges2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas com fontes primárias, em arquivos, assumem um papel importante no 

âmbito da Filologia, pois permitem o desenvolvimento de análises e interpretações, que 

auxiliam o labor filológico. A Filologia, de acordo com Almeida e Borges (2017), pode ser 

tomada como um exercício hermenêutico, dialógico e político para a leitura de textos. Para 

tanto, o filólogo estabelece relações com diferentes áreas, a fim de relacionar, de forma 

produtiva, textos e documentos. 

Nessa direção, o Grupo de Edição e Estudo de Textos, Equipe Textos Teatrais 

Censurados (ETTC), coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges, tem organizado o Arquivo 

Textos Teatrais Censurados (ATTC), a partir de sistematização, catalogação e inventariação 

de documentos, que compõem diferentes acervos de dramaturgos baianos e pessoas que 

produziram na Bahia, no período da ditadura militar. Tais acervos constituem o Fundo3 

Textos Teatrais Censurados, vinculado ao Instituto de Letras da Universidade Federal da 

Bahia (TTC-ILUFBA), no qual se reúnem mais de 200 textos teatrais digitalizados, 

arquivados em diferentes instituições. 

 
1 Carla Ceci Rocha Fagundes é estudante de doutorado, do curso de Pós-graduação em Literatura e Cultura, 

da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Integrante da Equipe Textos Teatrais Censurados – ETTC. Bolsista 

FAPESB. Contato: carlacecirf@yahoo.com.br. 
2 Rosa Borges dos Santos é Professora Titular no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras do 

Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Coordenadora da Equipe Textos Teatrais 

Censurados - ETTC. Professora Orientadora. Contato: borgesrosa66@gmail.com. 
3  Toma-se, neste trabalho, fundo de arquivo como “[...] o conjunto de documentos produzidos e/ou 

acumulados por determinada entidade pública ou privada, pessoa ou família, no exercício de suas funções e 

atividades, guardando entre si relações orgânicas, e que são preservados como prova ou testemunho legal 

e/ou cultural [...]” (BELLOTTO, 2006, p. 128). 
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Neste artigo, propõe-se uma leitura crítico-filológica de um acervo, que está em 

processo de organização 4 , do dramaturgo baiano Deolindo Checcucci, no qual há 

documentos relacionados à produção, transmissão e circulação textual. Temos o objetivo de 

colocar em cena a discussão sobre a circulação pelos órgãos censórios da dramaturgia 

produzida por Deolindo Checcucci, durante a ditadura militar na Bahia. 

Partindo da análise dos documentos que constituem o Acervo Deolindo Checcucci 

– Teatro Infantil (ADC-TI), tomando a relação texto e paratexto, analisaremos criticamente 

o que se apresenta em alguns materiais do arquivo. Nesse âmbito, consideramos que os 

textos teatrais foram produzidos durante o regime militar no Brasil e, em especial, na Bahia. 

 

2 ACERVOS: DOCUMENTOS E HISTÓRIA 

 

Os acervos ainda são pouco explorados no que se refere a uma visão crítica dos 

documentos, que os considere dotados de historicidade, marcados por interferências 

configuradoras e investidos de uma série de atributos igualmente conformadores de 

sentidos (HEYMANN, 2009). Porém, vale ressaltar que o tratamento desses documentos 

requer especial cuidado, já que, muitas vezes, os acervos envolvem o pesquisador, tal como 

um “feitiço”, devido ao encanto trazido pelos documentos com suas “ilusões de verdade” 

(BRITTO, 2015). 

De acordo com Antelo (2011), o arquivo seria pautado por duas ilusões, a tautológica 

e a de crença. A primeira “[...] consiste em julgar que o texto conservado diz o que diz e que 

nele vemos o que se vê. Esse duplo caráter poderia ser assim resumido: o que vemos não 

nos olha, o que lemos não nos lê” (ANTELO, 2011, p. 157). Em contrapartida, a ilusão de 

crença reside em “encontrar modos de contornar a angústia que provoca o vazio da 

significação, ultrapassar a questão, colocar-se para além da cisão aberta por aquilo que nos 

devassa enquanto o lemos” (ANTELO, 2011, p. 158). 

 
4  No Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, a pesquisadora Carla Ceci Rocha 

Fagundes tem organizado o Acervo Deolindo Checcucci – Teatro Infantil (ADC-TI), em sua tese de doutorado, 

com a orientação da Profa. Dra. Rosa Borges (UFBA). 
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Percebemos o perigo que existe em se pautar em ambas as posturas, visto que se deve 

ter cuidado para não acreditar que um documento encerre uma verdade, e também não se 

deve contornar o texto, interpretando informações que não estejam relacionadas a ele, ou 

seja, no que tange às duas ilusões, é necessário que o estudioso abandone a ideia de que as 

fontes sejam provas incontestáveis e/ou totalizantes, pois, 

  
[a] diferença da noção de arquivo [...] é a insistência na materialidade dos restos, a 

obstinada conservação dos vestígios e resíduos que na preservação e insistência 

conduzem ao surgimento de outras histórias, de outra ‘realidade’ construída com 

esses fragmentos do passado [...] (GARRAMUÑO, 2011, p. 207-208). 

 

É necessário que o pesquisador tome os documentos de arquivo como fragmentos, 

que devem ser trabalhados em uma lógica de (re)construção, em prol de uma leitura crítica, 

relacionada à história e à sociedade que os produziram. Não há, dessa forma, a noção de 

resgate do passado, mas sim de atualização da memória. Nessa direção, de deslocamento, é 

que pautamos a organização e o estudo do ADC-TI, que possui documentos/monumentos, 

representativos do processo censório praticado durante o regime militar no Brasil. 

Naquele momento, a sociedade brasileira viveu sob o domínio da censura, com o 

cerceamento às artes. Sabe-se que o campo artístico sofreu sérias restrições, de forma geral. 

De acordo com Michalski (1985, p.10), 

 

[...] o golpe de 1964 veio interromper o seu fluxo de desenvolvimento e fixar as novas 

regras do jogo para o seu futuro caminho, o teatro estava no auge de uma sucessão 

de movimentos renovadores, que há cerca de quatro séculos vinham modificando 

radicalmente a sua face. 

 

 A ação da Censura Federal determinou limites às produções teatrais. De acordo com 

depoimentos de dramaturgos, atores, diretores e demais artistas houve muita perseguição, 

prisão e tortura naquele período. Os mecanismos de censura se apoiavam, invariavelmente, 

na noção de Estado como mantenedor e responsável pela ordem social. De acordo com 

Fagundes (1974, p. 23): 

 
A missão fundamental do governo [era], então, a de organizar e orientar o povo, 

disciplinando as relações dos indivíduos entre si e com o Estado. Sua ação [era] 

orientada no sentido de proporcionar ao cidadão o máximo de liberdade possível, 
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para que este [pudesse] exercitar o direito inalienável de procurar a felicidade, mas 

[era] também, e, sobretudo, a obrigação de restringir essa liberdade, sempre que a 

conduta individual [fosse] perniciosa a outrem ou à sociedade. É aí que nasce, no 

campo do entretenimento coletivo, a necessidade de um órgão estatal, com a 

atribuição de exercer a censura. 

 

Porém, mesmo diante desse contexto de censura e de repressão, o teatro continuou a 

se desenvolver, com destaque para a modalidade infantil. No contexto nacional, a arte 

teatral destinada às crianças figura como uma das manifestações artísticas mais difundidas 

nessa época. O teatro infantil, em atividade há cerca de um século no país, foi também 

espaço de resistência política. 

Desde a década de 1950, em uma fase em que ocorria uma renovação em todo o teatro 

brasileiro, com a profissionalização de algumas companhias e o reconhecimento de grupos 

teatrais, as crianças passaram a ter espetáculos produzidos especificamente para elas. De 

acordo com Menezes (2011, p. 32-33), 

 
[o] vínculo estreito da literatura infantil/juvenil com a pedagogia desde o seu 

surgimento, [...] resultou de uma necessidade da ordem burguesa em estabelecer 

normas de convivência, comportamentos, modos de ser, de viver e de fazer, com 

vistas a preparar as crianças para o ingresso futuro no sistema produtivo. Para tanto, 

os contos da tradição oral [...] se constituíram, posteriormente, em histórias 

exemplares para crianças burguesas [...]. 

 

Durante a ditadura, de uma forma geral, os dramaturgos passaram a fazer um teatro 

mais reflexivo e participativo. Essa tendência chegou ao teatro infantil pela influência das 

ideias brechtianas, que já vinham provocando revisões no teatro produzido para adultos e 

contribuíam para a renovação teatral em âmbito nacional (LEÃO, 2009). 

Nesse período, o teatro contribuiu para o questionamento de modelos de 

comportamento, assumindo uma função contestadora e ao mesmo tempo pedagógica. A 

partir desse enfoque, o principal caminho era o da revisão crítica do conto maravilhoso, 

através de adaptações. Naquele determinado momento, as discussões dos conflitos 

interpessoais se ampliavam para o plano social, desencadeando uma reflexão quanto à 

emancipação dessas personagens em sua busca por um lugar no mundo. Nesse contexto, se 

reelaboravam as bases do conto maravilhoso. 
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Ao longo da década de 1970 e 1980, houve no cenário teatral baiano um elevado 

número de adaptações infantis. Essas produções se constituíam em um terreno seguro para 

dramaturgos e atores, com retorno financeiro e divulgação garantidos, através, 

principalmente, de jornais. Nesse contexto, marcado pela censura, havia a preferência pela 

produção dos textos infantis. Para explicar tal fato, Leão (2009, p. 126) se pauta em duas 

questões, “[...] [n]as dificuldades criadas pelos censores sobre a dramaturgia destinada ao 

público adulto e [n]a garantia de um público certo para os espetáculos para crianças”. 

 

O teatro para criança é a brecha encontrada para não silenciar a atividade cênica, 

veicular temas distantes do acomodamento e de uma visão estreita sobre a realidade 

do seu público. Além disso, os espetáculos buscam a renovação estética (LEÃO, 

2009, p. 128). 

 

Analisando as adaptações infantis, observamos que havia, em alguns textos, a 

proposição de espetáculos problematizadores, com mensagens políticas e sociais capazes de 

alcançar os adultos que acompanhavam as crianças ao teatro, pois, “[f]azer teatro para 

crianças é também uma forma de resistência, sabiamente aproveitada pelos encenadores” 

(LEÃO, 2009, p. 313). 

 

2.1 ACERVO DEOLINDO CHECCUCCI: BASTIDORES DE UMA CIRCULAÇÃO 

CENSÓRIA 

 

A dramaturgia produzida por Deolindo Checcucci era marcada pela busca de uma 

renovação estética, propondo, em algumas adaptações, problematizações, incitando a 

reflexão social e política. No que se refere a esse aspecto, em alguns momentos, os órgãos 

censórios avaliavam as mensagens transmitidas pelos espetáculos de forma positiva. Em 

outras situações, porém, havia um julgamento diferente, com indicações de cortes e vetos 

aos textos.  

Nascido na Bahia, Deolindo Checcucci, entre 1967 e 1968, foi aluno do Curso de 

Formação do Ator na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Concluiu 
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o Bacharelado em Direção Teatral na Escola de Teatro da UFBA em 1978. Tornou-se Mestre 

em Direção Teatral na Universidade do Kansas, Estados Unidos, 1983. Foi Professor da 

Escola de Teatro da UFBA e participou de mais de sessenta espetáculos teatrais (MENDES, 

2014) assumindo a função de diretor. 

Entre os espetáculos dirigidos por Checcucci listamos: A Bela Adormecida (1968), 

Pinóquio (1968), O Futuro está nos ovos (1970), Cordel II (1973), O Arquiteto e o imperador (1973), 

O Pique dos índios ou A Espingarda do Caramuru (1973), A viagem de um barquinho (1978), 

Dorotéia (1978), O Patinho preto (1978), Bocas do inferno (1979), Cândido ou otimismo (1980), 

entre outros. 

Nestes e nos demais trabalhos por ele dirigidos ocorre a consolidação da sua atuação 

como diretor teatral. Além de professor e diretor Deolindo Checcucci se destacou também 

por sua veia dramatúrgica. De acordo com Mendes (2014, p. 197) “[f]oi [...] sua produção 

como dramaturgo a que mais se desenvolveu em paralelo e em colaboração estreita com a 

atividade de diretor”. 

Na dramaturgia de Checcucci há uma temática recorrente, a transgressão. Para ele, o 

teatro deve ser associado à reflexão, ao debate. As encenações visando o mero 

entretenimento impediriam o teatro de cumprir plenamente a sua função. Assim, mesmo 

produzindo espetáculos atentos às possibilidades de divertimento, Checcucci procurava 

marcar as suas produções com a reflexão e o questionamento. Desde a década de 1960 

buscou estabelecer diálogo, através do teatro, com tendências, temas de interesse, 

comentários sobre Salvador e seus problemas, cumprindo a função de provocar o público 

teatral (LEÃO, 2009). Porém, durante as décadas de 1970 e 1980, com o controle censório, 

muitas produções tiveram suas encenações proibidas ou dificultadas. 

 A Bela e a fera, texto teatral infantil escrito por Deolindo Checcucci, em 1985, destaca-

se como um exemplo de produções que conseguiam ser encenadas, livres da ação da 

censura, no que tange a cortes e vetos. De acordo com parecer censório (Cf. Figura 1), o texto 

se constituía em uma adaptação com poucas modificações ao texto original, trazendo em 

seu enredo uma mensagem positiva. 

 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
110   

 

Figura 1: Imagem do parecer de A Bela e a fera 

Fonte: PARECER 052/85, 1985, f.1. 

 

O texto apresenta linguagem coloquial, simples e adequada ao tema. Além disso, de 

acordo com parecer, o espetáculo possuía grau de persuasão “bom, face a simplicidade do 

tema” (PARECER 052, 1985, f.1). A descrição do cenário nos indica que a adaptação se 

mantinha, no que se refere a esse aspecto, bastante relacionada ao texto original, por contar 

com “[c]enário composto por painéis representando o interior de um castelo e um jardim; 

vestimentas, expressões corporais e músicas condizentes com o tema, sem nenhuma 

anormalidade” (PARECER 052, 1985, f.1). 
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 A Bela e a fera foi então classificada adequada às normas da censura daquele 

momento. O texto teve encenação liberada, sem cortes e com censura livre para todas as 

idades. Pelo que podemos observar, esse julgamento se justificou por conta de o texto não 

ser uma adaptação que apresentasse inovações em relação ao texto original. 

Entretanto, a avaliação censória era negativa para alguns textos, como verificamos ao 

analisar o julgamento de A Roupa nova do rei, adaptação teatral infantil de Checcucci, escrita 

e encenada em 1977. Segue parecer do texto teatral: 

 

 

Figura 2: Parecer censório de A roupa nova do rei 

Fonte: PARECER 1401/77, 1977, f.1. 
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De acordo com parecer 1401 (1977, f.1), “[a]pesar de basear-se em temática infantil, o 

autor desenvolve críticas irreverentes a situações e personalidades de projeção na política 

soteropolitana, o que justifica nossos cortes às fls. 04 e 20”. O texto foi censurado, com 

indicação de cortes a determinados trechos. 

Interpretamos que em A roupa nova do rei Checcucci propõe mais inovações ao texto, 

diferente do que foi observado em A Bela e a fera, problematizando questões sociais e 

políticas, através de uma atualização da história, adaptando-a ao contexto da cidade de 

Salvador da década 1970. A observação de que houve um processo de adaptação 

contundente se observa no acréscimo à entrelinha superior da palavra baiana se 

relacionando ao trecho: “Os problemas tratados no seu decorrer estão bem delimitados à 

realidade” (PARECER 1401/77, 1977, f.1.). Ou seja, foram observadas as modificações feitas 

tendo em vista trazer o texto para o contexto da cidade de Salvador, na Bahia. 

Notamos, com isso, que os órgãos censórios estavam atentos a tais modificações 

textuais, realizadas em prol da promoção de uma reflexão social, haja vista a indicação de 

cortes. Além disso, analisando essa circulação textual, é possível configurar Deolindo 

Checcucci como um dramaturgo inovador, que buscava, através da cena teatral infantil, 

provocar o questionamento da situação social e política vigente. 

Nessa direção, diante de um contexto de fortes restrições, muitos artistas buscavam 

estabelecer, em alguns casos, uma relação de diálogo com os órgãos censórios, a fim de 

conseguirem negociar a liberação dos espetáculos, Checcucci se destaca como um desses 

artistas. Em entrevista, o dramaturgo afirmou que 

 
[...] tentava dialogar, convencer de que aquilo não era uma coisa para ferir ao 

sistema, que era algo [...] no sentido de falar das coisas, falar de questões que eu 

achava pertinente, que eu achava importante e que [...] teria que ser feito. 

Naturalmente que, aí, eu jogava a questão de produção, [...] de ensaio, todo o 

trabalho que nós desenvolvemos antes [...] etc. Sempre tentava me articular no 

sentido de [...] que eles permitissem e muitas vezes você não conseguia liberar tudo 

que foi censurado, mas, pelo menos 60, 70 por cento você conseguia (CHECCUCCI, 

2006). 
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Tal movimento, de proposição de um diálogo, por parte do dramaturgo, pode ser 

comprovado ao analisarmos a documentação censória de A Roupa nova do rei. Segue ofício 

8855: 

       O ofício foi 

encaminhado ao diretor da DCDP 

em 25 de abril de 1977 e traz um 

esclarecimento quanto ao título do 

texto teatral, para o qual foi 

solicitada uma mudança. No 

documento, Checcucci afirmou 

não estar assinando a autoria do 

espetáculo, mas sim a sua 

adaptação, sendo assim, de acordo 

com ele, isso explica a manutenção 

do título original. O dramaturgo 

argumentou ainda que havia 

muitos espetáculos com mesmo 

nome justamente por este se tratar 

de um texto adaptado muitas 

vezes. Diante dessas justificativas, 

Checcucci explicou a razão da 

manutenção do nome e solicitou a 

autorização para continuar utilizando-o. Em caso de impossibilidade de ser atendido, ele 

apresentou alguns títulos para substituição, foram eles: A roupa nova do imperador, O rei está 

nu, Os alfaiates do rei e Vamos fazer uma roupa nova para o rei. 

Após essa solicitação, o órgão censório decidiu autorizar a manutenção do nome do 

espetáculo. Conforme texto do ofício: “À vista do esclarecimento de tratar-se de adaptação 

de um clássico do conhecido autor Andersen, julgamos por bem opinar favoravelmente pela 

Figura 3: Ofício do processo censório de A Roupa nova do Rei 

Fonte: OFÍCIO 8855, 1977, f.1. 
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manutenção do título” (OFÍCIO, 1507, 1977, f. 1.). Segue ofício 1507 (Cf. Figura 4), no qual 

se ratificam as informações aqui apresentadas. 

Com a análise desses 

documentos censórios, vemos que, 

como explicitado por Checcucci, 

em algumas ocasiões havia a 

possibilidade de diálogo, mesmo 

um meio tão inóspito 

politicamente. Situações como 

essa nos oferecem uma visão de 

como se caracterizavam as 

relações entre artistas e órgãos 

censórios, evidenciando os modos 

de convivência estabelecidos. 

Por conseguinte, torna-se 

possível entender de que modo o 

teatro continuou a se desenvolver 

durante a ditadura militar no Brasil, 

pois os espetáculos eram encenados, mesmo em meio às dificuldades Os pareceres 

censórios, ofícios e entrevistas são, portanto, importantes documentos de acervo, que, em 

uma leitura sociológica, possibilitam o conhecimento de informações sobre o contexto 

social, histórico e político da sociedade baiana da década de 1970. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos documentos do Acervo Deolindo Checcucci – Teatro Infantil (ADC-TI) 

uma gama de perspectivas se abrem para análises no viés sociológico, posto que uma época 

e um lugar possam ser lidos através da documentação organizada, bem como discorrer 

sobre o teatro infantil baiano. Nessa conjuntura, os textos teatrais, matérias de jornal, 

Figura 4: Ofício do processo censório de A Roupa nova do Rei 

Fonte: OFÍCIO 1507, 1977, f. 1. 
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documentos censórios e entrevistas assumem o papel de documentos/monumentos, que 

testemunham a história de uma sociedade, na Bahia, no período da ditadura militar, 

contemporizados a partir da memória, que, por sua vez, é atualizada através de gestos de 

deslocamento e de (re)construção. 
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HISTÓRIA DA PAIXÃO DO SENHOR: O TEATRO BOSSA NOVA DE 

JOÃO AUGUSTO 

 

Dâmaris Carneiro dos Santos 1 

Isabela Santos de Almeida 2  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

História da Paixão do Senhor (HPS), do dramaturgo João Augusto, é resultado da 

compilação e adaptação de textos teatrais medievais: Mistério da Paixão, de Arnoul Gréban, 

O Pranto da Madona, de Jacopone da Todi, e do texto moderno A Via Sacra, de Paul Claudel, 

traduzidos por Estela Froes. O texto narra a crucificação de Jesus Cristo, apegando-se ao 

caráter dramático dos personagens envolvidos, como Maria, mãe de Jesus, a qual durante 

toda a Via Crucis lamenta o fim doloroso que espera o seu filho. 

O texto foi escrito e encenado no ano de 1961 e, embora o período seja marcado, no 

fazer teatral, por espetáculos de cunho nacionalista – a fim de representar uma identidade 

brasileira –  João Augusto retomou, com História da Paixão do Senhor, um teatro canônico. 

Neste sentido, o espetáculo recebeu críticas quanto à produção e foi caracterizado como 

Bossa Nova. Assim, buscou-se, neste trabalho, no campo da Filologia, realizar um estudo 

crítico-filológico acerca do teatro de João Augusto, tendo como objeto de estudo o texto 

História da Paixão do Senhor, datado de 19613, a fim de compreender a ideia de teatro bossa 

nova de João Augusto naquele contexto. 

Ressalta-se aqui a importância do fazer filológico como atividade crítica na qual 

muitos sentidos são revisados e, assim, possibilitam outros. Borges (2012, p. 47) remete à 

crítica filológica como “um espaço de produção histórica, linguística, sócio-cultural e 

política.”, posto isso, reitera-se a relevância do estudo aqui apresentado como essa atividade 

 
1  Aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: s.cdamaris@gmail.com . 
2  Professor Adjunto II, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: isabela.prof@gmail.com . 
3  Informação reconstituída a partir de Leão (2006, p.196). 
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crítica de compreensão de sentidos e geradora de outros para o teatro de João Augusto, mais 

precisamente o bossa nova, assim caracterizado no ano de 1961, contexto de instabilidade 

política que culmina no Regime Militar. 

 

2 O TEATRO BOSSA NOVA DE JOÃO AUGUSTO: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 

 

João Augusto Azevedo iniciou sua carreira de ator em 1948, no Rio de Janeiro, seu 

lugar de nascimento, tendo, mais tarde, vindo para a Bahia, onde fez parte do corpo docente 

da Escola de Teatro da Universidade da Bahia (ETUB), criada em 1956, naquele momento, 

dirigida por Martim Gonçalves. A Escola de Teatro possibilitou o contato da juventude 

baiana com o campo das artes, sendo possível, assim, a criação de diversas produções 

dramatúrgicas (LEÃO 2006, p.107). 

 No entanto, aos fins da década de 1950, muitos profissionais e estudantes se 

desligaram da ETUB por questões de cunho ideológico, dentre eles, João Augusto. O 

desligamento desses profissionais e estudantes culminou na criação de novos grupos 

teatrais no cenário baiano e três se destacaram: o Teatro de Equipe, o Teatro Popular da Bahia e 

A Sociedade Teatro dos Novos, sendo este último liderado por João Augusto Azevedo.   

O grupo de teatro A Sociedade Teatro dos Novos, criado em 1959, teve pouco espaço na 

mídia no início de sua atuação no cenário dramatúrgico baiano. O grupo recebeu críticas 

quanto as produções feitas, estas variavam do teatro canônico ao teatro nacional, visto que, 

o desligamento com a Escola de Teatro deveria ser notório no fazer teatral, mas esta 

mudança só foi atestada pela crítica e pelo público, com o amadurecimento do grupo 

(LEÃO, 2006). João Augusto viveu e produziu na Bahia de 1956 até o ano de sua morte, 1979. 

Dos espetáculos encenados pelo grupo A Sociedade Teatro dos Novos, destaca-se, neste estudo, 

História da Paixão do Senhor (1961). 

Como parte da documentação paratextual de HPS, toma-se aqui um esclarecimento 

do próprio grupo A Sociedade Teatro dos Novos e uma crítica feita ao espetáculo, ambas 

veiculadas pelo jornal A Tarde, no ano de 1961, e transcritas em Leão (2006). As informações 

contidas na documentação paratextual servem de fonte de pesquisa para compreender de 
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maneira mais contundente como se deu o processo de recepção do espetáculo e saber as 

impressões que ele causou: 

 
Não existe preocupação de “inovar” ou “revolucionar” o tema da Paixão. Ele por si 

se justifica e se sustenta em qualquer forma de arte. O início da peça que está 

parecendo “bossa-nova” (ou pior, que poderá parecer a certas pessoas irreverentes) 

se explica pela procura das características medievais da peça. (...) procurou-se uma 

outra característica – o trazer o povo para o palco, representou a Paixão. (LEÃO, 

2006) 

 

O esclarecimento dos Novos chama a atenção para o início do espetáculo que, como 

se lê, traz ao palco características do estilo teatral medieval. É sabido que João Augusto 

retoma o texto de História da Paixão do Senhor, a partir de uma leitura do Medievo – com os 

autores Arnoul Greban e Jacoponi da Todi.  O trânsito do erudito ao popular na obra teatral 

dos Novos se dá nas possibilidades de releituras de obras canônicas naquele contexto de 

efervescência cultural no cenário baiano, cujo sentido era aproximar o fazer teatral do povo, 

levando-os para o palco. Assim, o teatro foi bastante relevante para trazer ao palco os temas 

que perpassavam a sociedade baiana e os novos modos do fazer teatral, tornando-o popular. 

Burgess (1991) ressalta que, no que concerne ao teatro medieval, quando assistido 

pela Igreja Católica, buscava-se repassar ao povo – que não era alfabetizado ou não possuía 

suficiente interesse nos ritos – o conteúdo dos sermões a fim de promover o aprimoramento 

do conhecimento da fé através dos recursos do drama. Portanto, essa aproximação com o 

povo já era buscada desde o teatro feito na Idade Média e, mais tarde, se estreitou de modo 

mais contundente: 

 

De fato, elas [as apresentações] saíram do edifício da igreja, para o pátio da igreja, e 

depois mudaram-se para a cidade, onde começou o processo de secularização. Por 

secularização quero dizer controle e participação de não-religiosos, do homem da 

rua em oposição ao padre na igreja. O clero ainda representou durante um certo 

tempo, mas depois os cidadãos da cidade começaram a dar uma mão, e às vezes 

também atores ambulantes, cantores e malabaristas. (BURGESS, 1991, p.64)  

 

É notória a participação popular no fazer teatral no que tange à produção do 

espetáculo, no palco e nos bastidores, e na apreciação da arte, como espectador. A ideia de 
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um teatro que alcançou multidões, cerca de quinze mil pessoas assistiram ao espetáculo de 

HPS (LEÃO, 2006), foi uma das pontes que A Sociedade Teatro dos Novos conseguiu 

estabelecer do Teatro Medieval com o seu tempo. 

O texto de HPS traz em sua materialidade características dessa conexão. No excerto 

de HPS apresentado em transcrição diplomática4 na figura 1, nota-se o personagem Corifeu 

apresentando o espetáculo ao povo em “versão moderna, para meditação do povo”. Isto 

lido, é viável compreender a partir da obra dramática de João Augusto a tentativa de 

aproximação mobilizada que o teatro medieval possuía e que é resgatada no contexto da 

década de 1960. Vê-se também o trânsito do erudito ao popular, medieval como canônico, e 

moderno como atual naquelas circunstâncias. 

 

 

Figura 1: Transcrição diplomática de História da Paixão do Senhor (AZEVEDO, 1961, f. 3) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir da didascália do personagem Corifeu “(Vem mais para a frente)” é possível 

notar a aproximação do teatro com o povo a partir da movimentação cênica. Os personagens 

Homens e Mulheres reconhecem na peça, “...escrita para nós” “…por nossa causa...”, um 

 
4 A transcrição diplomática foi feita conforme orientações da Crítica Genética (BIASI, 2010). 
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teatro feito por eles e para eles, gesto que se reafirma com a fala final do Corifeu a qual reitera 

que é para edificação do povo. 

Ainda sobre a aproximação com o popular, no antigo teatro dos Mystery Plays5 havia 

também uma significativa participação social na produção dos espetáculos. Os atores eram 

oriundos de grupos de profissionais da sociedade, como artesãos ou comerciantes, que se 

engajavam na encenação (BURGESS, 1991). Leão (2006) afirma que o teatro de João Augusto 

também agregava as diversas camadas da sociedade no palco. 

Ainda é possível observar no tecido textual de HPS outro indício que confirma a 

aproximação com o povo, no movimento de ampliação da fala do personagem Turba para 

os personagens Homens, Mulheres e Todos. 

 

 

Figura 2: Transcrição diplomática de História da Paixão do Senhor (AZEVEDO, 1961, p. 5) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com isto é possível perceber a aproximação da ficção com a realidade, muitas vezes 

estabelecida pelo próprio povo, Auerbach (2004, p.138) comenta: 

O realista-quotidiano é, pois, um elemento essencial da arte cristã-medieval e, 

especialmente, da arte dramática cristã. Em contraposição total com a poesia feudal 

 
5 Trata-se de peças produzidas exclusivamente no Corpus Christi, como A Paixão do Senhor, por exemplo. 
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do romance cortês, que sai da realidade da situação social para levar à fábula e à 

ventura, aqui ocorre um movimento inverso, a partir da longínqua lenda e a sua 

interpretação figural para dentro da realidade quotidiana contemporânea.  

 

Portanto, têm-se alguns elementos que demonstram a revisitação do Medievo no ano 

de 1961, a saber: o povo em cena, o espaço público, o tema da Paixão a aproximação com o 

quotidiano. 

Nota-se, também, na matéria de jornal aqui exposta, a referência que o crítico faz ao 

termo bossa nova, estabelecendo uma relação com o início da peça. Dentre as muitas 

manifestações culturais que marcaram o país, a Bossa Nova foi crucial para estabelecer uma 

nova forma de se fazer música, naturalmente, de se expressar, nos meados da década de 

1950 até os meados da década de 1960, quando o Brasil passava por mudanças em diversos 

setores.  

Assim sendo, remete-se às primeiras manifestações da Bossa Nova como expressão 

artística aos fins da década de 1950 – embora o termo já tenha sido mencionado nas 

composições de Noel Rosa, na década de 1940. Os representantes do novo ritmo eram jovens, 

geralmente da Zona Sul do estado do Rio de Janeiro. Escutavam diversos músicos 

estrangeiros, principalmente os americanos – por isso, acredita-se que a Bossa Nova foi 

bastante influenciada pelo Jazz norte americano – e os agregavam na nova batida em 

construção. 

No ano de 19586, com a composição Sinfonia da Alvorada7 de Tom Jobim e Vinícius de 

Moraes, nota-se que há uma novidade musical surgindo, ainda que sutil.  Esta é, também, a 

primeira relação estabelecida abertamente da Bossa Nova com a política, visto que, a 

composição foi solicitada pelo Presidente Juscelino Kubitschek (GEROLAMO, 2017).  

No início da década de 1960, data que mais se aproxima do contexto de produção de 

História da Paixão do Senhor, alguns nomes da Bossa Nova começaram a trilhar novos 

caminhos e distanciaram-se do novo ritmo, que possuía uma batida sutil e 

 
6  Reitera-se aqui, que há algumas controvérsias acerca da paternidade da Bossa Nova, no entanto, a mais 

veiculada é a de que com os acordes diferenciados de João Gilberto é que se instaura um novo ritmo ou, ao 

menos, se consolida. 
7 A composição retrata a construção de Brasília, exaltando-a como nova capital do Brasil. 
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descompromissada, assim como suas letras que, geralmente, retratavam a vida dos jovens 

boêmios que as faziam. Portanto, depois desse processo de cisões ideológicas o termo bossa 

nova passou a ser bastante veiculado na mídia com diversos sentidos. 

Dos sentidos encontrados ressalta-se aqui, o significado do termo bossa no Dicionário 

Contemporâneo de Língua Portuguesa de Caldas Aulete (2012-verbete), este foi reeditado 

nas décadas de 1950 e 1960 e mantém na edição de 2012 o que fora proposto naquele 

momento, além de agregar novos sentidos ao termo bossa. Portanto, destaca-se: 

 

bossa 

8.Bras.Gír. Qualidade específica de algo ou alguém, que o torna distinto, agradável, 

bem-aceito: Com essa bossa, ela vai ter sucesso como cantora 

9.Qualquer traço especial, ou coisa ou qualidade original, que se acrescenta com 

perícia e talento a uma criação: Inventou uma bossa diferente, um outro jeito de tocar 

violão. 

12.Pop. Música ou canção no estilo da bossa nova: Além de choros e sambas, há também 

algumas bossas no repertório. 

 

Com os exemplos acima, é perceptível que o uso comum do termo bossa nova seja 

aplicado em contextos relacionados a música, fazendo referência ao gênero musical Bossa 

Nova, ou ainda, relacionado a algo novo, distinto do estabelecido, tal como A Sociedade Teatro 

dos Novos se propôs a fazer. Segundo Leão (2006), o uso do termo, por conta de todas as 

mudanças no cenário baiano, variava para algo de caráter distanciado do povo e, por isso, 

alienante; hora como algo distinto, especial. As atribuições eram feitas a discursos, artistas, 

posicionamentos e recaiu, também, sobre as expressões artísticas, a exemplo, o teatro. 

Associando essas aplicações, sugere-se aqui, a ideia de teatro bossa nova como um novo 

modo de fazer teatro, um tom inovador ganha corpo no palco de HPS e encena um tema já 

consagrado de outra forma. 

Nesse sentido, a crítica jornalística de Lopes Filho (1961 apud Leão, 2006, p.170) 

reiterou:  

O espetáculo popular que o Teatro dos Novos vem apresentando (...) constitui um 

dos pontos altos da história do teatro na Bahia. Com rara felicidade seu diretor, João 

Augusto, conseguiu imprimir unidade ao texto, em que três autores contribuem, 

sem que se note fissura capaz de provocar quebra de ritmo. As dificuldades do 

cenário único e a sobriedade de marcação, longe de restar dramaticidade, dão ao 
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público aquela simplicidade que os artistas medievais perseguiam e que o teatro 

moderno tem conseguido. 

 

A aproximação do Teatro dos Novos com o Teatro Medieval, no espetáculo História 

da Paixão do Senhor, conseguiu estabelecer relações com as quais o cenário teatral baiano 

vigente não estava aproximado, a exemplo, ressalta-se a simplicidade da montagem dos 

cenários. Além de dramatizar com o povo e para o povo, a peça foi encenada nos bairros de 

Salvador com muita singeleza em sua produção. 

Auerbach (2004, p.132) afirma, acerca da revisitação desse teatro medieval: 

 
Só o objetivo da representação é popular: o acontecimento antiquíssimo, sublime, 

deve tornar-se presente, deve transformar-se num acontecimento presente, possível 

em qualquer tempo, concebível por qualquer ouvinte e familiar a todos; deve 

penetrar fundamente na vida e nos sentimentos. 

 

Pode-se considerar, portanto, a partir das reflexões realizadas no texto, que o teatro 

dos Novos buscou se aproximar do que havia de diferente do que já estava sendo produzido 

na dramaturgia baiana. Assim, a revisitação ao Teatro Medieval é uma nova forma, um jeito 

distinto, ainda que antiquíssimo, naquele contexto. Teatro este que acordou todas as 

expectativas com a realidade daquele contexto e produziu um teatro novo, um teatro bossa 

nova. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas primeiras reflexões acerca do emprego da expressão Bossa Nova para o teatro, 

notou-se que as ligações entre o teatro medieval – praticado primeiro pela Igreja e a posteriori 

pelo povo – e o teatro popular da década de 1960 apresentam aspectos semelhantes.  

Buscou-se aqui relatar de forma breve como os significados da expressão Bossa nova 

(LEÃO, 2006) foram pensadas, a partir dos diversos sentidos veiculados naquele momento. 

Para tanto, fez-se a leitura do texto teatral, leitura das matérias de jornal, dos contextos 

histórico-social do fim da década de 1950, da década de 1960 e da Idade Média, a fim de 

compreender o emprego do termo. 
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Isso posto, ficou evidente que o teatro de João Augusto, no que se refere à noção de 

popular como um teatro que se afasta da realidade, do cotidiano, não politizado, pode ser 

revisto, uma vez que, embora tenha produzido um espetáculo pensado a partir de textos 

canônicos, possuía vários aspectos que o redirecionavam às camadas populares. Mostrou-

se que desde a materialidade do texto até a encenação, a voz da multidão, do povo foi 

ampliada. 

Configura-se, portanto, como um teatro que passava, assim como o país, por um 

processo de modernização, que apenas possuía um jeito distinto de pensar o fazer teatral, 

mas que não era inacessível ao povo, do contrário, era feito pelo povo. 
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DO DECRETO À ESTRUTURA:  O DESTACAMENTO DO 

NORDESTE EM GEREMOABO COMO INSTITUIÇÃO EM 

DATILOSCRITOS DE 1936 

 

Danilo Santos e Silva1 

Ivan Pedro Nascimento2 

Alícia Duhá Lose3 
 

1 INTRODUÇÃO 

O cangaço, enquanto uma expressão de banditismo social no Brasil, deixou marcas 

na história, na cultura e no imaginário coletivo dos nordestinos em função das questões 

políticas e da violência empregada, inclusive por grupos organizados pelo Estado, contra os 

perseguidos e a população. Sobre esse movimento emblemático, afirma-se que 

 

[...] o cangaço existiu num período recheado de transições fundamentais: assistiu à 

passagem da Monarquia à República, viu nascer o processo de industrialização, teve 

seu auge nos anos 1920, viveu a crise de 1929, sobreviveu – por algum tempo – aos 

impactos da Revolução de 1930, quando finalmente entrou em colapso, no início dos 

anos 1940. (LOVATTO, 2011, p. 295) 

 

No que diz respeito às forças de repressão ao cangaço, a Polícia Militar da Bahia (PM-

BA) assumiu um papel importante, seja com o envio de soldados das capitais às localidades 

atingidas ou com a incorporação e treinamento de sertanejos, sobretudo, a partir de 1920, 

quando se viu a necessidade de combate como uma política pública contra a “desordem, a 

barbárie e ausência de civilização” (CLEMENTE, 2013, p. 139). Nesse cenário, insere-se o 

destacamento de Jeremoabo, na Bahia, como um posto de intervenção, cujas ordens de 

serviço, relativas ao primeiro semestre de 1936, encontram-se registradas em um Boletim 
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Interno, em posse do Centro de Memória da PM-BA, localizado atualmente no Quartel dos 

Aflitos, em Salvador. 

O presente artigo objetiva a divulgação de dados referentes à criação e à estruturação 

do Destacamento do Nordeste, por meio de uma amostra de transcrições elaboradas na 

vigência do plano de trabalho de Iniciação Científica (PIBIC-UFBA), que teve como objetivos 

a transcrição e o levantamento lexical de um dos volumes dos Boletins do Destacamento do 

Nordeste para o Combate ao Banditismo. Nesses textos, constam uma transcrição de decreto 

em que o Governo do Estado da Bahia, durante o mandato do 24° governador, Juracy 

Montenegro Magalhães, aprova a criação do órgão de combate ao banditismo para o 

restabelecimento da ordem pública”; bem como questões relativas à instalação, à estrutura 

do destacamento e à distribuição das forças oficiais, informando patentes e designações de 

cargo. 

Este trabalho se filia ao projeto Documentos do ano de 1940 do “Destacamento do 

Nordeste” para o combate ao banditismo: transcrição e levantamento lexical, coordenado pela Profª 

Drª. Alícia Duhá Lose, que se propõe a trabalhar com livros do arquivo histórico da Polícia 

Militar da Bahia. Apesar de o documento pertencer ao período recuado de 1936, decidiu-se 

investigá-lo para o esclarecimento de informações relativas ao ano de 1940 e ao restante de 

todo o movimento do banditismo. 

 

2 SOBRE OS BOLETINS INTERNOS DO DESTACAMENTO DO NORDESTE: 

ASPECTOS E PROPOSTAS 

 

Os boletins número 1, 2 e 4 do mês de março de 1936 integram o Boletim Interno (BI) 

do Destacamento do Nordeste (DNE), referentes ao semestre de janeiro a julho de 1936, da 

Polícia Militar da Bahia. O volume mede 335 mm x 525 mm, sendo composto de ordens de 

serviço datilografadas em papeis de dimensões e gramaturas distintas, que foram reunidos 

e posteriormente pregados e costurados, totalizando 420 páginas datiloscritas. Todas as 

páginas são escritas apenas no recto e possuem rubricas, assinaturas e carimbos. 
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Diferentemente do que se espera de um documento oficial, o livro não apresenta um termo 

de abertura, nem de encerramento. 

 

[...] Diversas instituições se definem em grande medida por documentos como 

estatutos, contratos, atas, faturas, notas promissórias, livros contábeis, 

contracheques, formulários de impostos, escrituras, livros de orações, currículos, 

cartilhas, questionários, monografias, teses e diplomas. 

As instituições estabelecem suas próprias regras, códigos de conduta e convenções 

linguísticas, e sua produção escrita as identifica tanto quanto as variedades de fala 

identificam a classe social, o grau de instrução ou a origem regional de um 

indivíduo. (COULMAS, 2014, p. 108) 

 

Os boletins internos apresentam informações das rotinas e das ordens promulgadas 

pelas autoridades no Quartel em Jeremoabo em consonância com as normas da instituição, 

redigidas por um comandante, nesse caso o Capitão Manoel Campos de Menezes, uma vez 

observada a "assinatura datilografada" e o uso da primeira pessoa do singular no primeiro 

boletim, datado de 9 de março de 1936. Outra autoridade que marca presença no texto é o 

2° Tenente Alípio Fernandes Silva, cuja assinatura ou carimbo destacam a função 

subcomandante. 

O texto respeita a uma formatação específica e pré-fixada em que constam: 

a) um cabeçalho com identificação do comando, cidade, data e número da 

página; 

b) indicação da ordem de serviço e do uniforme; 

c) número do boletim; 

d) introdução das publicações; 

e) assunto e corpo do texto; 

f) nome do signatário e o cargo. 

O boletim número 1, datado de 9 de março de 1936, foi datilografado com fita de 

máquina de cor azul, em duas páginas de papel tipo aviação, de bloco, em gramatura muito 

baixa, com o carimbo do Subcomandante e 2° Tenente Alípio Fernandes Silva na parte 

superior. Essencialmente, o conteúdo do documento diz respeito a uma transcrição de 

decreto; à instalação e ao comando do Destacamento do Nordeste (D.NE) em Geremoabo; às 

funções de oficiais; às transferências e às apresentações de soldado. O decreto transcrito de 
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uma medida do Governo do Estado da Bahia, número 9366, de 21 de fevereiro de 1936, 

apresenta as bases para a criação do D.NE no âmbito da Polícia Militar para o 

restabelecimento da ordem pública, que estava abalada pelo banditismo social na época. 

Os boletins número 2 e 4, de 10 e 12 de março de 1936, apresentam as mesmas 

características físicas e paleográficas do documento anterior. No primeiro, ao longo das 

duas páginas, descrevem-se as transferências de praças; a exclusão e inclusão de 

contratados; graduações; descontos de vencimento; ordens e nomeações para as subdivisões 

do D.NE, informações que constituem pistas fundamentais para que se possa compreender 

o funcionamento da instituição e as suas hierarquias na segunda metade da década de 30. 

O último, por sua vez, reserva-se a descrever a distribuição de soldados ao longo das 

subdivisões do D.NE, incluindo-se também os núcleos de serviço, as guardas e as colunas 

militares, complementando dos últimos datiloscritos. Por se tratar de um boletim muito 

extenso, propõe-se a trabalhar apenas com a primeira página, poupando-o para uma 

discussão posterior. 

No que tange à transcrição dos boletins, optou-se por uma perspectiva paleográfica, 

compreendida aqui como “[...] uma reprodução tipográfica rigorosa da lição de um 

testemunho conservando todas as suas características (erros, lacunas, ortografia, fronteiras 

de palavras, abreviaturas, etc.).” (DUARTE, 1997). A edição do Dietário (1582-1815) do 

Mosteiro de São Bento da Bahia: edição diplomática elaborada por Lose et al (2009), também foi 

tomada como parâmetro para o trabalho.  

 

3 DO DECRETO À ESTRUTURA: O DESTACAMENTO DO NORDESTE COMO 

INSTITUIÇÃO 

 

Durante a década de 30 do século XX, em decorrência da Revolução Varguista, o 

Brasil passava por um processo de modernização nunca antes visto, pautado em uma 

burocratização estatal, caracterizada pela centralização política e no nacionalismo. Segundo 

Crusoé Júnior (2005, p. 74), “[...] a Bahia mantinha-se oligárquica, com uma industrialização 
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incipiente, e fechada para o povo [...]”, de forma que, no cenário nacional, em comparação 

aos estados de São Paulo e Minas Gerais e a capital do país, o Rio de Janeiro, o papel da 

Bahia, nesse momento, era secundário, tendo em vista que “[...] a estrutura de dominação 

existente, baseada no domínio da terra, não permitiu a exploração do potencial baiano, o 

que colocou o estado, em se considerando outros estados centrais, numa posição periférica” 

(CRUSOÉ JÚNIOR, 2005, p. 86). 

De modo geral, quando a Revolução de 1930 eclodiu no Brasil, as oligarquias 

regionais estavam tão consolidadas que, para a realização do projeto de modernização do 

país, os futuros interventores não poderiam desprezar tais forças. Em 1931, foi designado 

para o governo da Bahia o tenente cearense Juracy Magalhães, a quem coube a função de 

administrar o Estado e de “[...] estabelecer contatos políticos com a velha ordem ruralista 

que predominava em considerável parte do nosso território [...]” (CRUSOÉ JÚNIOR, 2005, 

p. 76). 

No que se refere a sua relação com os coronéis, Juracy Magalhães, ao articular-se com 

esses, transformou-se na figura política que “[...] mais teria se distanciado dos princípios 

revolucionários tenentistas ao estabelecer uma conciliação plena com os setores 

oligárquicos, o que acabaria por identificá-lo com a prática política da República Velha [...]”, 

nas palavras de Carvalho (2005, p. 65). Ainda, segundo a autora, embora possa parecer 

paradoxal a atitude do interventor em “[...] conquistar o apoio institucional das 

representações civis urbanas [...]” e “[...] buscar no coronelato do sertão o suporte necessário 

para garantir a vitória eleitoral [...]” (CARVALHO, 2005, p. 65), essas ações foram 

fundamentais para a garantia da permanência no poder dos novos grupos ascendentes pós-

revolução. Nesse contexto, as forças policiais militares estaduais, com o desenvolvimento 

de novos fundamentos pedagógicos e com o estabelecimento de centros de formação técnica 

e profissional, como o Centro de Instrução Militar, criado na Bahia em 1935 e regulamentado 

em 1936, foram instituições gradativamente “[...] atraídas para a esfera estatal de uma forma 

mais eficaz” (CRUSOÉ JÚNIOR, 2005, p. 88). 

Para o combate ao banditismo, iniciado no ano de 1927 por meio do Decreto Estadual 

de número 4784, estabelecido pelo então governador Francisco Marques de Góes Calmon, 
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houve um esforço para “[...] estabelecer novas normas e condutas de seleção, promoções, 

hierarquia, dentro outros [...]” (CRUSOÉ JÚNIOR, 2005, p. 77). Com a constante atuação dos 

cangaceiros, foi firmado um acordo entre os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e de 

Sergipe, no ano de 1926, com o Decreto de nº 4.241, para um combate no Nordeste brasileiro. 

Após esse decreto, as forças policiais que atuavam na região conseguiram instituir, 

ainda que minimamente, um sistema de informação e uma ação conjunta de policiamento 

das divisas. Esse acordo, conforme Crusoé Júnior (2005, p. 110), só se revelou útil com o 

passar dos anos, quando foram criadas forças especiais para enfrentar o cangaço, dentre elas 

as Forças em Operação no Nordeste do Estado (F.O.N.E.), durante os anos de 1929/30, e os 

Destacamento do Nordeste do País (D.N.P.) e  Destacamento do Nordeste (D.NE.), ambos 

em 1936. No trecho a seguir da documentação, é possível verificar o Decreto de criação do 

Destacamento do Nordeste do Estado da Bahia: 

 

[...] I - TRANSCRIPÇÃO DE DECRETO.- Do bol.do sr.cel.cmt.da P.M.,de 29 de 

Fevereiro p.findo,transcrevo na i ntegra, o seguinte “DECRETO n.9366, de 21-2-1936. 

/ Crêa,na Policia Militar,um destacamento com / a denominação de Destacamento 

do Nordeste (D.NE) / O Governador do Estado da Bahia,no uso de suas atribuições 

/ considerando que o art.3°,letra A.da Lei n.13,de 27 de Novembro de / 1935,autorisa 

o Governo a crear tantas unidades provi sorias quantas se / serem mistér ao 

restabelecimento da manutenção da ordem publica; / considerando que no Nordeste 

do Estado operam varios elementos con- / tra o banditismo sem a devida 

organisação; / considerando maiz que em materia administractiva o commando das 

F.O. / deve ter autonomia equivalente a do commando de unidade p ara melhor de- 

/ sempenho da funcção; / Decreta: / Art.1° - Fica creado na Policia Militar,sem 

augmento de despesa,a / titulo p rovisorio,um destacamento com a denominação de 

Destacamento do / Nordeste (D-NE),constituido com o s actuaes elementos que 

operam contra o / banditismo. § 1° - As praças e contractados farão parte,para todos 

os effeitos, / ao seu effectivo. § 2° - As vagas que se verificarem nas unidades em 

consequencia des- / sa organisação não serão preenchidas até que os elementos que 

forem trans- / feridos voltem,posteriormente,a occupal-as. / Art.2° - Applicam-se ao 

destacamento os regulamentos vigentes attri- / buidos as unidades administrativas 

da Policia Militar. / Art.3° - Revogam-se as disposições em contrario. / Palacio do 

Governo do Estado da Bahia, 21 de Fevereiro de 1936. (aa) / JURACY MAGALHÃES 

- João Facó”. - (DET, 1936, p. 80) 

 

Apesar de Crusoé Júnior (2005, p. 79) destacar que “[...] esse esforço conjunto só teve 

reflexos expressivos após a revolução de 30, quando através de um maior investimento, 

principalmente a partir da ação do governo da União [...]”, o trecho da transcrição do 

decreto descreve que o D.NE seria criado sem nenhum tipo de aumento de despesa nem de 
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contingente, apontando as dificuldades de caráter econômico, financeiro e operacional para 

a manutenção dessas forças oficiais. 

Maiores detalhes sobre a organização do D.NE em 1936 surgem por meio do boletim 

número 1, de 9 de março, quando há o acolhimento do decreto na unidade da Polícia Militar 

em Jeremoabo, no artigo referente à instalação, e com as primeiras designações de função 

no terceiro item, isto é, comandante, subcomandante e pagador. O primeiro posto foi 

ocupado pelo Capitão Manoel Campos de Menezes, um oficial intermediário na hierarquia 

militar que pode ter sido o relator ou redator desse boletim, pelo uso da primeira pessoa do 

singular na escrita dos artigos e pelas assinaturas datiloscritas e manuscritas ao final do 

texto, exercendo a função mais elevada dentro da unidade e assumindo o papel de 

administrador por designação direta de um oficial superior da Polícia Militar. O 

encarregado do subcomando foi o 2° tenente Alípio Fernandes da Silva, um oficial 

subalterno que, frequentemente, confere os boletins internos com assinaturas, rubricas ou 

carimbos ao longo dos registros. A última função, relativa às finanças, foi destinada ao 

aspirante do 1° Batalhão de Caçadores Miguel de Góes Sá Barretto, que recebe destaque em 

textos que dizem respeito à distribuição de recursos do destacamento. 

 

[...] II - INSTALAÇAÕ DE D.NE.- Em virtude da epigraphe acima fica organi- / 

sado,nesta data,o Destacamento do Nordeste (D-NE.),que tem sua séde nes- / ta 

cidade. / III - COMMANDO DO D-NE.- Por determinação do sr.Cel.Cmt.da 

P.M.assumo, / acumulativamente,o commando i nterino deste D.NE.- / IV - 

FUNCÇÕES DE OFFICIAES.- Nomeei o sr.2° ten.do Cont.do Q.G.Alipio / Fernandes 

da Silva,para,acumulativamente,sub-comandar este D.NE.sem pre- / juiso das suas 

funcções de delegado de p olicia deste municipio;bem assim / o asp.a off.do 1° 

B.C.Miguel de Góes Sá Barretto,pagador das F.O.NE.,para / 

acumulativamente,exercer as funcções de pagador deste D.NE.- (DET, 1936, p. 80) 

 

Essa mesma documentação também permite refletir sobre a escolha de pessoas para 

assumirem os principais postos de comando e cargos administrativos. Para Crusoé Júnior 

(2005, p. 110), por meio da Lei Federal nº 192, de janeiro de 1936, “[...] o Estado da Bahia 

estava criando condições para a formação e qualificação profissional (seguindo esses 

parâmetros) nos quadros da Polícia Militar, a qual passou a formar os seus próprios 

dirigentes a partir de então”. No entanto, o excerto suscita questionamentos se as nomeações 

estavam consonantes com as determinações da Lei Federal nº 192; ou se outras formas de 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
133   

indicação, a exemplo do apadrinhamento político, foram utilizadas para determinar quem 

assumiria os postos de comando nesse primeiro momento. 

Observa-se, no anexo B da tese de Crusoé Júnior (2005, p. 144), os nomes dos 

aspirantes a oficial da primeira turma do curso de formação de oficiais de 1939, em que 

Miguel de Góes Sá Barretto integra o quadro de combatentes. Caso o Miguel Barreto da 

primeira turma do curso de formação e o pagador das F.O.N.E., que assumiria as funções 

de pagador da D.NE., sejam a mesma pessoa, caberiam novas pesquisas para traçar, se 

possível, a trajetória dessa figura militar, sobretudo para investigar os impactos da criação 

dos Centros de Formação Técnica e Profissional e do Centro de Instrução Militar no combate 

ao banditismo. 

A começar das publicações citadas anteriormente, outros boletins detiveram-se, com 

maior acurácia, à descrição da unidade e à distribuição de praças e contratados em unidades 

e subunidades da instituição. Essencialmente, o quartel general encontrava-se disposto em 

Secretaria e Sala de Ordens, setor referente à elaboração e emissão de documentações 

oficiais; Pagadoria (Contadoria), parte responsável pela distribuição e fiscalização de 

recursos financeiros; Serviço de Transporte, um agrupamento de motoristas e auxiliares 

com a função de executar entregas e de transportar funcionários ao longo das unidades e 

subunidades; Serviço de Material Bélico, que se considera aqui como o arsenal; Serviço de 

Rádio, o centro de comunicação do destacamento de Jeremoabo com outras unidades do 

estado via radio ou telegrama; Sargenteação, um setor para a entrada de documentações, 

como guias de socorrimento; e Ordenanças, que até então não se sabe definir. No boletim 

número 2, de 10 de março de 1936, acrescentam-se ainda um Hospital de Sangue e os 

responsáveis por cada setor. 

 

[...] I - DESTINO DE P RAÇAS E CONTRACTADOS.- Para o s devidos fins decla- / 

ro,em additamento ao boletim de 9,que o pessoal deste D.NE.se acha dis- / tribuído 

da seguinte maneira: / SECRETARIA E SALA DE ORDENS - cabos contractados 

ns.191 José Pires / de Carvalho Filho e 3220 Sebastião Pacheco Filho; / PAGADORIA 

- cabo contractado José Arnaldo Filho,n.3218 e cont.3227 / Heitor Gonsalves de 

Amorim; / SERVIÇO DE TRANSPORTE - contractados ns. 211 Nilo Alves de 

Carvalho, / (chauffeur),3356 Antonio José de Carvalho (chauffeur) 301 Victor José / 

de Carvalho (ajud.chauffeur) e 419 Daniel Bernardo de Carvalho (ajud. / chauffeur); 

/ SERVIÇO DE MATERIAL BELLICO - cabo contractado n.3221 Herophilo Mene- / 
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zes Camos; / SERVIÇO RADIO - cabo n.1334 Appolonio Ramos e contractado 382 

Nelson / Montalvão; / SARGENTEAÇÃO - 3° sgt.contracta do n.377 José Bernardes 

da Silva e / cabo contractado n.3225 Manoel Jacintho dos Santos;- / ORDENANÇAS 

- do Commando do D-NE.cabo grdº 2239 Caetano Catharino da / Soledade Carvalho 

e do Sub-Cmt.sold. 2023 Alcides Marques de Olivei ra; / PROMPTOS  -  solds.ns.619  

Raymundo  Baptista  Cardoso,828  Israél  Arnaldo /de  Carvalho,833  Hermes  Luiz  

Rosa,840  Durval  Pereira  de  Castro,1239  Flo- / riano  Pedro  do  Nasci mento,1240  

João  Francisco  da  Silva,1248  Francisco  Ma- / lachias  da  Silva,1856  Joaquim   

Satyro  de  Aragão,1821  João  Francisco de / Oliveira,2112  Bertholino  Galdino  da  

Silva,2147  Joaõ  Vieira  Netto,20 20 / Antonio  Theodoro  Chaves,  2145 Accyoli  

Emygdio  da  Silva,2157  Jovino  da / Silva  Filho,2156 Antonio  Faustino  de  

Sant’Anna,2167  Alexandre  Ribeiro  do / Nasci mento,2168  Francisco  Oliveira  da  

Silva,2168  Marcel ino  Gomes  da  Cruz, / 2173  Ernesto   Alves  de  Araújo,  2176  

Sabino  Ramos  da  Cruz,2207  Juvelino / Ignaci o  de  Souza,221  José  Baptista  

Cardoso,2223  Jovenal  Pereira  da  Silva,/ 2231  Ciero  Alexandre  da  Silva,2298  

Pedro  José  de  Olivera  e  2213  Ben-/ to  da  Silva,342  José  Campos  de Menezes,359  

Manoel  Vieira  de  Alencar,373 / João  José  da  Silva,383  Paulo  Bomfim,407  

Clarindo  José  de  Sant’Anna,423 / Raymundo  Ferreira  da  Silva,432  João  Pereira  

dos  Santos,3219  Estevam  Pache- / co  de  Menezes,3222  Bairon  Coelho  Lima,3223  

Gervasio Gonzaga  de  Olivei- / ra, 3224  Victor  Lucio  dos  Santos  e  3226  Roberto  

Rodrigues  dos  Santos; / DEST.DE  SITIO  DO  QUINTO -  3°  sgt.contractado  n.344  

José  Francisco  da / Silva,sold.2184  José  Mariano  de  Lima  e  contractado  n.224  

João  Baptista / dos  Santos,365  Vicente  Ferreira  Lima,366  Pedro  Baptista,368  

Antonio  Vi- /eira  de  Andrade,Gaudencio  Bastos  dos Santos,n.416  Esmeraldo  

Sampaio,Nico- / colau  Lourenço  Xavier  e  418  Salvador  Bispo  da  Cruz; / DEST.DE  

SERRA  NEGRA - 3°s.sgts.ns.1802  Manoel  Alves  de  Figueiredo  (cmt / e 1803 Sylvio  

Mutti  de  Almeida,solds.1249 Altino  Gomes Ribeiro,2095  Eu- / clydes  Alves de  

Carvalho,2124  Petronilo  Antonio  Teixeira,2140  Libertino / Vicente,2143  Antoni o  

José  dos  Santos  e 2●35  José  Francisco  de  Oliveira,e / contractados  338  Virgilio  

José  de  Oliveira,340  Justiniano  Pereira  Leite, /                                                                                

Contínúa................... (DET, 1936, p. 86) 

 

Ao atentar para as marcas de continuação do boletim número 4, de 12 de março de 

1936, observa-se que o conteúdo foi desenvolvido ao longo de 4 páginas. Cópias ou partes 

complementares desses boletins encontram-se aleatoriamente distribuídas ao longo do 

livro, e isso pode ser justificado pelas encadernações e organizações de páginas 

sucessivamente improvisadas. Com base nos dados fornecidos por esses boletins, tentou-se 

estabelecer um organograma que pudesse apresentar sinteticamente a estrutura do 

Destacamento do Nordeste de Jeremoabo, em 1936, e as suas relações com outras unidades 

de combate ao banditismo, cujo experimento apresenta-se a seguir. No quadro, figuram 

outros destacamentos, guardas e núcleos e colunas volantes. 
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Figura 1: Esboço de uma estrutura do Destacamento do Nordeste em Geremoabo 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito deste trabalho foi apresentar alguns aspectos dos boletins do Arquivo 

histórico da Polícia Militar da Bahia, no que compete ao Cangaço na Bahia, por meio da 

proposta do projeto Documentos do ano de 1940 do "Destacamento do Nordeste" para o combate 

ao banditismo: transcrição e levantamento lexical, coordenado por Alícia Duhá Lose. Ainda que 

o documento não integrasse o recorte temporal previsto no projeto, a investigação mostrou-

se produtiva, uma vez que se descobriram elementos importantes para a compreensão do 

destacamento do Nordeste de Jeremoabo, a exemplo da transcrição de decreto, e para o 

entendimento da sua estrutura e funcionamento com a apresentação do corpo de 

funcionários, setores e funções. Convém ressaltar que se espera, também, contribuir para 

estudos mais acurados, que critiquem e repensem os Destacamentos, utilizando os subsídios 

dos documentos transcritos pelo projeto. 

À primeira vista, os boletins apresentam uma riqueza onomástica, tanto na 

perspectiva da toponímia, como da antroponímia. Na pesquisa, esses atores sociais têm sido 

objeto de estudo, ainda que de forma incipiente, para se pensar nas hierarquias e nas funções 

que cada militar ou contratado exercia. Para tanto, tem-se desenvolvido um banco de dados 

que privilegie as informações básicas sobre cada indivíduo, usando os insumos dos textos. 

No momento, esse arquivo tem levantado nomes, números de identificação, batalhões, 

patentes, funções, colunas volantes e unidade de atuação. 

Por fim, espera-se prosseguir nas investigações, fortalecendo a relação entre a 

Paleografia e a História. 
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FONTES PARA O ESTUDO DO PORTUGUÊS NO BRASIL: 

EDIÇÃO E ANÁLISE DE CARTAS SETECENTISTAS 
 

 

Daví Lopes Franco 1 

Leonardo Lennertz Marcotulio2 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Neste trabalho, proponho editar de acordo com os preceitos da Filologia/ Crítica 

Textual (Cambraia, 2005), um conjunto de dez missivas trocadas entre o vice-rei marquês 

do Lavradio e o governador da capitania de São Paulo, Martim Lopez Lobo de Saldanha, 

entre os anos de 1776 e 1777. Além disso, tendo em vista que os estudos linguísticos do 

século XVII são predominantes no nível lexical 

(Pinto, 1998), este trabalho vem com uma proposta 

de contribuir para a descrição sintática, mas 

especificamente investigando os padrões de 

colocação pronominal, com o intuito de mostrar um 

diálogo entre a Filologia e História da Língua. 

 As cartas que utilizei neste trabalho fazem 

parte do códice 10631, de cartas do 2º Marquês do 

Lavradio, que estão conservadas na Biblioteca 

Nacional de Portugal (BNP). Abaixo segue a 

imagem da capa do códice. 

No códice, em questão, temos um total de 168 

cartas que são endereçadas aos outros governadores 

 
1 Graduando em Letras – Português/ Literaturas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

davifrancoteacher@gmail.com 
2  Prof. Dr. Leonardo LennertzMarcotulio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / FAPERJ, 

marcotulio@letras.ufrj.br 

Figura 1: capa do códice 10631 

Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal 

mailto:davifrancoteacher@gmail.com
mailto:marcotulio@letras.ufrj.br
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e vice-reis das capitanias. Desse conjunto de cartas, escolhi 10 cartas que foram submetidas 

ao trabalho paleográfico, filológico e sintático. 

 

2 EMISSOR DAS CARTAS: 2º MARQUÊS DO LAVRADIO 

 

 O emissor do conjunto de cartas com que trabalhei neste estudo se chama Luís de 

Almeida Portugal Soares Alarcão Eça Melo Pereira Aguilar Fiel de Lugo Mascarenhas Silva 

Mendonça. Ele foi o 11º vice-rei do Brasil, o segundo a governar a colônia depois que a sede 

do governo se transferiu para o Rio de Janeiro. Era filho do 1º marquês do mesmo título, D. 

Antônio de Almeida Soares e Portugal, e de sua mulher, D. Francisca das Chagas 

Mascarenhas. Foi nomeado, em um primeiro momento, Governador e Capitão-general da 

Capitania da Bahia. E um dos marcos importantes do 2º marquês do Lavradio, foi que em 4 

de novembro de 1769, foi designado para o posto de décimo primeiro vice-rei e Capitão-

general-de-mar-e-terra do Estado do Brasil. Em 1779, dois anos depois do falecimento de El-

Rei D. José, o marquês do Lavradio deixou o governo do Brasil, sendo substituído por Luís 

de Vasconcelos e Sousa. 

 Algumas das memórias do 2º marquês do Lavradio são a Casa do Marquês, que fica 

situada na rua do Lavradio, Centro do Rio de Janeiro. Abaixo uma imagem atual dela. 

 

Figura 2: Casa do marquês do Lavradio, centro do Rio de Janeiro. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/ 
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Uma outra memória muito importante é que hoje em dia é praticamente um ponto 

turístico no Rio de Janeiro foi a construção das fortalezas do Pico e do Leme que foram 

construídas para que quando avistassem os castelhanos chegando no território brasileiro, 

eles tivessem tempo de se mobilizar e tentar evitar a perda do território. Abaixo segue uma 

imagem dessa fortaleza. 

 

 

Figura 3: Ruínas do Forte São Luiz 

Fonte: https://quebrandoarotina.com.br/ 

 

3 DESTINATÁRIO DAS CARTAS: MARTIM LOPES LOBO DE SALDANHA 

 

 O conjunto de cartas com que trabalhei neste estudo foram endereçadas ao 

governador da Capitania de São Paulo, Martim Lopes Lobo de Saldanha. Em um primeiro 

plano, já destaco que tanto o remetente quanto o destinatário apresentavam o mesmo nível 

hierárquico.  

Martim Lopes Lobo de Saldanha foi o 10º Governador e Capitão-general da Capitania 

de São Paulo, governou de 14 de maio de 1775 a 15 de março de 1782. Uma de suas grandes 

contribuições foi mandar fazer o aterro do Rio Grande, no alto da Serra, para homens e 

animais poderem andar com mais segurança naquele espaço.  
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4 ESTRUTURA DAS CARTAS DO 2º MARQUÊS DO LAVRADIO 

 

 As cartas estudadas neste trabalho apresentam uma estrutura homogênea sem 

alteração. O primeiro elemento que aparece em todos os documentos trabalhados é um 

cabeçalho com o endereçamento para quem era o determinado o documento, como 

podemos ver a seguir: 

 

 
Figura 4: cabeçalho da carta 

Fonte: Carta do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha. 

 

 Este cabeçalho era sempre feito com essa mesma estrutura, já que as cartas que o 

marquês do Lavradio escrevia eram enviadas pelo mar, havia um receio de que elas fossem 

perdidas pelo caminho. Nesse sentido, o secretário do vice-rei copiava as cartas que eram 

para ser enviadas num caderno copiador, porque se acontecesse algo no caminho, esse 

documento estaria registrado. 

 O segundo elemento dessa carta que aparece é a saudação – a forma de tratamento 

na seção do contato inicial. Esta foi registrada nesses 10 documentos como 

“IllustrissimoeExcellentissimoSenhor. 

 

 

Figura 5: saudação 

Fonte: Carta do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
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 Quanto à extensão dessas cartas, algumas eram de 2 folhas, outras de até 10 folhas. 

Não há muitas rasuras nos documentos e nem muitos problemas que possam interferir na 

compreensão da letra. O documento apresenta bom estado de conservação como podemos 

ver nas imagens a seguir: 

 

  



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
143   
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  Figura 6: estado de conservação do documento 

Fonte: Carta do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha.  
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Um outro elemento que faz parte da estrutura da carta é a despedida, a qual 

apresenta a seguinte estrutura: Fórmula de saudação final. Cidade a Data // Remetente // 

Destinatário. Como podemos ver no original abaixo:  

 

 

Figura 7: saudação final 

Fonte: Carta do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha. 

 

Transcrição: Deoz Guarde aVossaExcellencia Rio de| Janeiro a 29 de Dezembro de 1776 

// Marquez do| Lavradio // Senhor Martim Lopez Lobo de Saldanha. 

 

5 O QUE CONTAM AS CARTAS? 

 

 Os assuntos tratados nesses documentos são exclusivamente de caráter informativo. 

Lavradio, que havia se tornado vice-rei do Brasil, era responsável pelas capitanias e 

precisava saber de informações sobre como andavam as invasões castelhanas no território 

brasileiro. Nas cartas, fica nítido que o marquês revelava sua preocupação com os 

castelhanos, dizendo que eles estavam preparados com bombas, munições para realizarem 

o golpe: 

[...] 

Cevalhos para Vosso Rey de Buenos Airez, desmembran- | do 

doVossoReynatodeLimaalguázProvinciaz para | augmentarem aquele novo 

VossoReynato: [espaço] SuaMagestade | Catholica o nomeou Capitaõ General 

dosSeuzEx- | ercitoz; mandou apromptar 8 mil homenz para | Embarcarem; huã 

Esquadra Compe, eNavioz | de transportezcorrespondentezaestesgrandez pro- | 

jectoz; muitazGaliotas para Bombaz; muitazJangadaz; | einfinitasMuniçoéz de 

Guerra de toda a qualidade. | EstaaparatozaExpediçaõseficava preparando quando  

|deLisboapartiraõ os ultimosNavioz (Carta do Marquês do Lavradio a Martim 

Lopes Lobo de Saldanha, 8 de novembro de 1776, BNP, Códice 10631)  
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 Em muitos momentos, o marquês do Lavradio declara os sucessos das outras 

capitanias para que o governador da Capitania de São Paulo fique ciente de como andam as 

coisas. Ao longo das missivas estudadas, ficaram perceptíveis as ameaças e avisos que 

Lavradio fazia a Martim Lopes Lobo de Saldanha, caso ele perdesse aquele território.  O 

marquês do Lavradio implorou ao longo de algumas cartas ao governador de São Paulo que 

auxiliasse o governador da Ilha de Santa Catarina, para não perderem para os castelhanos 

aquele território. Mas, embora houvesse avisos, estratégias, conselhos que foram dados pelo 

marquês, aquele território foi invadido. 

 O Marquês do Lavradio utiliza esse tom na missiva, já que foi ele que pode nomear 

esses cargos da capitania, depois que ele chegou no território brasileiro. 

 

ILLustrissimoeExcellentissimoSenhor Em Carta de| 9 do Corrente 

mezAvizeiaVossaExcelência, para queVossaExcelência com todas as forças| que 

pudesse, auxiliasse ao General Antonio Carlos Furtado de| Mendonça, para poder 

sustentar adefeza da Ilha de Santa| Catharina, agora me chegaõ as noticiaz as 

maizfunestaz e do-|Lorozas, a respeito da defezadaqueLa Ilha.   

(Carta do 2º Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha,12 de março 

de 1777) 

 

6 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DAS CARTAS DO 2º MARQUÊS DO LAVRADIO 

 

 Para este trabalho, realizei uma edição semidiplomática, por ser uma edição que mais 

se aproxima do original e facilita em alguns aspectos a compreensão da leitura do texto. 

Antes da edição, coloquei uma ficha de descrição com as informações de cada documento, 

com o código, data, tipologia textual, autor, a relação social estabelecida entre o remetente 

e o destinatário, conteúdo, fonte, se o testemunho é apógrafo ou autógrafo, suporte, estado 

de conservação, número de folhas e de palavras 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
147   

 

Figura 8: ficha de descrição do documento 

Fonte: elaboração dos autores. 
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  Depois dessa ficha, reproduzi o fac-símile do documento: 

 

Figura 9: fac-símile do documento 

Fonte: Carta do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha. 
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 Em seguida, reproduzi a transcrição semidiplomática, como no exemplo: 

[fol. 50.v] 

aVossaExcelência, queaELREYMeo Senhor, eoSeoSabio 

Ministerio nada disto hê oculto, porem talvez co- 

nhesendo, quenenhuáNaçaõsepode amparar daqueLez 

portos, subsistir nellezpeLa  falta de meyosquehã para 

hisso, eque para os procurar, efazer, será necessario terem 

para que combater com as gentes doPaiz, que estão cuber- 

tas com as excessivas Serranias quefechaõeguarne- 

sem essa Capitania, com bater digo com hunz povos que 

vivem sem nenhuãviolencia metidos no Matto, sus- 

[...] (CARTA do Marquês do Lavradio a Martim Lopes Lobo de Saldanha) 

 

7 NORMAS DE EDIÇÃO 

 

Parto das normas do projeto Para uma História do Português Brasileiro (PHPB)3. No 

entanto, estabeleci algumas alterações, em função da natureza do meu corpus. Ressalto que 

os exemplos os quais foram usados junto às normas foram todos retirados do nosso corpus.   

• Todas as abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se — em itálico — as 

letras omitidas. Exemplos: “etc”, “VossaExcellencia”, “que”, “Governador”, Rio de Janeiro; 

• Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem 

se introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “adestruirá”, 

“oqueSemeoferece”, “daminha”, “lhetivesse”, “dozSeuzRegimentoz”, “queSefazia”; 

“sepossa”, “lheparecerem”, “deseremSocorridos”.  

• A acentuação original será mantida. Exemplos: “deLigencia”, “naõ”, “ultima”, 

“possaõ”, “importancia”, “refLexoéz”, “inexplicavel”, “destruidos”, “Ministerio”.  Os sinais 

de separação de sílaba ou de linha serão mantidos como no original. Exemplos: “al- guá” 

• Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um 

aspecto demasiado denso, obedecem ao seguinte critério: se na entrelinha do documento 

original, entram na edição em alinhamento normal e entre os sinais: <>; <□>, se na entrelinha 

superior; <□>, se na entrelinha inferior. Por exemplo: “nõs te <□re>mos forças muito 

 
3 Este é um projeto que tem o objetivo de promover o conhecimento para tentar descrever como era a realidade 

linguística nesses 500 anos de percurso. Nesta página, há corpora diacrônicos com documentos escritos no 

Brasil. Disponível em <https://sites.google.com/site/corporaphpb/> 
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ventajozas, com quenaõ só lhe rezistamos”. Se houver palavra(s) riscada(s) abaixo da 

inserção, deverá haver menção ou, conforme sua legibilidade, transcrição em nota de 

rodapé. 

 

8 ESTUDO LINGUÍSTICO 

 

 Para os estudos linguísticos desse trabalho fiz um levantamento de contextos em que 

podem aparecer a colocação pronominal do 2º marquês do Lavradio. 

Nesta seção, apresento os resultados quantitativos obtidos com a análise das cartas 

do marquês do Lavradio. 

 Na amostra analisada, foram obtidos 334 dados, distribuídos da seguinte forma: 

 
Quadro 1: Dados gerais 

 

Próclise Ênclise 

275/334- 82% 59/334 - 18% 

 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

 Como se pode observar na Tabela 1, foram encontrados 275 dados de próclise, o que 

equivale a 82% do total de dados, e 59 ocorrências de ênclise, equivalente a 18% do total. 

Esses resultados podem ser melhor visualizados no gráfico abaixo:  
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Gráfico 1: Dados gerais 

 
 

Fonte: elaboração dos autores 

 

 Vejamos alguns exemplos ilustrativos de próclise (1-2) e ênclise (3-4): 

(1)  ELREY MeuSenhorosattenderá inda com muita mais destinçaõ. 

 

(2)  Eu rogo aVossaExcelência quanto mehépossivel, queVossaExcelência 

semperda de tempo queira socorrer a mesma Ilha.  

 

(3)   pessoaVossaExcelência mas queira dar participando-me sem demora, aSim 

como rogo aVossaExcelência 

 

(4)  deve VossaExcelênciarepetiloz todos os dias, dizendo que javay marchando, 

afim desepoderem animar cada vezmais os nossoz com esta esperança deseremSocorridoz.  

 

Posso observar que nas cartas analisadas do Lavradio, há uma preferência 

considerável pela próclise.  

 Cabe, agora, investigar em que contextos se distribuem as duas possibilidades de 

colocação pronominal em função dos fatores controlados, o que farei a partir da próxima 

subseção. 

 

82%

18%

Próclise Ênclise
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em praticamente, todas as variáveis o marquês do Lavradio apresenta um 

comportamento proclítico. O português no Brasil pensando num aspecto mais geográfico, 

seria representado por aqueles textos que são produzidos no Brasil, sem distinção da origem 

do redator; ou pode ser daqueles dos quais não se tem informação acerca de sua 

nacionalidade. O português no Brasil é o reflexo da escrita de portugueses que residiam no 

Brasil. Por outro lado, o português do Brasil teria marcas específicas que diferenciariam o 

PB do PE, de redatores com nacionalidade brasileira e que residiam neste mesmo território. 

Tentar definir a língua utilizada na escrita do 2º marquês do Lavradio como do Brasil ou no 

Brasil é uma tarefa muito difícil, tendo em vista os estudos realizados acerca da 

caracterização pronominal do português. Tendo como base estudos mais formais como de 

Galves, Namiuti e Souza (2006) 

 

Consideramos que os primeiros documentos escritos do português correspondem à 

gramática do Português Arcaico. Mas o primeiro ponto de inflexão de nossa 

periodização estaria situado já na virada entre os séculos 14 e 15, e corresponderia à 

emergência de uma gramática a que denominamos o Português Médio. A segunda 

inflexão se situa no início do século 18, e corresponderia à emergência da gramática 

do Português Europeu Moderno (isto, no que respeita a língua falada na Europa; 

paralelamente, além disso, uma outra gramática há de ser reconhecida – o Português 

Brasileiro, a que nos voltamos no final). Consideramos portanto três fases ou 

períodos principais para a língua em Portugal: o Português Arcaico, o Português 

Médio, e o Português Europeu Moderno. (GALVES; NAMIUTI; SOUZA, 2006, p. 

48). 

 

A partir desta fala, podemos perceber que a língua utilizada pelo 2º marquês do 

Lavradio deveria ter as características do Português Europeu Moderno. 

Além disso, também vemos que nos anos anteriores segundo Galves, Namiuti e 

Souza (2006), a ênclise era categórica no Português Europeu Moderno. No entanto, nos 

dados discutidos nos estudos de Galves, Namiuti e Souza apontam que, 

 

Numa primeira etapa, entre os anos 1200 e 1400, a ênclise predomina sobre a próclise 

(cf. Martins, 1994 e Ribeiro, 1996); já nos anos 1500 e 1600, a próclise é a opção 

generalizada, enquanto no português europeu contemporâneo, a ênclise é categórica 

nestes contextos (GALVES; NAMIUTI; SOUZA, 2006, p. 12). 
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 Mas não é esse padrão que encontro ao analisar a colocação pronominal nas cartas 

do 2º marquês do Lavradio, se pelos estudos de Galves, Namiuti e Souza (2006), se esperaria 

mais ênclise do autor das cartas, este apresenta um comportamento de um Português 

Clássico. 

 Para estudos futuros, pretendo transcrever outros documentos do Lavradio, bem 

como continuar descrevendo outros fenômenos sintáticos. 
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A CRIAÇÃO DOS ESPAÇOS NO POEMA "THE BURGLAR OF 

BABYLON": UM ESTUDO GENÉTICO E TOPOANALÍTICO 
 

Douglas Lima Rodrigues1 

Elisabete da Silva Barbosa 2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo propôs analisar de forma crítica o processo criativo do poema The Burglar 

of Babylon da autora Elizabeth Bishop (1911-1979). Para tanto, a pesquisa adota como base 

teórica-metodológica a crítica genética, que dialoga com outras teorias que ajudam a 

responder questões referentes à gênese analisada.  Levando em consideração que a 

espacialidade se torna uma temática frequente na escrita poética de Bishop, a 

multiterritorialidade (HAESBERT, 2005, 2007) e a topoanálise (OZIRIS FILHO, 2008) 

tornam-se ferramentas teóricas importantes para o entendimento de sua obra. 

The Burglar of Babylon narra a história de Micuçu, meliante pernambucano que 

migrou para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, residindo no morro 

da Babilônia, favela carioca. Sem oportunidades, envolveu-se na criminalidade, efetuando 

inúmeros delitos, tornando-se famoso nos tabloides jornalísticos e um entretenimento para 

os ricos que observavam pelo terraço dos grandes apartamentos o conflito ao ser caçado 

pela polícia. Esse poema, produzido em forma de balada, atemporal, descreve a 

desigualdade social que assola o Brasil, especialmente, a população carente nas periferias 

das grandes cidades, que na inexistência de oportunidades igualitárias, corrompem-se no 

crime. Bishop mapeia, apropria-se dos mínimos detalhes da realidade cotidiana das favelas 

e descreve poeticamente os territórios marginalizados e suas relações com outros espaços e 

seus sujeitos. 

 
1 Graduando em Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Respectivas Literaturas pela Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB. Contato: e-mail: oedouglas1@gmail.com 
2 Doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (2016). Mestre em Linguagens pela 

Universidade do Estado da Bahia (2010). Graduada em Língua Estrangeira pela Universidade Federal da 

Bahia (2002). Professora da Universidade do Estado da Bahia. E-mail: elisabete_barbosa@hotmail.com 
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Explorar a poesia da autora é mergulhar em uma geografia metaforizada em que o 

belo e o exuberante são apresentados até nos banalíssimos detalhes; além disso, tal poesia 

estabelece uma relação entre o sujeito criador e o espaço visitado e observado, o que pode 

ser feito por meio das diversas modalidades espaciais explicadas por Haesbaert (2005, 2007), 

sejam elas: a concreta (física e real), a simbólica, econômica e a afetiva. Além dessas 

modalidades, Barbosa (2011) ainda destaca que podemos estabelecer para o estudo da obra 

de Bishop uma territorialidade ficcional, já que a escritora fazia uso da prática de escrever 

como um território no qual ela se projetava ou projetava algumas das questões que 

ocupavam a sua mente. 

A proposta é produzir um estudo genético a partir do prototexto recortado do dossiê 

reunido com o objetivo de organizá-lo. Pretende-se fazer uma reconstituição dos 

movimentos de gênese, etapa metodológica que possibilita o estudo crítico do material em 

apreço, sobre o qual deseja-se expor os mecanismos mentais usados por Bishop durante seu 

desenvolvimento escritural. Para tanto, torna-se necessário classificar o material disponível, 

identificando os estágios de produção de cada uma das peças que compõem o prototexto, 

para, posteriormente, fazer uma análise genética interpretativa. 

Desse modo, organizamos o presente artigo conforme a seguinte sequência: 

incialmente tratamos, na seção Crítica Genética: Como investigar os caminhos da criação?, 

sobre os aportes teóricos-metodológicos focalizados neste estudo para a compreensão e a 

reconstrução do processo de criação do referido poema; na sequência, apresentamos a seção 

Delineamentos biográficos e contextuais, no qual discutimos a respeito da vida e obra de 

Elizabeth Bishop e, posteriormente, Contextualizando os Espaços de The Burglar of 

Babylon: do Real ao Ficcional  trata sobre os contextos sócio-históricos que subsidiam a 

discussão em torno dos acontecimentos que inspiraram a criação do respectivo poema; 

como últimas ponderações, na seção As multi-espacialidades em The Burglar of Babylon: 

um diálogo genético & topoanalítico, faremos uma análise crítica da gênese, investigando 

nos manuscritos do poema os procedimentos utilizados pela autora em seu processo 

criativo. 
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2 CRÍTICA GENÉTICA: COMO INVESTIGAR OS CAMINHOS DA CRIAÇÃO? 

 

A crítica genética se caracteriza como ciência teórica-metodológica que estuda os 

processos de criação da(s) obra(s) de arte, que segundo Biasi (2010, p.39) “procura-se 

elucidar o processo global de produção da obra” tornando-a uma área fervescente, pois não 

se restringe a um método específico. Os questionamentos sobre os meios percorridos foram 

indagados por pesquisadores a priori da Alemanha e França, posteriormente, do Brasil. 

Atualmente, estudiosos como Anastácio (1999), Barbosa (2010; 2016), Biasi (2010), 

Grésillon (2007, 2009, 2013), Salles (2008) são alguns dos pesquisadores em crítica genética 

que ramificam e atualizam essa ciência com novas possibilidades de abordagem para as 

obras de arte. Especificamente na análise genética literária, o manuscrito moderno é o objeto 

de estudo do geneticista, pois serão os registros realizados nesse suporte pelo escritor que 

permitirão a compreensão do percurso de fabricação da obra. Willemart (2000, p. 167,169) 

afirma: 

 

A crítica genética deslocou o olhar do pesquisador do produto acabado para o 

processo que inclui esse produto considerado como uma das versões. Esse 

deslocamento, essa abertura do campo de visão criou certamente novos laços com a 

produção artística e com os campos do saber que circulam ao redor do manuscrito e 

do texto [...] hoje, a crítica genética ampliou seu campo nos dois extremos, o dos 

começos e o dos fins. A montante, crítica genética abrange desde o universo mental 

do escritor até os marginalias dos livros lidos, sua correspondência passiva e ativa, 

os livros consultados e os estudos de exogênese em geral; em aval, a crítica genética 

estuda o acabamento por outros da obra inacabada [...] 

 

Entender o processo criativo é interpretar a obra de arte de uma forma mais completa 

e integradora, a qual o prototexto em específico reflete toda dinâmica e possibilidades 

escriturais alternadas pelo autor, os movimentos geradores, e a criatividade do artista. 

A pesquisa na área da crítica genética é importante, pois afirma Neefs (apud 

GRÉSILLON, 1991, p. 8) que esse trabalho volta-se para a compreensão de “ [...] processos 

de invenção intelectual e estética que, através de tais atividades especiais, próprias de uma 

obra ou de um grupo de obras, podem caracterizar um gênero, um  tempo, uma atividade 

cultural”. Portanto, essa ciência visa analisar todas as etapas e estágios da criação. 
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Para que essas pistas fossem analisadas, utilizamos a metodologia da referida ciência 

que subsidia o respectivo estudo, analisando o dossiê que compõem 25 manuscritos, 

datilografados com acréscimos realizado à mão. Os documentos de processo do poema, 

autenticados, foram cedidos em fac-símile pela Vassar College, Special Collections à professora 

Silvia Maria Guerra Anastácio em julho de 1995 – juntamente com todo o acervo que se 

encontra no Departamento de Letras Germânicas - UFBA. Hoje, é explorado como um dos 

objetos de pesquisa do PRO.SOM: Grupo de pesquisa em Tradução, Processo de Criação e 

Mídias Sonoras do qual sou membro. 

Na etapa de datação, organizamos os manuscritos cronologicamente. 

Posteriormente, os classificamos com a sigla MS, à qual foi adicionada a numeração de 1 a 

7 para identificação de cada peça do dossiê; a transcrição (a qual adotamos a 

semidiplomática, isto é, aquela que respeita a topografia dos movimentos estruturais do 

escritor tais como aparecem na página).  Foram utilizados códigos operacionais para 

transcrever as alterações diacrônica nos manuscritos. Os códigos adotados neste estudo são 

provenientes das pesquisas de Anastácio (1999) e Barbosa (2010, 2016): 

 

Quadro 1: Códigos operacionais para transcrição 
 

[   ] eliminação  

<  > acréscimo 

Palavras ou estrofes suprimidas por deslocamento são isoladas 

por setas, indicativas da direção onde o termo ou trecho deve 

aparecer:  

>> acréscimo à margem direita ↑ deslocamento para cima  

>> acréscimo à à margem 

esquerda 

↓ deslocamento para baixo 

* Palavra Conjecturada ← deslocamento para a esquerda 

Palavra ilegível será indicada por 

X 

→ deslocamento para a direita  

 

Fonte: (ANASTÁCIO, 1999, p. 31) (BARBOSA, 2010; 2016, p. 56) 

 

Segundo Biasi (2010) o prototexto é o dossiê genético que se tornou interpretável e 

para aplicar o estudo crítico, o geneticista fará sua análise da gênese da obra, valendo-se de 

teorias que correspondam a objetos inacabados, pois o caráter do manuscrito moderno, 

como elemento cultural e científico, abarca uma rede complexa de saberes que requer um 

enfoque multidisciplinar. 
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3 DELINEAMENTOS BIOGRÁFICOS E CONTEXTUAIS 

Elizabeth Bishop, consagrada como uma das maiores poetas da língua inglesa do 

século XX, nasceu em 8 de fevereiro de 1911 em Worcester, Massachussets. Logo em tenra 

idade, sofreu com a perda dos pais, passando, a partir desse momento, a fazer constantes 

deslocamentos residenciais que, mais tarde, contribuiria para aguçar seu poder de 

observação e, por conseguinte, desenvolver o modelo poético descritivo que adota 

(ROEFERO, 2010). 

Todo esse transcurso territorial lhe proporcionou habilidades de captar aspectos 

geográficos, buscando nos mínimos detalhes ora o exuberante, ora cenas simples da 

experiência observacional, desenvolvendo a visualidade e a descrição do espaço como 

elementos centrais de sua poética (SANTIAGO, 2000).  O ser humano, em suas múltiplas 

relações no espaço como todo, desempenha e pode atuar e representar suas vivências em 

diferentes formas. Conforme Anastácio; Santos; Góes (2014, p.61), 

Os seres humanos atuam em sociedade a partir do estabelecimento de vínculos 

físicos, emocionais e simbólicos que, por sua vez, podem desencadear modos de 

expressão e entendimento de fenômenos existenciais a partir de fatos e vivências em 

determinado momento histórico e social. É nessa complexa trama que o homem, 

como um ser cultural, psíquico, social e histórico, atua a partir de representações e 

assume seu caráter relacional. 

 

O período que morou no Brasil durou quase duas décadas, motivado por uma reação 

alérgica ao caju. Tal acontecimento prolongou sua estada, que resultou em sua permanência 

no país com a amiga e companheira Lota – Maria Carlota Costallat de Macedo Soares (1910-

1967) – que conheceu em 1942 em Nova York.  

No Brasil, Bishop morou por muito tempo em Petrópolis (Samambaia) e no Rio de 

Janeiro, no bairro do Leme, locais onde Lota possuía propriedades nas quais Bishop 

alternava residência. Somente no ano de 1965 é que a autora adquire uma propriedade em 

Ouro Preto, a qual denomina de Casa Mariana em homenagem à amiga e mentora literária 

Marianne Moore (BRITTO, 1999). Em suas cartas, revela a visão de um Brasil paisagístico, 
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com flora e fauna exuberante e uma população amigável, porém, ainda corrompida por 

influência de um sistema econômico-político-sociocultural altamente desigual. 

 

3.2 CONTEXTUALIZANDO OS ESPAÇOS DE “THE BURGLAR OF BABYLON”: DO 

REAL AO FICCIONAL 

 

No início da década de 1960, Bishop e Lota passaram a residir predominantemente 

no Rio de Janeiro no apartamento do Leme. Tal mudança ocorreu em virtude da candidatura 

do amigo Carlos Frederico Werneck de Lacerda (1914-1977), eleito governador do Estado 

da Guanabara, por quem Lota foi convidada a ser colaboradora e a assumir a 

responsabilidade sob a construção do Parque do Flamengo (MORALES, 2010) na gestão 

desse governador (1960-1965).  Durante esse período, a situação político-econômica 

brasileira encontrava-se em estado delicado, pois o Rio de Janeiro deixava de ser Distrito 

Federal e se reestruturava como Estado da Guanabara (1960-1975), passando por projetos 

de reordenação urbana. 

Contudo, houve uma redistribuição da população carioca para que novos espaços 

fossem habitados e que deveriam ser povoados principalmente pelas classes menos 

favorecidas, que incluiu também migrantes de populações sobretudo das regiões norte e 

nordeste que idealizavam no Rio de Janeiro melhores condições de vida. Portanto, a 

reestruturação urbana intensificou a favelização nos morros cariocas, visto que os centros 

privilegiados e urbanos foram reorganizados para atender o novo estado da Guanabara. 

Desse modo, as populações carentes que ali viviam foram compelidas a se deslocar para 

outras áreas disponibilizadas pelo governo. Porém, essas localidades eram distantes dos 

locais de trabalho, o que acarretou no surgimento de habitações nos morros cariocas de 

forma desordenada.  

Trata-se de um processo que já ocorria nos morros do Rio de Janeiro que passou por 

severa intensificação após a reordenação urbana. Sobre isso, Barbosa e Anastácio (2002) 

trazem uma citação do livro Brazil produzido por Bishop para revista Life em que relata as 
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situações habitacionais da população carioca nos morros, originando o processo de 

favelização. 

 

As pessoas sempre moraram nos morros, mas só nos últimos anos é que estes 

ficaram apinhados de casebres, que deram origem às chamadas ‘favelas’. A maioria 

delas é habitada por imigrantes do nordeste do Brasil. Estimasse que 

aproximadamente um milhão das quatros milhões de pessoas que moram no Rio 

vivem nas favelas e são responsáveis pelos maiores problemas que a cidade tem 

enfrentado (BISHOP, 1962, p.65-66 apud BARBOSA; ANASTÁCIO, 2002, p. 1). 

 

Esse relato sobre a situação habitacional nas favelas do Rio de Janeiro, sobre as quais 

Bishop escreveu em 1962 para revista Life, nos leva a pensar que tais questões já ocupavam 

a mente da escritora quando começou a escrever The Burglar of Bablyon. Trata de situações 

que parecem a incomodar, que despertaram seu interesse em criar, a partir da realidade 

observada, uma poesia que as representasse. 

Gradualmente, essas vivências da autora foram servindo como inspiração para a 

construção do poema, tanto que, nos manuscritos, Bishop demonstra a instabilidade em 

descrever quantidade de imigrantes que o Rio de Janeiro estava recebendo no período de 

1960. 

Porém, todas essas intervenções, realizadas pela escritora no ateliê de concretização 

das ideias, só corroboram para salientar a teia de momentos diferentes da qual resultará a 

obra publicada. Abaixo, algumas das transcrições semidiplomáticas realizadas a partir das 

primeiras estrofes de cada manuscrito, em ordem cronológica, identificados em MS.1, MS.2, 

MS. 4, MS.6, MS.7, escritos ano de 1964 e classificados como pertencentes a um estágio pré-

redacional, em que observamos como a escritora representa as imigrações no Rio de Janeiro, 

partindo de descrições mais específicas para mais universais. Bishop realiza acréscimos e 

eliminações redigidas a mão, por uma caligrafia de difícil compreensão nos rascunhos do 

poema. 
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Quadro 2: Transcrições semidiplomáticas 

 

MS. 1 – Fólio.1 – Box. 58.3 MS.4 – Fólio.1 – Box. 58.6 

 

[A]nd the[re] 2 million people 

Like a million sparrows, nest; 

Like a confused migration, 

That’s had to light and rest. 

 

[1 st  X missing - 

And there a million people 

Like a million sparrows nest; 

Like a confused migration, 

That’s had to light and rest.] 

 

 

MS.2 – Fólio.2 – Box. 58.6 MS.6 – Fólio.1 – Box. 85.6 

 

[A there a million people] 

[like a million sparrows, nesting,] 

                                  [a million] 

[migrating birds resting.]  

[In them]  

[And there a million people]                                                

     [like a million swallows, nest,]                                                                                                                

          [clouds of]                                                                                 

[Like a million birds migrating] 

     [they settle here to rest,] 

[like a million] 

   [like a million swallows, nest. 

 

On the hills a million people, 

[like] <1> million sparrows, nest, 

Like a confused migration 

That’s had to light and rest, 

 

MS.7 – Fólio.1– Box.58.3 

 

On a million people 

Like a million sparrows, nest,  

Like a confused migration 

That’s had to light and rest. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Podemos notar, a partir dessas transcrições, como Bishop utiliza-se da fauna e da 

flora para metaforizar a realidade observada e, assim, territorializar simbolicamente o 

espaço do outro, fazendo comparações ao relacionar as migrações de uma parcela da 

população nordestina para o Rio de Janeiro como “Like a confused migration;  [like] <1>  million 

sparrows”. Esse é o jogo linguístico e métrico que a escritora emprega ao ficcionalizar a 

realidade observada. Na sua escrita podemos testemunhar o caos escritural por inúmeras 

alterações, passando por fases até estruturar o poema. 

A favela foi e continua sendo um espaço territorializado por populações carentes, 

estigmatizadas desde antes, para além do século XIX, quando a denominação favela se 

constituía como “cortiço”, como afirma Valladares (2000, p.7): 

 

No Rio de Janeiro, assim como na Europa, os primeiros interessados em esmiuçar a 

cena urbana e seus personagens populares voltaram sua atenção para o cortiço, 

considerado no século XIX como o locus da pobreza, espaço onde residiam alguns 

trabalhadores e se concentravam, em grande número, vadios e malandros, a 
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chamada “classe perigosa”. Caracterizado como verdadeiro “inferno social”, o 

cortiço era tido como antro não apenas da vagabundagem e do crime, mas também 

das epidemias, constituindo uma ameaça às ordens moral e social. 

 

Nessa perspectiva, os conceitos pejorativos atribuídos às favelas não mudaram; ao 

contrário, se tornaram fortalecidos por consequência do aumento populacional das classes 

menos favorecidas, bem como o índice de analfabetismo que colaborou para o desemprego, 

resultando nos altos índices de criminalidade que atingiram e ainda hoje atingem, 

majoritariamente, jovens que buscam na criminalidade melhores condições de vida. A 

respeito desse estigma sobre a polução periférica, a escritora ao titular a personagem de 

Micuçú em seus manuscritos, escreve assim: 

 

Quadro 3: Nome do personagem Micuçú 
 

MS.1 – Fólio.1 – Box. 58.3 
(*Micoçú Me-co-soo) a nickname [meanings] “Dirty 

Marmoset” 

MS.5 - Fólio.1 – Box. 58.3 “Micuçú   means  “wild animal”?? favela 

MS.7 – Fólio.1:  Box.58.3 *Micoçú ( Me- co-soo), a nickname; “Dirty Marmoset” 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

De acordo com Barbosa e Anastácio (2002) o significado do nome do personagem 

Micuçú é revelado em carta por Bishop: é uma cobra venenosa que habita(va) a região norte 

do Brasil. Porém, com base em pesquisa etimológica, o nome do personagem inicialmente 

atribuído era redigido como Micoçu, de origem latina, Me-co-soon, significa Mico Sujo “[...] 

um mico com um rabo longo e espesso, que vive na América Central e América do Sul” 

(WEHMEIER, 2000, p. 818). Esse, por muitas vezes era, e continua sendo, um pré-conceito 

concebido que relaciona espaços e sujeitos, estabelecendo um território de identidade 

descriminada. 

Vale ressaltar, que no período em que o poema foi produzido, o índice de 

criminalidade aumentou e a visibilidade midiática e o sensacionalismo, que já acontecia nas 
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décadas anteriores, rendeu aos criminosos da época títulos de anti-heróis, conforme afirma 

Azevedo (2012, p.58): 

 

O Rio sempre teve uma safra recorde de marginais alçados ao estrelato pelo antigo 

jornalismo policial. Nos anos 1930 e 1940, o foco recaía sobre figuras como Madame 

Satã, Joãozinho Camisa Preta, Kid Pepe e outros. Nos anos 1950 e 1960, a mídia 

“construiu” a carreira de bandidos de menor periculosidade – mas igualmente 

repelidos pela sociedade – tais como “Mineirinho", “Cara de Cavalo”, “Tião 

Medonho”, o próprio “Micuçú”, além de outros menos afamados. 

 

Lajolo (1989 apud GONÇALO, 2016, p. 246) compreende a literatura como “[...] objeto 

social, capaz de agir como porta para um mundo autônomo, onde o que é lido permanece 

vivo com o leitor até ser incorporado como vivência.”. Portanto, The Burglar of Babylon é a 

escrevivência (termo cunhado pela escritora brasileira Conceição Evaristo (2006)), é o espaço 

em que o escritor se debruça sobre o cotidiano, ao relatar as experiencias vividas que até, 

nos mínimos detalhes, desperta arte das palavras, partindo do real para o ficcional. 

A localização privilegiada no que diz respeito à visualização de paisagens do Rio de 

Janeiro a partir do apartamento do Leme, em que a escritora pôde observar, fazendo uso de 

binóculos, algumas situações cotidianas em favelas localizadas próximas àquele bairro e, 

assim, criar o personagem Micuçú, foragido pela terceira vez da penitenciaria. 

Elizabeth Bishop parte da apropriação territorial do outro, em que busca inspiração 

a partir dos múltiplos sujeitos e seus respectivos territórios que possuem relação de 

identificação e poder, refletindo as imagens que provém da visualização do espaço real, 

concreto e material. Portanto, o momento escritural é quando a imaginação se especializa 

em contínua concretização. Podemos notar nas transcrições abaixo, como Bishop vai 

desenvolvendo o poema, elaborando a narrativa, a personagem, e compondo os espaços 

ficcionais. A escritora voltava-se constantemente em alertar a periculosidade de Micuçú e 

alguns de seus delitos (cf. quadro 3). 
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Quadro 4: Construção do personagem Micuçu 

 

MS.2 – Fólio 1 – Box 58.3 MS. 3 – Fólio 2 – Box.58.6 

 

1 st 2 or 3 stanzas – “Micuçú   means    “wild 

animal”?? favela 

[Micuçú was a burglaretc]                      >>on the 

hills>> 

 

>>They said the Micucu>> 

     >> Was an enmeny of scociet >>  

>>he had escaped two times>> 

   >>form the penetentiary>> 

 

Ms. 2 – Fólio 4 – Box.58.3 MS. 4 – Fólio 1 – Box.58.6 

 

>>"We have always been respected.>> 

>>My shop is honest and clean.>> 

>> I loved him; but from a baby>> 

>>That boy was always mean.>> 

 

We have always been respect. 

His <se>e[r] has a good job. 

<But of us gave him money.> 

Why did have to rob? 

<<*Micuçu<< was a burglar, >>mooth=>> 

An enemy of socie 

He had escaped three times 

From the X  X 

                                                                          >>His  

X>> 

<< X <<                                                                                                              

 

 He robbed, and he burgled houses,                       

>>X>> 

Trough they say he never raped. 

But the wounded two policemen 

The last time he escaped. 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Robert Lowell, amigo poeta de Bishop, já previa alguma produção da escritora sobre 

os acontecimentos que a rodeavam nesse período e relatou em carta: 

 

você fala do temperamento artístico que não combina com toda essa confusão. Mas, 

como sempre sente tudo o que estar acontecendo com muita intensidade, vai acabar 

saindo de mãos cheias. Tenho a certeza de que vai articular forma narrativa, 

descrição, poesia – para resgatar tudo isso (...) posso até pressentir, vagamente, 

imagens de uma sequência de poema em que a revolução aparece como pano de 

fundo. (Robert Lowell – Elizabeth Bishop, May 1, 1964, Box 9.1 apud BARBOSA; 

ANASTACIA, 2002, p. 2). 

 

 Monteiro (2013, p.37) relata que a obra é “uma das maiores baladas em Língua 

Inglesa” e que a escritora se baseou na estrutura da literatura de cordel nordestina (sinalizo 

aqui, para a citação acima, em que a autora relata sobre as migrações nordestinas para a 

revista Life)  para a estruturação métrica do poema que refletiu a realidade social das favelas 

cariocas. Essas referências contextuais vivenciadas pela autora serviram como imagens 

geradoras ao assistir a fuga e a caçada de um ladrão pela polícia. 
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4 AS MULTIESPACIALIDADES EM THE BURGLAR OF BABYLON: UM DIÁLOGO 

GENÉTICO E TOPOANALÍTICO 

 

Os espaços sinalizados por Bishop podem reunir inúmeras ressignificações que 

apenas a geografia concreta não é capaz de responder, sendo necessário lançarmos mãos da 

geografia interpretativa para analisar as questões de relação entre sujeito-espaço-território 

 

O estudo da espacialidade a partir de documentos resultantes de um processo 

criativo permite entender o signo no contexto de seu nascimento, ali onde a 

linguagem é burilada para tornar-se um constructo literário. Trata-se de um estudo 

que permite não apenas acompanhar o desenvolvimento do signo, mas também 

observar as relações que o processo criativo estabelece com o mundo que cerca o 

escritor (BARBOSA, 2016, p.33).  

 

Empregamos as teorias de espaço e território para melhor compreender a “grafia da 

experiência”, intitulada por Santiago (2000), no processo da apropriação do espaço 

visualizado por Bishop como forma de territorialização. Além disso, com a topoanálise 

compreendemos como o espaço real é transfigurado e reconstruído no universo ficcional.   

 Entendemos o espaço como conjunto indissociável de elementos naturais (produzido 

pela natureza) e convencionais (produzido pelo homem), podendo ser material ou imaterial. 

Já o conceito de Território é mais específico, pois designa-se pela relação que o sujeito possui 

sobre um determinado espaço e suas implicações de poder, logo o território é “a imagem 

"sócio-espacial" que ele (sujeito) constrói. Em outras palavras, o sujeito demarcar seu(s) 

espaço(s) atribuindo identidades socioculturais, podendo resultar pré-conceitos” (BASTOS, 

1998).  A complexidade do espaço e território nos instiga a refletir sobre os diversos modos 

do sujeito em se apropriar espacialmente, nas mais diversas instâncias, sobretudo na 

vertente literária. 

 Prevendo futuras ambiguidades que poderão surgir, recorremos a Saquet e Sposito 

(2009), para reforçar essas premissas sobre o conceito de espaço e território: 

 

Espaço e território não são termos equivalentes e nem sinônimos. É fundamental 

entender como o espaço está em posição que antecede ao território, porque este é 

gerado a partir do espaço, constituindo o resultado de uma ação conduzida por um 

ator que realiza um programa em qualquer nível. Apropriando-se concretamente ou 

http://lattes.cnpq.br/5464297116879647
http://lattes.cnpq.br/5464297116879647
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abstratamente (por exemplo, através da representação) de um espaço, o ator o 

“territorializa” Para construir um território, o ator projeta no espaço um trabalho, 

isto é, energia e informação, adaptando as condições dadas às necessidades de uma 

comunidade ou de uma sociedade. (SAQUET; SPOSITO, 2009, p.26). 

 

O espaço representado no poema The Burglar of Babylon descreve, além da 

materialidade física e real que nossa atenção pode focalizar, uma representação das questões 

sociais que o espaço (território) abstrato possui. A escritora desenvolve uma narrativa em 

que o leitor se transporta como um dos espectadores ao ler a caçada de Micuçú, nos 

conduzindo emocionalmente pelo enredo. Elizabeth Bishop não descreveu apenas os 

espaços concretos de que se apropriou pela visualização, mas reproduziu outros espaços 

como o socioeconômico, simbólicos e identitário na poesia. Pois, como reflete Bastos (1998), 

a questão da representação dos múltiplos espaços na literatura pode ser refletida como 

apropriação intelectual, virtual na construção literária: 

 

A representação do espaço no discurso literário não deve estar condenada a um 

processo exclusivo de descrição da paisagem, considerada como o aspecto mais 

visível do espaço. É possível e necessário apreender e revelar aspectos e traços 

humanos essenciais. Trata-se de, em outras palavras, ultrapassar a mera aparência 

da natureza para dar conta dos aspectos sociais. (BASTOS, 1998, p. 66). 

 

A apropriação intelectual dos lugares leva em conta uma elaboração mental da 

paisagem mediada pela sua valorização simbólica. Na medida em que o romance 

constrói uma imagem de realidade, este se torna um veio para a interpretação do 

real e expressa valores, desejos, interesses, que interferem na construção dos 

espaços. (BASTOS, 1998, p. 64). 

 

Portanto, o sujeito como ser sociocultural, está em contínua (i)migração de territórios, 

em busca de melhor qualidade de vida, o que podemos compreender a partir dos estudos 

de Haesbaert (2005, 2007) que o sujeito, além de ser reterritorizador e desterritorilizador, é 

sobretudo multiterritorializador, pois se apropria de múltiplos territórios nas modalidades 

física e mental. Entendendo que o sujeito implica relação de poder sobre um espaço do qual 

se torna território, esse mesmo sujeito, atua na espacialidade como ser territorializador.  

Para melhor ilustrar o conceito de multiterritorialidade aplicado ao processo de criação, 

trazemos um depoimento de Bishop sobre a criação do poema The Burglar of Babylon: 
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Eu fui um dos que assistia a perseguição pelos binóculos, apesar de que víamos 

muito pouco dela, na verdade: só as silhuetas de alguns policiais na linha que o 

morro da Babilônia desenhava no horizonte. O resto da história é tirada, muitas 

vezes palavra por palavra, dos jornais, e preenchidas pelo que eu conheço do 

lugar e das pessoas. (BISHOP apud SCHWARTZ, 1983, p. 305). 

 

Para averiguarmos essas territorializações nos movimentos escriturais, Bishop se 

espacializa de modo simbólico, pois, a nosso ver, ela se projeta mentalmente para o 

espaço/território que deseja rememorar para, assim, usá-lo como signo visual e desenvolver 

o texto literário. Como podemos observar, Bishop, na condição de escritora, ocupa um 

espaço privilegiado de onde pode acompanhar a perseguição do ladrão Micuçú. Além disso, 

dispõe de binóculos, objeto que encurta a distância entre o observador e a imagem 

observada. Trata-se de um processo de apropriação de um espaço que não lhe pertencia. 

Assim, podemos afirmar que, embora Bishop não circulasse no espaço das favelas por ser 

integrante da classe alta carioca, cotidianamente observava de longe aquela realidade que 

lhe causava estranhamento e, talvez por isso, foi capaz de transformá-la em motivo de uma 

de suas poesias, construindo, portanto, um espaço ficcional inspirado pelo real.  Destacamos 

uma transcrição do manuscrito abaixo (quadro 4) para notarmos o processo de criação da 

cena visualizada por Bishop da qual ela apropria-se mentalmente do espaço visualizado, 

reelabora para o gênero poético, materializando ou especializando o território do outro, 

como reporta Schwartz (1983). 

 

Quadro 5: Processo de criação de uma cena 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

MS.2 –  Fólio.2    – Box. 58.6 MS.5 – Fólio 1 – Box. 58.3 

 

The Rich people [X] [down below]  

watched [with] < X> binoculars  

as long as they [could see:] >> X>> 

  [X] All night under the stars 

 

The rich and their binoculars]                            

>>///my>> 

<From the X from>  [and the tangle] 

[Of <the> T V X]                 >>among the T V 

antennae>>  

- 

-                           he shot [all his]  his last bullets 

-    <at the> 

-                         came puffing up           >>from 

below>> 
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O espaço ficcional construído por Bishop pode ser estudado à luz da Topoanálise 

que, segundo Borges Filho (2008), pode ser entendida como a ciência que estuda o espaço 

dentro da obra literária: 

 

Chamamos de topoanálise ao estudo do espaço na obra literária [...] Por topoanálise, 

entendemos mais do que o “estudo psicológico”, pois a topoanálise abarca também 

todas as outras abordagens sobre o espaço. Assim, inferências sociológicas, 

filosóficas, estruturais, etc [...] Por isso, preferimos conservar o conceito de espaço 

como um conceito amplo que abarcaria tudo o que está inscrito em uma obra literária 

como tamanho, forma, objetos e suas relações. (BORGES FILHO, 2008, p.1) 

 

Sobre a criação do espaço ficcional, Borges Filho (2008) ainda acentua que dentro da 

espacialidade literária há quatro modelos de construção espacial na literatura, sendo o 

fantástico, a imaginativa, e pôr fim, o realista. “O espaço construído na obra semelha-se à 

realidade cotidiana da vida real. Nesse caso, o narrador se vale frequentemente das citações 

de lugares existentes.”  (BORGES FILHO, 2008, p.3). 

 Pensando em uma multiterritorialidade ficcional no poema The Burglar of Babylon, 

Micuçú pode ser compreendido como um ser desterritorializado, pois além de estar 

foragido,  ele precisa se deslocar constantemente para não ser preso novamente. Nos 

manuscritos é possível identificar como a personagem vai se formando a partir dos 

múltiplos territórios em que se reterritorializa e desterritoraliza. Nas transcrições dos 

manuscritos abaixo, podemos notar que a escritora vai estruturando a mesma estrofe, a qual 

aparece pela primeira vez no MS. 2; e no MS.4 é nítido a mudança pela qual a estrofe passou 

e continuou no MS.5. Essas transcrições atestam a desterritorialização de Micuçú, quando 

indica a quantidade de vezes ou a última vez que escapou da penitenciária. 
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Quadro 6: Sobre a desterritorialização de Micuçú 
 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Para ratificar a desterritorialização de Micuçú, no MS.3 – Fólio.1, na primeira estrofe 

ele revela para tia que a ama, mas que já estava “marcado” e precisava “desaparecer” o 

quanto antes porque os “homens” (policiais) estavam à procura dele, e do MS.3 ao 

Publicado (Texto Final) Bishop faz algumas alterações, em que a personagem  diz: 

 

Quadro 7: Sobre a desterritorialização de Micuçú 

 

 

 

MS.3 – Fólio.1 – 

Box. 58.3 

 

He went to his Auntie’s    

    and drank a final beer                                            >>Micuçu>> 

He said “Auntie you know I love you”       >> Favela>> 

but I’ve got to disappear  

 

 

 

 

Publicado  

He did go straight to hís auntie, 

And he drank a final beer. 

He told her; ''The soldiers are coming, 

And I've got to disappear. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Além disso, Bishop no MS.3 – Fólio.1 escreve que Micucú foi criado pela tia, o que 

nos remete a pensar que a desterritorialização do personagem pode se assemelhar à vida da 

MS.2 – Fólio.2 – Box. 58.6 MS.3 – Fólio.2 – Box. 58.3 

 

[Mucucu escaped two times                                                  

 from the penitentiary]  

Enemy of society 

This time he shot two people 

He had shot two people 

the after he d escaped. 

 

 

He had [murdered seven people]  

  >>penitentiary>> 

or maybe more he’d escaped 

two times from the heist ja lyard   

 >>even of society - >> 

he’d [robbed and he’d raped] 

       < X - but he never raped.> 

 

MS.4 – Folio.1–      Folder 58.6 MS.5 – Folio.1 –      Folder 58.3 

 

<<*Micuçu<< was a burglar, >>mooth=>> 

An enemy of society  

He had escaped three times 

From the X penitentiary 

 

-was a burglar 

An enemy of society, 

He had escaped three times 

<<X<< From the worst penitentiary. 
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escritora, pois ambos foram criados por entes familiar, e essa desterritorialidade simbólica 

e afetiva parte do início de suas vidas. 

 

Quadro 8: Sobre a desterritorialização de Micuçú 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 Reconhecemos através dessas analises em perspectiva espacial, que mais do que 

desterritorializado, Micuçú é um ser multiterritorializador, assim como a escritora Elizabeth 

Bishop, pois ambos se apropriam do espaço do outro e foram deslocados a viverem nos 

espaços dos outros, desde tenra idade a não possuir um lar reconhecido. As 

multiespacialidades em The Burglar of Babylon é um diálogo entre o real e o ficcional ao se 

entrelaçarem para compor uma balada atemporal sobre as diversas problemáticas que 

circulam a população periférica brasileira, e podemos pensar para além, ao trabalhar com a 

topoanálise em compreender os espaços ficcionais construídos, influenciados pela realidade 

da escritora. Entende-se, portando, por mais que um ser real (Elizabeth Bishop) ou ficcional 

(Micuçú) desterritorializado, o sujeito é nas diversas instâncias espaciais 

multiterritorializador. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O manuscrito se apresenta como um espaço heterogêneo, no qual diversos tempos 

convivem e dialogam entre si [...]” (PALAGEN; RETTENMAIER, 2018, p.84). Levando em 

consideração essa citação, o estudo crítico realizado nessa pesquisa buscou entender o 

contexto sócio-histórico em que o poema foi desenvolvido e as múltiplas influências que 

auxiliaram para que a escritora escolhesse a temática tratada em The Burglar of Babylon.  A 

literatura, a Crítica Genética e conceitos emprestados da geografia interpretativa como os 

 

 

MS. 2 – Fólio. 2 –

Box. 58.6 

 

 

They knew he’d visit his antuie 

  who had raised him like a son 

she [X]<had> a little drink shop                               

  On the Hill of Babylon. 
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de espaço e território foram como pontes para novos modos de percepção. Para isso, as 

teorias desenvolvidas por Haesbaert (2005; 2007) foram imprescindíveis para pensar a 

relação espaço-sujeito, analisando, portanto, como o espaço em suas diversas instâncias 

alimentou o processo de criação da autora. O poema nos remeteu às diversas questões que 

necessitam ser continuadas com a realização de novas pesquisas, porque o prototexto 

analisado possui valor científico e sociocultural imensurável, pois permite a interpretação 

em múltiplas abordagens teóricas em diálogo com a crítica genética para tentarmos 

compreender o quão complexo é o processo de construção de uma obra de arte. 
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EDIÇÃO FILOLÓGICA DO LIVRO DO GADO DA FAMÍLIA 

PINHEIRO CANGUÇU: UM DOCUMENTO ESCRITO POR TRÊS 

GERAÇÕES (XVIII-XIX) 

 
Elaine Brandão Santos1 

Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda2 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido que, no estudo de sincronias pretéritas de uma determinada língua, as fontes 

escritas são instrumentos valiosos, peças-chave, ou melhor, o único recurso possível. Por 

isso, uma documentação remanescente requer do investigador cuidado para que o seu 

conteúdo seja mantido, principalmente quando a pesquisa se dedica à constituição das 

línguas através do tempo. A esse respeito, destaca Mattos e Silva (2008, p. 51): “para a 

reconstrução do passado de qualquer língua, se faz necessária a utilização de corpora 

representativos, que documentem o passado em todas as sincronias possíveis”. Assim 

sendo, para o alcance do objetivo citado pela autora, a Filologia é contributo primordial 

nesse processo. 

A Filologia é uma ciência antiga que permite a constituição e transmissão de um texto 

por meio de edições, ocupando-se também da linguagem, da cultura e da história de um 

povo. Para os estudos de cunho linguístico, esse campo do saber é um instrumento de 

grande importância, pois o método filológico apoia a análise linguística, ao fornecer, com 

critérios, um texto fidedigno (TELLES, 2016, p. 196). É essa autenticidade textual a base para 

os estudos da história da língua. Desse modo, fica claro como a Filologia e a Linguística 

Histórica são ciências que precisam e devem se entrecruzar. 

É nesse viés que propomos a edição filológica do Livro do Gado da Família Pinheiro 

Canguçu, buscando apresentar uma edição fiel, em que possam ser explorados os aspectos 

 
1Mestranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Bolsista FAPESB. 

E-mail: lanyangel8@hotmail.com. 
2Professora Titular do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

E-mail: marianafagundes@uefs.br. 
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tanto linguísticos quanto sócio-históricos desse manuscrito, a fim de contribuir com a 

reconstrução da história social e linguística do português brasileiro e colaborar com o 

Projeto Nacional para a História do Português Brasileiro (PHPB), o qual, de acordo com 

Lobo (2009, p. 306), possui três frentes de pesquisas, a saber: a constituição de corpora 

diacrônicos de documentos de natureza vária; a reconstrução da história social linguística; 

e o estudo de mudanças linguísticas depreendidas na análise dos corpora constituídos. Com 

este trabalho, atendemos, portanto, à primeira agenda desse programa, que se refere à 

constituição de textos.  

O Livro do Gado da Família Pinheiro Canguçu faz parte do banco de textos do Projeto 

Vozes do Sertão em dados: histórias, povos e formação do português brasileiro e do Projeto CE-DOHS 

– Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão, que integram o Núcleo de Estudo de 

Língua Portuguesa (NELP), do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (DLA/UEFS). 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: na segunda seção, expõe-se 

um breve contexto sócio-histórico e sociocultural do documento e dos seus escreventes; a 

terceira seção apresenta os aspectos extrínsecos do manuscrito; na quarta seção, abordam-

se peculiaridades dos diferentes punhos identificados no documento; na quinta seção, 

apresentam-se os critérios adotados no trabalho de transcrição. A sexta seção é dedicada à 

edição, à qual se seguem as considerações finais. 

 

2 O LIVRO DA FAMÍLIA PINHEIRO CANGUÇU:  BREVE CONTEXTO SÓCIO-

HISTÓRICO E SOCIOCULTURAL 

 

Um testemunho linguístico, raro e da esfera privada, representativo de uma Bahia 

rural setecentista e oitocentista: essas são algumas características do Livro do Gado da 

Família Pinheiro Canguçu, um dos dois livros3 manuscritos do Arquivo do Sobrado do 

 
3 São dois os livros da Família Canguçu, o primeiro refere-se ao Livro do Gado, objeto deste artigo, e o segundo 

trata-se do Livro de Razão, que está sendo estudado por Silva, em sua Tese de Doutorado, no Programa de 

Pós- Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Brejo, escrito nos séculos XVIII e XIX. Trata-se de uma prática de escrita daquela época, a 

qual sobrevive há mais de 200 anos e constitui rico material para a compreensão da difusão 

e penetração da língua escrita no interior baiano. Tal documento se conservou entre os 

papéis da fazenda de criação do Sobrado do Brejo do Campo Seco, localizada no povoado 

de Bom Jesus dos Meiras, atual cidade de Brumado – Bahia. 

O Livro do Gado foi escrito por três gerações: um lusitano e dois brasileiros. O 

primeiro scriptor, Miguel Lourenço de Almeida, registrou apontamentos de 1755 até 1785. 

Conforme Santos Filho (2012), ele nasceu em 1708, em Camarões, freguesia de São Pedro do 

Almargem do Bispo, no conselho de Sintra, distrito de Lisboa, Portugal. No Brasil, exerceu 

a profissão de contador e capitão-general de Pernambuco; atuou, ainda, como Familiar do 

Santo Ofício4 e fazendeiro. Casou-se com a brasileira Ana Francisca da Silva, com quem teve 

oito filhos, iniciando, dessa forma, a descendência dos Canguçus. 

O segundo a escrever no referido livro, de 1794 a 1822, foi o brasileiro Antônio 

Pinheiro Pinto. Era natural de Caetité – Bahia. Casou-se com Bibiana Maria de Jesus, filha 

de Miguel Lourenço de Almeida. Atuou como Tenente de Milícias; foi fazendeiro, agricultor 

e comerciante. O terceiro a realizar anotações, de 1822 a 1832, foi Inocêncio José Pinheiro 

Canguçu5, filho de Antônio Pinheiro Pinto. Nasceu em Bom Jesus dos Meiras – Bahia, em 

1795. Casou-se com Prudência Rosa de Santa Edwirges, com quem teve dez filhos, de acordo 

com Santos Filho (2012). Exerceu a função de fazendeiro e vereador na região.  

Sobre o conteúdo do Livro, compõem os seus fólios apontamentos de recibos de 

inventários diversos; anotações contábeis referentes à criação de animais – bem como o 

registro de ferra e marcação dos bezerros, de poldros e de muares – e as partilhas e entregas 

de animais pelas várias fazendas; além de informações do cotidiano da fazenda e de seus 

escreventes. 

 
4Nome dado àqueles que serviam ao Tribunal da Inquisição em Portugal. Em 16/07/1547, D. João III, rei de 

Portugal, com o consentimento do pontífice Paulo III, instalou o Tribunal da Inquisição, cujo objetivo era 

encarcerar, confiscar bens e punir de morte todos os culpados de cometer heresia. 
5 Inocêncio José Pinheiro Pinto mudou o seu sobrenome de Pinto para Canguçu, em 1830, no período 

republicano no Brasil. Canguçu é o nome de um felino típico do Sertão Nordestino. 
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3 ASPECTOS EXTRÍNSECOS DO MANUSCRITO 

 

Com o intuito de oferecer ao leitor uma dimensão do estado de conservação do Livro 

do Gado, realizamos um levantamento das características físicas do documento. Desse 

modo, destacamos os seguintes aspectos: o códice possui as dimensões 305 mm x 210 mm. 

A capa é composta de papelão grosso, forrada de pano de linho na cor parda. Possui 57 

fólios, dos quais 22 estão escritos, 

em sua maioria, em recto e verso, 

numerados em algarismos 

arábicos no ângulo superior 

direito, seguidos da rubrica 

pertencente a Miguel Lourenço 

de Almeida. Não apresenta 

marca d’água. 

O manuscrito está bem 

conservado. Alguns fólios 

apresentam manchas 

amareladas, corrosões e leves 

rasgos nas bordas inferiores. O 

instrumento utilizado para 

realizar registros no suporte foi o 

bico de pena. Quanto à tinta 

utilizada, foram encontrados os tipos ferrogálica e orgânica, de coloração preta e vermelha. 

Tais aspectos podem ser constatados nos exemplos a seguir: 

                        
 

Figura 1: Capa do Livro do Gado 

Fonte: CE-DOHS/Foto Jorge Viana.  
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Figura 2: Fol. 7 v., apresenta tinta ferrogálica, manchas e corrosões. 

Fonte: CE-DOHS/ Foto Jorge Viana. 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
178   

 

 
 

Figura 3: Fol. 31 v., apresenta tinta orgânica, manchas e rasgo. 

Fonte: CE-DOHS/Foto Jorge Viana. 

 

 

4 PUNHOS IDENTIFICADOS: ALGUMAS PECULIARIDADES 

 

A análise das características dos grafemas presentes no Livro do Gado da Família 

Pinheiro Canguçu possibilitou a identificação segura das diferentes mãos existentes no 

documento. Para isso, foram observadas as letras, de A a Z, de todos os scriptores, 

verificando as maiúsculas e minúsculas em posição inicial, medial e final. Tal análise 

permitiu delimitar a fronteira entre a escrita dos scriptores em um mesmo fólio, já que esse 

manuscrito foi elaborado por três diferentes senhores, e conhecer a peculiaridade de cada 

mão encontrada. O tipo de escrita do texto é o cursivo. Essa modalidade de escrita tem como 
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característica as letras unirem-se umas às outras, por conta da rapidez ao escrever e do 

costume de não levantar a mão durante o ato da escrita. 

O primeiro scriptor identificado foi Miguel Lourenço de Almeida. Sua letra é arredondada, 

pequena, tombada para a direita e com traçados bem marcados. Há presença de hastes 

ascendentes, como na consoante /d/, e ocorrências de /s/ longos, como se verifica na figura 

a seguir: 

 

Figura 4: Trecho do fólio 2r 

Fonte: CE-DOHS/ Foto Jorge Viana 

 

O segundo scriptor refere-se a Antônio Pinheiro Pinto, que apresenta letra 

arredondada, traçado pesado, módulo pequeno, inclinada para a direita. Sua escrita é 

marcada por maiúsculas interessantes e laçadas. Veja-se: 

 

 
 

Figura 5: Trecho do fólio 2r 

Fonte: CE-DOHS/ Foto Jorge Viana 
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O terceiro scriptor identificado é Antônio Pinheiro Pinto. Suas letras também são 

arredondadas, de módulo pequeno e apertado, inclinada para a direita. Diferente das mãos 

anteriores, possui traçado leve, conforme nota-se: 

 

 
 

Figura 6: Trecho do fólio 2r 

Fonte: CE-DOHS/ Foto Jorge Viana 

 

5 CRITÉRIOS UTILIZADOS NA TRANSCRIÇÃO 

Neste trabalho, foram adotados os critérios de edição do Programa Para a História 

do Português Brasileiro (PHPB), elaborados no II Seminário Para a História do Português 

Brasileiro, com algumas adaptações, tendo em vista as especificidades do documento. Os 

critérios adaptados foram elaborados por Brandão e Silva6 e estão sinalizados no item de 

número 16. Os critérios empregados são: 

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se, em itálico, as letras 

omitidas. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo. 

4. A pontuação e a acentuação original serão mantidas. 

 
6Brandão e Silva são os autores que trabalham com os Livros do Brejo do Campo Seco, já citados neste trabalho; 

este, com o Livro de Razão, na sua pesquisa de Doutorado, desenvolvida no Programa de Pós- Graduação em 

Língua e Cultura, na Universidade Federal da Bahia (UFBA); aquela, com o Livro do Gado, na pesquisa de 

Mestrado que desenvolve no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos (PPGEL), na Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
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5. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como apresenta o 

original. 

6. [ ] dúvida sobre a decifração de alguma letra, parte de ou vocábulo inteiro: o 

elemento em questão será posto em colchetes e em itálico. 

7. [.] letra ilegível por deterioração ou rasura. 

8. [ilegível] vocábulo ilegível por deterioração ou rasura. 

9. [ilegível + n linhas] extensão de trechos maiores ilegíveis por deterioração ou 

rasura. 

10. [inint] palavras não decifradas sem deterioração. 

11. [?] letras não decifradas sem deterioração. 

12. [inint + n linhas] extensão de trechos maiores não decifrados sem deterioração. 

13. <↑> Escrito na entrelinha. 

14. Supressões feitas pelo escriba ou copista serão tachadas, a exemplo, sahiram.  

15. As linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta, à margem 

direita da mancha. 

16. Os símbolos encontrados no documento serão assim transcritos: 

16.1 Substituiu-se a figura  por parêntese:). 

16.2 Substituiu-se a figura  pelo símbolo ∫. 

 

6 A EDIÇÃO 

 

O tratamento escolhido para essa documentação foram as edições fac-similar e 

semidiplomática. A primeira corresponde à fotografia digital do manuscrito, que foi 

capturada através do método do Laboratório de Pesquisa em Linguística de Corpus – 

Lapelinc 7 . Esse método fotográfico é um instrumento cientificamente controlado, que 

 
7 Sobre o método Lapelinc, ver Santos e Brito (2014). 
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preserva as características do texto, como a cor, o tamanho, a paginação. Sobre o 

procedimento dessa ferramenta, verifica-se: 

 

[...] começa com a captura da imagem em uma câmara fotográfica. Para isso, o 

documento é assentado em uma espécie de placa plana de plástico na cor cinza e 

quadriculada milimetricamente, característica que serve para informar no 

computador a exata medida do papel. Denominada de mesa cartesiana, sobre ela 

também são colocadas escalas de tom de cores, informações catalográficas, 

paginação e sequência (SANTOS; BRITO, 2014, p. 2). 

 

Já a edição semidiplomática tem como característica conservar a originalidade do 

texto, pois, conforme Lose (2017, p.75), “ao editor cabe o desenvolvimento das abreviaturas 

constantes no original, marcando, no entanto, sua intervenção através de algum destaque 

gráfico”. Esse tipo de edição permite um grau médio de intervenção, mantendo as 

características linguísticas do documento. Nesse sentido, a edição do Livro do Gado teve 

como objetivo central uma edição fidedigna, que preserva a informação textual do códice, 

possibilitando, dessa maneira, uma investigação linguística dos séculos XVIII e XIX. Além 

disso, a edição também favoreceu o resgate da cultura e da história da Bahia e a preservação 

do material, protegendo-o da ação do tempo, umidade, insetos, poeira.  Seguem, a seguir, 

exemplos da edição fac-similar 8  e semidiplomática de cada scriptor sinalizado 

anteriormente. 

 
8 Para uma melhor visibilidade do leitor, a imagem do fólio foi recortada do método Lapelinc. 
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Figura 7: Edição fac-similar e semidiplomática do Fólio 7 verso – Scriptor 1: Miguel Lourenço de Almeida 
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[fol. 7v] 

 

      Recebi do Padre Manuel desoza silva pertence 

      nte aoemventario dodefunto Doutor fres Pedro 

     de[ilegível] negro que Rematou o [senhor] Padre 69000 

 Remeti        

                   Miguel Lourenço de Almeida 

 

5    Aos 28 de janeiro de 1743  Remeti para pernam 

      buco todas as Cantia por mim asenladas 

      Cosignad as nes telivro pertencentes a os aize 

      ntes que se a xarem em Remitidas por mim ede 

      tas tires as minhas contages e doescrivam 

10  que ficara siguido para a remeca hum cento   

      seis [.] sento sincoenta eoito mil e sento ese 

      tenta e tres reis ecom atais Qan tias foro 

      os mesmos Inventarios cuja Qantiaede 

      dar conta o sargento  mor Theodori [inint.] Pexoto  

15  sahida aheita por [ilegível] receber para aRem 

      etir epera clareza eminoria fiz esta 

      declaracam  e sodares conta do que ase 

      ntar e receber desta folha emdiante Bar 

      ra 28 de Janeiro de 1743 

20  Foi 1658173 ris   Miguel Lourenço de Almeida 
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 [fol. 1r] 

 

 

 

 

    Livro deFerra deGado vacum 

    Cavalar passadopor mim Antonio 

    Pinheiro Pinto em 95 era de1796 

 

     Antonio Pinheiro Pinto 

5   Ferra das bestas afolha11 Ferra do Gado a folha30 

    As minunças afolha50 

 

Figura 8: Edição fac-similar e semidiplomática do Fólio 1 recto – Scriptor 2: Antônio Pinheiro Pinto. 

 

 

 
 

 [fól. 34r] 

 

                       Dona Bibiana     Macho  Fêmea 

         Criasão da Eg oas      1822 )ιι          )ιιι 

        1823 Macho)ιιι  Fêmea)ιιιιι  1824 Macho)ι Fêmeaιιι 

        1825 Machoιι   Fêmeaιιι      1826 Machoι  Fêmeaιιι  

     5  1827 Machoιι   Fêmeaιιιι    1828 Macho   Fêmea  

         1828 Macho    Fêmea        1829 Macho   Fêmea  

         1830 Macho    Fêmea        1831 Macho   Fêmea  

          Fazenda desantoAsmaro masmonos gado vacum 

           1828)ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιι 

      10  1829)ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιιιιι∫ιιιιιι 

           1830)________________________ 

           1831)________________________ 

Figura 9: Edição fac-similar e semidiplomática do fólio 34 recto – Scriptor 3: Inocêncio Pinheiro Canguçu. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho, no âmbito da Linguística Histórica, no campo social linguístico e no 

campo filológico, proporciona aos investigadores da língua e da história uma edição 

confiável do Livro do Gado da Família Pinheiro Canguçu, que fica à disposição no banco de 

dados do PHPB nacional, numa parceria com os projetos Vozes do Sertão e CE-DOHS, da 

UEFS.  Desse modo, os que se debruçam sobre as sincronias passadas do português 

brasileiro encontrarão preservadas as características linguísticas da época setecentista e 

oitocentista. Trata-se de material valioso para o entendimento da difusão e penetração da 

língua escrita no interior baiano, e para estudo do processo de escolarização na região. O 

labor filológico realizado no referido documento colaborou com a conservação cultural, 

social, política, econômica e histórica, permitindo que pesquisadores de diversas áreas do 

saber conheçam um pouco mais sobre o passado colonial e imperial da Bahia. 
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PELOS CAMINHOS DOS DOCUMENTOS: EDIÇÕES E ESTUDO 

GRAFEMÁTICO DE UM TESTAMENTO DE 1909 
 

Eliene Pinto de Oliveira1 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Estudar textos escritos em épocas pretéritas não é tarefa fácil, posto que boa parte 

destes escritos não estão bem conservados, o que torna o labor filológico cada vez mais 

minucioso, no intuito de preservar o corpus sem causar danos no material e no conteúdo do 

mesmo. Quando nos debruçamos a estudar um corpus pelo viés filológico, devemos 

entender a priori como a Filologia se apresenta diante do pesquisador, para isso recorremos 

a pressupostos apresentados por Cambraia (2005, p. 14), o qual conceitua a Filologia como 

“[...] o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para 

estabelecer, interpretar e editar esses textos [...]” bem como o “[...] estudo das sociedades e 

civilizações antigas através de documentos e textos legados por elas, privilegiando a língua 

escrita e literária como fonte de estudos [...].” 

Sendo assim, o filólogo cumpre o papel de estudar o texto nos mínimos detalhes, 

restaurando-o através das edições e fazendo com que aquele se perpetue e seja estudado 

por diversos pesquisadores. Ainda ressaltando a importância dos textos escritos para 

diversas pesquisas, Santos (2006, p. 80) afirma que “[...] o texto é o testemunho de um povo, 

de uma época, de um autor, etc. e desse modo, deverá ser restituído em sua forma genuína 

para que sirva de fonte segura para estudos vários.” 

Quanto ao termo documento, segundo Queiroz (2007, p. 26), 

 

 
1  Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). E-mail: 

eliene.oliveira2@outlook.com 
2 Pós-Doutora em Estudo de Linguagens. Professora Pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS. E-mail: rcrqueiroz@uol.com.br 
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[a] palavra documento deriva do latim documentum, derivado por sua vez do latim 

docere, que significa ‘ensinar’. Com a evolução adquiriu o significado ‘prova’, muito 

usado no vocabulário legislativo. O documento afirma-se essencialmente como um 

testemunho escrito. Deve-se extrair tudo o que ele contém e não lhe acrescentar 

nada. 

 

Neste âmbito, no presente trabalho, temos como objetivos apresentar um testemunho 

escrito, editado, preservando-o e tornando-o acessível ao público, bem como fazer 

conhecida a comunidade onde o documento foi lavrado. 

Escolhemos um documento jurídico constante do acervo Centro de Documentação e 

Pesquisa (CEDOC), órgão pertencente à Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

A escolha deste documento adveio da pesquisa com documentos provenientes de uma 

comunidade denominada “Freguezia dos Remedios da Gamelleira”, no município de Feira 

de Santana. O intuito de pesquisar documentos pertencentes a essa comunidade se deu pela 

curiosidade de conhecer mais sobre a região e sobre os fatos ocorridos na mesma no início 

do século XX. 

O referido documento é um testamento realizado por Felippe Ferreira de Santiago, 

em que deixa escrito a partilha de seus bens para os filhos, netos e amigos. Além das edições 

fac-similar e semidiplomática, fizemos a descrição dos aspectos pertinentes ao corpus, como 

também a análise grafemática de algumas palavras em relação à ortografia vigente na época. 

Para a realização deste trabalho adotamos aportes teóricos e procedimentos metodológicos 

apresentados por Queiroz (2007, 2006), Santos (2006), Cambraia (2005) e Spina (1977). 

 

2 EDIÇÕES 

 

Quando realizamos o estudo filológico de um manuscrito devemos escolher o tipo 

de edição mais adequado para o texto. Sendo assim, para nosso estudo, optamos por realizar 

as edições fac-similar e semidiplomática, por se tratar de uma documentação 

monotestemunhal. 

O trabalho com edição, segundo Cambraia (2005, p. 55), “[...] começaria em fins do 

séc. XIX: é nessa época que parece fazer-se presente o impacto da consolidação dos métodos 
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modernos de edição [...]”. Diante disso, realizamos a priori a edição fac-similar, ou seja, a 

fotografia do documento que, de acordo com Cambraia (2005, p. 91), “[...] baseia, em 

princípio, no grau zero de mediação, porque, nesse tipo, apenas se reproduz a margem de 

um testemunho através de meios mecânicos, como a fotografia, xerografia, escanerização, 

etc.” 

Este tipo de edição permite o acesso ao texto de forma direta, pois serve de base para 

a realização de outros tipos de edição. Segue o fac-símile do fólio 1 recto do testamento de 

Felippe Ferreira de Santiago (Cf. Figura 1): 

 

 
 

Figura 1: Fólio 1r do testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/UEFS 
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O segundo tipo de edição escolhida é a semidiplomática que, segundo Spina (1977, 

p. 79), “[...] vai mais longe na interpretação do original, pois já representa uma tentativa de 

melhoramento do texto, com divisão das palavras, desdobramento das abreviaturas [...] e às 

vezes até com pontuação”. Em outras palavras, a edição semidiplomática é a transcrição fiel 

do documento, fazendo-se poucas intervenções no texto para que seja melhor a 

compreensão do mesmo. 

Na edição do documento, realizamos apenas o desdobramento das abreviaturas, o 

que sinalizamos em itálico, separamos as palavras unidas e unimos as separadas. Desse 

modo, outros pesquisadores poderão utilizar a edição para realizar outro tipo de estudo. 

A seguir, apresentamos as edições fac-similar e semidiplomática dos fólios 2 recto 

(Cf. Figura 2) e 3 recto (Cf. Figura 3) do referido testamento. 
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  f.2r 

  

 

 

 da quantia de quatrocentos mil reis.  

   

   Declaro que minha filha Maria Sim-  

 pliçia de Jezus, é devedora da quantia de se-  

5 tenta e cinco mil reis a este cazal.  

                                Declaro que o meo  

 genro José Suares é devedor a este cazal  

 da quantia de cento e trinta mil reis.  

   

10          Declaro que o falleçido meo filho  

 Cyrillo Ferreira ficou devendo aeste  

 cazal a quantia de cento e oitenta mil   

 reis.  

              Declaro que deixo aquelle meo tes-  

15 tamenteiro que comprir com as minhas  

 ultimo despusições, a quantia de cinco-  

 enta mil reis.  

                Declaro que o meo cadáver se-  

 rá sipultado no Cêmiterio da Fregue-  

20 zia do  Senhor do Bom-Fim.  

                                    Declaro  

 que deixo a quantia de vinte mil reis ao-  

 meo testamenteiro para mandar sellebrar  

 de missa por minha alma e de minha  

25 mulher Maria da Conceição e Jezus.  

   

 É por esta forma tenho acabado e com-  

 cluído este meo testamento e dispusições  

 di ultima vontade, e não pudendo escre-  

30 ver pidi ao escrivão de paz desta freguezia  

 Matheos José de Sant’Anna, para que  

 escrevesse o referido testamento como  

 a cima declarado fica, e me sendo lido,  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2:  Edição fac-similar e semidiplomática do fólio 2r do 

testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 
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                                                     f.3r 

  

 em vós inteligível perante as tistimu- 

 nhas, no fim assignadas, que haviam 

 mandado escrever por mim escrivão 

 de paz Matheos José de Sant’Anna 

5 e que depois deste seo pedido e ditado o 

 ter escripto, mandou lêr, e achando com- 

 forme como o ditava por isso pediu a mim 

 escrivão de paz, que lhe approvasse, é eu 

 como pessôa publica o tomei de sua mão 

10 escrevi e vi que não tinha borrão nem 

 entre linha alguma  fiz o presente ins- 

 trumento de approvação, e assignei com 

 omeosignal publico. E farão testimunhas 

 prezenciais, Antonio Gonçalves da paixão, 

15 Cyrillo Cardozo da Sant’Anna, Bar- 

 nabé da Costa e Almeida, José Domin- 

 gos da Silva, Sabino Rodrigues Ferreira, 

 depois de lhe serem lido e acharem com- 

 forme por mim Matheos José de Sant’- 

20 Anna escrivão que o escrevi e assigney 

 em publico e razão. 

  

  

 Matheos José de Sant’Anna                      

25 Felippe Ferreira de Santiago 

 Antonio Gonçalves da Paixão 

 Cyrillo Cardozo da Sant’Anna 

             Barnabé da Costa e Almeida 

             Sabino Rodrigues Ferreira 

30                     José Domingues da Silva 

  Registrado a folha 45 do respectivo livro de registro 

 pagam de emolumentos dez mil reis 

 Collectoria da Feira de Sant’Anna, 8 de junho de 

1909. 

                                          [Assinatura] 
 

 

  

 

Figura 3: Edição fac-similar e semiplomática do fólio 3r do testamento 

de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 
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3 OS ASPECTOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DO TESTAMENTO 

 

Como já mencionamos, o corpus deste trabalho foi o testamento de Felippe Ferreira 

de Santiago, lavrado no Distrito da Freguesia dos Remédios da Gameleira no ano de 1909, 

em que o testador partilha seus bens com seus quatro filhos, trinta e oito netos e alguns 

amigos. Felippe Santiago deixa para os herdeiros quantias em dinheiro, terras, animais e 

objetos. Além de deixar uma determinada quantia para celebrar missa para ele e sua esposa. 

De acordo com o documento, o testador faleceu no mesmo local em que residia, no 

dia 29 de maio do mesmo ano em que foi escrito o testamento. No mês seguinte, seu filho 

Firmino Ferreira de Santiago apresentou no cartório o testamento deixado por seu pai, e 

assim foi aberto, registrado e arquivado. 

Com relação ao estado do documento, fizemos o levantamento dos aspectos 

codicológicos e paleográficos do mesmo. Observamos que o documento se encontra em bom 

estado de conservação, possuindo apenas a cor amarelada por conta da ação do tempo, 

algumas marcas de tinha vermelha no fólio 4 verso (Cf. Figura 4), possui um fólio 

datiloscrito (Cf. Figura 5) e 8 selos no fólio 8 recto (Cf. Figura 6). 

Observamos também que o documento tem alguns furos nos fólios 7 e 8, 

provavelmente, provenientes de linha de costura, e que os fólios 3 verso, 4 recto, 6 verso e 8 

verso estão em branco. 

Ao fazermos a edição semidiplomática, constatamos que nos fólios 1 recto, 1 verso, 2 

recto e 2 verso, no final do texto, o escrivão insere um sinal especial (Cf. Figura 7). Já no fólio 

3 recto o escrivão insere um sinal especial diferente dos anteriores, pois segue do ângulo 

superior até o ângulo inferior do fólio (Cf. Figura 8). Além dos sinais especiais, o testamento 

possui algumas abreviaturas para designar “testemunha”, “conclusos” e “folhas”. 
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Figura 4:  Marca de tinta no fólio 4v do testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 

 
  

 

                   Figura 5: Fólio com texto impresso e manuscrito do testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 
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Figura 6: Selos no fólio 8r do testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sinal especial utilizado pelo escrivão nos fólios 1 e 2 recto e verso do testamento de Felippe Ferreira de Santiago 

de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 

 

 

Figura 8: Sinal especial utilizado pelo escrivão no fólio 3r do testamento de Felippe Ferreira de Santiago de 1909 

Fotografia: Eliene Pinto de Oliveira 

Fonte: CEDOC/ UEFS 
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4 ANÁLISE GRAFEMÁTICA 

 

É evidente que a língua, tanto na modalidade escrita quanto na oral, representa fonte 

inesgotável de informações, seja da cultura ou da memória de um povo, pois a partir dela a 

humanidade se comunica e expressa suas ações. Assim, Abbade (2006, p. 214) afirma que 

 

[l]íngua, história e cultura caminham juntas sempre de mãos dadas e, para 

conhecermos cada um desses aspectos, faz-se necessário mergulhar nos outros, pois 

nenhum deles caminha sozinho e independente. Portanto, o estudo da língua de um 

povo é, consequentemente, um mergulho na história e cultura desse povo. 

 

Para conhecermos todas as facetas que a língua apresenta, faz-se necessário também 

conhecer a ortografia vigente na época. Entendemos que a ortografia da nossa língua divide-

se em três períodos: o fonético, o pseudo-etimológico e o simplificado. 

O período fonético começa com os primeiros escritos “[...] redigidos em português e 

se estende até o século XVI [...]” (COUTINHO, 1976, p.71), nesse período geralmente se 

escrevia do mesmo modo que se pronunciavam as palavras. 

Já o período pseudo-etimológico surge com o término do fonético e segue até 1904, 

nesse período era muito comum o uso das consoantes geminadas, insonoras e de letras como 

Y, W, K (COUTINHO, 1976). 

Posteriormente a esse período, surge o período simplificado, iniciado com a 

publicação da Ortografia Nacional de Gonçalves Viana (1911) com intuito de normatizar os 

documentos oficiais. Nesse período, estabeleceram-se dois sistemas simplificados: o 

português e o luso-brasileiro (COUTINHO, 1976). 

 Ao analisarmos o corpus deste trabalho, observamos a presença de diversas palavras 

influenciadas por esses períodos, por isso, optamos por realizar, além das edições, o 

levantamento e a análise de vocábulos que apresentam variação grafemática ao longo do 

testamento de Filippe Ferreira de Santiago. 

Para esse estudo dispusemos as palavras em uma tabela, na seguinte ordem: na 

primeira coluna, colocamos as palavras como foram grafadas no corpus; na segunda coluna, 

o número de ocorrência das mesmas ao longo do manuscrito; na terceira, realizamos a 
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análise grafemática; na quarta, o contexto em que essas palavras foram utilizadas e, na 

última coluna,  a grafia atual dessas palavras, como podemos verificar a seguir, no quadro. 

 
Quadro 1:  Relação grafemática 

 

PALAVRA OCORRÊNCIA ANÁLISE CONTEXTO GRAFIA 

ATUAL 

Acceitação f. 7v – linha 1, 14 Presença de consoantes 

geminadas <cc>, por 

conta da influência 

pseudoetimologizante, 

fenômeno conhecido 

como variação 

etimologizante. 

Termo de 

acceitação de 

testamentaria. 

Aceitação 

Assignar f.7r – linha 16 

f.7v – linha 13 

Uso dos grafemas <gn> 

no lugar de <n> por conta 

da influência do período 

pseudoetimológico, 

fenômeno conhecido 

como variação 

etimologizante. 

[...] no caso 

affirmativo, 

assignar o 

devido termo. 

Assinar 

Assigney f.2v – linha 9 

f.3r – linha 20 

Uso do grafema <y> no 

lugar do grafema <i> 

porque ambos 

representam 

o mesmo fonema /i/. 

[...] escrivão de 

paz escrevi e 

assigney [...] 

Assinei 

Cazal f.1v  - linha 30 

f.1v  - linha 33 

f.2r  - linha 5 

f.2r  - linha 7 

f.2r  - linha 12 

 

 

. Uso do grafema <z> pelo 

grafema <s>, em posição 

intervocálica, porque 

ambos têm o mesmo 

fonema. Tal variação se 

dava por conta da 

confusão estabelecida em 

relação às regras 

ortográficas, a este 

fenômeno denomina-se: 

variação gráfica livre.   

[...] Faustino 

Ferreira é 

devedor à este 

cazal [...] 

Casal 

 

 

 

Christam f.1r – linha 10 Usam-se os grafemas 

<ch> no lugar de <c> por 

conta da influência do 

período 

pseudoetimológico, 

fenômeno conhecido 

como variação 

etimologizante. 

Como 

Christam 

Cattolico que 

sou [...] 

Cristão 

Inherentes f.7v  - linha 18 

 

Uso do <h>, por conta da 

influência 

pseudoetimologizante, 

fenômeno conhecido 

[...] 

desempenhar 

os deveres 

inherentes a 

Inerentes  
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como variação 

etimologizante. 

seu cargo 

sujeitando-se  

as penas por lei 

impostas [...] 

Sciencia f.7r – linha 25 Uso dos grafemas <sc> 

no lugar de <c>, em 

posição inicial, para 

indicar uma variação 

grafofonética 

[...] dando lhe 

sciencia do 

conteudo do 

mesmo 

despacho.  

Ciência 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

A partir dessa análise, observamos que houve mudanças na ortografia de algumas 

palavras da época em que o documento foi escrito em relação à ortografia atual. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prática de edição de textos é uma das atividades mais importantes para a Filologia, 

visto que é “peça chave” para diversos outros estudos e para conhecermos mais sobre a 

história e a cultura de um povo, como afirma Queiroz (2006, p. 143): 

 

[m]esmo em meio à poeira, à umidade, à sujeira, um velho maço de inventário, de 

processos criminais ou de processos cíveis, testemunhando sua antiguidade e seu 

abandono, constitui-se em uma caixa de surpresas, pois representa um poço de 

informações, contribuindo tanto como fonte de valor quantitativo como para a 

reconstrução social. 

 

Destarte, vemos que as edições filológicas são fundamentais para a preservação e a 

conservação dos textos produzidos em épocas pretéritas, bem como contribuem para 

estudos filológicos e linguísticos no que concerne ao conhecimento da língua portuguesa no 

início do século XX. Logo, esse tipo de estudo é de extrema importância para pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento, especialmente para pesquisas realizadas no âmbito 

filológico na Bahia, sobretudo, aquelas produzidas na cidade de Feira de Santana. 
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A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DOS POEMAS THE 

ARMADILLO E NORTH HAVEN DE ELIZABETH BISHOP 

      

Elisabete da Silva Barbosa1 

      

1 INTRODUÇÃO 

 

The Armadillo e North Haven, poemas de Elizabeth Bishop (1911-1979), funcionam 

como indícios para entendermos a relação de amizade entre a escritora e o poeta 

compatriota Robert Lowell (1917-1977). Ambos, dedicados ao amigo, servem de mote para 

rastrearmos uma amizade mantida ao longo de trinta anos, fundamental para sua 

manutenção nos espaços literários e para a consequente circulação de sua obra nos Estados 

Unidos. Além disso, destacamos a relação da autora com a revista The New Yorker, 

responsável por publicar muitos de seus poemas inéditos, inclusive os estudados neste 

artigo. 

Para acompanharmos tais relações de amizade e profissionais, faz-se necessário tanto 

a abordagem dos documentos de processo relativos à criação dos poemas, como o estudo 

de cartas enviadas e recebidas pela escritora, pois apresentam informações relevantes para 

um melhor entendimento dos bastidores da criação, da publicação e da circulação dos 

textos. 

O gênero epistolar, segundo Moraes (2006), pode ser explorado no âmbito da crítica 

genética de diferentes maneiras. Assim, seguimos duas das linhas de investigação 

apontadas pelo pesquisador. Com efeito, o exame dos documentos privados de Bishop 

permite recuperar a “expressão testemunhal que define um perfil biográfico” (MORAES 

2006, p. 65). Traçar tal perfil torna-se útil para elucidarmos alguns dos aspectos do processo 
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criativo estudado, entender a preferência da autora por certos caminhos e a escolha de 

algumas soluções poéticas. 

Outra possibilidade, é a de “apreender a movimentação nos bastidores da vida 

artística” (MORAES, 2006, p. 65). Em se tratando de Elizabeth Bishop, essa movimentação 

pressupõe o contato com editores, o discernimento crítico que foi sendo desenvolvido a 

partir do envio de correspondência para intelectuais com os quais se relacionava (seja com 

fins profissionais ou não) e a circulação dos poemas por meio de revistas ou por divulgação 

feita pelos pares. 

 

2 ELIZABETH BISHOP E ROBERT LOWELL 

 

Elizabeth Bishop e Robert Lowell conheceram-se em um jantar oferecido por Randall 

Jarrel (1914-1965) na cidade de Nova York em janeiro de 1947. Desde então, cultivaram uma 

amizade duradoura, até a morte de Lowell em 1977. As primeiras impressões de Bishop 

sobre esse encontro estão registradas em um de seus textos, somente publicado em 2008 

como anexo da coletânea de cartas Words in air (HAMILTON; TRAVISANO, 2008) cujo 

original encontra-se em Vassar College: 

 

Eu estava com medo e tremendo, mas aquela noite acabou se tornando uma das mais 

agradáveis de minha vida [...]. Quando Lowell chegou, foi amor à primeira vista. 

Acho que, naquela época, ele morava em um quarto de porão na Terceira Avenida. 

Estava bem desarrumado e usava um terno azul escuro amarrotado. Me lembro do 

estado lastimável de seus sapatos e seus cabelos precisavam de um corte. Mesmo 

assim, ele era bonito de uma forma quase poética e fora de moda. Imediatamente me 

aproximei. Não senti nem um pouco de medo. Minha timidez foi embora e logo 

começamos a conversar […]. No taxi, a caminho de minha casa em Greenwich 

Village, pensei naquele momento como a primeira vez que realmente conversei com 

alguém sobre como se escreve poesia – experimentei isso como algo estranhamente 

fácil ‘como trocar receitas de bolo’ (BISHOP, [1950?], folder 54.6)2. 

 

Desde então, os escritores mantiveram-se em contato, especialmente por meio de 

cartas nas quais tratavam de assuntos da vida pessoal, literatura, política e peculiaridades 

dos lugares visitados. Tiveram poucas oportunidades de estarem mais próximos, exceto 

 
2 Todas as traduções são nossas. 
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durante o período de 1947 a 1950, momento em que se encontraram mais frequentemente 

(KALSTONE, 1989). 

Em janeiro de 1954, Lowell comentou: “Parece que estamos ligados um ao outro por 

alguma espécie de fio rígido, pois toda vez que um de nós se move, o outro segue na direção 

oposta. Podíamos dar um basta nisso” (LOWELL, 2008 [1954], p. 151). Embora a metáfora 

tenha servido como representação adequada dessa amizade, tal situação propiciou a prática 

da escrita epistolar, meio que manteve a amizade aquecida. 

Em julho de 1960, Bishop escreveu: “Querido Cal, por favor, nunca deixe de escrever 

para mim – suas cartas fazem com que eu me sinta uma pessoa melhor” (BISHOP, 2008 

[1960], p 332). Alguns anos mais tarde, em julho de 1965, Lowell expressou o seu apreço 

pela amizade de Bishop e demonstrou reciprocidade quanto ao gosto de ter notícias da 

amiga: “Como você é maravilhosa, querida, e como é maravilhoso que você sempre escreva 

para mim” (LOWELL, 2008 [1965], p. 582). 

Parece que há um pacto de renovação da amizade a cada missiva. Mais uma vez, em 

1970, Lowell afirma: “[...] você sempre foi minha poeta favorita e minha amiga predileta” 

(LOWELL apud HAMILTON; TRAVISANO, 2008, p. ix). 

No que diz respeito à produção poética, Lowell é considerado o ícone da poesia 

confessional. Bishop, apesar de não apreciar muito esse tipo de escrita, considerava Lowell 

um dos melhores de sua época. Como primeira leitora de seus textos, via-se na obrigação 

de emitir uma crítica séria e, quando necessário, adverti-lo quanto a publicações que 

poderiam, de alguma forma, afetar a sólida imagem já construída no cenário da literatura 

norte-americana. 

Além dos momentos de crítica e de preocupação com a imagem de Lowell, Bishop 

teceu muitos elogios ao seu modo de escrever. Sobre os poemas publicados em Life Studies 

(1959), afirmou: “Eles realmente fazem com que quase tudo que eu veja pareça bem chato, 

forçado ou absoluta bobagem […]. Sua poesia é muito diferente do resto de nossos 

contemporâneos” (BISHOP, 2008 [1958], p. 273). 

Bishop reconhecia a influência do amigo em seu processo criativo, fato evidenciado 

em 1950: “[...] sua poesia me influencia tanto que, se começo a lê-la quando estou 
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trabalhando em alguma coisa minha, fico perdida” (BISHOP, 1995 [1950], p. 220). Se Bishop 

herdou de Marianne Moore a precisão e a objetividade próprias de poemas descritivos, 

especialmente em suas primeiras produções (EBBERSON, 2006), a influência de Lowell 

ajudou a imprimir em seus textos um tom pessoal, introspectivo e emocional característico 

dos poemas tardios. 

 No entanto, Lowell foi mais importante no que diz respeito à vida profissional de 

Bishop do que no âmbito da escrita literária (MILLIER, 1993). Tendo escolhido viver 

afastada de Nova York – de onde poderia acessar mais facilmente as discussões e 

oportunidades literárias –, Bishop passou a maior parte da vida em locais considerados por 

ela exóticos e primitivos como o Brasil e a cidade de Key West. 

O sentimento de estar distanciada da vida intelectual de Nova York parece ter sido 

um dos motivos que a fez optar por empreender viagens constantemente. Tal escolha 

poderia resultar em real isolamento, caso Lowell não atuasse como intermediário de sua 

relação com o círculo intelectual da época, trazendo-lhe informações a respeito das 

possibilidades de premiações ou de trabalhos como a leitura em público de seus textos 

poéticos ou, ainda, da oportunidade de ensinar em universidades como em Havard e 

Washinghton. 

 

3 BISHOP E A CIRCULAÇÃO DE SEUS TEXTOS  

 

Mesmo vivendo fora de seu país de origem, Bishop participou ativamente do meio 

literário norte-americano e foi beneficiada com diversos prêmios e bolsas fornecidos por 

instituições norte-americanas de fomento da produção literária, o que lhe permitiu viver da 

própria escrita. 

Dentre os prêmios e bolsas recebidos estão o Pulitzer Prize (1965), o National Book 

Award (1970), o Chapelbrook Fellowship (1962), o Amy Lowell Travelling Fellowship (1950). A 

concessão desses benefícios foi favorecida pelas intervenções de Robert Lowell, que a 

manteve informada sobre os processos seletivos, além de ter sido, ele mesmo, um 
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divulgador do trabalho de Bishop. No mesmo ano em que a conheceu, em 1947, fez convite 

para a realização de gravações de poemas em áudio para a Biblioteca do Congresso. 

Em relação a leituras em público e realização de palestras, Bishop demonstrava certa 

aversão a tais exposições. Intentou, muitas vezes, encontrar desculpas para declinar alguns 

dos convites. Quando foi convidada pela primeira vez para proferir uma palestra na 

Universidade de Wellesley, em janeiro de 1948, confidenciou a Lowell o temor que sentira: 

“Eu confesso – estou um tanto assustada. Mas lembro-me do pouco que você falou sobre 

suas experiências com palestras em Washington, o que me animou muito e sei que tenho 

que começar, mais cedo ou mais tarde (BISHOP, 2008 [1948], p. 23). 

Meses depois, ainda morando em Key West, na Flórida, Bishop demonstrou 

incômodo com a falta de atividades: “Eu acho que é hora de ir para o norte [...]. Estou 

cansada de me sentir tão parada (BISHOP, 2008 [1948], p. 32, tradução nossa). Lowell, não 

medindo esforços para ajudá-la, fez indicação de seu nome para a vaga de consultora de 

poesia da Biblioteca do Congresso. Em dezembro de 1948, tentou convencê-la a aceitar o 

trabalho: “[...] se a senhorita Moore recusar ao convite, você será a próxima consultora, a 

menos que você também recuse. É melhor que você aceite. Os detalhes da seleção são 

intrigantes, mas você tem que vir aqui para ouvi-los. Veja quanta pressão eu estou fazendo!” 

(LOWELL, 2008 [1948], p. 70). 

A recusa de Bishop tem como pano de fundo uma timidez que a prejudicou por toda 

a vida. Não satisfeito, Lowell insistiu em carta enviada em janeiro do ano seguinte e 

forneceu informações mais precisas sobre a atividade de consultoria, de modo a convencê-

la. Mencionou as vantagens proporcionadas pelo trabalho e tentou minimizar as 

dificuldades que seriam enfrentadas. O trabalho envolvia tarefas como “[...] supervisionar 

a aquisição e manutenção dos livros de poesia, organizar encontros entre os membros da 

Biblioteca do Congresso e trabalhar como agente de informação sobre poesia a serviço do 

governo” (MILLIER, 1993 p. 200, tradução nossa). 

Embora Bishop não apreciasse o trabalho administrativo, sentia-se mais confortável 

ao desempenhar tais tarefas do que manter contato direto com o público com atividades 

como a leitura de poemas. Ao contrário dessa postura, Lowell acreditava que ser um escritor 
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completo seria necessário assumir tarefas complementares como a leitura e a gravação do 

próprio texto, a crítica literária e o ensino (MILLIER, 1993), o que Bishop acreditava-se 

incapaz de realizar. 

No início de 1960, depois de queixar-se de problemas financeiros, Lowell sugeriu que 

Bishop redigisse uma carta para a Chapelbrook Foundation a fim de inscrever-se para a 

seleção de uma bolsa de fomento à criação artística. Lowell, então, fez indicação das pessoas 

a quem Bishop deveria endereçar-se, além de informar sobre os valores a serem pagos pela 

instituição.  

      
As bolsas são de três ou quarto mil por ano […]. As informações que você deve dar 

são: a) sua situação financeira, b) como o dinheiro aceleraria o seu trabalho ao 

financiar uma viagem para os Estados Unidos ou para a Europa. Isso pode ser feito 

de modo bem natural: mencione o seu livro de poesia que está quase completo, a 

sua produção em prosa e seus medos de se tornar uma poeta exclusivamente 

brasileira – mais ou menos o que você escreveu pra mim com o mesmo estilo pessoal, 

sensível e tranquilo. Jack e eu entraremos em contato com Archie e Murdock. Eu não 

penso que outros patrocinadores serão necessários, mas, se forem, nós vamos providenciá-los 

(LOWELL, 2008 [1960], p. 324, grifo nosso, tradução nossa).   

      

Lowell, desde sempre empenhado em ajudar a amiga, não mediu esforços para 

buscar suprir, de algum modo, suas necessidades financeiras. Em outubro do mesmo ano, 

Bishop comunicou a boa notícia: “A boa notícia veio ontem, e que maravilhosos $$$$$ 7,000 

recebi da Chapelbrook Foundation por dois anos… Tudo graças a você […]. Me parece que, 

às vezes, entro em uma maré de sorte que não mereço – ou talvez seja graças aos bons 

amigos que tenho (BISHOP, 2008 [1960], p. 340). 

Creditava sua sorte à atuação de Lowell em sua vida profissional e, por isso, não 

sentia falta da vida intelectual de Nova York. Desse modo, a presença do amigo em sua vida 

foi de importância fundamental: “Eu não preciso ou aprecio muito a sociedade intelectual – 

mas eu certamente preciso de você” (BISHOP, 2008 [1962], p. 388). 

Dois anos mais tarde, Bishop novamente agradeceu a atuação de Lowell: “Você não 

tem ideia, Cal, de como eu sou agradecida e como me sinto afortunada por te conhecer e 

por ter você como amigo. O mundo e minha vida seriam muito vazios sem você (BISHOP 

2008 [1962], p. 388). Em 1965, Lowell sugeriu que Bishop concorresse a uma bolsa da 

Rockfeller Fellowship. Mencionou que era necessário somente enviar um formulário 
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preenchido pois, sendo ele próprio um dos membros do comitê avaliativo, sua aprovação já 

estaria garantida. 

No que concerne ao ensino, Bishop demonstrou, algumas vezes, falta de afinidade 

com a tarefa. No entanto, quando convidada a lecionar na Universidade de Washington, 

pediu para que Lowell lhe fornecesse informações quanto ao conteúdo do material didático 

e quanto à indicação das melhores antologias para o trabalho em sala de aula (BISHOP 2008 

[1965]). 

Algum tempo depois, Lowell foi convidado a trabalhar na Universidade de Essex por 

dois anos. Tendo que se ausentar da Universidade de Harvard por esse período, indicou o 

nome de Bishop para o cargo de professora substituta. Como resposta, Bishop escreveu em 

junho de 1970: “Espero que tenha recebido meu cartão postal no qual digo que aceito o 

trabalho de Harvard – quer dizer, o seu trabalho. Eu tenho certeza que você é o responsável 

por ele estar sendo oferecido a mim, meu querido – e espero que eu possa desempenhá-lo 

bem” (BISHOP, 2008 [1970], p. 675). Embora entusiasmada com o trabalho, afirmou em 1978 

que nunca pretendeu ensinar na vida. No entanto, naquele momento tinha necessidade 

financeira e vontade de sair do Brasil. Na verdade, não acreditava que o ensino de poesia 

fosse possível, principalmente porque o professor, com tantos poemas de alunos para ler, 

acabaria perdendo a capacidade de criticá-los adequadamente (BISHOP, 2013 [1978]). 

Se, por um lado, as atividades incentivadas por Lowell, como gravação, leitura e 

ensino ajudaram Bishop a lidar tardiamente com o público, por outro lado, as bolsas foram 

responsáveis por garantir que a autora desviasse a atenção das questões financeiras e, desse 

modo, aumentasse sua produção literária. Sua notoriedade, construída com uma produção 

escassa, foi aumentando pela qualidade de seus escritos e pelas premiações que recebera ao 

longo da vida. A trajetória construída por Bishop, portanto, garantiu a aceitação de seus 

textos em revistas como a Partisan Review e a The New Yorker. 
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4 BASTIDORES DA CRIAÇÃO DE THE ARMADILLO 

      

Recuperamos, por meio de cartas, alguns dos pontos de ligação entre os poemas The 

Armadillo e as circunstâncias que levaram Bishop a dedicá-lo ao amigo Robert Lowell. Ao 

refazer esse percurso, tecemos comentários a respeito da criação de Skunk Hour, poema de 

autoria de Lowell, a partir de informações acessadas por depoimentos do próprio autor. 

Segundo ele, o poema teve inspiração em The Armadillo e, por isso, é dedicado a Bishop.  

Para traçar esse caminho, retomamos o momento em que Lowell leu The Armadillo 

pela primeira vez, um pouco antes da publicação na revista The New Yorker, em 22 de junho 

de 1957. A princípio, Lowell percebeu o título como equivocado. Depois de várias leituras, 

entretanto, chegou à conclusão de que The Armadillo harmonizava com o conteúdo 

apresentado, mesmo que esse animal aparecesse somente nas últimas estrofes. Anos depois, 

em carta de abril de 1960, confessou sempre carregar uma cópia do poema consigo 

(LOWELL, 2008 [1950]). O trabalho de Bishop exerceu influência em sua escrita, mais 

especificamente no poema Skunk Hour, sobre o qual autor estabelece relação com The 

Armadillo: 

 

É dedicado a Elizabeth Bishop porque, relendo-a, fui sugestionado a quebrar as 

amarras que envolviam a minha maneira antiga de escrever. Seus ritmos, 

expressões, imagens e estruturação de estrofes pareciam pertencer a um século 

subsequente. ‘Skunk Hour’ tem como modelo ‘The Armadillo’ de Bishop, sendo este 

um poema muito melhor. Foi um dos que eu a ouvi lendo e que, a partir de então, o 

tenho carregado comigo. Tanto ‘Skunk Hour’ quanto ‘The Armadillo’ usam estrofes 

de linhas curtas, começam com uma descrição vaga e termia com um único animal. 

Essa foi a minha principal fonte (LOWELL, 1983 [1964], p. 199). 

 

Diante de demonstrações tão entusiasmadas de admiração pelo trabalho de Bishop 

e, em especial, da maneira como Lowell se reportava a The Armadillo, ela decidiu também 

incluir uma dedicatória ao poeta em seu poema. Outros motivos foram algumas 

coincidências ocorridas em Maine, no ano de 1957, quando ambos estavam naquela cidade. 

Em entrevista de 1978, quando questionada por que The Armadillo homenageia o escritor, 

Bishop responde: 
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Visitei Robert em Castine, Maine, em 1957. Estava chegando do Brasil com uma 

amiga brasileira. Havia um problema com um gambá na porta dos fundos, onde o 

víamos usando uma lanterna. Então ele escreveu: ‘Hora do Gambá’ [Skunk Hour]. Eu 

já tinha escrito ‘O tatu’, e ele achou que o meu poema influenciou o dele, o que não 

era verdade. Eu tinha um livro para ser publicado e ele também. Pensei que seria 

bom ter algo dedicado a ele, já que o poema do gambá era tão lindo, mas eu não 

tinha nada. Então dediquei ‘O tatu’ para ele depois que o escrevi. Acho isso muito 

engraçado. Marianne Moore dedicou um poema para a sua grande amiga, 

Hildegarde Waston, chamado ‘The Wood Weasel’ [A doninha da floresta]. Se você 

ler as letras iniciais dos versos desde o topo, lerá Hildegarde Watson. Acho muito 

estranho que pessoas dediquem poemas sobre gambás a quem amam – sei de dois 

casos até agora (BISHOP, 2013 [1978], p. 137). 

 

Conforme depoimento de Bishop, seu poema é dedicado a Lowell logo quando o 

termina, 1957. No entanto, isso acontece somente oito anos depois, com o lançamento do 

livro Questions of Travel, em novembro de 1965 por Farrar, Strauss and Giroux. É nesse 

momento que envia carta ao amigo, informando-lhe sobre a decisão (BISHOP, 2011 [1965]). 

Por conta dessa dedicatória, segundo Schwartz (2004), alguns críticos da obra de 

Bishop foram levados a leituras equivocadas do poema, com a busca por uma imagem que 

pudesse ser associada a Lowell como, por exemplo, a de um tatu ameaçado. Uma outra 

leitura tem como possível contraponto o fato de Lowell ter atuado como ativista contra a 

guerra do Vietnam (LAURANS, 1983). 

Com o exame dos manuscritos e cartas, podemos constatar o equívoco e, ao contrário 

do que pensou Laurans (1983), Bishop considerava que dedicar textos sobre tatus ou gambás 

a um amigo fosse algo estranho. Com a reunião de poemas publicados em Questions of Travel 

em 1965, Bishop cogitou prestar uma homenagem a Lowell com o poema Apartment in 

Copacabana Beach, cujo início da criação data de 1963. Como esse poema não estava 

finalizado a tempo de ser incluído na coletânea (aliás, ele nunca foi publicado), Bishop 

informou ao amigo que, na falta de outro, lhe dedicaria The Armadillo. 

 

 

 

  



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
210   

4.1 A PUBLICAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE THE ARMADILLO 

 

No que diz respeito à publicação, The Armadillo foi primeiro lançado na revista New 

Yorker, em 22 de junho de 1957. Em novembro de 1965, foi publicado no livro Questions of 

Travel pela editora Farrar, Strauss e Giroux.  

Para contarmos a história que envolve a primeira edição, acessamos a 

correspondência de Bishop com os editores da The New Yorker. No que concerne à circulação 

e à recepção, optamos por privilegiar os momentos em que as histórias dos poemas The 

Armadillo, de Bishop, e Skunk Hour, de Lowell, convergiram. Destacamos os papéis de Robert 

Lowell, que contribuiu, de certa forma, para a divulgação de The Armadillo no meio literário 

(seja através da leitura pública ou em sala de aula) e da The New Yorker que, na condição 

de revista semanal e de ampla circulação, foi o meio pelo qual o poema se fez conhecer. 

Quanto a primeira publicação de The Armadillo, Bishop enviou para o editor Howard 

Moss o MS. 12 em 15 de agosto de 1956, demonstrando certa reserva em seu modo de 

apresentá-lo: “Envio uma nota sobre a natureza [The Armadillo]. Como sei que você não 

quer lançar uma coluna brasileira, não ficarei surpresa se não publicar o poema. Envie-o de 

volta que vou guardá-lo para um grupo de poemas brasileiros no qual estou trabalhando” 

(BISHOP, 2011 [1956], p. 180). 

O poema foi publicado quase um ano depois, no período de São João. Moss, tendo 

respondido a Bishop em 24 de agosto de 1956, demonstrou interesse pelo poema, sem deixar 

de sugerir a inclusão de informações que o situassem em um tempo e um espaço específicos: 

 

Amamos THE ARMADILLO, que é charmoso e muito mais. Gostaríamos, se você 

não se importar, de colocar a palavra ‘Brazil’ em parênteses abaixo do título para 

situar o poema, e algumas palavras suas sobre que ‘momento do ano’ esses balões 

juninos são usados para nos ajudar a lançá-lo no momento certo com o subtítulo 

sugerido. Muito obrigado por THE ARMADILLO e estamos ansiosos, como sempre, 

para ler outros poemas (MOSS, 2011 [1956], p. 180). 

 

Bishop prontamente forneceu os dados solicitados. Nesse momento, observamos 

uma ampliação do seu atelier de escritura, com o transbordamento do espaço do manuscrito 

para as cartas, pois é na correspondência que confirmamos a supressão de um vocábulo não 
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rasurado.  Desse modo, a palavra “<forsaking>” (abandonando) aparece como única adição 

à mão em um manuscrito datilografado, à margem direita, para servir de termo substitutivo 

para “escaping”.  

 

 
(BISHOP, 1956, folder 113.13, MS. 12). 

      

Em 3 de setembro de 1956, Bishop reforçou a anotação presente no MS. 12 de que a 

última estrofe fosse escrita em itálico: 

 

Estou feliz que você gostou de The Armadillo. [...] os balões começam a aparecer em 

junho e são usados para celebrar o dia de São João – comemorado no dia 14 ou 15 – 

o maior feriado daqui. Acho que eles também são usados para outro santo em algum 

momento de Agosto – de qualquer modo, podemos vê-los frequentemente no mês 

de junho e, ocasionalmente, nos meses de julho e agosto. Acho que talvez a última 

estrofe fique melhor com itálicos. O que você acha? Se for desse jeito, talvez eu possa 

eliminar a exclamação final. Eu também penso que a palavra escaping (escapando), 

na quinta estrofe, poderia ser trocada por ‘forsaking’ (abandonando). Acredito que 

esses são os últimos ajustes (BISHOP, 2011 [1956], p. 181). 

 

Não obtendo resposta, Bishop entrou em contato com a Katharine White em 18 de 

setembro de 1956. Três dias depois, Moss enviou carta juntamente com o pagamento, além 

de uma prova tipográfica do poema. Nesse momento, o editor sugeriu outras alterações a 

serem feitas e incluiu pedidos de esclarecimentos a respeito da pontuação empregada: 

“Segue a prova de THE ARMADILLO e seu cheque. Nós mudamos de ideia a respeito do 

título. Pensamos que ficará melhor se a palavra Brazil for colocada no próprio título, depois 

de um travessão, do que no subtítulo, como eu havia sugerido” (HOWARD, 2011 [1956], p. 

182). 

Bishop acatou a sugestão de Moss e a identificação do cenário do poema foi incluída 

na publicação da The New Yorker. No entanto, no livro Questions of Travel de 1965, a escritora 

eliminou quaisquer vestígios que correlacione o poema a um lugar específico. Por vezes, 

demonstrava preocupação com o direcionamento que a The New Yorker pretendia dar a seu 
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trabalho. Em carta enviada a Lowell, afirmou que não gostaria de ser reconhecida como uma 

escritora que só sabia falar sobre a América do Sul (GOLDENSOHN, 1992).  

Empenhando-se em construir uma identidade como poeta norte-americana, 

eliminava de seus textos as marcas que os associem ao espaço brasileiro. A The New Yorker, 

entretanto, continuou a insistir na identificação dos cenários de seus poemas, de modo que 

Bishop buscou afastar-se daquela revista e evitar, tanto quanto possível, novas publicações, 

deixando de assinar os contratos de primeiras leituras, mesmo quando lhe eram oferecidos 

privilégios.  

Segundo Biele (2011), a admiração de Moss por Bishop era tamanha que o editor 

mantinha uma foto da autora acima de sua mesa de trabalho. Embora Moss evitasse redigir 

críticas sobre textos de autores que ele editava, os de Bishop eram uma exceção, a exemplo 

da crítica ao livro Questions of Travel intitulada All Praise, publicada na revista Kenyon Review 

em 1966 e A long voyage home, texto sobre o livro The Collected Prose publicado na The New 

Yorker em 1985 (BIELLE, 2011). Além disso, Moss costumava ler poemas de Bishop entre os 

amigos, o que servia como um modo de fazer o poema circular, mesmo em menor escala.  

A quantidade de admiradores da poeta, embora ainda pequena naquele momento, 

foi aumentando à medida que seus textos eram apresentados ao público, seja por meio 

impresso ou pela divulgação feita pelos amigos.  Aliás, em 1965, Bishop revelou a forma 

como gostaria que os poemas circulassem: “Prefiro a época em que os poemas eram 

passados de mão em mão e circulavam entre os amigos” (BISHOP apud BIELE, 2011 [1965], 

p. viii). 

Entretanto, foi por meio do trabalho de Moss e de White que seus textos circularam 

em grande escala e, desse modo, chegaram às mãos de outros editores que igualmente 

interessaram-se pela literatura de Bishop.  

 

5 BASTIDORES DA CRIAÇÃO DE NORTH HAVEN 

 

O dossiê do poema North Haven inclui documentos que antecedem a morte de Robert 

Lowell em 12 de setembro de 1977. Nos meses de julho e agosto do mesmo ano, por motivo 
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de saúde, Bishop afastou-se de suas atividades como professora na Universidade de 

Harvard. Por sofrer de constantes crises de asma, foi submetida a um tratamento com 

cortisona, o que lhe ocasionou outros problemas de saúde, como a hemorragia resultante do 

agravamento de uma hérnia de hiato. Muito anêmica, começou a sentir-se extremamente 

cansada. Nessa ocasião, um médico recomendou-lhe o afastamento do trabalho. Decidiu 

então passar dois meses em North Haven, com o propósito de recuperar-se (MILLIER, 1993, 

p. 530). 

Estar em North Haven favoreceu a leitura de textos específicos sobre a fauna e a flora, 

assuntos que muito lhe interessavam. Bishop costumava levar consigo seu material de 

pesquisa, como livros sobre flores e pássaros. Na última carta escrita para Lowell, em 2 de 

agosto de 1977, incluiu notícia sobre as leituras que vinha realizando: “Aqui, várias vezes 

por dia, pesquiso em meu guia as flores, por isso estou muito atenta a elas. Aqui há muitas, 

muitas mesmo [...]. Vou te mostrar os meus sublinhados qualquer dia desses” (BISHOP, 

2008 [1977], p. 797-798).  

Três anos antes, Bishop demonstrou interesse em conhecer as peculiaridades da 

natureza de North Haven e adquiriu livros sobre os mais diversos temas. Como resultado, 

seu caderno de viagens está repleto de descrições de pássaros e de informações mais 

específicas sobre essas aves, como os seus hábitos e padrões migratórios e de voo. O material 

foi usado no processo criativo de North Haven, além de acontecimentos ocorridos na ilha 

que intitula o poema. 

Durante o verão, alguns meses antes da morte de Lowell, Bishop pediu ao amigo, por 

meio de carta (BISHOP, 2008 [1977]) que não a visitasse em North Haven. Usou como 

justificativa o fato de já ter recebido muitos hóspedes, e enfatizou a necessidade de 

descansar e escrever poemas – nesse momento, estava escrevendo Santarém (2008 [1978]) e 

Pink Dog (1963) –, já que logo voltaria ao trabalho na Universidade de Harvard. 

Forneceu, ainda, informações sobre o seu frágil estado de saúde e fez proposta de um 

futuro encontro. Mas Bishop não poderia prever que não poderia mais desfrutar da presença 

de seu amigo. Ainda em North Haven, recebeu telefonema de Frank Bidart informando-lhe 

a morte de Lowell. A perda do amigo fez com que Bishop ficasse abalada por muito tempo. 
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Era sempre convidada para as homenagens prestadas a Lowell, mas sempre buscava não 

demonstrar seu sentimento de pesar em público. No entanto, amigos próximos 

acompanharam o grande sofrimento vivenciado. Aproximadamente um ano depois, em 

julho de 1978, Bishop retornou a North Haven para descansar e finalizar o poema que teria 

como título o nome da ilha. Parece que esse lugar, além de lhe propiciar as condições 

favoráveis para o restabelecimento físico, também funcionou como um refúgio que 

favoreceu seu processo criativo. 

Embora a saúde de Bishop estivesse muito debilitada naquele momento, houve, por 

parte da autora, um grande empenho para terminar o poema, de modo que não conseguia 

pôr de lado os rascunhos relativos àquela criação (BARKER, 1994 [1989]). 

Esses fatos evidenciam a capacidade de Bishop de transformar o sofrimento em 

poesia, associada a uma habilidade de eliminar quaisquer vestígios de autopiedade. 

Conduzem, ainda, à percepção de que a autora adotava, em seus escritos, o mesmo 

posicionamento almejado para a própria vida, qual seja: a busca da manutenção de uma 

personalidade forte, que não se abatia diante de perdas e sofrimentos. 

 

5.1 PUBLICAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE NORTH HAVEN 

 

No prototexto de North Haven, fazem parte da fase pré-editorial os MS. 16, 17 e 18. A 

fase pré-editorial caracteriza-se, nas palavras de Biasi (2010), por textos que ainda não estão 

“fixado[s] por inteiro [...]. Deixa-se progressivamente o espaço do manuscrito, onde tudo 

ainda é – de direito – possível, para entrar em uma nova dimensão, na qual a intervenção 

do autor vai tornar-se (salvo caso excepcional) cada vez mais pontual” (BIASI, 2010, p. 59). 

Nosso dossiê não está completo e não tivemos acesso à última versão enviada por 

Bishop aos editores. Desse modo, tomamos o MS. 16 como último registro do poema, o qual 

sabemos ter passado por alteração autógrafa, localizada no último verso da segunda estrofe, 

justamente aquele que contém a expressão “given bay” (BISHOP, 1978, folder 60.5, MS. 15) 

sobre a qual Bishop discute ao telefone com o amigo Frank Bidart em busca de uma melhor 

solução. À primeira vista, há uma tentativa por parte da The New Yorker de obter um texto 
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idêntico ao do manuscrito enviado pela autora; no entanto, algumas diferenças podem ser 

notadas ao fazermos um cotejo entre os manuscritos 16 e 17. 

O MS. 17, como prova tipográfica – a “primeira forma impressa do texto, que é 

submetida a uma revisão por parte do autor ou do responsável pela edição” (DUARTE, 

[1997], verbete) –, é enviada a Bishop, com a inclusão de diversas anotações referentes ao 

layout e à estruturação do poema na página. Quando é devolvido à autora, segue 

acompanhado por uma carta assinada por Howard Moss, na qual o editor solicita a 

aprovação das modificações sugeridas. Acreditamos que esse manuscrito tenha passado 

pelas mãos de Bishop porque identificamos a sua caligrafia em uma das anotações, com 

uma sinalização à margem esquerda, na altura da segunda estrofe, para que não se faça uso 

de travessão ou adentramento nos primeiro e terceiro versos da referida estrofe.  

 

 
(BISHOP, 1978, folder 60.5, MS. 17). 

 

Outra correção que acreditamos ter sido feita pela autora refere-se à palavra “songs” 

(cantos), localizada no quarto verso da sexta estrofe, na qual há a supressão do “s” final, 

destacado por marcas acima e abaixo, para chamar atenção para aquele erro tipográfico: 

 

 
 (BISHOP, 1978, folder 60.5, MS. 17). 

      

Com esse material, podemos acompanhar algumas das dificuldades enfrentadas por 

Bishop ao enviar textos à publicação. Quando recebeu a prova tipográfica com carta datada 

de 12 de setembro de 1978, Moss solicitou, por exemplo, a substituição de “sidewise” 

(lateralmente) por seu sinônimo “sideways”, com a justificativa de que aquela palavra soaria 

estranha: “Na linha 4 da primeira estrofe, eu achei ‘sidewise’ um pouco estranho – em seu lugar, 

sugiro a palavra ‘sideways’, que é mais comum, mas manterei do jeito que você enviou e, se concordar, 

podemos fazer a alteração na prova do autor” (MOSS, 2011 [1978], p. 390). 
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As mudanças sugeridas eram sempre acompanhadas por pedidos de 

consentimentos, as quais Bishop quase sempre acatava mais por sentir-se pressionada do 

que por espontânea vontade. Bishop conhecia o estilo adotado pela revista, especialmente 

no que se refere ao uso de pontuação.  

Ao acompanhar o processo de edição do poema North Haven pela revista, observamos 

que, depois de submetido, ele passou por algumas alterações não bem acolhidas por Bishop 

(BIELLE, 2011). Isso se reflete no momento que a autora publicou o texto pela segunda vez 

na revista Lord John Press, também em 1979, quando o poema voltou a assumir um estado 

mais próximo do MS. 16. Destacamos ainda a existência de modificações que possivelmente 

não foram submetidas à apreciação da autora, o que pode ser observado no cotejo entre a 

correspondência com a The New Yorker, as provas tipográficas e o texto publicado.  

No MS. 17, há anotações com caligrafias diversas. Segundo Biele (2011), qualquer 

membro do corpo editorial poderia sugerir alterações ao texto. Bishop, por ser considerada 

uma das melhores escritoras a contribuir com a revista, tinha seus escritos revisados com 

maior rigor, especialmente no que diz respeito à pontuação, pois, “[...] qualquer desvio 

pareceria um erro da autora ou um erro tipográfico da revista” (BIELE, 2011, p. xliv).  

Encontramos, por exemplo, na margem superior direita, “set slug”, termo indicativo 

da data da publicação, seguido por “SEPTE 12 1978”. Parece que a intenção dos editores era 

publicar esse texto exatamente depois de um ano da morte de Lowell. A data é seguida por 

outras anotações, como “VERY SOON” (muito em breve), como inscrição editorial 

indicativa do pouco tempo para a preparação do texto. Uma nova data, a definitiva – 11 de 

dezembro de 1978 –, aparece na margem direita, abaixo dessas anotações, carimbada em 

vermelho. 

Esse manuscrito foi enviado a Bishop somente em 12 de setembro de 1978, quando 

Moss fez comentários acerca das anotações ali inseridas para serem discutidos com a 

escritora. Para ilustrar esse aspecto das correções editoriais, vê-se que Moss comenta a 

abreviação do nome de Lowell na dedicatória, o qual foi rasurado e, em seu lugar, aparece 

uma sugestão de substituição pelo nome por extenso. A anotação certamente não é de Moss, 
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pois em carta, ele afirma concordar com a proposta daquela alteração (MOSS, 2011 [1978], 

p. 390). 

Essa mesma caligrafia reaparece ao fim do poema, quando o nome Elizabeth Bishop 

é inserido. Além das alterações sinalizadas em carta, há outras que parecem não terem sido 

discutidas com Bishop. Destacamos   a mudança das letras maiúsculas usadas nos nomes 

das flores e dos pássaros que, no MS. 17, embora reproduzidas tal qual no MS. 16, aparece 

com todas as maiúsculas rasuradas. Há ainda, ao lado de cada verso, o acréscimo da letra 

“c.”, seguida por marcas representativas da quantidade de correções a serem feitas: 

 

 
 (BISHOP, 1978, folder 60.5, MS. 17). 

 

Outras alterações que acreditamos não terem sido apreciadas por Bishop dizem 

respeito à pontuação e ao uso de travessões. Nas cartas, esses aspectos não são mencionados 

por Moss e Bishop retoma a pontuação usada no MS. 16 quando publica o texto na Lord John 

Press em 1979. 

Quanto ao MS. 18, trata-se da prova de autor mencionada por Moss na carta enviada 

em 12 de setembro de 1978. Nesse manuscrito, observamos que a dedicatória a Lowell tem 

ainda o nome do autor abreviado e que as maiúsculas das iniciais das flores, bem como dos 

pássaros foram mantidas. É essa a cópia assinada por Bishop, com suas iniciais. Para Biasi 

(2010, p. 62), “quando o autor, após suas correções de provas, chega a um estado de texto 

que julga definitivo, a tradição quer que ele assine positivamente a suspensão das 

transformações com sua rubrica pessoal”. 

A assinatura de Bishop surge, dessa forma, como a aprovação daquele formato. No 

entanto, o texto contido nesse manuscrito difere do publicado na revista The New Yorker. 

Esse material atesta, portanto, que nem todas as alterações passaram pelo consentimento da 

autora, o que fez com que ela, em outras publicações, restabelecesse sua vontade autoral e 

alterasse o formato do texto fixado pela The New Yorker. 
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Outra questão que merece destaque é que, na prova de autor, Bishop ainda inseriu 

algumas considerações, a exemplo dos espaçamentos entre a primeira e a segunda estrofes, 

como, também, entre a quarta e a quinta, que deveriam ser duplos. Além disso, há um 

rompimento com a estruturação poética estipulada quando os editores adicionam um sexto 

verso à última estrofe. Bishop faz então um ajuste, reescrevendo a palavra “<change>” ao fim 

do quinto verso. 

Para Biasi (2010), essa prova ainda pertence a um momento prototextual, pois, 

mesmo sendo apógrafa, contém inscrições autorais, além de ser um registro no qual há a 

aprovação da autora, quando acrescenta sua assinatura. É a partir desse momento que “[...] 

sai-se do espaço genético do prototexto para entrar na história do texto. É ao mesmo tempo 

o último instante prototextual e o momento inicial dessa última fase de evolução da obra 

que será a fase editorial” (BIASI, 2010, p. 62-63). 

Essa fase prototextual é retomada quando Bishop, ao submeter o poema para uma 

segunda publicação na revista Lord John Press, revisa o texto e estabelece o formato a ser 

mantido em publicações futuras. Em livro, o poema é publicado em 1984 no volume 

póstumo The Complete Poems, editado por Farrar, Strauss e Giroux. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo, podemos observar como um material periprototextual como as 

cartas podem ajudar o pesquisador a entender melhor alguns aspectos das fases de criação, 

de publicação e de circulação da obra. Além disso, foi possível perceber que, na falta de um 

dos documentos que deveriam compor o prototexto, a consulta da correspondência pode 

ser um meio de suprir lacunas. Pensamos, portanto, que o prototexto deve ampliar-se e 

incluir a correspondência como um espaço de negociação para o estabelecimento da última 

vontade do autor que, nem sempre, é respeitada. 

Destacamos as relações com os editores da The New Yorker, revista que publicou a 

maioria dos textos inéditos de Bishop e os fez circular em primeira mão, mesmo 

corrompendo, de certa forma, o formato fixado pela escritora. Outro ator importante nessa 
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trajetória foi Robert Lowell, figura imprescindível não somente para a divulgação de seu 

trabalho, mas para a manutenção de seu nome nos ciclos literários norte-americanos. 

Desse modo, as cartas foram usadas com o intuito de realizar uma contextualização 

para os poemas estudados, que serviu de mote para delinearmos o que se passou nos 

bastidores da criação e como o poeta Robert Lowell atuou para que o nome de Bishop 

permanecesse em evidência. A correspondência da autora, desse modo, ajudou-nos a 

desvendar os múltiplos níveis das relações que nos propomos delinear, as quais incluíam 

aspectos profissionais, de amizade e/ou de afeto.  
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POR UMA LEITURA FILOLÓGICA DE AS ARTES DO CRIOULO 

DOIDO DE JOÃO AUGUSTO 

 
Emille Morgana Santos Mattos1 

Rosa Borges2 

 
1 PALAVRAS INICIAIS 

 

A filologia é a ciência que estuda o texto, considerando todos os aspectos que o 

caracterizam como suporte material, contexto no qual foi produzido, ações do autor/escritor 

e de outros sujeitos, processos de transmissão, circulação e recepção. No campo da filologia, 

o texto é examinado enquanto manifestação cultural, a partir de fontes documentais, 

literárias e dramatúrgicas. O filólogo deve, então, ocupar-se do texto que se pretende editar 

e dos demais aspectos a ele relacionados em sua prática editorial (SANTOS, 2014). 

Neste trabalho, abordaremos as especificidades de um texto dramático produzido no 

estado da Bahia, durante o período ditadura militar, buscando trazer à cena sua 

materialidade, para comentar o trabalho intelectual e crítico do autor, mostrando a relação 

do texto construído com a época em que o mesmo foi escrito, a fim de evidenciar as 

alterações apresentadas em seu processo de produção, destacando o trabalho do 

dramaturgo em sua construção, bem como comentar o papel do censor, enquanto sujeito 

que interfere neste texto, e considerando o processo de circulação do mesmo pelos 

bastidores da Censura. 

O texto teatral escolhido foi As artes do Crioulo Doido, escrito pelo dramaturgo e 

diretor teatral João Augusto, carioca, mas que viveu e produziu na Bahia entre as décadas 

de 60 e 70 do século passado. O dramaturgo foi fundador do Teatro Vila Velha e coordenou 

duas companhias de Teatro: Companhia Teatro dos Novos e Teatro Livre da Bahia. Durante 

o período de trabalho nas duas companhias, João Augusto adaptou textos de folhetos de 
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2 Professora Titular do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: 

borgesrosa66@gmail.com. Orientadora. Coautora. 
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cordéis para o teatro. As artes do Crioulo Doido foi um destes textos, ele fez parte do 

espetáculo Teatro de Rua, encenado no ano de 1978. 

 

2 AS ARTES DO CRIOULO DOIDO: TEXTO E CONTEXTO 

 

O texto desta peça teatral contém 11 folhas datiloscritas, amareladas por causa da 

ação do tempo. As folhas apresentam marcas de clipes e grampos na parte superior, além 

de furos nas laterais esquerdas, bem como rasgos e marcas de ferrugem. Todas as folhas 

possuem o carimbo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, com as iniciais D.P.F. 

(Departamento de Polícia Federal) no centro, rubricados com tinta azul em seu interior, além 

do carimbo com a inscrição CORTE nos trechos censurados. Tais elementos indicam que o 

texto foi submetido ao processo de avaliação censória e evidenciam a interferência do 

técnico de censura. 

Em As artes do Crioulo Doido, listam-se 14 personagens: o cantador, o pombo correio, 

o padre, o juiz, o delegado, o caixa, o cliente, o governador, a beata, o Crioulo Doido, a 

mulher 1, a mulher 2, a mulher 3 e o intérprete. A história é apresentada pelo cantador, que 

atua como um narrador, introduzindo informações a respeito do que será apresentado nas 

cenas. Grande parte das falas desse personagem é composta por rimas entre as sílabas finais 

de versos de linhas pares e ímpares, como em: “Minha distinta freguezia/3 O fato vou narrar/ 

Passou-se por certo dia/ Num certo país e lugar.” (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 1). 

A história do texto se passa no reino fictício de Quijipó, descrito como distante do 

Brasil. É anunciado que o Crioulo Doido irá invadir o reino e vários personagens começam 

a questionar sobre quem é Crioulo Doido. Após várias reuniões para tratar a respeito da 

chegada de Crioulo Doido e das mudanças que ocorreriam no reino como consequência de 

tal fato, Crioulo Doido chega ao reino e adota medidas que alteram a política do local. Ele 

então procura um intérprete para que a população o entenda. Contudo, o povo continua 

 
3 Fizemos uso da barra inclinada para indicar quebra de linhas nos excertos aqui citados. 
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sem compreendê-lo, apesar de considerarem seu discurso e suas medidas políticas 

impressionantes. O Crioulo Doido, no entanto, não vence a eleição. 

O texto traz críticas sociais e políticas e faz referências a personagens 

históricos, utilizando-se do tom bem-humorado característico do cordel. Por causa destas 

críticas, sofreu cortes durante o processo de censura. Para compreendermos a interferência 

da censura no texto, precisamos retomar o período histórico no qual este foi escrito, a saber: 

fim do governo Geisel, uma controversa fase de transição e abertura da ditadura, na qual o 

estado, apesar de ainda adotar medidas rígidas, começa flexibilizar-se e a tentar controlar a 

violência desregrada das forças armadas, objetivando parecer mais democrático, porém, 

sem abandonar a preocupação com a segurança nacional (BARROS, l991). 

No cenário artístico, segundo Barros (1991), surgiram entre os anos de 1974 e 1980, 

diversas criações culturais, no teatro, no cinema, na literatura, nas artes plásticas e ciências 

humanas em geral, consideradas símbolos da vitalidade de uma nova sociedade. Contudo, 

segundo Fico (2004), em 1978, a Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) registrou 

o maior percentual de peças teatrais censuradas. Para Fico (2004), a causa dos cortes era o 

conservadorismo moral da sociedade, que, apesar de parecer mais progressista no contexto 

político, apresentava um discurso ético-moral rígido, especialmente vinculado às classes 

médias urbanas. Deste modo, os militares reforçavam o discurso conservador para obter 

apoio da sociedade.  

Os cortes, por sua vez, se justificam por razões de natureza moral, social, política e 

religiosa. Entretanto, embora em alguns casos as intervenções pudessem ser motivadas por 

experiências dos censores, elas não eram feitas de modo aleatório, existiam lei e decretos 

que indicavam como os censores deveriam trabalhar, a saber: 

 

[...] lei n. 5.536, de 21 de novembro de 1968, assinada pelo presidente Costa e Silva, 

e do decreto n. 20.493, de 24 de janeiro de 1946, assinado por A. de Sampaio Dória, 

ou ainda do decreto-lei n. 1.077, de 26 de janeiro de 1970, assinado pelo presidente 

Emílio G. Médici e pelo ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, que instaura a censura 

prévia (SANTOS, 2014, p. 252). 
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Os cortes que poderiam levar à proibição da encenação do texto ou ao corte de 

alguma parte do mesmo resultam de algo que:  

 

I. ATENTE CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, por conter, potencialmente: 

a. incitamento contra o regime vigente; 

b. ofensa à dignidade ou ao interesse nacional; 

c. indução de desprestígio para forças armadas; 

d. instigação contra autoridade; 

e. estímulo à luta de classe; 

f. atentado a ordem pública; 

g. incitamento de preconceitos étnicos; 

h. prejuízo para as boas relações diplomáticas. 

II. FIRA PRINCÍPIOS ÉTICOS, por constituir-se em: 

a. ofensa ao decoro público; 

b. divulgação ou indução aos maus costumes; 

c. sugestão, ainda que velada, de uso de entorpecentes; 

d. fator capaz de gerar angústia, por retratar a prática de ferocidade; 

e. sugestivo à prática de crimes. 

III. CONTRARIE DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS, por representar, potencialmente: 

a. ofensa à coletividade; ou 

b. hostilização à religião (FAGUNDES, 1974, 144-145). 

 

Os cortes realizados nos textos submetidos à avaliação censória tinham como 

parâmetro os pontos citados acima, contudo o entendimento daquilo que seria considerado 

inapropriado no texto estava sujeito à interpretação do técnico de censura. Fizemos, aqui, 

brevemente, uma incursão pelo contexto sócio-político para justificarmos as referências 

presentes no texto, bem como os motivos que explicam os cortes. 

 

3 AS ARTES DO CRIOULO DOIDO: JOÃO AUGUSTO E A CENSURA 

 

Identificamos, a seguir, a partir da materialidade do texto, as ações do 

autor/dramaturgo, João Augusto, no processo de construção de seu texto, e da Censura, por 

meio dos cortes, para leitura filológica dos excertos destacados. 
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3.1 A AÇÃO DE JOÃO DE AUGUSTO NO TEXTO 

 

A atuação de João Augusto nas artes cênicas foi vasta e notável. Jesus (2014, p. 48) 

afirma que o dramaturgo era “profundo pesquisador dos folhetos populares brasileiros [...] 

[e] trouxe na bagagem folhetos de cordel, as histórias cantadas em versos [...]”, utilizando 

este material como inspiração e fonte para a formação e divulgação de um teatro popular. 

Em um texto seu, publicado no jornal A Tarde, em 1977, João Augusto diz que o teatro 

popular não pode ser considerado como uma manifestação folclórica e que a popularização 

do teatro está associada a uma questão de público, como o povo frequentar o teatro e ter 

acesso ao mesmo (JESUS, 2014). 

Para João Augusto, o teatro de cordel era um modo de levar a dramaturgia ao povo. 

Com este objetivo, inicia no ano de 1966, com o espetáculo Estórias de Gil Vicente, uma 

adaptação de folhetos de cordéis para o teatro, produzindo o total de nove espetáculos, 

compostos por diversos textos, alguns repetidos em diferentes montagens. Nestes textos, o 

dramaturgo faz críticas à sociedade e aos governantes, como podemos observar também em 

As Artes do Crioulo Doido, uma das seis adaptações que compõem o espetáculo Teatro de Rua, 

de 1978. 

Neste texto, João Augusto traz diversas referências a artistas da época, músicas e 

personalidades históricas, além de críticas sociais e políticas. Em uma das primeiras cenas 

da peça, na qual os personagens especulam quem é Crioulo Doido, podemos notar tais 

referências: 

 

Mulher 2 - Será o Marlon Brando? O Rodolfo Valentino? O Tarcísio Meira?/ Padre - 

Será o Paulo VI? Mamãe Dolores, ou... / [...] / Beata - Será Salvador Dalí? ou da 

Pátria?/ Governador - Será apenas um rapaz latino-americano?/ Mulher - Será uma 

denúncia vazia?/ Juiz - Será o “poder homossexual[”]? (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 

2) 

 

No excerto acima, o dramaturgo mencionou ainda a canção Apenas um rapaz latino-

americano, de Belchior, e fez indagações sobre a identidade do Crioulo Doido, seria ele o ator 

estadunidense, Marlon Brando, o italiano, Rodolfo Valentino, o brasileiro, Tarcísio Meira, o 
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papa Paulo VI, Mamãe Dolores (personagem de Maria Isaura Bruno em Direito de Nascer, 

novela exibida em 1965, na extinta TV Tupi), ou o pintor Salvador Dalí. 

João Augusto continua a especulação a respeito da identidade de Crioulo Doido com 

inserção de outros discursos. Introduz na peça o tom crítico que a caracteriza, incluindo 

temas que iriam contra a ideologia vigente e o conservadorismo da sociedade, uma espécie 

de subversão. Faz uso da representação para fazer críticas, quando alguns personagens 

parecem ser alegorias de instituições que possuem poder social, como nas cenas em que 

ocorrem reuniões entre o delegado e o governador, e depois entre o governador, o padre, o 

juiz, a beata, a mulher 2 e a mulher 3. Vejamos: 

 
Governador - Eu não vou perder meu pôsto / Faço com êle um acôrdo nem / Que 

seja a contragôsto./ Ofereço emprêgo público / Ofereço a união/ Sua participação em 

mil negócios escusos. / [...] / Delegado - Eu não concordo Excia. vejo a coisa diferente/ 

Sou a favor da independência, não aceito concorrência (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 

2). 

 
Governador - Eu não vou perder meu pôsto/ Faço com ele um acôrdo/ Nem que seja 

a contragôsto. / Padre - Silêncio caros irmãos: / Ouçam todos com atenção:/ Padre -

Se a cidade êle invadir/ Não podemos abrir mão/ De ao Vaticano pedir/ A sua 

excomunhão!/ Beata - Isso mesmo, êle é o cão!/ Juiz - Sou Juiz há trinta anos,/ Sendo 

cinquenta de toga  (JOÃO AUGUSTO, [1978], f.2-3). 

 

O padre seria a representação da igreja, o juiz, a representação do judiciário, o 

delegado, da polícia, o governador, do estado, e a beata, a sociedade, que apenas repetia um 

discurso, o reproduzia, sem refletir sobre ele. Podemos ainda perceber neste diálogo o uso 

da repetição nas falas do governador, recurso que observamos também na fala de diferentes 

personagens, a saber: 

 

Delegado - Para a resistência armada/ Precisamos ter armas/ E aqui não temos nada. 

/ Tudo aqui é palhaçada. /[...] /Juiz - Embora não tendo armas/ Precisamos resistir/ 

Pela resistência armada/ Não podemos desistir. (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 4). 

 

A sátira é outro recurso presente na dramaturgia de João Augusto, desta vez sob a 

forma de remissões a personagens históricos, como Maria Antonieta, através de trocadilhos 

e brincadeiras com temas, como reforma agrária e previdência social: 
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C. Doido -  Maria Antonieta/ A Rainha da Banana/ De tanto chupar caceta/ Acabou 

sem a pestana. /[...] / Não quero saber a origem do crime/ O povo é que é culpado./ 

Se não tem minério de ferro/ Faça minério de vime, / Se não tem tomate amarelo, / 

Faça tomate de farelo. (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 5). 

 

As críticas construídas ao longo do texto não passaram despercebidas aos olhos dos 

censores. Diversos trechos do texto da peça trazem cortes. O processo de censura, o papel 

de censor e os cortes registrados no texto serão explorados a seguir. 

 

3.2 A AÇÃO DOS CENSORES NO TEXTO 

 

A censura foi um dos mecanismos de controle e manipulação social durante a 

ditadura militar (1964-1985). Através dela os militares que ocupavam o poder buscavam 

filtrar e determinar o conteúdo que seria transmitido à população, pelos meios de 

comunicação e pelas artes (música, teatro, cinema). Segundo Berg (2002), enquanto recurso, 

a censura ajudava a legitimar o regime junto à massa, pois tinha como critério a proteção 

dos ideais da igreja (católica), família e segurança nacional, amplamente apoiados pela 

sociedade civil, de maioria conservadora. No contexto histórico do pós-guerra e da guerra-

fria, a igreja era a representação de Deus, uma defesa contra o comunismo ateu pregado 

pelos socialistas. A família em conjunto com a igreja era um alicerce contra a imoralidade, a 

indisciplina e a rebeldia da juventude, e o lema da segurança nacional era o modo pelo qual 

o patriotismo, o respeito pelas forças armadas e a ordem pública eram propagados. 

A censura era fundamental na manutenção do governo militar e das instituições de 

poder e acontecia através da submissão do produto (peças, canções, filmes, telenovelas, etc.) 

à avaliação censória, iniciada com o envio de uma solicitação de exame censório ao Serviço 

de Censura de Diversões Públicas (SCDP) / Divisão de Censura de Diversões Públicas 

(DCDP), setor do Departamento de Polícia Federal (DPF). Os responsáveis pelo parecer, 

favorável ou não à liberação das obras, eram os censores e técnicos de Censura. Berg (2002) 

afirma que para ocupar o cargo era necessário prestar concurso público e possuir diplomas 

de conclusão de curso superior em ciências sociais, direito, filosofia, jornalismo, pedagogia 
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ou psicologia (os que não ingressaram na profissão deste modo, já ocupavam o cargo de 

censor federal anteriormente), e que estes eram servidores públicos desprovidos de 

autonomia em suas decisões, pois, apenas seguiam orientações prévias baseadas nas leis de 

censura já citadas neste trabalho. Nos casos de produções para teatro, TV e cinema, os 

censores também seguiam uma apostila contendo temas e cenas que deveriam ser cortadas. 

Os temas estavam relacionados a questões políticas e ideológicas, referentes ao que 

os militares diziam tratar-se de segurança nacional, questões religiosas e morais. A respeito 

de assuntos que afetavam a segurança nacional, era proibida qualquer propaganda que 

visasse a rebeldia e o inconformismo ou a dissolução política e social, que fizesse alusão à 

guerra e subversão da ordem, incluindo manifestações e protestos, que desrespeitassem os 

poderes constituídos e as pessoas que os representavam, que sugerissem discriminação 

racial ou social, que incitassem a violência e atentassem contra a Lei de Segurança Nacional. 

Sobre assuntos religiosos, era proibido fazer referências ofensivas às religiões, crenças, seus 

ministros e seguidores. Isto era usado para proteger apenas a imagem da igreja católica, não 

se aplicando na prática a outras religiões. Por último, os temas relativos à moralidade não 

poderiam incentivar o descrédito no que se refere aos valores da família, da sociedade e das 

estruturas do regime, não poderiam conter palavrões, alusões a posições sexuais, a cenas de 

masturbação, ao tema da homossexualidade, incitação ao uso de drogas e substâncias 

tóxicas (BERG, 2002). Os temas, aqui mencionados, justificam muitos dos cortes realizados 

no texto teatral As artes do Crioulo Doido, um total de 13 cortes, entre as folhas 3 e 11. 

À folha 3, registram-se três cortes. Primeiro, na fala do juiz: “Juiz - [...] / Fiz a lei dos 

sergipanos/ [...]” (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 3), acreditamos que por mencionar a ação de 

quem resolve tudo a seu modo, a razão para este corte configure uma censura por 

motivações políticas. No trecho correspondente à fala do padre: “Padre - Por são Cosme e 

Damião,/ Juscelino e São João,/ [...]” (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 3), entendemos que o 

conteúdo foi censurado por representar potencial ofensa à coletividade ou à religião, pois o 

ex-presidente Juscelino Kubitschek é mencionado em um grupo de santos como se fosse um 

deles, desrespeitando a figura dos demais santos e, portanto, a igreja. O corte seguinte 

acontece na fala do delegado, personagem que representa o poder, que se manifesta contra 
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a chegada de Crioulo Doido: “[...] / Delegado - Eu sou pela resistência,/ A luta tem de ser 

armada,/ Sem arma qualquer jogada/ - todos sabem - dá em nada.” (JOÃO AUGUSTO, 

[1978], f. 3). A justificativa para censura deste trecho, provavelmente, seria o fato de atentar 

contra a segurança nacional. Nesta parte, ao utilizar o delegado para proferir esta fala, existe 

um claro desrespeito à figura de poder representada pelo personagem, bem como incentivo 

à luta armada e subversão da ordem pública. 

Na folha 4, os cortes nas falas do delegado e do juiz remetem, mais uma vez, a 

conteúdos que atentem contra a segurança nacional, desrespeitando os poderes constituídos 

na figura de seus representantes, subvertendo a ordem e incitando a violência e os 

movimentos de protestos, como podemos observar em: “Delegado - Para a resistência 

armada/ Precisamos ter armas/ E aqui não temos nada./ Tudo aqui é palhaçada.” e em “Juiz 

- Embora não tendo armas/ Precisamos Resistir/ Pela resistência armada/ Não podemos 

desistir.” (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 4). 

O sexto corte está na folha 5: “C. Doido - [...] / De tanto chupar caceta/ [...]” (JOÃO 

AUGUSTO, 1978, f. 5). A palavra caceta é uma forma pejorativa de referência ao órgão sexual 

masculino. Neste contexto, a fala de Crioulo Doido faz alusão ao sexo oral, fato que 

configura imoralidade para a interpretação da Censura. Ainda na folha 5, temos outro corte: 

“C. Doido - [...] / O ministério da defesa/ - Por estar obsoleto -/ Estragado e sem beleza/ Vai 

chamar de agora em diante/ Ministério da Acusação./ [...]”, (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 5). 

Neste trecho, há uma crítica ao Ministério da Defesa, o que pressupõe desrespeito a um 

poder público constituído, daí o corte. 

O corte seguinte encontra-se na folha 6, na fala de Crioulo Doido, atendo-se apenas a 

uma palavra, um nome: “C. Doido - [...]/ Bonifácio [...]/ [...]”, (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 

6). Bonifácio, aqui, pode ser interpretado como uma menção a José Bonifácio de Andrada e 

Silva, figura importante no processo de independência do Brasil, conselheiro e tutor de D. 

Pedro I, ou uma menção ao então, deputado federal pelo estado de Minas Gerais, José 

Bonifácio Lafayette de Andrada, conhecido por pertencer ao partido ARENA, suporte do 

governo militar no poder legislativo. Ainda na folha 6: “ C. Doido – [...]/ Quanto à 

previdência social/ É sempre bom lembrar/ Que o coito anal abate o capital./ Fica também 
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proclamada a/ Democracia adjetiva/ A paz adverbial/ E a ditadura relativa./ Secretário do 

jeitinho/ [...]”. (JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 6). No corte, aparecem críticas aos poderes 

constituídos. 

O corte à folha 7, na fala da Mulher 2: “Mulher 2 - Fale Baixo. Tem um guarda ali na 

porta. Faz meia hora que levaram/ um rapaz que estava reclamando.” (JOÃO AUGUSTO, 

[1978], f. 7), justifica-se pela crítica ao regime, que punia as pessoas e controlava a liberdade 

de expressão. À folha 8, em um diálogo entre o Intérprete e Crioulo Doido, a referência às 

diferentes formas de governo e suas práticas justificam o corte: 

 
Intérprete - A população está tendo dificuldades em se adaptar ao novo estilo. / C. 

Doido - O povo - a massa - é sempre conservadora, tradicionalista. São uns bovinos 

todos êles. sou um govêrno progressista. / Intérprete - Algumas Associações de 

Classe começam a se movimentar solicitando providências para amenizar a situação. 

(JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 8) 

 

O tema continua alvo da Censura na folha 9, em uma fala do Crioulo Doido, na qual 

há uma sátira ao socialismo: “C. Doido - [...] Só se ali mesmo - por que/ aqui não dá pé. [...]. 

(JOÃO AUGUSTO, [1978], f. 9). 

O último corte registra-se na folha 10, na fala do Intérprete, que traz os seguintes 

temas: a reforma agrária, a educação, a segurança e a previdência social: 

 
Intérprete - [...] / 1 º - A questão agrária bem, a questão agrária é mais velha que/ 

minha avó, começou com os Donatellos Hereditários e prossegue até/ hoje sem 

solução de continuidade. Este é um sovino novo, que/ pretende fazer de Quijipó um 

novo reino, então eu vou perguntar:/ Pra que mexer com coisa velha? deixa pra lá, 

pela nova lei só/ at[r]asaremos problemas que possam surgir, os velhos estão fora 

de/ moda. / 

2º - A educação e a cultura, bem, educação vem de berço, cada/ um deve comprar 

um bêrço, e procurar junto a educação que ela / vem. A cultura posta em questão 

vem referendar a lei trezentos/ e vinte sete, do famoso jurista Muricy que diz: cada 

um cuide de si./ 
3º A segurança. Bem, com relação à segurança tudo que lhes pos-/so dizer é: se 

segurem./ 
O quarto assunto como já lhes disse é uma extensão do primeiro,/ e por ser muito 

extenso não cabe nêste palco. / 
5º - A previdência social: optaremos pelo plano astral na conserva-/ção da saúde da 

população. Vou lhes dar uma pequena amostra: dêem-se/ as mãos. Agora fechem os 

olhos. Soltem as mãos. Caminhem livremente./ Podem abrir os olhos. Como estão se 

sentindo agora? Bem, não é mes-/mo.  (JOÃO AUGUSTO, 1978, f. 10) 
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A crítica a tais questões, antigos problemas sociais, é a motivação para o corte. 

Resumimos no quadro todos os cortes analisados: 

Quadro 1: Cortes no texto teatral As artes do Crioulo Doido 

CORTES 

Quantidade Fac-símiles  Justificativa 

 

     01 

                          

                    

Razões sócio-

políticas 

02 

 

 Desrespeito à 

religião  

03 

 

Incitação à 

violência, luta 

armada e ameaça 

à segurança 

nacional 

04 

 

Incitação à 

violência, luta 

armada e ameaça 

à segurança 

nacional 

05 

 

Incitação à 

violência, luta 

armada e ameaça 

à segurança 

nacional 
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06 

 

Menção ao ato 

sexual 

 

Imoralidade 

07 

 

Desrespeito aos 

poderes 

constituídos 

08 

 

Desrespeito aos 

poderes 

constituídos e a 

seus 

representantes 

09 

 

Desrespeito aos 

poderes 

constituídos 

 

Imoralidade 

10 

 

Desrespeito aos 

poderes 

constituídos e a 

seus 

representantes 

11 

 

Desrespeito aos 

valores basilares 

da sociedade, 

incitação contra 

o regime 
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12 

 

Comunismo, 

formas de 

governo, relação 

com outros 

países 

13 

 

Manifestações 

contra o regime, 

desrespeito aos 

poderes 

constituídos 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ditadura militar foi um período de grande repressão às liberdades de diversos 

grupos, recebendo apoio e legitimidade de setores como igreja e a sociedade civil 

conservadora. Um dos meios pelos quais a ditadura exercia controle social era a censura e 

através dela os governos militares protegiam a própria imagem e a dos setores que lhes 

davam suporte. O teatro foi uma das manifestações artísticas e uma das formas de 

entretenimento que foi submetida à censura naquele momento. Deste modo, os textos 

teatrais censurados são testemunhos da ditadura e das subjetividades daqueles que viveram 

aquele momento e interferiram neste texto em seu processo de transmissão. A leitura 

filológica de As artes do Crioulo Doido, pretendida neste trabalho, buscou dar conta das mãos 

que atuam na materialidade do texto e deixam, nele, marcas que nos possibilitam falar sobre 

contexto histórico e subjetividades nos gestos de produção e circulação do mesmo. 
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DONA CLARA CLAREOU: UMA VOZ FEMININA NO PERÍODO 

DA DITADURA MILITAR 
 

Fernanda Bemfica Silva dos Santos1 

Isabela Santos de Almeida 2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O texto teatral Dona Clara Clareou ou Simplesmente Destroços, de Jurema Penna, traz 

um roteiro em cujo a protagonista Clara, uma mulher em torno de 45 anos, professora 

primária, luta por sua sobrevivência e liberdade, ao tempo em que lida com a dor do exílio 

do filho e do abandono do marido. Diante de toda dificuldade enfrentada, Clara decide 

alugar um dos quartos de sua casa a um jovem bissexual chamado Lucas, e, desse convívio, 

surge um relacionamento amoroso, situação considerada amoral para uma sociedade 

tradicional e preconceituosa que vivencia os anos finais do período da ditadura militar no 

Brasil.  

O presente trabalho tem como objeto de estudo o texto teatral Dona Clara Clareou ou 

Simplesmente Destroços, o qual, juntamente com sua documentação paratextual, recortes de 

jornais e documentação da censura, faz parte do acervo da Equipe Textos Teatrais 

Censurados (ETTC), coordenado pela Profª. Drª. Rosa Borges. Foi feita a análise das 

questões de gênero durante o período da ditadura militar, propondo uma leitura da 

personagem Clara, a partir de um estudo crítico-filológico dos testemunhos e da 

documentação censória, entendendo esse texto como produto da cultura de uma época.  

 

2 DONA CLARA CLAREOU E A AÇÃO DA CENSURA 

 

Entre 1964 e 1985 tem-se no Brasil um cenário político dominado pelos militares, o 

qual, é sabido, caracterizou-se por ser um período marcado pelo refreamento da liberdade, 
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legitimado pelo decreto do Ato Institucional nº 5 (AI-5), datado de 13 de dezembro de 1968 

e assinado pelo presidente Artur da Costa e Silva, que vigorou até o ano de 1978. O AI-5 

permitiu a censura prévia das chamadas “diversões públicas”, impossibilitando expressões 

artísticas que fossem contra ao regime vigente. 

Destaca-se, nesse contexto, o teatro, bastante atingido pelas ações dos órgãos de 

censura, que fiscalizavam a produção do texto do espetáculo, assim como sua montagem. 

Sobre isso, Santos (2012, p. 26) afirma 

 

[...] que uma das formas mais antigas de dominação é pela via cultural, uma vez que, 

através das representações culturais, os membros de uma sociedade engendram e 

perpetuam os valores e normas de conduta, de comportamento. Dentre as formas 

culturais de maior impacto, porque consegue atingir um público considerável, está 

o teatro, como hoje, é também a televisão, por seus filmes, séries e novelas. 

(SANTOS, 2012, p. 26) 

 

Portanto, nesse contexto, o teatro se instalou como uma das manifestações artísticas 

mais visadas pela censura. A ação dos órgãos de censura se materializava de diversas 

formas, através dos cortes morais e políticos, da faixa etária indicada para cada peça, e 

também das suspensões de espetáculos. Esse trabalho de censura era realizado pelo setor 

da Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP) do Departamento da Polícia Federal 

(DPF) que expedia o Certificado de Censura da obra teatral, o qual tinha validade de cinco 

anos sob a condição de ser acompanhado do enredo devidamente carimbado pela DCDP.  

O texto teatral Dona Clara Clareou ou Simplesmente Destroços foi submetido à censura 

no ano de 1982, não possui cortes em nenhum dos seus dois testemunhos datados de 1981, 

entretanto, um deles possui o carimbo da Superintendência Regional da Bahia – DPF, em 

todas as suas folhas, assim como também o carimbo da Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais na primeira e última folha, marcando a ação da censura (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Testemunho 1981, f.1 
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Figura 2: Testemunho 1981, f. 30 

Fonte: Arquivo Textos Teatrais Censurados (PENNA,1980) 
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Além das marcas deixadas pelos órgãos de censura nos testemunhos, observa-se, na 

documentação paratextual, a ação da censura, já que, em 19 de março de 1982, a peça 

recebeu o parecer 01/82 da Superintendência Regional da Bahia, o qual sinalizou que, pela 

peça ter "linguagem livre, violência policial, relacionamento homossexual, pessimismo e 

revolta contra tudo e contra todos" (PARECER, 1982a), esta deveria ser imprópria para 

menores de 18 anos e, talvez, ser liberada após o ensaio geral.  

Em seguida, em 24 de março de 1982, no parecer 03/82 da Superintendência Regional 

da Bahia, a peça foi contraindicada para menores de 18 anos, pois a cena trazia a 

personagem Clara incentivando o personagem Lucas a aceitar sua bissexualidade sem 

medo. Oposicionamento da censura ao caracterizar a personagem Clara como lasciva e 

culpada pelo comportamento visto como impudico de Lucas sublima o olhar misógino de 

um grupo social conservador para as mulheres, considerando-as, na maioria das vezes, 

como responsáveis e motivadoras dos atos libidinosos e transgressões cometidas pelos 

homens. 

O parecer 02/82 da Superintendência Regional da Bahia, por sua vez, indica que o 

espetáculo foi liberado apenas para maiores de 18 anos, já que, segundo os censores, “é 

demonstrado cênico e cinicamente através dos personagens que transformam o 

relacionamento sexual em atividade venais, em completa degradação de costumes” 

(PARECER, 1982b).  Em um novo parecer, desta vez de número 05/82, de 27 de março de 

1982 da Superintendência Regional da Bahia, indica-se que a peça foi liberada apenas para 

maiores de 18 anos por conta do seu conteúdo. 

Em 23 de abril de 1982, a DPF emitiu o parecer 604/82 ratificando os documentos 

anteriores da Superintendência Regional da Bahia a respeito da classificação etária atribuída  

e sinalizando que a peça, por possuir uma inversão de valores, já que os personagens 

“passam da situação de concubinos [sic] a situação de mãe e filho” (PARECER, 1982c), e 

fazer críticas aos órgãos de segurança, deveria ser reexaminada e somente seria liberada 

após ser condicionada ao exame do ensaio geral. 

As interdições da censura ao emitir os pareceres que postergaram a encenação do 

espetáculo Dona Clara Clareou ou Simplesmente Destroços são fontes que testemunham ações, 
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políticas, sociais, entre outras, características de um contexto histórico repressivo do Brasil 

e que elucidam o posicionamento ideológico dos censores, uma vez que a maioria das 

questões levantadas por eles condenam o comportamento da personagem principal, Clara, 

tida em muitas passagens como a algoz e até minorizada ao papel de coadjuvante. 

 

3 DONA CLARA CLAREOU E O FEMINISMO 

 

A estreia de Dona Clara Clareou ou Simplesmente Destroços, em Salvador, ocorreu em 

25 de março de 1982, na Sala do Coro do TCA, sob direção de Leonel Amorim, trazendo a 

autora da peça, Jurema Penna, interpretando dois personagens diferentes, Clara, a 

protagonista, e Cândida, nora de Clara cujo marido foi exilado. 

Como já dito, a obra foca no relacionamento de Clara e Lucas: ela, uma mulher de 

meia idade solitária que passa por dificuldades financeiras, e ele, um jovem estudante de 

mais ou menos vinte anos. A trama tem início quando Lucas aluga um quarto na casa de 

Clara, o que culmina em um envolvimento afetivo entre os dois. Em um primeiro momento, 

Clara não tem conhecimento de que Lucas é bissexual e mantém também um 

relacionamento com Fernando, um homem casado que o sustenta financeiramente. 

Diante da revelação da poligamia de seu parceiro, os preconceitos morais de Clara se 

manifestam, criando problemas sérios entre ela e Lucas. Entretanto, a convivência com 

Lucas se torna mais importante para a protagonista do que sua intolerância, já que sua 

experiência de vida e a solidão que vivenciou ao ser abandonada pelo marido e ao ter seu 

filho exilado fazem com que ela supere essa situação. Soma-se ao estado subjetivo da 

personagem a sua luta diária pela liberdade de expressão, financeira, amorosa e a repressão 

sofrida em um período totalitário, que contribui para que esta mulher descontrua seus 

preconceitos e aceite uma relação amorosa considerada imoral. 

A obra desafia uma sociedade patriarcal, que ainda vive os anos finais da ditadura 

militar, trazendo a voz feminina em primeiro plano, esta que anseia por sua liberdade que, 

por muitas vezes, fora calada em função de padrões comportamentais, que criam barreiras 

à liberdade, à autonomia e, sobretudo, à sexualidade da mulher. 
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A respeito do movimento feminista, Teles (1993) o define como uma filosofia que 

considera a existência de uma opressão específica a todas as mulheres que se manifesta 

ideologicamente, culturalmente e politicamente, assumindo formas de acordo com as 

classes sociais, nos diferentes grupos étnicos e culturais. Ainda segundo a autora, em seu 

conceito mais amplo, o feminismo questiona as relações de poder, contrapondo-se 

radicalmente ao poder patriarcal. 

Essa opressão está presente em toda a narrativa de Dona Clara Clareou, não só através 

dos atos dos militares apontados na narrativa e na recepção da peça na realidade, mas 

também em como o comportamento de Clara é visto pela sociedade, uma vez que não se 

espera que uma mulher de meia idade tenha uma vida sexual ativa, principalmente, com 

um rapaz que teria idade de ser filho dela. Sobre este último ponto, o parecer 604/82, emitido 

pela DPF, ao fomentar a figura de Clara como a de uma mulher perversa, incita que a relação 

entre Clara e Lucas inicialmente foi maternal e que passou a ser sexual por conta da 

influência negativa de Clara sobre Lucas. 

Desta forma, a motivação ideológica dos censores é norteadora das ações cerceadoras 

destes, principalmente, ao condenar uma mulher por esta não se comportar de maneira 

recatada, subjugada por uma figura masculina, comumente referida como  líder e provedor 

da família. 

Sobre isso, Beauvoir  (1970, p. 14-15) afirma que 

 

Economicamente homens e mulheres constituem como que duas castas; em 

igualdade de condições, os primeiros têm situações mais vantajosas, salários mais 

altos, maiores possibilidades de êxito que suas concorrentes recém-chegadas. 

Ocupam na indústria, na política etc, maior número de lugares e os postos mais 

importantes. Além dos poderes concretos que possuem, revestem-se de um prestígio 

cuja tradição a educação da criança mantém: o presente envolve o passado e no 

passado toda a história foi feita pelos homens. No momento em que as mulheres 

começam a tomar parte da elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo 

que pertence aos homens.  

 

O posicionamento apontado por Beauvoir (1970) acima é concretizado na recepção 

da peça Dona Clara Clareou ou Simplesmente Destroçosobservada nos pareceres dos 

censores.No parecer 03/82 da Superintendência Regional da Bahia, datado de 24 de março 
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de 1982, é perceptível a tentativa de calar a voz feminina do texto, designando a Lucas o 

papel de protagonista. Em uma das descrições desse parecer, o comportamento de Clara é 

visto como imoral e Lucas é posto como protagonista e caracterizado como uma vítima de 

uma mulher mais velha que o induz a ter comportamentos imorais, posto que ele é 

dependente financeiramente dela. 

 

A peça em exame é uma exposição do drama de um rapaz que para sobreviver 

rompe com seus valores e é estimulado a aceitar a sua condição amoral por Clara. 

[...] Clara passa a ser um misto de mãe e amante de Lucas que vive num conflito 

provocado por sua bissexualidade que Clara estimula-o a aceitar sem medo. 

(Arquivo Nacional de Brasília, DPF, parecer 03/82, 1982) 

 

É possível afirmar que inicialmente o relacionamento de Clara e Lucas é maternal, já 

que o filho da protagonista possui idade parecida com a de seu inquilino, e pela saudade 

que ela tem do filho, é justificável ela querer transpor todo o cuidado que ela teria com o 

filho para o Lucas. Com o passar do tempo, essa relação deixa de ser maternal, já que a 

solidão de Clara aliada ao seu desejo de ter novas experiências afetivo-sexuais e de se 

libertar de um passado de injustiças e solidão, faz com que ela se aproxime mais desse rapaz, 

que mesmo não oferecendo exclusividade a ela, torna-se uma companhia satisfatória.  

Assim, toda a história é escrita na perspectiva dessa mulher, que não corresponde ao 

modelo tradicional imposto pelo patriarcado e que não se coloca apenas na posição de mãe, 

mas também na posição de mulher que deseja libertar-se de toda a opressão que a cerca. 

Nesse contexto, é importante enfatizar a importância dos movimentos feministas, já 

que eles cobram a grande dívida social e econômica que tem o patriarcado para com a 

humanidade diante das injustiças por ele cometidas. Para Miriam Botassi (apud Teles, 1993, 

p. 165), 

 

A maior das dívidas sociais(grifo meu) é “a imposição do ‘grande silêncio’ histórico e 

cultural sobre as mulheres (heterossexuais e homossexuais); os papéis 

estereotipados que mantêm as mulheres à distância da ciência, da tecnologia e dos 

outros estudos ‘masculinos’, ligações sócio-profissionais masculinas que excluem as 

mulheres. 
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Em um jornal baiano da década de 1980, um dos documentos paratextuais utilizados 

como corpus do presente artigo, Jurema Penna ao ser indagada acerca dos movimentos 

feministas, afirmou que sua vida foi marcada por reivindicações em prol dos direitos das 

mulheres e acrescentou que 

 

Tudo o que enfrentei nas minhas atitudes, no meu ser: fumar em público (um 

escândalo naquela época), ir saborear as deliciosas batidas do Mercado Modelo, com 

tira-gosto de lambreta; entrar para a faculdade de Direito, quando as mulheres quase 

que não tinha acesso à ela, não era de “bom tom” mulher pensar em advocacia [...] 

Tudo isso já era uma luta visceral, minha, em prol os direitos da mulher, quando 

ainda nem se sonhava organizar movimentos feministas[...] E tem mais, antes que 

esqueça: o fato de há 30 anos eu já estar fazendo teatro, na Bahia, com todo o falso 

puritanismo da sociedade soteropolitana, já era uma barra pesadíssima!.  (PENNA, 

1982) 

 

Portanto, é evidente que uma produção teatral que estimule ações feministas, que 

desperte nas mulheres um forte anseio de mudar suas condições de vida, conquistando sua 

independência, lutando por seus direitos e afrontando o poder masculino, é algo que 

preocupa uma sociedade machista, principalmente, num momento em que esta ainda estava 

dominada por militares, mesmo sendo uma peça datada de 1982, período final da ditadura 

militar. 

Sobre os movimentos feministas durante a ditadura militar, Soares (1998) aponta a 

sua importância, principalmente, como motivador das mulheres para subverter-se contra a 

ordem social, política e econômica vigente, afirmando que 

 

As mulheres novas atrizes, ao transcenderem seu cotidiano doméstico, fizeram 

despontar um novo sujeito social: mulheres anuladas emergem como inteiras, 

múltiplas. Elas estavam nos movimentos contra a alta do custo de vida, pela anistia 

política, por creches. Criaram associações e casas de mulheres, entraram nos 

sindicatos, onde reivindicaram um espaço próprio. [...] O movimento de mulheres 

nos anos 70 trouxe uma nova versão da mulher brasileira, que vai às ruas em defesa 

de seus direitos e necessidades e que realiza enormes manifestações de denúncia das 

desigualdades (SOARES, 1998, p. 35-38). 

 

Todos esses intensos movimentos feministas da década de 70, podem ser vistos como 

uma motivação para que Jurema Penna tenha encenado Dona Clara Clareou ou Simplesmente 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
245   

Destroços em 1982, dado que um texto teatral que aborda temas definidos como polêmicos, 

como bissexualidade e poligamia, provavelmente, seria vetado na década de 60, anos 

iniciais da Ditadura Militar, em que a censura era mais intensa comparada com a realizada 

na  década de 80. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa, em fase inicial de desenvolvimento, intencionou realizar uma 

análise crítico-filológica das questões de gênero em Dona Clara Clareou ou Simplesmente 

Destroços, a partir da leitura da personagem Clara, considerando o contexto sócio-histórico 

e cultural em que o texto se inclui, assim como seus paratextos, entendendo a materialidade 

do texto citado e sua importância histórica como retrato de uma época. 

Destaca-se aqui o lugar de importância de Jurema Penna como dramaturga baiana, 

evidenciando sua coragem de denunciar em sua obra os valores retrógrados de uma época 

marcada pela repressão, desconstruindo através de seus personagens, principalmente, os 

femininos, os comportamentos padrões de uma sociedade patriarcal e intolerante. Por fim, 

após realizadas todas as etapas filológicas, intenciona-se produzir uma edição com o intuito 

de conservar e preservar os textos trabalhados. 
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ALOÍSIO RESENDE E GEORGINA ERISMANN: UM ESTUDO 

FILOLÓGICO PARA O RESGATE DA LITERATURA DE FEIRA DE 

SANTANA-BA 
 

Grazielle Maria Araujo1 

Queila Maia Santos2 

Liliane Lemos Santana Barreiros3 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos relacionados a escritores baianos não canônicos vêm ganhando destaque 

no âmbito nacional, pois contribuem para a valorização cultural e preservação literária, 

linguística e histórica de uma determinada sociedade. Neste contexto, o presente trabalho 

tem o intuito de apresentar um estudo filológico dos poemas de dois escritores feirenses, 

Aloísio Resende (1900-1941) e Georgina Erismann (1893-1940), publicados no jornal Folha do 

Norte. Esses textos destacam-se por discutir temas relevantes, trazendo à tona costumes e 

importantes fatos sociais, como a emancipação feminina e o patriotismo no interior da Bahia, 

defendidos por Georgina Erismann, e as dificuldades vivenciadas pelos negros na 

sociedade, embora livres, abordadas por Aloísio Resende.  

Apesar de terem sido personalidades importantes para a história de Feira de Santana-

BA, pois Aloísio Resende e Georgina Erismann romperam os paradigmas e preconceitos 

existentes na sociedade em que as mulheres e os negros eram silenciados, o principal meio 

em que ambos publicaram foi o jornal Folha do Norte. Os textos inventariados, até o 

momento, foram encontrados nas edições de 1909 a 1960 e são fontes históricas memoráveis 
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graazicerqueira@gmail.com 
2 Graduanda em Letras Português e Espanhol da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). E-mail: 
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que expressam a vida dos escritores e evidenciam as lembranças que constituem a 

identidade de cada um. 

O estudo proposto está subsidiado pela Filologia Textual (SPINA, 1994; CAMBRAIA, 

2005; BARREIROS, 2012) e por pesquisas relacionadas a vida de Aloísio Resende (MORAIS; 

PORTO; ASSUNÇÃO, 2000; PEREIRA, 2009) e a de Georgina Erismann (MELLO, 2007). O 

trabalho de edição filológica contribui para o resgate da forma genuína dos textos, 

salvaguardando-os do esquecimento, desvelando detalhes da escrita, além de colaborar com 

a preservação de textos literários, a cultura, a língua e a história local do povo sertanejo do 

Semiárido Baiano. 

 

2 ALOÍSIO RESENDE E GEORGINA ERISMANN 

 

Aloisio Resende foi um poeta, cronista e jornalista, nascido em Feira de Santana-BA, 

onde fez sua trajetória profissional como tipógrafo e escritor. Filho de Eufrázio Paulo de 

Souza e Maria José de Souza, foi adotado em sua mocidade por Laura Resende, de quem 

herdou o sobrenome, sendo registrado aos 33 anos. Aloisio Resende não completou os 

estudos primários em sua infância e, provavelmente, iniciou a carreira profissional aos 20 

anos, quando foi morar na capital Baiana. Nesse período, trabalhou no jornal A Hora.  

Devido às dificuldades que um negro tinha perante a sociedade naquela época, seus 

textos ficaram restritos apenas aos periódicos em que trabalhou, principalmente no Folha do 

Norte, o único acervo disponível para pesquisar sobre o poeta feirense até o momento. 

Segundo Pereira (2009):  

 

Resende apresentava, nas primeiras páginas dos jornais Folha do Norte, as suas 

poesias de exaltação às “pessoas de cor”, tornando-as reconhecidas pela sociedade 

com menos preconceitos. Deste modo, percebemos alguns vestígios que nos permite 

entender Aloisio Resende como um intelectual reconhecidamente de origem 

africana que valorizava o negro por meio de prosas e crônicas, negociando com os 

jornalistas. De alguma forma, Resende pôde representar o cotidiano das “pessoas de 

cor” nas primeiras páginas do jornal de maior prestígio, em Feira de Santana 

(PEREIRA, 2009, p. 79). 
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Resende não publicou livros em vida, mas, através de pesquisas no jornal Folha do 

Norte, percebe-se que o autor tinha em desenvolvimento a publicação de dois livros: Ca-xi-

xi e Poemas Bárbaros. O primeiro, supõe-se que era voltado para as temáticas africanas, como 

o candomblé e as tradições do povo negro, já que o caxixi é um instrumento de origem 

africana, muito utilizado na capoeira. Já o livro Poemas Bárbaros, por sua vez, seria de 

recriações do cotidiano. 

Zinho Faúla, como Resende era conhecido, retrata em seus textos traços das vivências 

e sentimentos guardados de uma sociedade que tentava apagar da história rastros da 

negritude. Percebe-se não apenas relatos do candomblé, dos terreiros que ele frequentava, 

mas também o olhar diferenciado que Aloísio Resende tinha para o sertanejo e, 

principalmente, para a mulata, um olhar de quem não a subestimava. “Neste aspecto, 

podemos dizer que o escritor feirense agiu como um intelectual negro ‘à frente do seu 

tempo’” (PEREIRA, 2009, p. 75).  

A poesia de Resende traz o esboço da memória de um negro boêmio que viveu em 

um período após a abolição, mas que lidava com uma sociedade que tentava manipular a 

miscigenação com preconceitos e indiferenças aos negros. Aos 41 anos, em 1940, Aloisio 

Resende foi diagnosticado com tuberculose, o que provocou seu falecimento precoce, porém 

deixou o legado de um poeta negro, que fez de sua obra literária a voz dos mais silenciados 

no início do século XX. 

Georgina Erismann, por sua vez, dedicou-se à música e a poesia durante a sua vida. 

Desde muito pequena, demonstrava os seus talentos para a arte, ao escrever poemas, 

crônicas e realizar encenações teatrais. Filha de Camilo de Mello Lima e Leolinda Bacelar de 

Mello Lima, que sempre a incentivaram na sua vida artística. Adquiriu fama e prestígio na 

sociedade feirense, abrangendo as regiões circunvizinhas, ao se destacar como uma grande 

musicista, compositora e poetisa. Estudou no Instituto de Música da Bahia e se formou em 

harmonia e composição, no Rio de Janeiro, aprimorando o seu dom para a música. Nesse 

período, escreveu o poema Adeus, relatando a saudade da sua cidade natal. 

Georgina Erismann casou-se com o engenheiro Walter Tudy Erismann, no dia 08 de 

setembro de 1926. Foi professora de música e canto da Escola Normal de Feira de Santana, 
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atual Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), onde compôs o Hino à Feira de 

Santana em 1928, representando a identidade sociocultural de um povo e de sua terra. 

Participava ativamente de todas as datas comemorativas da cidade e, na sua literatura, 

percebe-se o seu sentimento de cidadã patriota. 

Os textos de Georgina Erismann foram publicados no jornal Folha do Norte e no jornal 

Feira e trazem à tona uma literatura que retrata importantes fatos sociais, como a 

emancipação feminina e o patriotismo no interior da Bahia. Alguns temas são recorrentes 

na poesia de Georgina Erismann: o sentimento de patriotismo, a valorização da sua terra e 

os acontecimentos diários, mostrando as características da sua escrita em que são expostos 

os sentimentos e o empoderamento feminino ao fazer a diferença em uma sociedade em que 

as mulheres eram silenciadas. O jornal Folha do Norte foi um grande percursor que auxiliou 

na divulgação dos seus textos, pois era um dos principais e importantes meios de 

comunicação da época. Mesmo tendo publicado vários poemas, não houve publicação de 

livros em vida. A escritora faleceu em 23 de fevereiro de 1940, deixando uma grande 

variedade de poemas, sonetos, crônicas e textos diversos que representam a identidade local 

da cidade de Feira de Santana. 

Segundo Mello (2007) Georgina Erismann foi indicada pelo Governador do Estado 

para representar a Bahia na Feira Artística, Industrial e Comercial, na cidade de Campinas 

- São Paulo. Digna de homenagens e reconhecimento, foi denominada a “Imperatriz da 

Inteligência Baiana” e tem o seu nome como patrona da cadeira n°14 da Academia de Letras 

e Artes de Feira de Santana. 

Tendo em vista que ainda há vestígios dessa visão inferiorizada aos negros e as 

mulheres na atualidade, estudar a vida e a obra de Aloisio Resende, assim como a de 

Georgina Erismann, contribui para a representação da literatura baiana, com textos que 

exaltam as suas vivências e refletem as suas identidades. Esses textos tornam-se admiráveis 

ao passar dos anos, pois contrapõe o cenário da época com a literatura não canônica, que 

faz parte da história e identidade do semiárido baiano. 
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3 O JORNAL FOLHA DO NORTE 

 

Fundado em 1909, por Tito Bacelar, atualmente, o acervo do jornal Folha do Norte é 

considerado uma das maiores fontes de pesquisa histórica de Feira de Santana, já que na 

época todas as informações literárias, históricas e acontecimentos do cotidiano geralmente 

eram publicados em periódico. A digitalização desse acervo, assim como de outros jornais 

feirenses que não estão mais em circulação, está disponível na Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), especificamente no Museu Casa do Sertão, no Centro de Estudos 

Feirenses (CENFS). 

Ao mapear o acervo do jornal, percebe-se que muitos autores aproveitaram a grande 

repercussão na sociedade feirense e nas cidades circunvizinhas para expor seu trabalho, 

fazendo com que suas escritas não fossem arquivadas em casa. Esses textos expressam as 

vivências da cidade, críticas, questões políticas, entre outros assuntos. Essa diversidade de 

publicações tem elevado a pesquisa com o periódico para compreender muitos 

acontecimentos locais e a própria história de Feira de Santana. Para Santos (2008): 

 

A literatura publicada na Folha do Norte mantém uma relação estreita com a história 

ao abordar como assunto a cidade de Feira de Santana. Por outro lado, o momento 

histórico que assinala as produções literárias também oferece subsídios para o 

entendimento de escolhas formais e temáticas dos escritores (SANTOS, 2008, p. 17). 

 

O estudo com os escritores não canônicos vem adquirindo destaque por salvaguardar 

os escritos de uma época que pertenceram a um determinado escritor e fornecer ao público 

uma herança do passado, ao expor as singularidades de cada um. Além de prevenir o 

esquecimento da memória intelectual desses autores, “o acervo converte-se em fonte 

histórica capaz de revelar o passado” (BARREIROS, 2014, p. 28). Neste sentido, os textos de 

Georgina Erismann e de Aloísio Resende servem como uma fonte de memória, que revelam 

os vestígios da sua identidade e os seus traços linguísticos. 

 

Do mesmo modo, interessa aos historiadores, sociólogos, etnólogos, antropólogos e 

filólogos os acervos de pessoas comuns, sem destaque social ou intelectual, mas que 
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acumularam documentos (textuais, icnográficos e outros artefatos) capazes de 

revelar a história de vida do sujeito, obras literárias e as práticas socioculturais de 

uma época e de lugares específicos (BARREIROS, P., 2014, p. 3). 

 

Por este fato, os estudos relacionados a escritores baianos não canônicos vêm 

ganhando destaque no âmbito acadêmico, pois contribuem para a valorização cultural e 

literária baiana. Portanto, a Filologia auxilia na preservação desses registros, assim como a 

obra dos autores poucos conhecidos, resgatando os seus valores culturais e linguísticos, no 

qual ressaltam o contexto histórico em que estavam inseridos, tirando-os do esquecimento.  

 

4 A FILOLOGIA E O SEU EXERCÍCIO DE EDIÇÃO 

 

A filologia é uma disciplina que surgiu na Grécia, no século III a.C., pelos 

alexandrinos: Aristarco, Aristófanes de Bizânico e Zenódoto, os precursores da crítica 

textual que tinham o intuito de conservar e restaurar as suas obras para que o seu 

patrimônio cultural fosse transmitido para as gerações vindouras. Spaggiari e Perugi (2004, 

p. 23-24) salienta que: “O aspecto mais importante da atividade destes eruditos foi, sem 

dúvida nenhuma, a recolha e a sistematização das obras, a sua catalogação, e a composição 

dum vasto conjunto de compêndios, gramáticas e histórias literárias”. Esse tipo de estudo 

amplia o significado da escrita, que vai além da transcrição de textos. “Com certeza a 

contribuição mais evidente e importante da crítica textual é a recuperação do patrimônio 

cultural escrito de uma dada cultura” (CAMBRAIA, 2005, p. 19). Nesse sentido, 

 

[...] o filólogo é o profissional que cumpre um importante papel no resgate da 

memória, não somente por salvar do esquecimento textos apresentados em forma 

de edição, mas por atuar como guardião de importantes documentos. Muitas vezes, 

é justamente do interesse por editar um texto que surgem projetos dedicados à 

preservação da memória literária de determinados autores. Ao editar textos 

esquecidos no tempo, o filólogo está explorando um “rico garimpo” e pode oferecer 

à sociedade a oportunidade de conhecer valiosas obras (BARREIROS, P., 2012, p. 92). 

 

Portanto, o filólogo utiliza-se da Crítica Textual para trazer um rigor nas transcrições 

dos textos e escolher qual o melhor tipo de edição para o documento que está sendo 
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estudado no momento. “Desse modo, a edição cumpre a função primordial de preservar o 

documento, ao mesmo tempo que o torna acessível a grande número de leitores, 

favorecendo a realização de estudos diversos” (BARREIROS, L., 2017, p. 113). 

Há vários tipos de edições filológicas e com base no levantamento das publicações de 

Aloísio Resende e Georgina Erismann no Folha do Norte, optou-se pelas edições fac-similar 

e semidiplomática para preservar a fidedignidade dos textos e possibilitar que o leitor tenha 

acesso a reprodução da imagem dos originais, pois revelam a materialidade e as 

informações extralinguísticas que a transcrição não contempla. Segundo Spaggiari e Perugi 

(2004): 

O texto impresso desta forma corresponde ao original, ou seja, à versão da obra que 

o autor considera definitiva e pronta para a divulgação (‘editio ne varietur’). [...] 

Temos, assim, não apenas o original da obra, mas também a certeza da sua autoria 

(SPAGGIARI; PERUGI, 2004, p. 23). 

 

A edição semidiplomática, por sua vez, é uma transcrição genuína do documento 

editado, que visa preservar a escrita do texto. Toda interferência do editor é devidamente 

sinalizada. 

 

4.1 O CORPUS EDITADO 

 

Após as pesquisas nas edições de 1909 a 1960 do jornal Folha do Norte, foram 

encontrados 36 textos de Aloisio Resende e 12 de Georgina Erismann. São sonetos, crônicas 

e poemas, em sua maioria, publicados na primeira ou na quarta página, sem uma coluna 

fixa. A partir de 1936, as publicações de Aloisio Resende se intensificaram no periódico. Em 

1940, o autor passou a publicar em quase todas as edições semanais. Nesse período, ele 

trabalhava como redator do jornal. Alguns textos dele foram publicados mais de uma vez 

no jornal e outros postumamente no livro Aloisio Resende: poemas com ensaios críticos e dossiê 

(MORAIS; PORTO; ASSUNÇÃO, 2000). Assim como, as publicações dos textos de Georgina 

Erismann no Folha do Norte, e posteriormente publicados no livro Georgina Erismamm 

(MELLO, 2007) em memórias póstumas. 
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4.2 CRITÉRIOS ADOTADOS NA EDIÇÃO 

 

Para a edição dos poemas de Aloísio Resende e Georgina Erismann, utilizaram-se os 

critérios adotados no Projeto de Pesquisa Edição das obras inéditas de Eulálio Motta 

(CONSEPE, 070/2016), estabelecidos por Patrício Barreiros (2012, p. 109-110). 

Primeiramente, seguiu-se a cronologia dos textos para ordená-los, conforme a data 

de publicação. Para os textos que apresentam testemunho único (monotestemunhal), este 

foi considerado como o texto de base. Para os politestemunhais, foi escolhido como texto de 

base a edição publicada no jornal Folha do Norte. 

Para a apresentação do texto crítico, quando se trata de texto politestemunhal, 

indicou-se o código estabelecido para identificação do testemunho. Apresentou-se o aparato 

crítico, à direita. Para a edição seguiu-se os critérios descritos abaixo: 

 

1) Indica-se a data do jornal, o número, a página e a coluna; 

2) As linhas são numeradas de 5 em 5 à margem esquerda; 

3) Transcreve-se o título como se encontra no original; 

4) São mantidos a ortografia, a acentuação, o uso de maiúsculas e a pontuação; 

5) São utilizadas notas de pé de página para indicar informações complementares tais 

como: alternância da cor da tinta, rasgões, furos, manchas etc. 

 

Serão utilizados alguns símbolos nas edições, tais como: 

{ } seguimento riscado, cancelado; 

{†} seguimento ilegível; 

{†} / \ segmento ilegível substituído por outro legível na relação {ilegível} /legível\; 

[*(f. ou p.)] parte do texto localizada em outra página ou página indicada pelo autor 

a partir de números e letras remissivos ou anotações. Nesses casos, o número da página 

aparece entre parênteses; 

/ * / leitura conjecturada; 

(  ) intervenção do editor (acréscimos e informações). 
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4.3 A EDIÇÃO 

A seguir, apresentam-se a edição de dois textos: Terreiro, de Aloisio Resende e Adeus, 

de Georgina Erismann. 

 

 TERREIRO 

  

 Á noite, no terreiro, ao luar que surge, 

 O povo todo se comprime, aos tombos. 

5 Para se ver da crioula os gestos rombos, 

 Tomar-se a custo os bons lugares urge. 

  

 Invade-o de jurêma e de malafo 

 Agora um cheiro provocante. E môrno 

10 Corre, célebre, de mistura, em tôrno, 

 De suor um forte, irresistível bafo. 

  

 E o som dos atabaques, nada parcos. 

 Dentro da noite, ríspido, retumba. 

15 E’ a decantada, a célebre macumba,  

 Nos porões vinda dos negreiros barcos. 

  

 Filhas-de-santo, por seu próprio turno, 

 Em roda, alí, sentadas, bem no meio, 

20 Com vibrações de braços e de seio, 

 Aos ritmos, cantam, do tambú soturno. 

  

 E-quédes, de sandálias e missangas, 

 Tremeluzindo os ricos bazulaques, 

25 Trocam várias cantigas de sotaques, 

 Sem ter, ao menos, a menor das zangas. 

  

 Delas a fórma se desfaz em quebros, 

 Em torcicolos, ora, alucinantes, 

30 Ao zoar dos atabaques, nos descantes, 

 Que repercutem, na distancia, crebros. 

  

 Todo luz, o pegí, bem pôsto, dentro, 

 Tem ochês, ossilús, iruquérés. 

35 Tem oubis, ourôbôs, tem quimbembés, 

 De redor da i-a-bá sentada ao centro. 

  

 E fréme o samba. Toda, agora, se abre 

 A roda, toda.. A noite avança. E, alvente, 

40 A lua, ao meio, a fáce, tristemente, 

 Cortada, mostra, a golpe de éreo sabre. 

  

 Negras, pesadas mãos, batem com fôrça 

 Os rijos coiros para que se expanda 

45 Uma preta que cai na sarabanda 

 E o corpo, em rôscas, rápida, contôrça. 

  

 Esbraceja no espaço como louca 

 Ao lado de outra de cabelos ruivos. 

50 Estortega entre guinchos, gritos, uivos, 

 Aos brutos rufos da zabumba rouca. 

  

 De santo, exausta, quasi, os olhos baços, 

 Em convulsão terrivel, epileptica. 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-BA, ano XXXI, n. 

1624, p. 1, 24 ago. 1940 
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A D E U S 

  

 Beijo a terra de minha Terra bôa. 

 em despedida a tudo em que hei vivido. 

5 E beijo as flores onde a abelha Vôa, 

 bailando seu <<boléro>> sacudido. 

 Minha voz dissonante um hino entôa 

 á santa luz do ceo indefinido... 

 E em cada estrela deixo aqui, á tôa, 

10 o meu saudoso olhar, enternecido. 

 Um compassivo adeus a cada cousa, 

 envôlto na tristeza mais pungente... 

 E o coração aflito não repousa, 

 porque não póde ser indiferente. 

15 E sempre doloroso abandonar 

 a Terra que nos viu, em pequenina... 

 Mas o Destino vive a nos mandar 

 e é lei-suprema o que ele determina. 

 Um adeus comovido á Natureza, 

20 meu grande enlêvo, meu deslumbramento! 

 Serrania azulada, singeleza... 

 Adormecida sempre pelo vento. 

 Campinas verdejantes, soledade 

 que gósto de mirar, quando anoitece... 

25 Hei-de lembrar-vos muito, com /saudade*/ 

 pois a Distancia o /amor*/ enfraquece. 

 Manhas /nubladas*/, noites luminosas,  

 tão propicias ao meu recolhimento... 

 Adeus irmans, Estrelas caridosas, 

30 que levarei tambem no pensamento. 

 Adeus terras, de minha Terra bôa! 

 Adeus Sant’Anna, que nos abençôa. 

  

 GEORGIINA DE MELO ERISMANN  

 

 

55 No espasmo, alí sucumbe, então, frenetica, 

 De volúpias cingida em negros braços.  

  

 De puro assombro uma impressão nos dá 

 Perdido canto que vem lá do ilé. 

60 <Zazi ê, Zazi ê, Zazi ê, macundandê, 

 Zazi ê, Zazi ê, Zazi ê, minatauá>... 

  

 Rola o batuque. Sob o céu jucundo 

 Que de oiro e rosa a fresca aurora traça, 

65 Ouve, batendo, quem no sitio passa, 

 Os atabaques, muito longe, fundo. 

  

 Aloísio RESENDE. 

  

70 Do livro em preparo – Ca-xi-xi 

Jornal Folha do Norte, Feira de Santana-

BA, ano XXXI, n. 1576, p. 1, 23 set. 1939 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aloisio Resende e Georgina Erismann foram figuras que dedicaram a sua vida para 

a escrita. Deixaram sonetos, poemas e crônicas que carregam traços da sua identidade e 

relatam os seus sofrimentos, angústias e alegrias vividas. Os textos encontrados fazem parte 

da memória literária da cidade de Feira de Santana por retratar os costumes e a cultura de 

uma época, constituindo um extenso campo para o estudo cultural, linguístico, literário e 

histórico. 

O trabalho filológico realizado no decorrer da pesquisa corrobora a necessidade de 

preservação da memória escrita, tão suscetível aos desgastes do tempo, e divulgação da 

literatura não canônica, pois traz à tona autores de grande relevância para a história local. 
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NOTAE IURIS: A RELAÇÃO ENTRE LATIM E DIREITO 

ATRAVÉS DOS LIVROS DO TOMBO 
 

Gustavo Santos Matos1 

Célia Marques Telles2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Caminhar pelas ruas do Centro Antigo de Salvador é caminhar pela História do 

Brasil, é passear em um tempo que, paradoxalmente, não voltará, mas lá está presente. A 

gênese do Brasil está impregnada nas ruas, nos edifícios, nos museus e, principalmente, nos 

templos religiosos. Diz-se que há uma igreja para cada dia do ano em Salvador, e 

possivelmente é verdade. Igrejas, mosteiros, capelas, santuários, vários são os tipos de 

templos católicos que ornam a cidade. Destes muitos, um se destaca pela sua relevância 

histórica: o Mosteiro de São Bento da Bahia. 

Fundado em 1582, representando o desejo de afirmação da fé cristã no recém-

descoberto território ultramarino, o Mosteiro de São Bento da Bahia foi o primeiro cenóbio 

beneditino edificado em todas as Américas. Descansa imponente no topo da Cidade Alta, 

com vista privilegiada à Baya de Todos os Sanctos, na Avenida 7 de Setembro, dividindo 

espaço com o alvoroçado comércio de rua soteropolitano. 

Nasce primeiro Igreja de São Sebastião, passando posteriormente, com a construção 

do mosteiro, a ser amplamente conhecido como Mosteiro de São Bento. É também referido 

como Arquicenóbio de São Sebastião da Bahia, assim como Arquicenóbio do Brasil. 

 

O cacique [Ipiru] doara aos jesuítas a oca principal da aldeia, para que ali fosse 

construída uma capela em honra ao mártir São Sebastião. Sobre o habitat dos 

 
1 Licenciado em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna (2013) e mestrando em Filologia Textual 

pela Universidade Federal da Bahia (gsm.gustavus@gmail.com). 
2Gr aduada em Letras Neolatinas pela Universidade Federal da Bahia (1965), Mestre em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal da Bahia (1971), Mestre em Letras pela Universidade Federal da Bahia (1982) e Doutora 

em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (1988). De dezembro de 1970 a setembro de 

2012, Professor de Filologia Românica e Crítica Textual na Universidade Federal da Bahia. 
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primeiros habitantes da Bahia será construída, décadas depois, a Igreja de São 

Sebastião e, ao lado, o Mosteiro de São Bento. (PAIXÃO, 2011, p.37) 

 

Trazer e pregar fé cristã não era a única função dos “monges negros”, mas também 

erigir uma nova sociedade e gravá-la nas páginas da História. Sua presença no cenário da 

sociedade baiana e brasileira foi de grande importância para o progresso da região e para a 

criação de uma identidade marcante e própria. 

 

A chegada dos monges beneditinos à cidade do Salvador não foi por acaso. Ela 

representava, naquele momento, a celebração dos 1.100 anos da Ordem do Patriarca 

São Bento, desejosa de implantar, na cidade recém-fundada, a sabedoria milenar do 

pai do monaquismo ocidental, além de contribuir para a construção de uma 

sociedade nova, nascida sob a égide da Santa Cruz, lançando no mapa mundi a 

imagem de uma vasta e abençoada terra, o Brasil. (PAIXÃO, 2011, p.37) 

 

A tradição bibliográfica legada aos monges baianos ensejou a posse, em seus acervos, 

de grandes raridades documentais do Brasil, resguardando assim, em seu interior, a 

memória de uma Bahia pretérita. 

Dos muitos documentos recolhidos no Arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, 

uma coleção de seis livros pertencentes ao Setor de Obras Raras do acervo,  guardam em 

suas seculares páginas muito da história da cidade de São Salvador da Bahia de Todos os 

Santos: os Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia. A Coleção de Livros do 

Tombo é assim integrado: Livro Velho do Tombo, Livro I do Tombo, Livro II do Tombo, 

Livro III do Tombo, Livro IV do Tombo, Livro V do Tombo – este último encontra-se sem 

registros. Entendamos mais sobre a relevância destes, adiante. 

O trabalho aqui apresentado nasce de uma necessidade apontada por Célia Marques 

Telles e Risonete Batista de Souza (2015) em artigo, com o título: Deverbo ad verbum: o uso do 

latim no Livro Velho do Tombo, no qual analisam o uso do latim no documento Sentença 

dalegacia que alcançou esteConu(en)to contraoP(adr)e Andrelobato damata sobrehumas terras naVila 

velha (fólios 70r – 78r) e, a partir do levantamento dos elementos latinos lá registrados, 

classificaram estes elementos em quatro categorias: termos, locuções, colocações e argumentos. 
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Aqui não deter-se-á na classificação em si, mas na relação entre Direito, Latim, Igreja e como 

estes se apresentam em dois dos Livros do Tombo. 

 

2 LIVROS DO TOMBO 

 

Os Livros do Tombo são de teor jurídico e de grande importância não apenas em 

relação ao Direito, mas também linguístico, histórico, pois compreende quase quatrocentos 

anos da história brasileira, social e principalmente, cultural – além, claro, de ecdótico, 

paleográfico, diplomático, enfim para as áreas mais diversas do conhecimento. 

 

Os Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia são fontes primárias de 

suma importância para a história da construção nacional, do Brasil Colônia ao Brasil 

Império, trazendo informações relativas aos três séculos de colonização do país. 

Esses documentos constituem-se de escrituras, testamentos, codicilos, doações, 

cartas, autos de posse, petição de terras entre outros, em diversos estados do Norte-

Nordeste, deixando entrever características socioeconômicas das principais famílias 

fundadoras da sociedade brasileira, como os descendentes de Catarina Paraguaçu, 

de Garcia D’Ávila, de Duarte de Albuquerque Coelho, dentre muitos outros. […] 

O conjunto de manuscritos editados abarca o período de 1552 a 1913 e são relativos 

às Capitanias de Pernambuco, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, dos Ilhéus, do Rio 

de Janeiro, de São Vicente e, com isso fatos relacionados ao início da história do país 

(TELLES et al, 2016, p.51) 

 

A relevância dessa coleção de livros é tamanha que os mesmos foram reconhecidos 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no 

ano de 2012,como patrimônio documental da humanidade através do Programa Memória 

do Mundo (MOW). 

Toda essa riqueza material e cultural tornou forçosa a edição desses textos. O 

primeiro a ser objeto de estudo foi o Livro Velho do Tombo que foi seguido dos demais – 

quando do ano de 2014, a Petrobras decide, por patrocínio direto, financiar a publicação da 

Coleção dos Livros Tombo. Logo, todos os livros tiveram uma edição semidiplomática 

desenvolvida – e este era o tipo de edição a ser publicada, primeiramente. Possui como 

característicos alguns critérios básicos como transcrição do texto linha a linha, assim como 

a manutenção da grafia e da pontuação do texto, o desdobramento das abreviaturas entre 
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parênteses e utilização de operadores para indicar a intervenção no texto ou falhas do 

suporte. 

Dois, deste total de seis livros, compuseram o objeto de estudo desta pesquisa aqui 

apresentada. A saber, o Livro Velho do Tombo e o Livro III do Tombo. Ambos: 

 

[…] são cadernos manuscritos costurados em forma de códice com miolo em papel 

avergoado […], poroso de gramatura alta, com pontusais (linhas de caneta) e verjuras, 

filigranas; escrita em tinta ferrogálica, com anotações posteriores feitas a tinta, lápis 

cinza ou lápis em cor azul ou vermelha . A tinta provocou, em diversas partes, 

oxidação do papel, escurecendo o suporte, o que tem prejudicado a leitura em 

diversos pontos do documento. Nota-se que nos fólios onde há escrita houve pouca 

ação dos insetos, devido à toxicidade da tinta, entretanto, existem inúmeras manchas 

provenientes de umidade (TELLES et al, 2016, p.62-63). 

 

3 LATIM, IGREJA, DIREITO 

 

O latim e o Direito são elementos indissociáveis, pelo menos no que tange ao mundo 

ocidental onde o Império Romano se fez presente, e isto remonta a muitos e longos anos 

atrás. O Corpus Iuris Civilis é a base daquilo que hoje compreendemos como Direito em boa 

parte do mundo. Lopes (2011) afirma que “se nos mantivermos entre o segundo século antes 

de Cristo e a morte do último jurista citado no Digesto, teremos um período de 

aproximadamente 450 anos” de desenvolvimento do saber jurídico, e isto é 

desconsiderando Justiniano, do contrário, adicionaríamos 300 anos aos 450 já mencionados 

anteriormente. Daí já se pode perceber quão antiga é a ciência das leis. E por ter se 

desenvolvido no seio do Império Romano, envolvido pelo latim, língua contemporânea a 

época, nada mais natural que esta ciência tenha uma íntima relação com a língua latina. 

Relação esta que atravessou séculos. Nem o tempo, nem os acontecimentos históricos, 

nem mesmo o desuso do latim como língua corrente, foram capazes de separar a língua 

latina do Direito. Atravessou a Idade Média, adentrou pela Modernidade e até hoje a língua 

vive no fazer jurídico. Prova disso são os provérbios e alguns termos latinos que, ainda hoje, 

não só existem como são comumente utilizados por juristas, magistrados, advogados, 

enfim, todos aqueles que recorrem ou se valem do Direito. 
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O fazer notarial colonial brasileiro tem seus pilares fundados na prática jurídica da 

coroa portuguesa. Se considerarmos o recorte histórico referido, do descobrimento e 

posterior colonização das terras tupiniquins, já estamos aqui falando da Idade Moderna, 

que, cronologicamente, tem seu princípio no século XV e seu fim com a Revolução Francesa 

(XVIII). Logo, é preciso voltar um pouco mais no tempo, pois as práticas jurídicas aqui 

estabelecidas e exercidas pela coroa portuguesa ainda traziam todas as características do 

Direito praticado no medievo lusitano. 

 

Quando o Estado português começa a instalar-se no Brasil, já o faz sob a forma que 

será conhecida como Antigo Regime. Carrega ainda instituições formadas na Idade 

Média, de caráter feudal ou corporativo [...]. Tal arranjo institucional passa por 

diversas mudanças ao longo dos três séculos de vida colonial brasileira. (LOPES, 

2011, p.212). 

 

Como se tem notícia, a Igreja Católica exerceu grande influência no modus vivendi no 

mundo ocidental, sendo mais intensamente notável sua presença no período da Idade 

Média, quando a mesma desfrutava de um status político altíssimo e detinha sob sua 

competência a produção e disseminação intelectual de obras escritas, de carácter científico 

e filosófico, além, claro, das de teor religioso. 

A vida no medievo se desenvolvia em torno dos monastérios, centros de produção 

desses saberes. Os scriptoria monacais eram verdadeiras fontes do saber. Fontes estas 

superprotegidas e de acesso restritíssimo. 

Toda essa força da Igreja é também notada dentro da prática jurídica. Igreja e Estado 

estavam unidos em um só corpo, por consequência também o Direito, pois com o fim do 

Império Romano também teve fim a configuração jurídica romana. A Igreja logo toma para 

si a responsabilidade de regular e administrar os bens e as práticas sociais destes novos 

estados que surgem com as invasões bárbaras. 

A Igreja foi e tem sido uma das grandes mantenedoras da língua latina através do 

tempo e isso é notável até os dias de hoje. Afirmar que o latim e o Direito são elementos 

indissociáveis, pelo menos no que tange ao mundo ocidental onde o Império Romano ali se 

fez presente, é mais que patente. A fim de atestar este uso inextinguível que transpôs o 
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tempo e a sua intrínseca relação com a figura da Igreja Católica, grande mantenedora dessa 

tradição, Fábio Trubilhano e Antônio Henriques (2010) descrevem esta relação da seguinte 

maneira: 

 

No contexto da história do Ocidente Medieval, reparamos a estreita comunhão entre 

linguagem eclesiástica e a linguagem jurídica. Como deveria ser o mundo social 

medievo, com inclusão da Igreja, estava impregnado do direito, como diz com 

propriedade o brocardo, ubi societas, ibi jus. 
Impossível é negar a influência profunda e indelével da Igreja no polo espiritual e 

político e, consequentemente, no polo jurídico da Idade Média. Tal influência deve 

ser medida também pela linguagem eclesiástica, o latim. 
A presença do latim na linguagem jurídica remonta às épocas clássica e medieval, 

atravessa os séculos e inda hoje é de usus fori (TRUBILHANO; HENRIQUES, 2010). 

 

Maria de los Ángeles Martínez Ortega em Latinismos en el lenguaje jurídico, capítulo 

do livro La lengua de los siglos XVI y XVII: a través de los textos jurídicos los pleitos civiles de la 

escribanía de Afonso Rodriguez (1999) nos faz recordar qual é a função primordial de um 

documento jurídico: “Así, pues, para dar validez y solemnidad a este tipo de documentos y 

para hacer alarde de su conocimiento de la lengua latina, los notários y escribanos aluden a 

términos latinos y espresiones brocárdicas que configuran este tipo de lengua” (MARTÍNEZ 

ORTEGA, 1991, p. 43). 

A partir desta colocação, podemos afirmar que o uso do latim no fazer jurídico é 

muito mais de caráter estilístico e de uma questão de vaidade para remeter a uma erudição 

do que uma necessidade precípua presente no cerne do Direito. A recorrência desses 

elementos latinos nos Livros do Tombo deixa evidente esta característica dos juristas e 

notários, principalmente no Livro Velho. 

María del Pilar Álvarez Maurín (1994) pondera sobre os documentos jurídicos e 

notariais afirmando que: 

 

[...] la finalidad principal de un documento es la de validar por escrito una operación 

entre dos o más personas u organismos, de manera que es fundamental que tales 

registros dispongan la máxima autenticidad y garantía, cosas que trataban de 

conseguirse mediante el formulismo y uma rígida estrutura. (ÁLVAREZ MAURÍN, 

1994, p.75) 
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4 AS NOTAE IURIS 

 

Os elementos latinos levantados de ambos os livros apareceram em um total de cento 

e trinta e cinco documentos. O Livro Velho do Tombo contabiliza um total de cinquenta e nove 

(59) documentos. Já no Livro III do Tombo foram encontradas ocorrências de elementos 

latinos em setenta e seis (76) dos noventa e seis (96) documentos nele arrolados.  

Podemos depreender do levantamento dos dados que: o Livro Velho do Tombo 

apresenta 252 (duzentas e cinquenta e duas) ocorrências totais, observando o que chamamos 

aqui de argumentos, longos trechos de texto em latim dentro dos documentos, contabilizados 

como uma ocorrência cada, perfazendo um total de 10 (dez) trechos argumentativos. Já o 

Livro III do Tombo traz 258 (duzentos e cinquenta e oito) elementos latinos entre simples, 

colocações e locuções, mas sem a presença de trechos argumentativos. 

No entanto, apesar de ter menos ocorrências total, o Livro Velho do Tombo possui 

número de ocorrência de entrada e número de ocorrência de variante superior ao do Livro III do 

Tombo. Ocorrência de entrada refere-se ao elemento latino que aparece registrado ao menos 

uma vez nos documentos. Já ocorrência de variante deve ser entendida como o registro do 

elemento latino que possui variações da grafia da ocorrência de entrada – um elemento latino 

pode ser escrito de uma ou mais formas distintas daquela. 

Nessa perspectiva, o Livro III do Tombo encerra 28 (vinte e oito) ocorrências de entrada 

e 48 (quarenta e oito) ocorrências de variantes. Esses números são bem inferiores aos 

apresentados pelo Livro Velho do Tombo, respectivamente, 100 (cem) ocorrências de entradas e 

131 (centro e trinta e uma) ocorrências de variantes. O quadro a seguir permite uma melhor 

noção dos dados: 

 

Tabela 1: TIPO DE OCORRÊNCIA 

LIVRO ENTRADA VARIANTES TOTAL 

Livro Velho 100 131 252 

Livro III 28 48 258 
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Os números parecem apresentar algum erro bem verdade, pois são bastante díspares. 

Todavia, observando a entrada com maior número de ocorrência total nos dois livros, e que, 

por sinal, se trata do mesmo elemento, et (coeter)a, tornar-se mais claro o entendimento dos 

dados. Et (coeter)a (‘e o restante’, ‘e o que resta’, ‘e os outros’) é registrado no Livro Velho do 

Tombo 82 (oitenta e duas) vezes, quando no Livro III do Tombo aparece 143 (cento e quarenta 

e três) vezes, quase o dobro do primeiro. 

Desconsiderando a natureza quantitativa dos dados, o Livro Velho do Tombo 

compreende informações bem mais interessantes do ponto de vista qualitativo, pois tem 

mais entradas e apresenta trechos argumentativos, completamente ausentes no Livro III do 

Tombo. Como dito anteriormente, os argumentos são trechos em latim registrados dentro do 

processo. Esses 10 (dez) trechos em latim, com finalidade argumentativa, ocorrem em 

apenas um documento do Livro Velho do Tombo, o mesmo analisado pelas professoras Telles 

e Souza (2015), Sentença dalegaciaqueAlcançou esteConu(en)to cobtraoP(adr)e Andrelobato damata 

sobrehumas terras naVila velha (70r – 78r), datado, o  original, de 1634. 

 

 

 

 

 

O exemplo mais longo encontrado neste 

documento está compreendido do fólio 76v, na linha 9 

ao fólio 77r, linha 9, como se pode ver a seguir com a 

respectiva tradução feita por Telles e Souza (2015): 
Fonte: Livro Velho do Tombo 

Ao lado, fac-símile do fólio 70r. Acima, edição semidiplomática 

do trecho em destaque. 
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[...] asim Recebidaao Reo a ditasua ap / pelasam emvertudedelafes 

suplica ao Illustrissimo ERe / Verendissimo s(e)n(h)or Collector 

paralheCometer adita causaquede / ferindolheaelalheConcedeo Rescrito 

Ecomissampelo qual me / cometeo oconhecimento da ditaCausa dando 

meporassesor na de / terminaçam dela aoReuerendoDoutorAntonio deLima 

a qual / Suplica EComissam aopeé dela mefoi apRezentada porpartedo / dito 

Reo impetrante daqualotreslado deverbo ad verbum he / seg(uin)te 

Illustrissime EtReuerendissime Domine cum alias assertam / contra devotum 

Illustrissimae Et Reverendissimae Dominationis vestrae / 

oratoremAndraeamLobato daMatapRaesbiterum, et ad fauorem / Religiosorum 

Monasterij Sancti Benedicti daBaya á con=/ servatore eorumdem Religiosorum 

super asserta violentia Rebus / que aliis pRomulgatam sententiam per interpositam 

dicti oratoris / Appellationem Auditor legationis minus justé confirmasset prout / 

in actis Et asserta ejus definitiua desuperlatasententia plenius con=/ tinetur orator 

se nimium grauari sentiens adsanctamsedem / apostolicam informajuris ac tempore 

debito appelauit cui / forsan appelationi delatum non extitit. Supplicat igitur hu 

/militer Illustrissimae et reuerendissimae dominationi vestrae / orator pRaefactus 

quatenus dignetur causamEtcausas appela / tionis huiusmodi, nullitatis que 

iniquitatis Et injustitiae dictae / assertae sententiae gravaminum quoque Et 

attentatorumforsan / ac innovatorum quorumcumq(ue) alicui pRobo, Et docto viro 

in=/ dignitateecclesiastica constituto audiendas, cognoscendas, deci / dendas, acfine 

debito vna cumomnibus illarum incidentibus / dependentibus, emergentibus 

annexis, Et connexis totoq(ue) negotio / pRincipali pRojustitiasumaria terminandas 

committere, Et / mandare cumpotestate adversarios omnes q(ue) alios Et 

(coeter)aetiam / pRaedictum publicum constito denon tuto accessu citandi nec non 

/ Auditori pRaefacto ac omnibus aliis Et (coeter)a etiamsub censuris Eccle=/ siasticis 

Et paecuniariis ejus arbitrio applicandis, Et moderandis / paenis inhibendi 

contumaces, Et Rebelles illas in currisse or= / dinesacri Concilij Tridentini seruato 

declarandi, aggra / vandi Reaggra uandi Et interdicendi oratorem 

quoq(ue)aquibus=/ vis censuris simpliciter, vel adcautelam seu alias ad / effectum 

agendi pRout juris fuerit absoluendi acadomniaEt / singula necessaria in integrum 

Restituendi aliis q(ue)facul=/ tatibus etiam vsquead invocationem auxilij brachij 

saecularis / inclusivé necessariis Etopportunis pRaemissis ac constitutionibus / 

ordinationibus apostolicis, caeterisq(ue)Contrariis non obstantibus / 

quibuscumq(ue) statum Et (coeter)a habentes Audiat Doctor Antonius de / 

AzeuedoProThonotarius apostolicus in curia Residens citet inhibeat / absoluat, 

acRestituat prout dejurepRocedat ut petitur Et adjuncto / sibi in decisione causae 

licenciato Antonio delimatamq(ue) assesore / justitiam faciat Placetlaurentius 

Hieracen(tius) Datus vl(i)xbone / sexto idus Augusti Pontificatus sanctissimi 

Domini nostriVrbani / Papae octaui Anno octauo pRoomnibus tax ductres et 

orgena19 / duo Gaspar galletus Abbreuiator Et (coeter)asegundo 

quenaditasuplica / EComisamseContinha comaqualfui 
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RequeridoCommuita / instancia da p(ar)te do dito impetrante 

aceitasseEprocedese asua / deuidaexecusam eEfeito 

segundoseuTheorEtformaoquevisto / pormim comofilho obediente aoz 

mandados apostolicos acei= / tey aditaComissamcomadeuida Reuerencia 

[...]  

 

[…] Ó Ilustríssimo e Reverendíssimo Senhor, quando o orador, presbítero 

André Lobato da Mata, em outro momento, defendia, contra o devotado, a Vossa 

Ilustríssima e Reverendíssima Senhoria, e a favor dos Religiosos do Mosteiro de São 

Bento da Bahia pelo conservador dos mesmos Religiosos acerca da violência declarada 

em relação às propriedades para que o ouvidor confirmasse a apelação à sentença 

promulgada a todos, por intermédio da palavra do orador, com justiça menor da 

legacia, segundo está contido em sua sentença maior delas, definitiva, acima referida 

e declarada. O orador declarou, agravando-se demasiadamente, sentindo junto à Santa 

Sé Apostólica, na forma da lei, como no devido tempo em que, talvez, sobressaísse a 

apelação denunciada. Suplica, por conseguinte, humildemente, a Vossa Ilustríssima e 

Reverendíssima Senhoria que o orador nomeado se digne à causa e, deste modo, às 

causas da apelação. Prova a nulidade e a iniquidade das incômodas ditas sentenças 

declaradas; e do mesmo modo, talvez, de alguém tentado, renovado por quem quer 

que seja, ao varão instruído, tendo sido estabelecido pela indignidade eclesiástica, 

havendo de ser ouvida, conhecida e decidida no limite devido, de uma para todas, 

daquelas coisas anexadas em que incidem, dependem e de onde emergem. E ligado a 

todo o negócio principal relacionado aos fatos citados e ter poder de mandar em todos 

os adversários e nos demais etc., também instiga o público predito a não sendo citado 

em todo o acesso nem feito de antemão dos ouvidores e todos os outros etc.; também 

sob a censura Eclesiástica e aquela pecuniária, sendo trazida pela testemunha e sendo 

moderado e recuado o orgulho descontente. E aqueles rebeldes que vão contra a ordem 

do Concílio Tridentino declarando-se conservadores, agravando e reagravando e 

intercedendo o orador, também a quem simplesmente a força da censura ou junto à 

desconfiança, ou outros, para efeito de agir, a todas as coisas necessárias e a cada uma 

a ser restituída na íntegra aos demais e às propriedades, além de sempre à invocação 

do auxílio do braço dos seculares ou inclusive às premissas necessárias e oportunas e 

de constituição // e ordenação apostólica e a outras contrárias, não obstante servindo 

para todos. Cita, aplica, absolve e restitui conforme se procede de direito, para que seja 

ouvido e tendo-se aplicado em causa decisória ao licenciado Antonio de Lima e de tal 

modo se faça justiça ao representante. Aprovado por Lourenço de Hieracia. Feito em 

Lisboa, no dia sexto dos idos de Agosto (i. e. 31 de julho). Pontificado do Santíssimo 
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Senhor Papa Urbano VIII, no ano oitavo. Pago e recebido três e dois [...]. Gaspar Galeto 

Relator etc. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender textos de teor jurídico perpassa, de uma maneira ou de outra, pelo 

“conhecer latim”, ainda que de maneira breve. É mister ter alguma noção, conhecimento, 

de expressões latinas, também conhecidas como brocardos jurídicos, pois esta é uma área 

do saber que muito se vale do latim. Ora, pelo fato de os Livros do Tombo arrolarem 

documentos jurídicos e, por consequência, conterem elementos em língua latina, o estudo 

do latim neste ambiente mostra-se imperioso, pois visa analisar e elucidar o uso e a função 

da língua latina nestes textos do início da vida jurídica em terras brasileiras tornando os 

textos alcançáveis ao público menos especializado e/ou com menos conhecimento da língua 

latina. A partir deste estudo, espera-se poder, de certa maneira, compreender um pouco 

mais, das práticas notariais na Capitania da Bahia, observando como era a relação da Igreja 

com seus fiéis e donatário 
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DOCUMENTOS DE ELIZABETH BISHOP ACESSÍVEIS EM MEIO 

ELETRÔNICO: MANUSCRITOS DO POEMA ONE ART DIALOGAM 

COM PUBLICAÇÕES DE REVISTAS E JORNAIS 

 
Ilana Silva Carvalho1 

Sílvia Maria Guerra Anastácio2 

 

1 INTRODUÇÃO 

      

A poeta norte americana, Elizabeth Bishop (1911-1979), nasceu em 8 de fevereiro de 

1911 em Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Seu pai morreu poucos meses após o 

nascimento da escritora e a sua mãe foi internada definitivamente em um hospital 

psiquiátrico, logo, Bishop nunca mais a encontrara. Órfã, a poeta passou a morar com os 

avós maternos em Nova Escócia, no Canadá. No fim de 1917, ela é levada de volta a 

Worcester para ser criada pelos avós paternos e, em seguida, por uma tia. Em 1927, foi 

matriculada na Walnut Hill School for Girl em Natick, Massachusetts. Em 1930, ingressou 

numa faculdade só para mulheres em Poughkeepsie, New York, Vassar College, que é a 

detentora da maioria dos seus manuscritos, na Special Collections. Morou por nove anos em 

Key West, uma ilha na Flórida - de 1938 a 1946 - antes de vir ao Brasil e após trabalhar em 

Washington como consultora para assuntos de poesia (MILLIER, 1993). 

O Brasil transforma-se em um novo território na vida de Bishop e aqui ela permanece 

de 1951 a 1969. A bordo do navio SS Bowplate, que sai de Nova York, Bishop, aos 40 anos 

de idade, chega a Santos com a pretensão de visitar uma amiga no Rio de Janeiro e lá 

permanece alguns dias, seguindo para a Terra do Fogo e depois para a Holanda. No entanto, 

curiosa em provar os frutos da terra, come um caju, que lhe desencadeia uma crise alérgica, 

 
1 Graduanda em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: carvalho_ilana@yahoo.com.br 

2 Pós-Doutorado em Literatura Comparada pela UFMG e Pós-Doutorado em Mídias Digitais pela PUC-SP. 

Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, e de Língua e Cultura do 

Instituto de Letras da UFBA. Atua como Professora Titular do Instituto de Letras da UFBA. E-mail: 

smganastacio10@gmail.com Orientadora. 
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tendo inclusive que ficar internada. Acaba se envolvendo com uma brasileira do Rio de 

Janeiro, Lota Macedo Soares, com quem passa a viver e, por isso, decide não mais seguir 

viagem, mas aqui permanecer por quase duas décadas. 

Algum tempo após a morte de Lota, volta a morar nos Estados Unidos, em Boston, 

embora continue a visitar o Brasil, onde tem uma casa que comprara em Mariana, perto de 

Ouro Preto. Elizabeth Bishop morreu em Boston, de aneurisma cerebral, no dia 6 de outubro 

de 1979, mas a sua obra continua viva entre nós, inclusive a sua vasta prosa, que tem sido 

alvo de estudo de muitos pesquisadores, especialmente, os que integram o Grupo de 

Pesquisa Manuscritos de Elizabeth Bishop acessíveis em meio eletrônico, coordenado pela 

Profa. Dra. Sílvia Maria Guerra Anastácio na Universidade Federal da Bahia. 

Os manuscritos a serem analisados neste artigo são do poema “One Art”, publicado 

em 1976, no qual Bishop ficcionaliza as perdas que sofreu, ao longo da vida. É uma receita 

de como se deve encarar a dor da perda. O corpus analisado contém 17 versões, três escritas 

à mão e as demais são documentos datiloscritos. Para a produção deste artigo, optou-se por 

analisar amostras das versões 1 e 16. A escolha se justifica porque na versão 1 a autora 

propõe algo como uma lista de orientações para alguém lidar com perdas e que será 

desenvolvida ao longo do processo de criação do poema. Já na versão 16, podemos observar 

como a arte da reticência vai sendo exercitada por Bishop, que apaga detalhes específicos 

sobre as perdas relatadas para que estes fossem substituídos por informações mais 

genéricas. Segundo Octavio Paz (1992), Bishop era considerada a rainha da reticência, 

considerando que ela gostava de desenvolver a sua temática de maneira oblíqua, ou seja, de 

modo velado. 

 

2 “ONE ART”:  ANÁLISE DO DIÁLOGO ENTRE OS MANUSCRITOS E OS RECORTES 

DE JORNAIS E REVISTAS 

 

Segundo Cecilia Almeida Salles (2008), à medida que o pesquisador lida com os 

registros deixados pelo artista, ao longo do percurso de sua criação, que constituem os 

índices materiais do seu processo, ele pode acompanhar os bastidores do trabalho em 
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análise. Assim, observa-se que o ato criador é resultante de um trabalho árduo do criador 

com o seu material de trabalho e, “[...] sob essa perspectiva, a obra não é, mas vai se 

tornando, ao longo de um processo, que envolve uma rede complexa de acontecimentos” 

(SALLES, 2008, p. 25). 

Logo, partindo da perspectiva metodológica da Crítica Genética, que dá ao 

pesquisador subsídios para se debruçar sobre os manuscritos de uma obra em estado 

nascente, no caso, o texto “One Art”, na presente análise, buscamos acompanhar os passos 

trilhados por Bishop na sua empreitada poética. Foram analisados os rastros deixados nas 

referidas versões mencionadas anteriormente, que nos permitiram, inclusive, considerar o 

caráter autobiográfico do poema. Nas versões do recorte escolhido e fazendo um cotejo 

entre tais rascunhos e recortes de jornais ou revistas catalogados no Acervo Bishop, cujo 

espaço físico encontra-se no Departamento de Letras Germânicas do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, selecionamos alguns dados que nos permitem pensar que 

as perdas mencionadas no poema podem ser vistas como índices do sofrimento da autora, 

que aparece ficcionalizado em “One Art”. Essas experiências de sofrimento são aludidas já 

na busca do próprio título do poema: 

 

 
Figura 1: Versão 1 do processo de criação do título do poema "One Art" (1976) 3 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Neste fragmento da versão 1, a autora, na tentativa de encontrar um título para falar 

sobre a temática das perdas, ensaia um título provisório e escreve algo parecido como uma 

 
3 Como perder coisas/?  /A arte de perder coisas? 

  Pode-se começar a perder óculos de leitura 

  ou 2 ou 3 vezes por dia - ou a caneta favorita. 

  A arte de perder coisas (tradução nossa) 
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bula de remédios, onde é possível observar suas orientações sobre a arte da perda e como 

ela se posiciona na condição de uma especialista nessa área de conhecimento. 

O título definitivo, como já foi mencionado, só aparece nos manuscritos poéticos da 

16ª versão em diante. Desse modo, ao trabalhar o texto, Bishop ilustra muito bem como sabia 

exercitar o poder da reticência, não deixando claro desde o início que arte era essa sobre a 

qual ela queria falar. Lê-se: 

 

 
 

 

 

 

Figura 2: Versão 16 do processo de criação do título do poema "One Art" (1976)4 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Nos rastros do processo de criação da autora, deixados nos documentos, podemos 

observar como Bishop trabalha, na sua escritura, a temática das perdas, criando imagens 

poéticas singulares, muitas delas baseadas em experiências vividas, embora transmutadas 

pela mão do artista. Os rastros encontrados nessa versão 1 criam uma aproximação entre a 

voz poética e o leitor, no momento em que a voz lírica se apresenta: 

 

 

Figura 3: Versão 1 do processo de criação do poema "One Art" (1976)5 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

 A partir dessa apresentação, Bishop sugere que tal experiência de dominar a arte da 

perda poderá servir de lição aos que tiverem acesso ao seu poema. No primeiro manuscrito, 

 
4 Uma arte (tradução nossa) 
5 Esta aqui é uma apresentação. Eu realmente 

  quero me apresentar. Eu sou fantástica 

  para perder coisas 

  Acho que todos deveriam se beneficiar com as minhas experiências. (tradução nossa) 
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observou-se um recurso recorrente no processo de criação de Bishop, definido por Anastácio 

(1999, p. 1) como a técnica de brainstorming, ou tempestade cerebral, que leva a autora a 

anotar, em um primeiro momento da escritura, tudo o que lhe vem à mente sobre o tema a 

ser desenvolvido no poema. Em seguida à apresentação, o brainstorming das perdas se 

configura: 

 

Figura 4: Versão 1 do processo de criação do poema "One Art" (1976)6 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Analisando o manuscrito 1, aparecem as primeiras imagens de perdas significativas 

do eu lírico: três casas, uma ilha, duas cidades, dois rios, um continente e a pessoa amada. 

 
6 Você pode achar difícil de acreditar, mas eu realmente perdi 

Quero dizer perdi, e perdi para sempre duas casas inteirinhas, 

uma delas muito grande. Uma terceira casa, também grande, está  

no momento, eu acho, "temporariamente extraviada" – mas 

talvez, também, esteja perdida. Eu ainda não tenho certeza. 

Eu perdi uma (longa) península e uma ilha 

Eu perdi - nunca foi encontrada – 

uma cidadezinha nessa mesma ilha. 

Perdi pequenas porções de geografia, como             e muitas porções ainda menores de geografia ou /il/ 

uma praia esplêndida, e uma baía de bom tamanho. 

Duas cidades inteiras, duas das 

maiores cidades do mundo (duas das mais bonitas,  

embora isso seja irrelevante) 

Uma parte de um continente 

e um continente inteiro. Tudo isso se foi, se foi para sempre e para sempre. 

Poderia parecer que tudo isso me preparou 

para perder uma pessoa de tamanho mediano especialmente- - - - - - excepcionalmente 
bonita ou deslumbrantemente inteligente 

(para não falar nos olhos azuis)        (somente os olhos eram excepcionalmente bonitos e as mãos pareciam 

inteligentes) 

as mãos encantadoras. (tradução nossa) 
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A escritora se refere a todos esses itens de perdas com certa emoção, transmitida, 

especialmente, através dos adjetivos, que, certamente, não chegarão à forma publicada do 

poema. 

Nas perdas catalogadas, há uma série de referências ficcionalizadas, que remetem ao 

Brasil. Dentre elas, duas casas, que podemos imaginar que seriam o “Sítio da Samambaia”, 

em Petrópolis, e a “Casa Mariana”, uma residência em estilo colonial na estrada para Ouro 

Preto. 

Ao longo da sua infância, Bishop foi obrigada a mudar de cidade e de casa, por 

inúmeras vezes; isso fez com que ela sentisse que não pertencia a lugar algum. Quando 

morou com os avós maternos em Great Village, pôde conhecer o aconchego de família e lá 

vivenciou a experiência de morar em um lar de verdade. Ela voltaria a sentir esse aconchego, 

anos depois, quando morou no Sítio Samambaia, com sua companheira, Lota, e, pela 

primeira vez, teve um escritório só dela para trabalhar, onde montou sua biblioteca 

particular (MILLIER, 1993). Sabe-se que: 

 
Foi só aos quarenta anos, no Brasil, que voltou a experimentar a sensação de possuir 

um verdadeiro lar; não por coincidência, foi aqui que ela começou a escrever as 

narrativas em prosa em que rememora a infância na Nova Escócia. Assim, o extremo 

norte da vida da poeta, representado pelo Canadá, e seu extremo sul, o Brasil, 

passaram a tocar-se na sua imaginação (MILLIER, 1993, p. 10) . 

 

Segue recorte de uma matéria da revista Bravo! que ilustra onde Bishop viveu em 

Petrópolis. O autor do artigo comenta que, ali, a escritora viveu anos de muita felicidade:  

 

      

      

     

  

     Figura 5: Recorte de uma matéria da Revista Bravo! sobre Elizabeth Bishop (1995) 

Fonte: Dossiê “One Art”, disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 
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Já a “Casa Mariana” entra, 

também, na lista das três casas a que se 

refere no poema pela importância que 

teve na vida de Bishop. Em visita a 

Minas Gerais, ela acabou se encantando 

com a arquitetura da cidade de Ouro 

Preto, além das estátuas barrocas e da 

paisagem montanhosa; então, resolveu 

comprar uma casa em ruínas em 

Mariana e reformá-la até se tornar 

habitável. No recorte de jornal abaixo, 

Bishop fala sobre o seu fascínio pela 

cidade de Ouro Preto: 

 

 Figura 7: Recorte de uma entrevista com Elizabeth Bishop para o Jornal do Brasil (1977) 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Portanto, a solidez e a durabilidade do entorno da Casa Mariana a fascinaram e, o 

nome “Casa Mariana” é uma homenagem à sua mentora intelectual e amiga, a escritora 

norte-americana Marianne Moore, além do que, a residência também se localiza em 

Mariana. Em carta, lê-se: 

 

Figura 6: Fotografia disponível em uma matéria da Revista 

Bravo! sobre Elizabeth Bishop (1995) 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no 

Instituto de Letras da UFBA 
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Figura 8: Correspondência de Elizabeth Bishop para a sua tia Grace disponível no Dossiê "One Art" (1970) 7 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 
 

No manuscrito 16, verifica-se que a menção a várias perdas experimentadas e 

trabalhadas no manuscrito 1, inclusive a das casas, chegam até aqui apenas como vestígios. 

Mesmo perdendo estas residências, a voz poética se mantém firme e afirma “que a arte de 

perder não é difícil de administrar”, buscando assumir uma atitude estóica. Leia-se: 

 

 

 
 

Figura 9: Versão 16 do processo de criação do poema "One Art" (1976) 8 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA. 

 

Além das casas, a voz lírica aponta para a perda de duas cidades. Ainda hoje, os 

críticos que estudam a vida da autora não chegaram a um consenso sobre quais cidades 

seriam essas. Segundo Paulo Henriques Britto (1999), é possível sugerir que as cidades às 

quais a voz poética se refere seriam Rio de Janeiro e Ouro Preto. No que diz respeito às 

alterações entre uma versão e outra, nota-se o apagamento da referência que a voz lírica 

teria das cidades em questão: “Two whole cities, two of the world’s biggest cities (Two of 

 
7 Eu fiz uma [foto] aqui da porta da frente para enviar a Marianne Moore - porque o nome desta casa é em 

homenagem a ela, CASA MARIANA, e eu mandei fazer uma pequena placa de esmalte para colocar no batente 

da porta, com as letras azuis em fundo branco. E eu pintei um close up da placa. (tradução nossa) 
8 Eu perdi o relógio de minha mãe [o olhar vigilante de minha mãe]. E olha! minha última ou  

penúltima das três casas que eu amava se foram. 

A arte de perder não é difícil de administrar. (tradução nossa) 

{Watch em inglês pode ter dois sentidos diferentes, que disponibilizamos na tradução para o leitor decidir 

qual prefere}. 
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the most beautiful although that’s beside the point)”9 (BISHOP, 1976). Também, dois rios 

ficaram para trás. Leia-se:  

      

 

Figura 10: Versão 16 do processo de criação do poema "One Art" (1976)10 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

No catálogo de perdas descrito, a autora lamenta, portanto, a perda de “dois rios” e 

de um “continente”. Os rios, provavelmente, seriam o Rio Negro e o Rio Solimões, que 

encantaram Bishop quando conheceu o Amazonas; aliás, dentre as fotos do livro Brazil, que 

publicou em 1962, consta o encontro de ambos os rios. Em uma carta escrita a Lota, Bishop 

se refere à confluência dos dois grandes rios:  

 

Figura 11: Correspondência de Elizabeth Bishop para Lota disponível no Dossiê "One Art" (1960)11 

 Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

Quanto à perda de continentes, na versão 1, podemos constatar, inicialmente, que a 

voz lírica estaria falando de dois. O continente, muito provavelmente, seria a América do 

Sul, pois, no início da década de 70, ela retorna para morar definitivamente na América do 

 
9 “Duas cidades inteiras, duas das maiores cidades do mundo (Duas das mais bonitas, embora isso seja 

irrelevante)”. (tradução nossa) 
10 Eu perdi duas cidades, cidades adoráveis. E uns reinos maiores,  

que eu possuía, dois rios, um continente.  

Sinto falta deles, mas não foi um desastre. (tradução nossa) 
11 O Rio Negro aqui é muito largo - mais ou menos cerca de dois km e meio, suponho que a água seja negra, 

mas límpida - parecida com aqueles diamantes marrons escuros, que chamam de diamantes negros. Logo 

abaixo de Manaus, se junta com o Solamão (sic) - e é aí que o "Amazonas" realmente começa. Aquele rio é 

como café com leite fraco e onde eles se juntam - e eles se juntam- mas não se misturam, se é que você consegue 

visualizar isso- a água límpida e a água turva parecem estar lá, lado a lado. O quarto do hotel dá diretamente 

para o rio, (tradução nossa) 
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Norte. O tom dramático vai aumentando ao sabermos que tudo ficara perdido para sempre, 

como em: 

 

 
Figura 12: Versão 1 do processo de criação do poema "One Art" (1976) 12 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

e também como se pode observar no excerto abaixo: 

      

 
Figura 13: Versão 1 do processo de criação do poema "One Art" (1976) 13 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Então, o tom dramático vai aumentando e, no final do poema, versão 16, nos 

deparamos com uma perda irreparável. A evolução gradativa das perdas atinge, nesse 

momento, o seu ponto máximo e invade o espaço particular de Bishop. Isso se dá quando 

ela assume que “sente saudade” de coisas, pessoas e lugares que teve que deixar para trás. 

Mas, ainda assim, mantém a postura estóica e salienta que nada disso seria um desastre: “I 

miss them, but it wasn’t a disaster.”14 (BISHOP, 1976). Não teria sido um desastre se não 

tivesse perdido certa pessoa de olhos azuis. Na análise do trecho em que a voz lírica sofre 

pela dor irreparável da perda da pessoa amada, nota-se que, na versão 1, a autora constrói 

a imagem desse personagem com um cunho bastante pessoal, carregado de emoções. Lê-se: 

 

 
12 Uma parte de um continente- 

e um continente inteiro. Tudo se foi, se foi para sempre e para sempre. (tradução nossa) 
13 Eu perdi duas cidades, cidades adoráveis. E uns reinos maiores, que eu possuía; dois rios, um continente. 

Sinto falta deles, mas não foi um desastre. (tradução nossa) 
14 Sinto falta deles, mas não foi um desastre. (tradução nossa) 
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Figura 14: Versão 1 do processo de criação do poema "One Art" (1976)15 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Nessa primeira versão, Bishop ainda descreve, em seus manuscritos, com detalhes, 

as características da pessoa que perdeu: alguém de “altura mediana”, “olhos azuis 

excepcionalmente belos” e de “aparência comum”. Através dessa minúcia de detalhes, 

pode-se inferir que o efeito poético é a personalização da referida perda, em que o 

sofrimento da voz poética se impõe. Mas, esse detalhamento não chega até a versão 

considerada final. Sobre a forma da escritora retrabalhar o texto, o consagrado tradutor de 

Bishop, o poeta Paulo Henriques Britto comenta: 

 

“One Art”, [...] Foi escrito num momento de sofrimento intenso, quando a relação 

com Alice Methfessel estava em crise e uma separação definitiva parecia 

irremediável [...]. À medida que Bishop retrabalha o texto – segundo Millier, nada 

menos que dezessete rascunhos sobrevivem – o poema vai assumindo a 

regularidade severa de uma vilanela, e a figura da pessoa amada perdida torna-se 

menos individualizada: é ainda Alice, mas é também outras, principalmente Lota. 

(BRITTO, 1999, p. 52-53). 

 

É no processo de retrabalhar o texto diversas vezes, que Bishop busca conter a dor da 

perda e, assim, constrói suas imagens poéticas. Observa-se na versão 16, que a autora 

trabalha o texto a fim de se distanciar dele. Para isso, são apagadas as características que 

descreviam a pessoa querida, que chega, na seguinte versão, de forma mais universalizada: 

 

 
15 Poderia parecer que tudo isso me preparou 

para perder uma pessoa de tamanho mediano especialmente - - - - - - excepcionalmente 

bonita ou deslumbrantemente inteligente 

(para não falar nos olhos azuis)        (somente os olhos eram excepcionalmente bonitos e as mãos pareciam 

inteligentes) 

as mãos encantadoras. (tradução nossa) 
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Figura 15: Versão 16 do processo de criação do poema "One Art" (1976) 16 

Fonte: Dossiê "One Art", disponível no Acervo Bishop, no Instituto de Letras da UFBA 

 

Portanto, na última estrofe do poema, Bishop desconstrói a imagem poética de 

alguém que domina a arte da perda. Para isso, a autora utiliza um recurso discursivo para 

conter as suas emoções, usa demasiadamente pontuação no final do poema: ponto, 

parênteses, exclamação. O traço de abertura na estrofe final nos mostra a tentativa do eu 

lírico de uma reflexão tardia, também uma forma de segurar as emoções. E o uso de 

advérbios, even e too em conexão com um ente querido, revela algo dolorosamente racional, 

a confissão de que, apesar do que disse anteriormente, quando o assunto é a perda da pessoa 

amada, as coisas mudam de ideia, a perda já não é mais tão simples quanto como quando 

se tratava de coisas e lugares.  

      

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos manuscritos não publicados do poema “One Art” nos permitiu 

vislumbrar a mente de Bishop em pleno processo de criação, em que a autora ficcionaliza as 

perdas que sofreu, ao longo da vida; o poema pode ser visto como uma receita de como se 

pode encarar a dor da perda. Bishop sempre buscava um distanciamento da voz poética, 

acreditando que expressar sentimentos poderia fazer com que as pessoas a julgassem fraca; 

por isso, adotava um tom reticente a fim de desenvolver sua temática de forma velada e 

com pinceladas universais para que mais leitores se identificassem com as suas imagens. 

Assim, ao falar das suas próprias perdas, Bishop cria um vínculo forte com o leitor através 

 
16 Mesmo perder você (a voz brincalhona, um gesto que  

eu amo), Eu não tenho mentido. É evidente 

que a arte de perder não é tão difícil de administrar 

embora possa parecer (Escreva isso!) um desastre. (tradução nossa) 
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de uma busca de empatia com a dor do Outro. Assim, em “One Art”, a poeta nos permite 

perceber o processo natural de perda que permeia nossa vida cotidianamente e, desse modo, 

nos impede de nos perdermos no processo. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A POST-PHILOLOGY E AS PRÁTICAS 

FILOLÓGICAS NA CONTEMPORANEIDADE 
 

Isabela Araújo Calmon1 

Rosinês de Jesus Duarte2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em O Nascimento da Tragédia, ao tratar do teatro grego, Nietzsche bosqueja a 

necessidade de encontrar formas para lidar com os abismos da existência e a ruína da 

metafísica. É na tragédia clássica que este filósofo – também filólogo – encontrará um 

caminho capaz de tornar a dor em bela aparência. Não é a fuga da dor, mas sua integração. 

Porém, nesse contexto, enquanto homem situado no século XIX, Nietzsche não era um 

filólogo que seguia as diretrizes que regiam o fazer filológico naquele momento. Enquanto 

Lachmann, por exemplo, fundava uma filologia cientificista e positivista, Nietzsche era 

severamente acusado de ser um diletante que tentava instaurar seu caos dionisíaco e 

abstrato numa disciplina ‘antiga’ 3 que exigia rigor, erudição e cientificismo. 

Pode-se, destarte, afirmar que a passagem d’O Nascimento da Tragédia (2007) que abre 

o presente trabalho vem repensar ou desconstruir a famosa fala de Sêneca : “philosophia 

facta est quae philologia fuit” 4.  Para Nietzsche, naquele momento, a Filologia não estaria 

fadada a ser substituída, encoberta ou removida pela filosofia. Antes, esta última apenas 

seria capaz de colocar a primeira em movimento, de modo a potencializá-la num projeto 

filológico-filosófico. Nesse projeto, o sujeito colocar-se-ia em posição de atividade, de modo 

a “puxar outros fios”. Lê-se em Segunda Consideração Intempestiva – Da utilidade e desvantagem 

da história para a vida: 

Mas quem aprendeu inicialmente a se curvar e a inclinar a cabeça diante do ‘poder 

da história’ acaba por último, dizendo ‘sim’ a todo poder, balançando 

 
1Mestranda do PpgLitCult – UFBA. E-mail: isabela_antares@hotmail.com 
2 Professor adjunto do Departamento de Fundamento para o Estudo das Letras do ILUFBA. E-mail: 

rosinesd@ufba.br 
3 A Filologia era, até então, encarada como uma Alterthumswissenschaf ou ciência da antiguidade. 
4 “Tornou-se filosofia o que um dia foi filologia.” (tradução nossa). 
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mecanicamente a cabeça [...] movimentando seus membros no exato compasso em 

que qualquer ‘poder puxa os fios. (NIETZCHE, 2003, p. 73).  

 

Nesta obra, Nietzsche, antecipando ideias pós-estruturalistas, traz à baila uma série 

de pressupostos importantes do desuso da História, de modo criticar o historicismo que visa 

uma hegemonia do sentido histórico. Doravante, pensemos aqui no filólogo contemporâneo 

enquanto leitor cuidadoso e audacioso que se recusa a balançar sua cabeça mecanicamente; 

antes, empreende-se em outro movimento: um gesto metodológico-filológico 

descentralizador. 

Hoje, alguns dos que se “arriscam a puxar esses outros fios” através desta cinesia 

subversiva também correm o risco – quando já não, claramente, o são – de receberem 

acusações similares, em suas especificidades, àquelas que Nietzsche precisou enfrentar. O 

trabalho filológico com textos modernos (que não se encerra no método da Crítica Textual 

e no trabalho de edição de textos) integra um processo que, para ao filólogo, passa a ser 

(auto) reflexivo. 

Nesse âmbito, investigando a cena teatral baiana através de movimentos filológicos, 

e, mais especificamente, o lugar da dramaturgia de autoria feminina nesse contexto, 

verificar-se-á, brevemente, como Uma Alegre Canção Feita de Azul5 empreende-se numa rede 

de significações que problematizam e refletem, dentre outras coisas, a identidade da mulher. 

Abrem-se espaços para se pensar as relações de gênero e em como certos estereótipos 

cristalizados são reproduzidos e produzidos, de modo a se discutir e des-hierarquizar o 

construto discursivo homogeneizante. 

 

 2 O GESTO FILOLÓGICO NA POST-PHILOLOGY 

 
Hoje não sou apenas uma mulher. Sou uma mulher que se desnuda diante de vocês 

como a fêmea se despe lentamente diante do seu macho, sentindo o ante-gozo do 

coito , à espera que ele venha cobri-la, fungando em seu ouvido, machucando teus 

lábios, roçando seus seios, colando o corpo rijo e suado em seu corpo frágil e 

esperando que ele diga que a ama! [...] Uma mulher capaz de parir mesmo que seja 

estéril. (RODRIGUES, 1973, p. 3.). 

 

 
5 Uma Alegre Canção Feita de Azul ou Minha Piteira Onde está Minha Piteira. Entretanto, referir-nos-emos a 

peça como Uma Alegre Canção Feita de Azul. 
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As palavras acima são proferidas pela personagem Yumeire Rodraigues, uma das 

personas de Yumara Rodrigues no monólogo Uma alegre canção feita de azul. A comunicação 

entre a atriz e os espectadores é nitidamente erótica, andrógina, portanto, potente. A arte, 

circunscrita no domínio de Eros, sustenta a realização do gozo estético colocando o artista à 

margem, desestabilizando e ameaçando a ordem social, tornando-o um estranho. Bauman 

(1999) afirma que “os estranhos exalaram incerteza onde a certeza e a clareza deviam ter 

imperado. Na ordem harmoniosa e racional” não havia espaço “para os cognitivamente 

ambivalentes.” E essa guerra – para se “constituir a ordem” contra o diferente e o que causa 

estranhamento – torna-se cristalina ao se considerar que a passagem supracitada da peça 

integra um conjunto de nove cortes presentes no texto de Yumara Rodrigues. O monólogo 

autobiográfico foi escrito pela atriz e dramaturga baiana em 1973; gestado, portanto, em 

tempos nos quais “constituir a ordem foi uma guerra de atrito empreendida contra os 

estranhos e o diferente” que, dizia-se, atentava contra os ‘bons costumes’.  (RODRIGUES, 

1973, p. 28). Assim, o texto era submetido a um processo de higienização através da análise 

censória. 

 Ao trabalhar com o manuscrito desse texto teatral censurado para estabelecê-lo 

criticamente, o leitor filólogo-editor, que já não mais se debruça sobre um testemunho 

medieval de antigos calígrafos, vê não apenas a possibilidade, mas também a necessidade 

de se executar o gesto filológico.  Grosso modo, até o seu estabelecimento, a história da 

filologia ocidental é carreada por um objetivo central de higienização do texto para se 

resgatar o arquétipo. Buscava-se manter os textos sagrados limpos, livres de impureza. Com 

o advento do pós-estruturalismo, a práxis filológica passa a se posicionar cada vez mais 

contra os projetos estético-político narrativos de dominação. 

 Não se trata mais de higienizar o texto. Isso tentou fazer o censor ao mutilar Uma 

alegre canção feita de Azul. Ao propor uma edição “adequada” ao texto, a filologia se mostrará, 

de acordo com Michelle Warren, um participante ativo no rompimento dos discursos 

hegemônicos e, portanto, de poder. A autora utilizará o termo post-philology para designar 

o trabalho filológico que, por vezes, é realizado na pós-modernidade, uma vez que "[...] a 
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pós-filologia se concentra nas dinâmicas de poder que moldam [as] representações [...]”. 

(WARREN, 2003, p.21, tradução nossa)6 

Não se encerrando na prática editorial, a post-philology permite evidenciar como os 

discursos desses estranhos – nesse caso, a voz de um feminino desestabilizado que eclodia 

no teatro dos setenta – mobilizaram a construção de subjetividades que foram silenciadas. 

São pessoas que, por alguma razão, naquele momento “não se encaixam no mapa cognitivo,  

moral ou estético do mundo” e “com sua simples presença deixam turvo o que deve ser 

transparente”. (BAUMAN, 1999, p. 27). Na peça em questão, a personagem Yumaire 

Rodraigues, tida como uma desajustada, afirmará: “[...] eu vivia em paz com meus fantasmas 

e você conseguiu despertá-los. Não há isso de moral ou imoral coisa nenhuma. Tudo é 

relativo! A vida chega a ser uma piada! Uma piada sórdida, não desconfio... Mas não a 

levemos a sério!” (RODRIGUES, 1973, p. 6). Possivelmente, através das palavras dessa 

personagem é possível escutar os protestos da intelectual que teve a sua voz cerceada e 

optou por não atuar no palco dos que aceitam se submeter. 

Porém, antes de pensar num possível gesto post-filológico que está ocorrendo já há 

algum tempo, Warren levanta uma importante questão: “Can philology reach the next post 

along with the ‘modern’ and the ‘colonial’? [...] And how can a discipline fostered in the 

midst of nineteenth-century European colonialisms engage critiques of that history and its 

legacy?”7 (WARREN, 2003, p. 19). O fato é que a filologia, de acordo com Warren, carrega 

um potencial crítico e, “epistemológico praticamente ilimitado”. Gumbrecht (2007) vai 

defender que a palavra filólogo traz: “Um rango de usos y significados que resulta as vezes 

enganosamente amplio. El problema não mejora demasiado se usted comienza a consutar 

enciclopédias y textos de referencia muy generales o muy especializados.”8  (GUMBRECHT, 

 
6 “[…] post-philology focuses on the power dynamics that shape these representations [...]” (WARREN, 2003, 

p.21) 
7 [...] pode a filologia atingir o próximo "pós" juntamente com "moderno" e o "colonial”? [...] E como pode uma 

disciplina fomentada no colonialismo europeu do século XIX tecer críticas a essa história e seus legados? 

(WARREN, 2003, p. 19, tradução nossa).  
8 “uma gama de usos e significados que se mostram, por vezes, enganosamente amplos. O problema não 

melhora muito se você começa a consumir enciclopédias e textos de referência muito gerais ou muito 

especializados”. (GUMBRECHT, 2007, p. 14, tradução nossa) 
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2007, p. 14). Como muitos outros teóricos, Gumbrecht atesta o fato de filologia (e, 

consequentemente filólogo) possuir significados muitos amplos e muito gerais ou, em seu 

extremo oposto, muito especializados. Porém, a post-philology não significa empreender-se 

numa filologia pautada num rompante cego de otimismo ou mera credulidade 

Bosqueja-se, na realidade, empreender-se num labor que, sendo renovado “para além 

de uma crítica de aspirações positivistas”, passa a dispensar hierarquias valorativas e 

origens. Abre-se espaço, então, para o envolvimento da filologia na crítica feminista, nas 

questões identitárias, de gênero, sexualidade etc. e, o filólogo, não mais seria aquele que se 

apresenta (e mostra ser) na figura de um erudito - colonizador e detentor da verdade. Antes, 

esse labor filológico, que integra o post-modernism e post-colonialism, abstem-se de quaisquer 

tentativas de colonizar o outro ou propor caracterizações fechadas e sedimentadas. 

Concebe-se materialidades que constroem sentidos através d’um olhar que recorre aos 

indícios e valoriza minúncias. 

 

 3 DOS CORTES EM UMA ALEGRE CANÇÃO FEITA DE AZUL 

 

Por integrar o acervo dos textos teatrais censurados durante o período da ditadura 

militar no Brasil, é possível verificar na materialidade da obra em questão, que se encontra 

no acervo do espaço Xisto Bahia, diversas marcas deixadas pelos agentes censores, ou de 

acordo com Cambraia (2005), modificações “endógenas” não-autorais. Essas modificações 

são voluntárias e “[...] ocorrem por ato deliberado de quem reproduz o texto. A razão 

principal para esse tipo de modificação costuma ser discordância ideológica, que se 

manifesta, via de regra, através de censura (política, religiosa, etc.).” (CAMBRAIA, 2005 p. 

6). 

Sabe-se que, consoante com as palavras de Mckenzie (2005, p. 27), “a materialidade 

dos textos também constroem sentidos.” A Sociologia dos textos é capaz de dar visibilidade 

aos diversos agentes que perpassam o texto. No caso do texto teatral censurado, têm-se as 

marcas dos dramaturgos, diretores, censores, dentre outros. Para  McKenzie (2005): 
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Una sociologia de los textos, por tanto, sería lo contrario de uma bibliografia 

reducida a inferencia lógica a partir de signos impresos considerados marcas 

arbitrarias hechas sobre pergamino o sobre papel. Como ya senalado, se há 

reclamado el status científico de La bibliografia precisamente porque trabajara solo 

a partir de las evidencias materiales de los libros mismos. Reducida a los valores no 

simbólicos de los signos, intentaba excluir complejidades de la interpretación 

lingüística y la explicación histórica.9 (MCKENZIE, 2005, p. 27). 

 

Entende-se que o significado dos textos também se dá a partir dos agentes integrantes 

no processo de produção, transmissão e circulação destes. No caso do texto teatral 

censurado, ler o censor é integrar significados ao texto através dos agentes na circulação do 

mesmo. Faz-se mister, assim, pensar essa crítica filológica em todas essas etapas: produção, 

transmissão, circulação e recepção. 

Ao desafiar as barreiras entre atriz/autora e personagem ficcional, Yumara 

Rodrigues, em Uma Alegre Canção Feita de Azul, busca uma auto-afirmação que problematiza 

a identidade de um sujeito feminino fragmentado e, consequentemente, transgressor. O 

filólogo-leitor, que se debruça sobre este monólogo, é capaz de perceber como “os indícios” 

saltam do texto através de uma densa orquestração arregimentada, muitas vezes, por um 

complexo jogo de ruptura e descontinuidade. Gradativamente, essas partes mutiladas 

apresentam-se como tramas singulares para que o texto possa ser bordado com densas 

meadas. 

O testemunho datiloscrito único (monotestemunhal) de Uma Alegre Canção Feita de 

Azul é composto por 18 folhas. Verifica-se na capa, enquanto primeiro rastro censório, o 

carimbo da DPF conforme a imagem abaixo: 

 
9 “Uma sociologia dos textos, portanto, seria o oposto de uma bibliografia reduzida a inferência lógica a 

partir de sinais impressos considerados marcas arbitrárias feitas em pergaminho ou em papel. Como já 

observado, o status científico da bibliografia foi reivindicado precisamente porque funciona apenas a partir 

da evidência material dos próprios livros. Reduzida aos valores não simbólicos dos signos, tentou excluir as 

complexidades da interpretação linguística e da explicação histórica.” (MCKENZIE, 2005, p.27, tradução 

nossa). 
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Figura 1: RODRIGUES, 1973, f. 01 

 

Há cortes realizados à caneta de tinta preta e lápis de cor vermelha e indicações 

manuscritas de tais cortes, acompanhados do carimbo ‘corte’. Os vários cortes aos quais o 

texto fora submetido distribuem-se nas folhas 3, 6, 11. Estes cortes são de cunho político, 

religioso e, em sua maioria, de cunho moral. De acordo com Cristina Costa, “as quatro 

grandes preocupações censórias” estão relacionadas a: 

 

Censura moral: veta palavrões; cenas atentatórias ao pudor; stripteases; 

xingamentos; palavras que designam partes do corpo, especialmente as sexuais e 

referências a atos de natureza sexual e a comportamento libidinoso. O adultério, 

especialmente o feminino, bem como cenas de sedução. Nessa categoria estão 

incluídos os cortes que visam à chamada defesa dos bons costumes. Censura 
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política: veta insinuações a respeito do país, da ordem social e política e referências 

a países considerados inimigos, como a Rússia e a antiga União Soviética. Censura 

religiosa: veta referências à religião e aos santos, à Igreja Católica e aos padres de 

uma maneira geral. Censura Social: veta temas, assuntos e menções a questões 

sociais polêmicas como racismo, preconceito étnico e xenofobia. (COSTA, 2009, P. 

232). 

 

Seguem abaixo as imagens e transcrições dos primeiros cortes presentes na folha 3 

do monólogo. As palavras/períodos vetados encontram-se em negrito. Nas transcrições, 

optou-se por manter algumas partes completas dos parágrafos para que haja uma apreensão 

mais plena do sentido dos mesmos. Encontra-se exemplificado, abaixo, um desses, cortes: 

 

 

Figura  2: RODRIGUES, 1973, f.06, l. 30- 32) 

 

Quero um espetáculo. Um espetáculo feito com tôda a tesão da humanidade, os úteros e ovários de todas 

as mulheres,os testículos de todos os homens! 

 

 
Figura 3:  RODRIGUES, 1973, f.06, l. 9) 
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A vida chega a ser um piada! Uma piada sórdida, não desconfio...Mas não a levemos ao a sério! 

 
Figura 4: RODRIGUES, 1973, f.06, l. 19-20) 

 

Nem mesmo quem eu sou. Porque sou. Porque sou. Porque não sou. Acho que tudo é a mesma merda! E 

como Drummond acho que “de tôdas as burrices a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade 

muito velha / onde só fazem caso de dinheiro. O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de 

farrapos.Aquí ao menos a gente sabe que tudo é canalha só! Lê o seu jornal, mete a língua no govêrno, 

queixa-se da vida e no fim dá tudo certo.” 

 

Foram censuradas palavras consideradas grosseiras e/ou ofensivas (sórdida, canalha, 

merda). Tais cortes tornam evidente, segundo Preti (1984), a preocupação censória em vetar: 

 

1. Vocábulos que contém uma idéia ofensiva (injúria ou blasfêmia), comumente 

conhecidos por palavrões; 

2. os que representam tabus sexuais ou escatológicos de forma mais direta, através 

de termos ou expressões de uso popular ou imagens de fácil compreensão; 

3. aqueles que aludem às partes pudendas, aos órgãos sexuais, aos atos e coisas tidos 

como grosseiros; 

4. aos que se referem diretamente ao ato sexual nos aspectos mas degradantes, 

particularmente aos vícios ou comportamentos de exceção; 

  5. os que pressupõem, também, quase sempre, contextos ou situações                     

igualmente grosseiros ou obscenos. (PRETI, 1984, p.83) 

 

Esses cortes, porém, devem ser lidos criticamente, pois há nestes um silenciamento 

que implica presença ou uma ausência-presença potente, imbuída de significação. Para 

Orlandi (2010, p.14), certos sentidos são proibidos na tentativa de impedir que o sujeito 

ocupe “certos lugares, certas posições”. O trecho vetado configura-se como uma 

representação duma vontade escancarada de liberdade. Esses discursos estão prontos para 
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fazer rasuras na história, subvertendo o tido como finalizado, verdadeiro e intocável no 

imaginário coletivo. Por isso, de acordo com Scott (1992): 

 

[...] reivindicar a importância das mulheres na história significa necessariamente ir 

contra as definições de história e seus agentes já estabelecidos como “verdadeiros”, 

ou pelo menos, como reflexões acuradas sobre o que aconteceu (ou teve importância) 

no passado. E isso é lutar contra padrões consolidados por comparações nunca 

estabelecidas, por pontos de vista jamais expressos como tais. (SCOTT, 1992, p.77) 

 

4 PALAVRAS FINAIS 

 

Buscamos, portanto, aqui, problematizar ou, pelo menos, situar uma filologia que se 

pratica no século XXI, enquanto atividade que, carreada por um potencial epistemológico 

contra-hegemônico, se dá por intermédio de um gesto filológico potente.  Dessa forma, o 

trabalho com o texto teatral censurado de autoria feminina com seus cortes, rasuras e 

paratextos mostra-se relevante e significativo para a filologia contemporânea. 

Evocando mais uma vez o discurso nietzschiano, pode-se afirmar que a 

atriz/autora/personagem Yumara Rodrigues coloca-se numa posição capaz de puxar 

“outros fios”, enquanto produtora de um texto que é tecido com vários elementos que 

subvertem a perspectiva imobilizante. A sua voz faz-se ecoar recusando o transplante de 

memórias, opondo-se a “balançar a cabeça mecanicamente” diante do espaço sócio-político 

cristalizado. Assim, o sentido do poder da história é rasurado ao permitir-se atuar no palco 

daqueles que não aceitam se submeter. 
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EDIÇÃO E ESTUDO DA VARIAÇÃO GRAFEMÁTICA EM UM 

PROCESSO CRIME DE HOMICÍDIO DO INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

Izaías Araújo das Neves Paschoal 1 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz 2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho filológico tem como uma de suas missões o resgate da língua escrita 

através de documentos para que se possa compreender as movimentações de transformação 

e mudança de uma língua, bem como resguardar sua história e a história daqueles que a 

falam. A Filologia permite, então, um conhecimento não só da língua, mas também da 

cultura da sociedade a partir do estudo de suas manifestações textuais. Sobre a Filologia, 

Barreto (2014) considera que: 

 

[...] constatamos que se a atividade principal da Filologia é fazer a edição de textos 

lançados no ‘mar do esquecimento’ e que, para isso, o editor tem a necessidade de 

compreender a língua constante na mancha escrita, logo, o filólogo acaba se 

debruçando sobre a história e a cultura do povo que produziu determinado 

documento (BARRETO, 2014, p. 35). 

 

Entende-se, então, que o estudo do manuscrito é de extrema importância para que a 

língua seja analisada em seus mais diversos aspectos. Através das edições, é possível traçar 

um panorama sobre uma sociedade, já que a língua escrita é um dos dados mais importantes 

para o curso da história. Queiroz (2009) afirma que  

 

O advento da escrita legou à humanidade a possibilidade de armazenar, de dar a 

conhecer à posteridade toda a sua história: [...] Ela faz parte da civilização de tal 

modo que se define por si mesma e, nesse contexto, a história da humanidade se 

divide em dois grandes momentos: antes e depois da escrita (QUEIROZ, 2009, p. 82).  

 

 
1Graduando do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 
2Doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Plena da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 
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Vale, então, a importância de se estudar o manuscrito. 

Salienta-se, ainda, que a edição textual traz outra contribuição: a perpetuação da 

história. Ora, a partir da edição, os textos ganham uma nova “vida”, sendo levados ao 

conhecimento do público, o que permite que os mais diversos estudos linguístico-filológicos 

sejam realizados a partir daquela. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a edição semidiplomática, de acordo 

com os critérios adotados por Queiroz (2007) e, em seguida, apresentar a análise das 

variações grafemáticas presentes no documento. As lexias foram divididas, para melhor 

compreensão e explicação, em grupos: (a) grupo das vogais orais; (b) grupo das vogais 

nasais; (c) grupo das consoantes simples; (d) grupo das consoantes geminadas, (e) dos 

grupos consonantais gregos e latinos e (f) das variações livres, como feito por Silva (2011). 

 

2 O PROCESSO-CRIME DE HOMICÍDIO DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

O crime de homicídio contra a vítima M.M. dos S., foi cometido pelo réu M.M. de A. 

A documentação referente encontra-se sob guarda do Centro de Documentação e Pesquisa 

(CEDOC), localizado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Sob a cota: Estante 04, 

Caixa 96, Documento 2015. 

Nesta ficha constam informações importantes sobre o documento, tais como: o fórum 

responsável pelo processo, Fórum Desembargador Filinto Bastos; a classificação do 

documento (sua localização no Acervo do CEDOC); a seção: judiciário; a série: processos-

crime; a subsérie: homicídio; a localidade: Feira de Santana; o número de folhas: 26; o distrito 

de ocorrência do fato: Bom Despacho; o período de tramitação do processo: 1902-1909 e as 

partes do caso: M. M.de A., o réu, e M. M. dos S., a vítima. 

O documento apresenta razoável estado de conservação, com desgastes devido ao 

tempo, está escrito em papel almaço e possui 26 fólios, todos escritos à mão por diferentes 

redatores, confirmada pela redação desforme e por assinaturas de escrivães ao longo do 

documento, sendo que o principal escrivão é A.P.B. 



________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
297   

Vale ressaltar, em relação à edição semidiplomática, que o estudo do documento está 

em fase inicial, portanto, não é possível trazer a edição completa ou uma maior variedade 

dos grafemas. 

 

2.1 O CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

 

O processo crime começa em 25 de julho de 1902, quando o escrivão A.P.B. recebe a 

denúncia de um homicídio ocorrido no distrito de Bom Despacho. No termo enviado ao Juiz 

da então Comarca de Feira de Sant’Anna, narra-se o histórico do ocorrido. 

No dia 15 de julho de 1902, M. M. dos S. (a vítima), M. M. de A. (o réu) e outros 

voltavam da roça do Sr. S. B., para quem haviam trabalhado durante o dia. Em determinado 

momento, M. M. de A. agrediu um terceiro, por nome G. – descrito no documento como um 

“pobre velho” –, levando-o ao chão. M. M. dos S., ao ver o ato, pediu ao réu que não 

maltratasse G. Então, sem motivo explicado no documento, M. M. de A. feriu 

profundamente M. M. dos S. com uma faca. O ferimento levou a vítima a falecer momentos 

depois. 

Dias depois a prisão preventiva do réu foi decretada e as testemunhas do crime foram 

inquiridas para depor no processo. Foram as testemunhas: G. E. de L.; V. P. da S.; M. J. dos 

S.; J. M. dos S. e I. M. dos S. 

Em seus depoimentos, as cinco testemunhas concordam com uma mesma versão 

para o crime: M. M. de A. apresentava um comportamento extremamente grosseiro e 

agressivo, enquanto M. M. dos S. era um homem calmo. No dia do crime, o réu agredira o 

senhor G. E. de L. e a vítima interveio, suplicando que o réu não golpeasse o “pobre velho”. 

Não houve luta corporal ou troca de ofensas entre o réu e a vítima: M. M. de A. apenas 

esfaqueou M. M. dos S. As testemunhas também concordam que M. M. de A. veio para Bom 

Despacho fugindo de crimes cometidos na cidade de Muritiba, no Recôncavo baiano, de 

onde era natural.  
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3 A EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

Como afirmado anteriormente, os critérios utilizados para a edição semidiplomática 

baseiam-se nos mesmos que foram utilizados por Barreto (2014) e Queiroz (2007).  

Para a descrição do documento, observa-se: 

• Número de colunas; 

• Número de linhas da mancha escrita; 

• Existência de ornamentos; 

• Maiúsculas mais interessantes; 

• Existência de sinais especiais; 

• Número de abreviaturas; 

• Tipo de escrita; 

• Tipo de papel. 

 

Para a transcrição: 

• Respeitar fielmente o texto: grafias, linhas, fólios, etc.; 

• Fazer remissão ao número do fólio no ângulo superior direito; 

• Numerar o texto linha por linha, constando a numeração de cinco em cinco; 

• Separar as palavras unidas e unir as separadas; 

• Desdobrar as abreviaturas usando itálico. 

 

3.1 EDIÇÃO FAC-SIMILAR E SEMIDIPLOMÁTICA DO PROCESSO CRIME 

 

Para uma melhor visualização do documento, as próximas páginas trarão a edição 

fac-similar à esquerda e a edição semidiplomática à direita, para melhor visualização do 

processo crime analisado: 
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[f.1r] 

 

 1902  

 Juizo de Direito  

   

  

Feira de Sant’Anna 

 

  F1 

 

     Denuncia  

 

 

 

5 A justiça por seu Promotor Acusação 

 M. M. de A. Reu 

       Escrivão P. B.  

   

 

 

 Anno de mil  

 novecentos e dois, nesta cida  

10 de da Feira de Sant’Anna, aos  

 vinte cinco de julho, em meu  

 cartorio, faço autuação da  

 denuncia  despachada, que  

 se segue, do qual faço este  

15 termo. Eu A. J. P.  

 B., escrivão, escrevi  
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f.2r 

 Illustrissimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

  

 Aceito a denuncia para iniciar-se a instrução 

 da culpa, marcando o escrivão dia para a 

5 inquisição das testemunhas, que deveram 

 ser intimadaz por mandado, scientes 

 as partes. De accordo com o que 

 requer o Doutor Promotor Publico, expeça-se 

 O Promotor Publico no desempenho de suas 

10 attribuições vem perante Vossa Senhoria denunciar 

 de M. M. de A. por ter em 

 a tarde do dia 15 de julho do corrente anno, 

 no Districto de Bom despacho feito, em M. 

 M. dos S., com uma faca 

15 de que se achava armado, os ferimentos des 

 criptos no auto de corpo de corpo de delicto de 

folhas 3 

 em consequencia dos quaes viera a fallecer 

 momentos depois, pelo facto que passo 

 a expor. 

20 Estando M. com o denunciado, 

 G. e outros, em casa de S. 

 B., para quem acabavam de trabalhar 

 na roça do mesmo, sem motivo ou razão 

 que justificasse o seu incorrecto procedi- 

25 mento A. aggredira G., levando 

 por terra; M. não podendo con-   

 servar-se silencioso diante de tão covar- 

 de acto, pedio ao perverso A. que 

 não maltratasse ao pobre velho, tendo 

30 então em resposta uma profunda 

 facada que o levou a sepultura 
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f.2v 
        mandado de prisão preventiva 
        contra o denunciado. 
        Feira, 25 de julho de 1902. 
dia 6 deagosto                        S. D. 
diligência já encaminhada 
P. B. 
o denunciado punido no máximo das 
penas do artigo 214 ƪ 1o do codigo penal, 
visto dar-se o concurso dos aggravantes 
dos  ƪ ƪ 4, 5, (arena) 6, 7, (suspensa) do 
artigo 37 do mesmo codigo 
Defesa e Acusação proceda-se aos mais termos 
da lei, com sciencia desta promotoria 
e a bem dos interesses da justiça requeiro 
a prisão preventiva do denunciado. 
 
              Testemunhas 
1a G. E. de L. 
2a V. P. da S. 
3a M. J. dos S. 
4a J. M. dos S. 
5a I. M. dos S. 
 
Feira de Sant’Anna 25 de julho de 1902 
 
OPromottor Publico 

 

 

  



________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
302   

 

f.3r 

 
 1902 

  

 Subcomissariado de Policia 

  

  

 Inquerito Policial sobre o ferimento de 

 M. M. dos. S. 

  

  

5                     Escrivão 

                            J. G. S. 

  

 Aos dizeceis dias do 

 mez de julho de mil novecentos e dois, 

 (14o) anno da Republica dos Estados 

10 Unidos do Brazil, neste arraial de Bom 

 Despacho, por parte do Subcomis 

 sario de Policia o Capitão J. 

 M. da S. comigo, me foi 

 entregue a portaria que se segue a 

15 fim de ser autuado e seguir seus 

 termos. Eu, J. G. S., 

 escrivão, que o escrevi. 

  

 1902 

  

  

 Subcomissariado de Policia 

 

 

 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
303   

2 VARIAÇÕES GRAFEMÁTICAS 

 

Pode-se considerar que a escrita representa a forma concreta de representação da 

língua que, por sua vez, segundo Silva (2011), “[...], nas modalidades escrita e oral, 

representa uma fonte inestimável de memória, pois é através dela que o homem registra 

suas ações, se comunica, entre outros feitos” (SILVA, 2011, p. 299). O documento escrito, 

portanto, deveria caracterizar aquilo que foi acordado como o “correto” na modalidade 

escrita da língua. 

O processo crime escolhido como corpus deste trabalho é um registro da grafia dos 

escrivães, representantes da voz dos oficiais, que escreviam aquilo que lhes era ditado e, 

dessa maneira, variavam a escrita de acordo com aquilo que conheciam. Nota-se, portanto, 

que é comum ver a escrita sendo tratada como um registro da língua oral e que esse 

entendimento interfere na grafia. Em um mesmo documento, é comum ver uma mesma 

palavra sendo grafada de maneiras diferentes, tendo como base o escrivão que a escrevia. É 

possível dizer, portanto, que a escolha do grafema é o resultado do nível de letramento do 

scriptor e o grafema pode então ser entendido como uma representação gráfica da língua 

oral embasada por componentes fonético-fonológicos, ou seja, sendo a unidade mínima do 

nível grafemático da análise linguística. 

Ainda segundo Silva (2011), “[...] analisa-se que a escrita está intimamente ligada à 

linguagem oral, uma vez que o sistema de escrita é formado a partir da união entre sons e 

significados que compõem o signo linguístico” (SILVA, 2011, p. 299). Visualiza-se no 

documento estudado a interferência da oralidade na escrita. Sobre este aspecto, Xavier 

(2011) afirma que 

 

[...] a língua não permanece inalterável ao longo do tempo, pelo contrário, precisa 

mudar para atender às necessidades sócio-interativas dos falantes. Essa mudança se 

dá nos mais diversos níveis da língua, a saber, ortográfico, fonético-fonológico, 

sintático, lexical, morfológico, discursivo etc. Dessa forma, pode-se dizer que a 

variação é inerente à língua e cada sincronia revela um estado de língua notadamente 

diverso (XAVIER, 2011, p. 472). 
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Depreende-se, portanto, no estudo das variações grafemáticas que ocorrem no 

processo crime, que são importantes para a compreensão das mudanças que aconteceram 

na Língua Portuguesa durante o seu percurso histórico e é possível observar tais mudanças 

nos documentos escritos. 

 

4.1. CATEGORIZAÇÃO DAS VARIAÇÕES GRAFEMÁTICAS 

 

Quadro 1: Das Consoantes Simples 

Palavras Ocorrência Análises Contexto 

Intimadaz 

Mez 

Brazil 

f. 2r – linha 6 

f. 3r – linha 16 

f. 3r – linha 18 

Substituição do 

grafema <s> pelo 

grafema <z> em 

posição pós-vocálica 

em final de sílaba e 

intervocálica porque 

ambos representam 

o fonema <z>. Esse 

uso reflete uma 

confusão 

ortográfica, 

denominada 

variação 

grafemática livre. 

“[...] ser intimadaz 

por mandato” 

 

Quadro 2: Das Consoantes Geminadas 

Palavras Ocorrência Análises Contexto 

Anno 

Accordo 

Attribuições 

Fallecer 

Aggredira 

Offerece-se 

Aggravantes 

 

f. 1r – linha 22 

f. 2r – linha 7 

f. 2r – linha 10 

f. 2r – linha 17 

f. 2r – linha 25 

f. 2r – linha 32 

f. 2v – linha 11 

Presença de 

consoantes geminadas 

por conta da influência 

pseudoetimologizante, 

fenômeno conhecido 

como variação 

etimologizante. 

“Anno de mil 

novecentos e dois.” 
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Quadro 3: Dos Grupos Consonantais Gregos e Latinos 

 

Palavras Ocorrência Análises Contexto 

Scientes 

Sciencia 

f. 2r – linha 6 

f. 2v – linha 15 

Uso do grupo 

consonântico <sc> 

em substituição do 

grafema <c> por 

influência da 

variação 

etimologizante. 

“[...] deveram ser 

intimadaz por 

mandado, scientes 

as partes [...].” 

Districto 

Delicto 

Facto 

Incorrecto 

Acto 

f. 2r – linha 13 

f. 2r – linha 16 

f. 2r – linha 18 

f. 2r – linha 24 

f. 2r – linha 28 

Uso do grupo 

consonântico <ct> 

em substituição do 

grafema <t> por 

influência da escrita 

etimologizante. 

“[...] do dia 15 de 

julho do corrente 

ano, no Districto de 

Bom Despacho [...].” 

Descripto f. 2r – linha 15 Uso do grupo 

consonântico <pt> 

em substituição do 

grafema <t> por 

influência da escrita 

etimologizante. 

“[...] os ferimentos 

descriptos no auto 

de corpo de delicto 

[...].” 

 

Quadro 4: Das Variações Livres 

Palavras Ocorrência Análises Contexto 

Juizo 

Cartorio 

Codigo 

f. 1r – linha 3 

f. 1r – linha 26 

f. 2v – linha 10 

Palavras grafadas 

sem acentuação, 

caracterizando 

exemplos de 

variações gráficas 

livres. 

“[...] aos vinte e 

cinco de julho, em 

meu cartório [...].” 

Sant’Anna f. 1r – linha 6 Grafia da palavra 

com uso do 

apóstrofo e presença 

de consoante 

geminada. 

“[...] nesta cidade 

da Feira de 

Sant’Anna [...].” 

Dizeceis f. 3r – linha 15 Grafia da palavra 

com variação 

motivada pela 

oralidade. 

“Aos dizeceis dias 

do mez de julho 

[...].” 



 

 

 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
306   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A edição de documentos manuscritos permite uma imersão no contexto social, 

cultural, histórico e linguístico de uma determinada época. No documento em estudo, pode-

se notar com nitidez as variações grafemáticas existentes entre o período em que estamos 

inseridos e o período em que o documento foi lavrado. Considera-se este um fator 

importante para compreender a mudança linguística, ao passo em que tais mudanças são 

entendidas como fruto de um processo gradual. Nas palavras de Faraco (2005), “[...] cada 

estado da língua, definível no presente ou em qualquer ponto do passado, é sempre o 

resultado de um longo e contínuo processo histórico.” (FARACO, 2005, p. 45). O estudo 

deste documento permite, portanto, ter uma ideia de como era a língua nas modalidades 

escrita e oral no início do século XX. Vale ressaltar, mais uma vez, que a edição 

semidiplomática e o estudo das variações grafemáticas desse documento ainda estão em 

processo. 
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A PRIMEIRA DÉCADA DA ÁSIA DE JOÃO DE BARROS: UM 

ESTUDO FILOLÓGICO-LEXICOGRÁFICO 

 

Jane Keli Almeida da Silva1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quem quer que se interesse pela história do português, certamente haverá de 

consultar as Décadas da Ásia, de João de Barros, obra historiográfica, que traz narrativas 

sobre a presença portuguesa nos diferentes pontos do globo terrestre, num momento em 

que Portugal começava a se aventurar nas grandes navegações marítimas, a fim de, 

obviamente, conquistar riquezas para se manter como potência imperial ao lado de outras 

monarquias católicas como a Espanha. As Décadas, portanto, apresentam narrativas do 

(re)descobrimento do Oriente, nomeadamente, da África e da Ásia, iniciado por volta dos 

séculos XV e XVI, ao mesmo tempo em que evidenciam o abalroamento cultural entre o 

Ocidente cristão, e o Oriente pagão. As Décadas da Ásia constituem uma obra monumental 

publicada em quatro grandes volumes, em períodos sucessivos e diferentes, sendo o 

primeiro volume estreado em 1552, na cidade de Lisboa, por ser justamente a capital do 

reino e o local onde estavam as mais renomadas oficinas tipográficas da época, como a de 

German Galharde – impressor oficial de Sua Majestade e, por isso, coube a ele a impressão 

das Décadas. 

Sob a esteira teórica da Linguística Histórica, busca-se investigar a língua portuguesa 

apresentada no primeiro volume da Década da Ásia (1552), procurando ao máximo 

depreendê-la dentro de seu contexto histórico do século XVI – considerado um divisor de 

águas nos estudos históricos porque traz mudanças sócio-históricas e linguísticas (tão bem 

delineadas e explicadas por Mattos e Silva (2002)2, fundando assim o tempo histórico que se 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Bolsista 

CAPES. E-mail: janekelialmeida@gmail.com. 
2 Para saber mais sobre as principais mudanças sócio-históricas e linguísticas ocorridas no século XVI, veja o 

texto de MATTOS e SILVA, Rosa Virgínia. Reconfigurações socioculturais e lingüísticas no Portugal de 
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convencionou chamar de Idade Moderna. Para tal estudo da língua, elabora-se, aqui, neste 

trabalho, um pequeno glossário de alguns empréstimos de origem não românica, que 

devem ter adentrado o léxico português durante o período das grandes navegações. Como 

resultados, disponibilizam-se alguns verbetes elaborados conforme os métodos 

desenvolvidos pela Lexicografia Histórica e Variacional. 

Dissociada do estudo da língua e do fazer lexicográfico, está a Filologia Textual como 

a ciência egrégia do texto. Obviamente, trata-se de uma definição parca para o que de fato 

representa essa disciplina para os estudos históricos da linguagem. A partir de seus métodos 

e técnicas, a unidade texto é depreendida como um testemunho de uma época, um 

documento histórico, e um monumento em que se registram as memórias coletivas de uma 

sociedade, portanto, o texto é um elemento polivalente de sentidos, e o estudo da língua é 

apenas um deles, importante, claro, mas não o único diante de tantas possibilidades 

significativas. Telles e Carvalho (2005, p. 82), nesse contexto, consideram que o estudo da 

língua seria o mais importante de todos os sentidos textuais, “pois o texto é estruturado 

pelas possibilidades de uso da língua”. As autoras defendem, ainda, a indissociabilidade 

entre a Linguística e a Filologia quando o foco é o estudo da língua e a edição de textos, o 

que é necessário e coerente já que os limites entre elas não estão tão nítidos como aparentam. 

Em uma visão mais ampliada em (2013) 3 , Borges discute a dificuldade de se 

estabelecer fronteiras entre tais ciências, sendo cogente assentar o objeto de análise de cada 

uma no campo da linguagem para que, desse modo, as interfaces estabelecidas estejam bem 

delineadas. No entanto, questiona-se, neste trabalho, se há realmente necessidade de 

demarcar os limites de duas disciplinas tão afins, como a Linguística Histórica e a Filologia 

Textual, considerando que, se existe uma imbricação clara no estudo da língua e na 

atividade da Crítica Textual, é um trabalho em vão buscar seus limites. Pois qual seria a 

produtividade científica disso? 

Ainda segundo a filóloga em questão 

 
quinhentos em comparação com o período arcaico. In: MATTOS e SILVA; MACHADO FILHO (Org.). O 

Português Quinhentista: Estudos Linguísticos. Salvador: EDUFBA, 2002. p. 27-41. 
3 Em seu texto intitulado A edição de textos modernos e os estudos linguísticos: por uma caracterização do filólogo-

linguista (2013), a autora trava discussões acerca das interfaces entre a Linguística e a Filologia. 
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Vê-se então que essa relação entre a Filologia e a Linguística se mostra mais 

produtiva, quando se entende os textos em uma perspectiva mais ampla, como 

objetos culturais, como sistemas ideológicos de valores e crenças, consubstancias à 

cultura em que são escritos ou lidos (GUZMÁN GUERRA; TEJADADA CALLER, 

2000, p. 34). O texto passa a ser compreendido como um espaço de possibilidades 

relacionais, como um processo que envolve o contexto no qual é produzido e se 

inscreve, e onde adquire sua significação (BORGES, 2013, p. 1730). 

 

 Nesse sentido mais amplo de estudo do texto, o linguista assume simultaneamente 

a função de filólogo, tornando-se um crítico do texto, ao mesmo tempo em que se debruça 

sobre o estudo da língua, corroborando a necessidade de haver a imbricação entre tais 

funções, bem como a continuidade entre essas teorias linguísticas. Por isso, neste trabalho, 

que aqui se apresenta, a Filologia não é vista como uma disciplina ancilar à Linguística 

Histórica, sendo meramente um banco de dados linguísticos. Vai muito além disso, tem 

caráter extremamente essencial ao estudo da língua portuguesa no século XVI e a 

investigação dos fatores socio-históricos revelados na Primeira Década da Ásia de João de Barros 

(1552). 

Importantes filólogos, como Clarinda Maia (2012), Cano Aguilar (2000), Rosa Borges 

(2013), têm defendido a relação de complementaridade entre as duas disciplinas 

supracitadas, com o que se concorda em parte, pois sem dúvidas a Linguística Histórica e a 

Filologia se complementam em seus trabalhos, no entanto esse termo ainda não representa 

na sua integridade a relação interdisciplinar mantida por essas duas disciplinas, talvez seja 

a reciprocidade o melhor termo a ser adotado. Não como se entende na Linguística, “quando 

um termo pressupõe o outro, e vice-versa. Assim no latim, numa forma, o caso pressupõe o 

número, e o número o caso, já que uma mesma desinência assinala os dois” (DUBOIS, 1973, 

p. 502), mas como se depreende na Filosofia quando “A noção de reciprocidade equivale à 

noção de correspondência mútua (que pode ser correspondência mútua de termos, 

conceitos, proposições, coisas, pessoas, etc)” (MORA, 2004, p. 2476). A reciprocidade é uma 

ação comum e necessária nas relações de trabalho, amizade, amor e, obviamente, está 

presente nas áreas epistemológicas, especialmente quando são tão próximas como no caso 

da Linguística Histórica e da Filologia Textual. 
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Essa relação recíproca faz-se evidente quando se observam tais teorias a partir do que 

se convencionou chamar de continuum, termo cunhado pela primeira vez por Biber (1988) 

nos seus estudos sobre oralidade e escrita e, posteriormente, adotado por Marcuschi (2010), 

centrando-se nas práticas sociais orais e escritas. Hodiernamente, tem sido um termo 

assentado nos estudos da Linguística, uma vez que desconstrói a ideia dicotômica 

instaurada com o estruturalismo saussuariano. Sob a ótica de continuum, as relações entre 

as teorias linguísticas visam à interação constante entre as diversas áreas do conhecimento, 

considerando, sobretudo, o valor de reciprocidade existente quando as semelhanças se 

revelam primordiais no ir e vir da comunicação epistemológica. 

Nesse contexto, a interpenetração entre as teorias torna-se uma consequência 

inevitável e positiva para os estudos linguísticos históricos, em que o linguista-filólogo atua 

simultaneamente no estudo da língua e da cultura que circundam o texto. Assim, não é 

necessário ser filólogo antes de ser linguista, como defendeu Borges (2013). É necessário ser 

linguista e filólogo ao mesmo tempo sem perder de vista seu foco de estudo, se é a língua, 

a formação linguística é extremamente importante, e ser filólogo será uma consequência 

para o linguista que, para sanar suas dificuldades de lidar com os mais variados textos, 

buscará a formação filológica necessária para isso. Trata-se, portanto, de uma linguística-

filológica unida tanto em sentido lato (estudo da língua e da cultura), como em sentido 

estrito (prática de edição de textos). 

Ancorado nessa perspectiva, este trabalho busca alcançar dois objetivos principais: o 

primeiro pauta-se no estudo da língua, nomeadamente dos vocábulos de origem não 

românica, até então desvendados na Primeira Década da Ásia (1552); o segundo intenta 

discutir as principais referências citadas por João de Barros, em sua obra, com o fito de 

depreender seu imaginário ao escrever um texto-historiográfico, narrando terras e povos 

com os quais nunca teve contato direto. 
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2 REVISITANDO O PASSADO DA LINGUÍSTICA-FILOLÓGICA 

 

Como este trabalho assenta-se, primordialmente, na esteira teórica da Linguística 

Histórica, justifica-se a lexia composta adotada acima, que fique claro, não tendo nenhum 

valor de inferioridade em relação à Filologia. Ao contrário, a ideia é de continuidade entre 

tais áreas, imbricadas desde a época dos hindus, momento em que o sânscrito passou a ser 

refletido a partir da cópia de textos religiosos, tornando a atividade de “editar” comum entre 

os homens das Letras. Nesse contexto, elaborou-se a gramática mais antiga que se reconhece 

na história dos estudos linguísticos, a Gramática de Panini, no século IV a. C, que já 

apresentava cerca de 4000 regras, corroborando o quanto os estudos sobre a linguagem 

humana em muito antecedem à fundação da Linguística enquanto ciência no século XX. 

Seguindo a tradição dos hindus, os gregos compilaram grandes obras com o fito de 

resguardar a língua literária, própria do bem falar e escrever, por corresponder justamente 

às regras gramaticais, espargindo com isso tanto o estudo linguístico como o filológico e 

reforçando a relação intrínseca entre tais áreas. Mesmo sendo a prática de edição o ponto 

crucial de encontro entre os referidos campos, numa ótica mais ampliada a Filologia, tanto 

na perspectiva Tradicional quanto na Moderna 

 

estuda a língua, a literatura e a cultura representadas através de documentos e textos 

legados por uma determinada civilização, privilegiando a língua escrita e literária 

como fonte de estudos, explorando os mais variados aspectos de um texto: 

lingüístico, literário, filológico, sócio-histórico, entre outros (BORGES, 2010, p. 1). 

 

Fortalecendo ainda tal relação, a lexicografia precoce4 esteve associada desde sempre 

à prática de estudo da língua e do texto, uma vez que os hindus e os gregos produziam 

glosas (pequenas listas de palavras) para explicarem significados ainda obscuros nos textos 

compilados, o que firmou a lexicografia como um fazer necessário da linguística-filológica 

 
4  A lexicografia precisou de um longo tempo para desenvolver suas técnicas, a maior dificuldade dos 

lexicógrafos antigos era a ordenação alfa dos verbetes que era realizada manualmente, já que a tradição era de 

textos manuscritos. Com os avanços trazidos pela imprensa, a dificuldade é sanada e as técnicas lexicográficas 

são amplamente desenvolvidas. Em Portugal o primeiro dicionário bilíngue (latim/português/latim) data da 

segunda metade do século XVI, e seu autor foi o humanista Jerônimo Cardoso. 
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desde seus primeiros momentos de desenvolvimento. Ocorria justamente a descodificação 

do léxico, por muitas vezes, permeado de empréstimos linguísticos, ou ainda de arcaísmos, 

que precisavam de fato de explicação linguística e cultural (VERDELHO; SILVESTRE, 2007). 

Inobstante, “essas obras não passavam de listas de palavras explicativas para auxiliar o 

leitor de textos da antiguidade clássica e da Bíblia na sua interpretação” (BIDERMAN, 2001, 

p. 17), mas, certamente, desempenharam importância de destaque ao consolidar a 

lexicografia como uma prática intimamente relacionada à Linguística Histórica e à Filologia 

na contemporaneidade. 

Ambas desde sempre inter-relacionadas encontram no século XIX o ponto crucial de 

sua união, quando o método histórico-comparativo é fundado, oficializando o casamento já 

então consumado ao longo dos séculos sob o nome de Filologia Românica ou Linguística 

Românica – disciplina que se voltaria à análise de textos antigos a fim de explicar a estirpe 

comum das línguas neolatinas: 

 

A filologia românica teve um papel fundamental no desenvolvimento dos estudos 

histórico-comparativos. Enquanto em outras subfamílias só se alcançam os estágios 

mais antigos por reconstrução hipotética em razão da inexistência de registros 

escritos, na subfamília românica a documentação em latim é extensa, o que permitiu 

um importante refinamento metodológico dos estudos históricos: com uma situação 

em que as formas ascendentes são atestadas, foi possível reforçar a confiabilidade 

nos procedimentos do método nos casos em que isso não ocorria (FARACO, 2005, p. 

137). 

 

Obviamente, o centro de preocupação era a língua identificada nos textos, que 

inclusive só era reconstituída por causa das técnicas da Filologia, mas isso certamente ficou 

em segundo plano, porque a atenção toda estava voltada para a consolidação do método 

histórico-comparativo. Desse modo, a Filologia ancorada em sua perspectiva stricto sensu, 

passou a ser vista como a responsável pelo estudo de língua juntamente com a linguística 

histórica, o que fez dela uma disciplina meramente linguística para muitos e, infelizmente, 

até hoje, linguistas-filólogos acreditam que a Filologia se restringe apenas à investigação da 

língua. Sem dúvidas, um grande equívoco, senão a perpetuação da ideia de que a Filologia 
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é uma disciplina meramente auxiliar da Linguística histórica, servindo-lhe de bancos de 

dados somente.  

Conforme Altman (2004), no século seguinte, o velho casamento desfaz-se 

completamente, com a publicação do Cours de Linguistique Générale (1916) e, como 

consequência, a instauração dos estudos sincrônicos no campo das ciências humanas, o que 

provoca definitivamente a ruptura com as pesquisas diacrônicas até então predominantes. 

Ainda no século XX, Labov et al (2006) ao provarem que a sincronia e a diacronia conviviam 

numa mesma comunidade de fala e, portanto, distribuíam-se em um contínuo histórico, 

derrubaram por terra o objeto sincrônico de Saussure.  

Não obstante, os estudos linguísticos no Brasil, por volta desse século, mantiveram-

se eminentemente estruturalistas, considerando que Mattoso Câmara Junior, reconhecido 

como o pai da linguística estrutural no Brasil, influenciou toda uma estirpe de novos 

linguistas por volta da década de 60, quando a Linguística passou a ser disciplina 

obrigatória em todos os Cursos de Letras do país. 

Os estudos são descritivistas, claro, mas paulatinamente o passado volta a ser ponto 

de interesse dos linguistas, dessa forma o ostracismo reservado à Linguística Histórica e à 

Filologia tem seu fim, reatando os laços matrimoniais do passado e engessando novamente 

a referida linguística-filológica. 

 

2.1 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS APRESENTADAS NA OBRA DE BARROS 

 

João de Barros, em sua primeira Década da Ásia (1552), narra os grandes 

empreendimentos portugueses na África e na Ásia, apoiando-se em dois eixos: a eloquência 

dos feitos, e a descrição ao registrar minuciosamente as datas, os personagens, e a forma 

como se deu a colonização portuguesa no Oriente. Considerando sua anterior experiência 

de cronista, ao redigir a história fantasiosa do Imperador Clarimundo (1522), João de Barros 

dá o teor literário merecido à Década da Ásia (1552) que, justamente, foi encomendada pelo 

rei Dom Manuel ao se convencer da habilidade do autor com novelas de cavalaria e, depois, 

seu filho, Dom João III, manteve a vontade do pai ao investir no ambicioso projeto 
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historiográfico e literário. Portanto, “As Décadas marcam, por assim dizer, a fronteira 

divisória entre o estilo poético, mas particularmente épico, e o estilo narrativo próprio da 

História” (BUESCU, 1984, p. 37). 

O curioso é que para elaborar sua obra, João de Barros, o historiador, ampara-se em 

parte nas cartas que o rei Dom João III recebeu de Dom Francisco Dalmeyda, Afonso de 

Alborquerque, Nuno da Cunha e Lourenço de Cáceres, protagonistas na exploração da África e 

da Índia, mas sem dúvidas seu principal aporte teórico é literário, uma vez que se apoia 

completamente em Gomez eanes de Zurára, cronista do reino e quinto guarda oficial da Torre 

do Tombo, que esteve nas regiões conquistadas a fim de registrar minuciosamente os 

redescobrimentos, por assim dizer, dando-lhes obviamente o tom literário insigne de uma 

epopeia. Como resultados, escreveu as seguintes obras: 1450 - Cronica del Rei D. Joam I de boa 

memória. Terceira parte em que se contam a Tomada de Ceuta (Lisboa, 1644); 1453 - Cronica do 

Descobrimento e Conquista da Guiné (Paris, 1841); 1463 - Cronica do Conde D. Pedro de Menezes 

(in: Inéditos de Historia Portugueza, vol. II. Lisboa, 1792); 1468 - Cronica do Conde D. Duarte 

de Menezes (in: Inéditos de Historia Portugueza, vol. III. Lisboa, 1793)5.  

Na Primeira Década é evidente o reconhecimento de Barros em relação à fortuna 

crítica de Zurara, 

que foy cronista destes Reynos de cuja escriptura nos tomamos quasy todo o 

processo do descobrimento da Guine destes reynos em as cousas do tempo do 

infante dom Anrique (do qual nós confessamos tomar a mayór parte dos seus 

fundamentos, por nã roubar o seu a cujo e) Ao cometer do qual dem chamáda da 

Espáda. E assy mandou a Gomez eanes de Zurára seu chronista mór à villa Dalcácer 

Ceguer em Africa, pera que com fe de vista podeste escreuer os feitos daquella 

guérra: ao qual escreueo hu a cárta de sua própria mão em louuor do trabalho que 

lá tinha por razam da óbra que fazia: e isto nam com paláuras taxádas e auáras 

segundo o vso dos principes, mas com módo eloquente e de pródigo orador como 

quem se prezáua disso. O qual Gomez eanes vendo a deleitaçam que el rey tinha nas 

cousas desta milicia, escréueo a chronica da tomáda de Cepta, e outra chronica dos 

feitos do conde dom Pedro de Meneses, e do conde dom Duarte seu filho: relatando 

os feitos daquella guérra muy particularmente, e per estillo cláro e tal que bem 

mereceo o nome do officio que teue. E porque cada hũ nam pérca seu trabalho 

(BARROS, 1552, f. 7). 

 

 
5 Informações disponíveis no endereço eletrônico: <http://www.arqnet.pt/dicionario/azuraragomes.html>.  
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Desse modo, João de Barros descreve as regiões conquistadas sem ao menos ter 

estado nelas, exceto em África, que esteve de 1522 a 1525 (CAMPOS, 1920), para conhecer a 

fortaleza portuguesa, erigida sob o Castelo de São Jorge da Mina, onde se guardava 

justamente todo o ouro resgatado na região da Mina. Não obstante, baseia-se no que viu e 

registrou Gomez Eanes de Zurara sobre a dominação portuguesa nos outros pontos do 

Oriente, o que é extremamente interessante quando se considera a proposta historiográfica 

da obra em questão que, apesar de se esforçar na narração histórica, atrela-se 

completamente à ficção, corroborada no principal referencial de informação – a literatura 

de Zurara.  

Tudo isso comprova o quanto a natureza das coisas está inter-relacionada e, portanto, 

os limites entre a história e a ficção não estão tão nítidos como parecem estar hoje, uma vez 

que os conceitos se modificam conforme as transformações sociais, econômicas e políticas 

assentadas nas sociedades humanas. Sendo assim, o que se depreende no presente por 

história ou até mesmo ficção, possivelmente, não era a mesma compreensão que se tinha no 

século XVI, por exemplo, daí a importância de aqui, neste trabalho, perscrutar o 

entendimento que João de Barros, um “barão douto”, inserido nesse século detinha sobre o 

fazer histórico e o literário, talvez os diferenciando, ou não, a depender de como os concebia 

dentro de sua época. Reis, em sua dissertação de mestrado (2018), já revela de antemão que, 

desde os gregos antigos, 

a literatura se confundia com o próprio fazer histórico. Nos estratos mais antigos do 

mundo helênico – que os estudiosos definem como período homérico –, se levarmos 

em consideração os modos de apreensão do passado, não havia um lugar bem 

definido para o que era próprio da história ou próprio da literatura (REIS, 2018, p. 

18). 

 

Baseando-se na célebre obra As raízes clássicas da historiografia moderna, de Arnaldo 

Momigliano (2004), a autora ainda afirma que 

 

os historiadores gregos se preocupavam com a "apresentação literária" do fazer 

história. Na relação entre ficção, história e verdade, Momigliano salienta que, a 

partir da época de Tucídides, os gregos tinham ciência que, "sob certas 

circunstâncias, uma forma literária atraente poderia trabalhar contra os interesses 

da verdade (REIS, 2018, p. 18). 
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Certamente, essa perspectiva clássica adentrou o século XVI, primeiramente porque 

o humanismo era um traço marcante desse período; em segundo lugar porque a projeção 

do medievo nesse século é evidente, corroborando justamente a não linearidade do tempo 

e o caráter arbitrário da periodização histórica, apesar de seu valor didático para o estudo 

da língua e da cultura. Nesse contexto, o século XVI é considerado um período de “transição 

entre o que se convencionou a chamar de Idade Média e Tempos Modernos, marcado por 

profundas transformações na mentalidade do homem que tinha de conviver com o antigo 

(toda a tradição greco-romana), e o novo – o mundo das grandes viagens marítimas e, 

consequentemente, de descobertas antes jamais inimagináveis aos olhos desse homem, 

amparado no seu reduto mundo cristão ocidental. 

O século XVI em Portugal é influenciado pelo movimento da Renascença, vivenciado 

tardiamente em relação a outros locais da Europa, como a Itália, que nesse período já 

vislumbrava o maneirismo e o barroco como manifestações artística e cultural: 

 

Está claro que, como expressão de um renascimento cultural e de uma ideologia, a 

Renascença não pode ser compreendida fora de sua dimensão europeia e de um 

desenvolvimento cronológico que a faz abranger vários séculos. Manifestada através 

do trecento italiano, ela se estende até o século XVII – na Bretanha, por exemplo 

(DUBOIS, 1995, p. 9). 

 

Não obstante, conforme observa ainda Dubois,  

 
não podemos nos encerrar nesse horizonte geográfico e cronológico estreito e 

arbitrário, sob pena de falsificar as perspectivas; devemos reservar-nos a 

possibilidade de remontar até as origens e sobretudo, em virtude das manifestações 

simultâneas de movimentos contraditórios, de proceder por análises paralelas, por 

antítese e comparação, com respeito ao maneirismo e ao barroco. Esse é o conteúdo 

que atribuímos ao termo Renascença (DUBOIS, 1995, p. 11). 

 

Dessa feita, o autor afirma que o século XVI é caracterizado pelo “imaginário da 

Renascença” no sentido em que o homem dispõe de toda sua imaginação para ser o que a 

capacidade de sonhar permite que ele seja, comprovando mais uma vez a dissociação entre 

a literatura em seu aspecto ficcional e a história em sua essência de verdade propriamente 

dita. João de Barros não foge à regra, é o homem que vislumbra o novo mundo, que se 

desvenda pouco a pouco através de seu olhar fantasioso, repleto de monstros marinhos, 



 

________________________________ Anais do IX SEF_________________________________ 

 
318   

terras habitadas por coelhos gigantes e, até mesmo, o lendário Preste João do Oriente é 

evocado para o imaginário de Barros: 

 

E lógo no anno seguinte auendo pouco mais de nóue meses que Peró de Couilhaã 

era partido, por el rey tér em todalas pártes de leuante intelligencias pera este 

negócio, enuiarãlhe de Róma hũ sacerdote da terra do Preste: o qual auia nome 

Lucas Márcos, hómem de que el rey ficou satisfeito na prática que teue com elle por 

dar boa razam das cousas. E ordenou lógo que da sua párte fósse ao Preste com 

cártas, cá por elle ser natuaral da terra e conuersado naquellas pártes com os 

bárbaros, podia fazia este caminho mais cérto do que ô faria hũ seu mensajeiro que 

o anno passádo enuiára a elle. Ordenou mais el rey com o mesmo Marcos que 

trastadásse hũa cárta per tres ou quatro vias, a qual mostráua ser delle Márcos 

enuiáda ao Preste: dandolhe conta como era vindo a este reyno a instancia del rey, e 

o desejo que tinha de sua amizáde e módo de sua nauegaçam per toda a cósta de 

Africa e Ethiópia (BARROS, 1552, f. 30). 

 

Obviamente, nunca o rei de Portugal conseguiu estabelecer contato com o referido 

Preste João, porque jamais se confirmou sua real existência dentro do também imaginado 

Oriente pagão, apesar de João de Barros acreditar no contrário como se verifica em sua 

narrativa acima. É justamente seu imaginário em ação confrontando-se com a verdade 

histórica dos fatos, dando até mesmo tom inusitado à narração, se observada com os olhos 

do século XXI. 

A Primeira Década da Ásia (1552) é sem dúvidas uma obra singular, caracterizada em 

sua totalidade pelo imaginário renascentista, o que faz dela um texto de natureza híbrida na 

qual o ficcional e o historiográfico se entrecruzam constantemente à medida em que os 

grandes feitos são contados. “Encontramos aí uma mitologia do quotidiano que daria uma 

imagem mais justa do homem do século XVI do que os escritos dos doutores da Sorbonne e 

os sermões dos predicantes de Genebra” (DUBOIS, 1995, p. 14). 

 

2.1.1 Léxico de étimo não românico apresentado na Década da Ásia 

 

O léxico não românico, ou seja, aquele que não advém de nenhuma das línguas 

românicas, é extremamente presente no corpus, identificado, sobretudo, nos antropônimos 

e nos topônimos de regiões situadas nos continentes africano e asiático, o que comprova a 
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hipótese inicial da pesquisa6 de que o corpus por narrar os (re)descobrimentos portugueses 

no Oriente deveria abarcar, em sua arquitetura lexical, um “aluvião”, com a licença do termo 

de Piel (1976), de vocábulos orientais derivados das chamadas línguas exóticas com as quais 

o português manteve um intenso e duradouro contato a partir dos séculos XV e XVI.  

Alguns desses empréstimos linguísticos, segundo Joseph Maria Piel (1976 p. 6), 

 

foram totalmente assimilados, outros não perderam o seu ar e feição estranhos, 

outros, finalmente, não passam hoje de curiosidades enterradas nos dicionários. Não 

se podem enumerar aqui todos os idiomas de África, Ásia e América que, em 

períodos e através de caminhos diversos, forneceram termos especiais ao léxico 

português. A Índia contribuiu, p. ex., com bengala, andor, pagode, chita, xaile; a 

China com chá e chávena; o Japão com biombo e leque; a África com batuque e soba, 

ananás e inhame.  

 

O intuito, nesta seção, é corroborar que muitos termos não românicos passaram a 

integrar o léxico ativo da língua portuguesa a partir do século XVI, ampliando 

consideravelmente o vocabulário diário dos navegantes portugueses no contato com o Novo 

Mundo. A presença maciça de étimos não românicos na Primeira Década, só comprova que 

os empréstimos já atuavam amplamente na comunicação oral e ao passarem à via escrita, 

cristalizaram-se no léxico ao longo dos séculos. Exemplo disso são os itens lexicais algárve, 

alquicé, atabaques, Çáhárá, calyfa, malagueta, mandinga, mani, sono, e zaire, que se mantiveram 

na língua até o presente. 

 Importa, desse modo, investigar os dicionários etimológicos a fim de verificar a 

permanência de alguns vocábulos não românicos no léxico ativo da língua, que é aquele 

constituído por lexias amplamente usadas na comunicação diária. Nesse contexto, não se 

desconsidera o léxico passivo – ou seja, aquele que é formado por itens lexicais ambientados 

na escrita mais elaborada, como a acadêmica, caracterizando o léxico menos comum da 

língua. 

 
6 A pesquisa referida, aqui, faz parte da tese de doutoramento, intitulada As Décadas da Ásia de João de Barros: 

Edição e estudo linguístico, ancorada no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, da Universidade 

Federal da Bahia.  
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Como resultados, apresentam-se alguns verbetes elaborados tendo como base as 

técnicas desenvolvidas pela Lexicografia Histórica e Variacional, perspectiva adotada pelos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo Nêmesis – História da Língua Portuguesa e 

Constituição Histórica de seu Léxico.  

 

algárb ~ algárve  – sm. (< ár. al-garb)h. 

'oeste, poente, ocidente'. [padjb/1552/p126]: 

E segundo escrevem os Arábios no seu 

Zarigh, que e huu summário dos feitos que 

fizéram os seus calyfas na conquista 

daquellas pártes do oriente: neste mesmo 

tempo, de lá se levantáram e vieram 

grandes emxames delles pouoar estas do 

ponente a que elles chamam Algárb, e nós 

corruptemente Algárve dalem már.  

alquicé(s) sm. (< ár. al-kisá)h.  

'vestuário, enfeites’. [padjb/1552/p13]: Estes 

depois que ô leuáram pella terra dentro a 

primeira hora e gasalhádo que lhe fizeram, 

foy esbu-lhateno de quanto leuaua assy de 

vestido e roupa como de hu  pouco de 

biscopto trigo e legumes de seu comer: e em 

satisfaçam disto lhe déram huũ alquicé roto 

pera cobrir suas carnes. [padjb/1552/p14]: 

Suas cásas sam tendilhões, e o trajo comum 

couros do gádo que guardam, e os mais 

honrádos alquices. 

atabaques sm. (< ár. at-tabaq)h. 

‘pequeno tambor de origem oriental’   

[padjb/1552/p34]: Ca estes vinham em tres 

batálhas armádos a seu módo, com grande 

estrondo de atabaques, vozinas, e outros 

bárbaros instrumentos. 

 

çahárá sm. (< do top. saara/África)c. 

[padjb/1552/p5]: das partes remótas aos 

reinos de Fez e Marrócos. A qual deligencia 

lhe respondeo com o premio que elle 

desejava, porque veo saber per elles nam 

somente das térras dos Alarues que sam 

vezinhos aos desertos de Africa a que elles 

chamam Çahárá, mas ainda das que 

habitam os pouos Azenégues que confinam 

com os negros de Jalof: onde se começa a 

regiam de Guiné, a que os mesmos mouros 

chamam Guinauha. 

calyfa(s) sm. ( < ár. halifa) 'vigário, 

lugar-tenente (de Deus na Terra), sucessor 

de Mafona; o antigo chefe supremo dos 

muçulmanos'.  [padjb/1552/p3]: E depoys 

de Arabia Syria e parte da Persia, arderē 

com guerras de confusam a quem 

preualeceria neste estádo, em que morreo 

grande numero delles, tendo cada parentéla 

enlegido calyfa antre sy. [padjb/1552/p3]:    

Aleuantádo em a terra de Arábia aquelle 

grande antechristo Mafaméde, quasi nos 

annos de quinhentos e nouenta e tres de 

nóssa redençam, assy laurou a furia de seu 

ferro e fogo de sua infernal secta, per meyo 

de seus capitães e calyfas: quem em espáco 

de cem annos, conquistáram em Asia toda 

Arábia, e párte da Syria e Persia, e em Africa 

todo Egypto daquem e dalem do Nilo. 

malagueta sf. (orig. obscura)c. ‘Erva 

aromática da fam. das zingiberáceas 

(Aframomum melegueta) de frutos 

vermelhos, cujas sementes são us. como 

condimento picante’. [padjb/1552/p22]: E nã 

zaire sm. (< do top. Zaire) ‘rio que se 

localiza no Congo’. [padjb/1552/p29]: o 

primeiro chamado sam Jorge em o rio Zaire 

que é do reyno de Congo.  
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sómente neste tempo por mandádo del rey 

depois que começou gouernar, mas ainda 

per o mesmo infante dom Anrique que 

como atras vimos, viueo te o anno de quátro 

centos sessenta e tres. sempre ouue 

conquistas e descobrimentos, assy como da 

cósta onde veo a primeira malagueta, que 

se fez per o infante dom Anrique. lagueta, 

que se fez per o infante dom Anrique.  

mandinga sf. (< do top. Mandinga, na 

Guiné África) [padjb/1552/p22]: Da qual 

algũa que em Italia se auia, ante deste 

descobrimento: era per mãos dos mouros 

destas pártes de Guiné, que atrauessáuã a 

grande regiam de Mandinga, e os desertos 

da Libya, a que elles chamam çahára, te 

aportarem em o már mediterraneo em hu 

porto per elles chamádo Mundi bárca, e 

corruptamente Monte da bárca. 

many ~ mani sono  sm.  ‘senhor de 

Sono’ [padjb/1552/p34]: Many, que quer 

dizer senhor: e junto a Sono, nome daquella 

comárca de térra, quando dizem Mani 

Sono, se entende o senhor de Sono, porque 

todalas nações tem seus termos de nobreza 

e honra. 

[saara] → çáhárá. 

 

Zarigh sm. (prov. do árabe) ‘livro 

que narra os grandes feitos árabes’. 

[padjb/1552/p3]: E segundo escrevem os 

Arábios no seu Zarigh, que e huũ 

summário dos feitos que fizéram os seus 

calyfas na conquista daquellas pártes do 

oriente. 
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Os dicionários consultados foram o Houaiss eletrônico, de 2009, o Caldas Aulete 

digital de 2012, bem como os dicionários etimológicos de Corominas (1983) e Cunha (1982). 

Como se previu, inicialmente, dos dez verbetes construídos, nove estão no léxico ativo da 

língua portuguesa, enquanto apenas um (zarigh) não foi identificado nos dicionários 

investigados. A maioria dos étimos, como se vê acima provém do árabe, corroborando a 

significância dessa língua na constituição histórica do léxico português. Para além disso, 

houve étimos de origem africana e do malaio. No entanto, no corpus como o todo são 

identificados vocábulos das mais diversas línguas orientais como o persa, o chinês, o 

japonês, e o malabar. 

A riqueza desses étimos orientais é muito grande no corpus, alcançando cerca de 

duzentos e sessenta e três vocábulos em apenas trinta e três páginas transcritas, o que 

certamente aumentará muito quando se chegarem às duzentas e trinta e duas páginas finais 

da transcrição proposta na investigação de doutoramento. 

O estudo associado da lexicografia com a Filologia textual certamente tem 

possibilitado uma maior depreensão do texto da Ásia (1552), assim como o estudo 

lexicológico atrelado à Filologia tem permitido uma melhor depreensão dos étimos não 

românicos atestados na obra. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se pôde constatar com as discussões, estabelecer os limites entre a Linguística 

Histórica e a Filologia no que tange à edição textual é muito difícil, uma que vez ambas estão 

completamente imbricadas. O que deve prevalecer é o olhar de continuidade entre as duas 

teorias a partir da relação recíproca mantida no estudo da língua e do texto. Desde sempre, 

houve uma linguística-filológica já que os estudos acerca da linguagem e da edição de textos 

estiveram sempre inter-relacionados. Portanto, não é necessário ser filólogo antes de ser 

linguista, mas os dois papéis podem e devem ser desempenhados ao mesmo tempo quando 

o foco de estudo é a língua de determinada época. Aqui, neste trabalho, evidenciou-se que 

o estudo conjugado da Linguística Histórica e da Filologia tem se apresentado 
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extremamente produtivo, prova disso é o corpus investigado, a Primeira Década da Ásia 

(1552), que comprovou a relação estreita entre a Historiografia e a Literatura, e as interfaces 

necessárias entre a Lexicografia Variacional e a referida Filologia. 
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CONSULTA DO CONSELHO ULTRAMARINO AO REI DOM JOSÉ I 

RELATANDO SUAS ATIVIDADES E EXECUÇÕES: A ELEVAÇÃO DE 

ALDEIAS A VILAS NA BAHIA DO SÉCULO XVIII 
 

Jardel Jesus Santos Rodrigues1 

Fernanda Lima Almeida 2 

Norma Suely Pereira3 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O documento Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D(om) José relatando suas 

atividades e execuções desde a primeira sessão do tribunal em 13 de setembro [...], datado de 1758, 

possui um conteúdo cujo conhecimento e divulgação é de grande importância para o estudo 

nas áreas da História indigenista e Antropologia, além de auxiliar consideravelmente aos 

interessados nas discussões relativas às políticas linguísticas no Brasil, uma vez que, a 

política pombalina, então implementada, previa a proibição do uso das línguas indígenas, 

ao passo que instruía a obrigatoriedade do ensino e catequização dos povos nativos em 

língua portuguesa. O manuscrito pertence ao acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, 

catalogado pelo Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco, que 

disponibiliza o fac-símile por meio da Biblioteca Nacional digital. O corpus selecionado está 

localizado na cota arquivística AHU_ACL_CU_005, Cx: 139, D. 10701, e trata da 

implementação do Conselho Ultramarino e de suas ações iniciais até a elevação da primeira 

aldeia em vila na Bahia, a aldeia do Espírito Santo, que passa a vila de Nova Abrantes, em 

1758. 

Para o estudo e melhor aproveitamento do documento, realizou-se uma edição 

semidiplomática dos oito primeiros fólios da Consulta, pois, conforme aponta Cambraia 

(2005), sua leitura mais conservadora possibilita a correção de possíveis equívocos ocorridos 

no procedimento de cópia dos textos, a exemplo de ocultação ou repetição de letras, além 

 
1 Graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. E-mail: jardeljrodrigues@gmail.com. 
2 Graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. E-mail: fernandaalmeida9715@gmail.com. 
3 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Professora Associada do Instituto de Letras na 

mesma instituição. E-mail: normasuelypereira@yahoo.com.br. 
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do desenvolvimento das abreviaturas, preservando outras características do documento, 

favorecendo, assim, o desenvolvimento posterior de outros estudos, como os linguísticos, 

por exemplo. 

A partir da edição, discute-se no presente estudo a repercussão de algumas das ações 

do Conselho Ultramarino, implantado na Bahia do século XVIII, em especial aquelas que 

incidiram sobre as populações ameríndias. Dentre as inúmeras consequências do chamado 

Diretório Pombalino4, implementado pelo Marquês de Pombal, está a proibição do uso das 

línguas gerais e das diversas línguas indígenas até então existentes, o que resultou no 

obscurecimento de muitos dos aspectos culturais das populações ameríndias, dentre os 

quais a extinção das línguas indígenas, que foram gradualmente silenciadas e apagadas 

desde o período colonial. 

 

2 O CONSELHO ULTRAMARINO E O DIRETÓRIO POMBALINO 

 

O Conselho Ultramarino foi criado por Dom João IV, em 1692, para que pudesse 

assessorar a administração das colônias portuguesas no além-mar, fundamentalmente 

aquelas localizadas na América e na África (MALTEZ, 2004). Além da função administrativa 

o Conselho desempenhou funções financeiras e jurídicas, sendo composto por um 

presidente, quatro conselheiros, um secretário, um escrivão e dois porteiros. 

No ano, 1758, o rei de Portugal, Dom José I, mandou para a Cidade da Bahia os 

Conselheiros Joze Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello e Manoel Estevão de 

Almeida Vasconcellos Barberino, para que estabelecessem o Tribunal do Conselho 

Ultramarino, juntamente com o conselheiro Antonio de Azevedo Coutinho, além de nomear 

o seu vice-rei, Dom Marcos de Noronha, o Conde dos Arcos, para presidente do Conselho, 

definindo que seu voto seria decisório no caso de empates (CONSULTA, 1758). 

 
4 Denomina-se Diretório pombalino a uma série de diretrizes elaboradas pelo Marquês de Pombal em 1757, para 

as populações indígenas dos Estados do Grão-Pará e Maranhão, estendidas, posteriormente, para o Estado do 

Brasil, em 1758. Em síntese, o principal objetivo era “integrar” as populações ameríndias à sociedade colonial, 

submetendo-as a um maior controle da Coroa portuguesa. 
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Os conselheiros chegaram à Capital da Bahia em 27 de agosto, porém a primeira 

sessão do Conselho Ultramarino só foi realizada no dia 13 de setembro. Nessa primeira 

conferência, de acordo com o texto da Consulta, foi posta em debate a necessidade de se 

eleger um secretário para o órgão, proposta que foi feita por Manoel Estevão de Almeida 

Vasconcellos Barberino, para que as ordens e resoluções fossem comunicadas ao rei. Assim, 

o Conselho determinou que Joaquim Joze de Andrade fosse empossado no cargo de 

secretário no dia 7 de novembro deste mesmo ano. Outra discussão surgiu no Conselho, 

sobre como seria implementada a resolução estabelecida por Dom José, sobre a elevação das 

aldeias em vilas: 

 

 
Figura 1: Coleta de informações sobre as aldeias 

   Fonte: CONSULTA, fl. 3r, L.19 a 29, 1758. 
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Transcrição: 

[...]pia Numero 2., propôs o Vice Rey Prezidente. que 

eraprecizo assentar-se no modo do estabeleci= 

mento Politico ecivil das Aldeas deIndios, 

que VossaMagestade mandou erigir em Villas. Este 

assentou, que deviaõ proceder Informaçoens veri= 

dicas, e individuaes das situaçoens decadahuma 

das ditas Aldeas, edaqualidade, eextensaõ das 

fazendas, que lhes ficaõ em circuito, declarando-se, 

se  estavaó possuidas por alguém, ou devolutas 

daqualidade, e numero de cazaes, dequeSe com= 

põem aquelles Povos, declarando-se adiffe=[...] 

(CONSULTA, fl. 3r, L.19 a 29, 1758) 

 

A discussão foi proposta pelo Conde dos Arcos, para atender às resoluções do alvará 

de 8 de maio 1758, principalmente, à ordem de que as aldeias fossem elevadas a vilas. Nesse 

sentido, o vice-rei, solicitou que fosse realizada uma coleta das informações sobre as aldeias 

de índios e suas deficiências, além de verificar os arredores das suas habitações 

(CONSULTA, fl. 3r, L.19 a 29, 1758). 

 Após a sessão acima referida, uma outra foi realizada no dia 27 de setembro em que 

o Conselho decidiu que deveria desbravar os “sertões” e erigir a primeira aldeia (Espirito 

Santo) que passou a ser chamada vila de Nova Abrantes. Essa ordem foi cumprida pelo juiz 

de fora da cidade da Bahia, João Ferreira de Betencourt e Sá, que notificou o Tribunal do 

Conselho Ultramarino no dia 11 de outubro de 1758. 

Desta maneira, O Tribunal do Conselho Ultramarino foi responsável por implantar 

as diretrizes do Diretório Pombalino, ou simplesmente diretório dos índios, como ficou mais 

conhecido, representando um marco na mudança da política indigenista adotada durante o 

Brasil Colônia, especialmente, no que diz respeito às mudanças administrativas, 

educacionais e cívicas. O diretório dos índios que já havia sido implantado, primeiramente, 

nas capitanias do Maranhão e Grão-Pará, em 1757, foi então estendido a toda América 

portuguesa através das políticas administrativas adotadas pelo Secretário de Estado do 

Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal, desde o alvará régio datado 

de 8 de maio de 1758, conforme destacam Souza e Lobo (2016). 
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As ações implantadas pelo alvará 8 de maio de 1758, já haviam provocado perdas 

irreparáveis, principalmente para os povos indígenas, que foram diretamente afetados. A 

lei, por meio de suas diretrizes, buscara civilizar e domesticar os índios. Para tal, uma das 

primeiras proibições incidiu sobre as línguas indígenas e línguas gerais faladas no território, 

permitindo apenas a comunicação e o aprendizado do português. Além disto, o Diretório 

tinha como intuito converter os índios ao cristianismo, escolarizá-los, inseri-los nos postos 

de oficiais, para que fossem “integrados” à sociedade colonial (SOUZA, 2017). 

 

3 A EDIÇÃO 

 

A seleção do manuscrito deveu-se ao conhecimento prévio da temática relativa às 

populações indígenas no Brasil colônia, em especial aquelas localizadas no estado da Bahia. 

Desse modo, direcionou-se a busca pelo documento a editar, o qual encontra-se disponível 

no Fundo de Documentação Histórica Manuscrita sobre os Índios da Bahia (FUNDOCIN) e 

no Arquivo Histórico Ultramarino.  

Optou-se pela edição semidiplomática, porque, como se disse, esta permite 

divulgação do documento, sem que se percam as características linguísticas da fonte 

primária. Constituiu-se como objetivo, assim, aumentar a divulgação acerca das decisões 

tomadas por orientação do Conselho Ultramarino que incidiram negativamente nas 

populações ameríndias que residiam no Estado do Brasil. 

Para Cambraia (2005), o menor grau de mediação possibilitado pela edição 

semidiplomática, conforme apontado mais recentemente por Borges e Souza (2012), através 

do desmembramento das abreviaturas, permite ao editor realizar, também, leitura 

conjecturada para inserção ou exclusão de elementos, conforme se fizer necessário, desde 

que tal intervenção seja sinalizada, sem comprometimento da leitura conservadora. 

Segundo Borges e Souza (2012) a edição semidiplomática é caracterizada por permitir 

menor grau de intervenções no texto em comparação com a edição interpretativa, ao passo 

que permite maior grau de atuação do editor em relação à edição diplomática. 
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3.1 O DOCUMENTO 

 

A Consulta do Conselho Ultramarino ao Rei Dom José relatando suas atividades e execuções 

desde a primeira sessão do tribunal em 13 de Setembro até o presente momento [1758] foi solicitada 

pelo então rei de Portugal, Dom José I, ao Conselho Ultramarino sendo datada de 22 de 

setembro de 1758. O Documento possui 87 fólios sendo assinado, ao final, pelos conselheiros 

Antônio de Azevedo Coutinho, Manuel Estevão de Almeida Vasconcellos Barberino, José 

Mascarenhas Pacheco Coelho de Mello e pelo Conde Dom Marcos de Noronha, então vice-

rei de Portugal e governador geral do Brasil. Para o presente estudo, como se disse 

anteriormente, foram selecionados apenas os oito primeiros fólios da referida Consulta ao 

Conselho Ultramarino. 

A Consulta é uma espécie documental que, segundo Belloto (2002), não possui caráter 

diplomático e que, na administração colonial, tinha por objetivo assessorar o rei em 

determinado assunto, servindo de base para a tomada de decisão. A Consulta em questão 

trata da elevação das aldeias a vilas na Bahia do século XVIII, desde que tivessem mais de 

100 casais5. 

Para o presente estudo foram editados os oito primeiros fólios do documento. Com 

exceção do primeiro fólio, todos os outros possuem numeração na margem superior 

esquerda no recto e na margem superior direita no verso. A mancha escrita foi distribuída 

em coluna única recuada à direita e a quantidade de linhas em cada fólio não é uniforme: o 

fólio 01 contém 27 linhas, os fólios 3, 4 e 7 possuem 33 linhas cada, já os fólios 2, 5 e 8 

possuem 30 linhas, e o fólio 6 possui 31 linhas. O documento, é datado de “Baía, 22 de 

Setembro de 1758”, e apresenta carimbo do Arquivo Histórico Ultramarino, de inserção 

posterior, indicando o acervo responsável pela salvaguarda do documento. A tinta do verso 

dos fólios manchou o suporte, o que é possível visualizar-se em todos os fólios. 

 
5 O vocábulo casal refere-se, à época, às famílias ou casas, no caso específico, de índios. Conforme previsto na 

Consulta do Conselho Ultramarino, as aldeias que possuíssem mais de cem casais de índios deveriam ser 

elevadas a vilas (CONSULTA, 1758). 
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O documento foi escrito em letra cursiva do século XVIII, com presença de letras 

elegantes ao longo do texto, há poucas abreviaturas que vão se repetindo ao longo dos fólios, 

além disso, o scriptor possuía uma letra de traçado regular, o que justifica existência de 

poucos pontos de dificuldade na leitura. O texto apresenta pontuação, acentuação e está 

dividido em períodos. Existe separação vocabular no final das linhas, e com frequência não 

ocorreu a fronteira entre palavras no corpo do texto. 

O primeiro fólio do fac-símile possui uma mancha escura na parte superior, 

possivelmente fruto da digitalização. O documento foi escrito provavelmente em papel, 

suporte brando comumente utilizado para elaboração de documentos no século XVIII. Por 

ter sido utilizado um fac-símile digital para a leitura e transcrição, não foi possível 

identificar a existência de pautação no suporte. 

 

3.2 DESCRIÇÃO SCRIPTOGRAFICA 

 

 A escrita apresenta letras com hastes ascendentes e descentes inclinadas à esquerda, 

a exemplo do “d” em “mandar’’ no fl.1r l.1. Todos os parágrafos são iniciados com recuo e 

apresentam letras capitulares elegantes, a exemplo do “S” em “Senhor” no fl.1r l.1 e o “F” 

de “Foi” no fl.1r l.2 

 O traçado das letras “I” e “J” maiúsculas apresentam muita semelhança6, conforme 

pode ser observado em “Juntamente” (fl.1r l.7) e em “Indios” (fl.3v l. 20/ fl.4r l. 30/ fl.6r l. 4). 

Em uma análise rápida poderíamos ser levados a classificar a letras acima referidas como 

ramistas, contudo a semelhança só ocorre em letras maiúsculas, confirmando a hipótese de 

se tratar não de letras ramistas, mas sim de uma característica estilística do scriptor.  

Devido as características do traçado da letra adotamos como critério para descrição 

scriptografica a elaboração de um alfabeto com as letras elegantes mais interessantes, tanto 

maiúsculas, quanto minúsculas, e aquelas que representaram maior dificuldade à leitura, 

 
6 Vide Quadro 1 
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presentes nos oitos fólios editados da Consulta do Conselho Ultramarino ao Rei Dom José 

relatando suas atividades e execuções[...]. 

 

Quadro 1: Letras maiúsculas elegantes 

LETRAS MAIÚSCULAS 

LETRAS IMAGEM LINHA DE OCORRÊNCIA 

A 

 

fl.1r l. 5 

B 

 

fl.1r l.6 

C 

 

fl.2v l.10 

D 

 

fl.1r l.10 

E 

 

fl.1r l. 5 

F 

 
 

fl.1r l. 2 

 

fl.5r l.22 

I 

 

fl.3r l.21 

J 

 

fl.3r l.3 

L 

 

fl.3r. l.11 

M 

 

fl.1r l.15 

N 

 

fl.2v l.24 

O 

 

fl.2v l.15 
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P 
 

fl.1r l.24 

P 

 

fl.3r  l.4 

Q 

 

fl.5r l. 29 

R 

 

fl.1r l.11 

S 

 

fl.1r l.1 

T 

 

fl.2v l.10 

V 

 

fl.1r l.21 

 

Quadro 2: Traçado das letras minúsculas 

LETRAS MINÚSCULAS 

LETRAS IMAGEM LINHA DE OCORRÊNCIA 

a 

 

fl.1r l.24 

 

d  

fl.1r l.20 

 

fl.1r l.15 

e 

 

fl.1r l. 3 

f 

 

 

fl.2v l. 21 

 

fl.4v l. 14 

 

fl. 3r  l.2 
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g 

 

fl.4v l. 15 

h 

 

fl.4v l.18 

j 

 

fl.2v l. 11 

l 

 

fl.2v l. 3 

m 

 

fl. 2v l. 19 

n 

 

fl.1r l.20 

p 

 

fl.1r l.22 

q 

 

fl.3r l. 16 

r 

 

fl.1r l.1 

s 

 

fl. 2v l.5 

x 

 

fl.3rl.12 

z 

 

fl. 3r l.3 
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3.3 CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Com o objetivo de preservar as características do texto, tomou-se por base o proposto 

pela Comissão de elaboração de Normas para transcrição de documentos manuscritos para 

a História do Português do Brasil (2001), definindo-se, então, os seguintes critérios: 

1 Reproduziu fielmente o texto, mantendo grafia (letras e algarismos), acentuação, 

pontuação, linhas e fólios, respeitando as divisões de períodos e colunas, como no fac-símile; 

2 Desdobraram-se as abreviaturas indicando-se a parte em desenvolvida em itálico; 

3 As leituras duvidosas foram indicadas com interrogação entre colchetes [?]; 

4 As palavras sublinhadas foram transcritas preservando esta marcação. 

 

3.4 RELAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ABREVIATURAS 

 

Constatou-se nos fólios editados a presença de 20 abreviaturas diferentes, sendo o 

tipo mais recorrente a abreviatura por letra sobreposta, totalizando 18 abreviaturas, e 

apenas duas formas foram classificadas como abreviatura por suspensão.  

 

Quadro 3: abreviaturas por suspensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATUR

A 

IMAGEM DESDOBRAMENT

O 
l. 

v. 
 

Vossa 

f1.rl.2,12,17,25 

f2.vl.3,12,13,21,28 

f3.r l.7,22 

f5 r l.6 

f6.v l.9 

_ 

q 
 que 

f1.rl.25 

f2.vl.4,13,14,18,21,28 

f3.r l. 4,16,23,26,28,30 

f4.v l.1,4,5,11,18,29 

f5.r l. 16 

f6.v l.4,10,17,29 

f7.r l.10,19,27 

f8.v l.10,25,27 
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Quadro 4: abreviaturas por letra sobreposta 

ABREVIATURA IMAGEM DESDOBRAMENTO l. 

Mge 

 

Magestade 

f1.r l.2,12,17,25 

f2.vl.3,12,13,21,28 

f3.r l.7,22 

f5.r l.7 

f6.r l.10 

Juntamte 
 

Juntamente f1.r l.7-8 

pa 

 

para 

f1.rl.9 

f2.vl.27 

f3.r l.4,33 

f4.v l. 11,28 

f7.r l. 1,21 

Nº 

 

Número 

f1.rl.14 

f3.r l.16,19 

f4.v l .9,12 

f7.r l.1,31 

f8.v l. 2,11,13 

immediatamte 

 

 

immediatament

e 
f1.rl.16 

regularmte 

 

regulamente f1. r l.27 

Dezr 

 

Dezembargador f3.r l.3,14 

estabelecimto 

 
 

estabelecimento f3.r l.20-21 

apontamtos 

 

apontamentos f4.v l.4 

Mascaras 
 

 

Mascarenhas f4.v l.13 
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facilmte 

 

facilmente 
f4.v l. 18 

f7.r  l.29 

prezentemte 
 

presentemente f4.v l. 24 

pessoalme 
 

pessoalmente f5.r l. 2 

enqto 

 

emquanto f6. v l.18 

aqm 

 

aquém 

f4.v l. 6 

f6.v l.20 

 

Documto 

 

Documento f8.v l.11 

uniformemte 

 

uniformamente f8.v l.12 

Prezide 

 

Prezidente f3.r l. 19 

 

3.5 GLOSSÁRIO 

 

Tendo em vista as especificidades características da tipologia documental e a época 

em que foi escrito o documento, optou-se por sistematizar alguns verbetes que tiveram seu 

sentido modificado ao longo do tempo e que poderiam se tornar um ponto de dificuldade 

na leitura. As fontes consultadas foram selecionadas, preferencialmente, por serem obras 

lexicográficas sincrônicas. Para facilitar a leitura, na abonação dos verbetes, optou-se pelo 

estabelecimento de fronteiras entre os vocábulos que estavam unidos nos fólios editados. 
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1 Assentar – v. t.; Estabelecer (FIGUEIREDO, 1913, p. 207). 

[...] Nesta mesma Sessaõ, que consta da co=/pia Numero 2., propôs o Vice-Rey 

Prezidente. que/ era preciso assentar-se no modo do estabeleci=/mento Politico e civil das 

Aldeas de Indios [...] (CONSULTA, fl. 3r, L.18 a 21, 1758). 

 

2 Consulta – v. t. d. Documento não-diplomático, enunciativo, ascendente ou 

descendente conforme o âmbito de atuação, se na administração colonial ou na civil ou 

militar, atual. Na administração colonial: ato pelo qual uma instituição, em geral, conselho, 

junta ou tribunal assessora o Rei em assunto determinado, passando-lhe o seu parecer ou 

conselho (BELLOTO, 2002, p. 59). 

[...] Sem Consulta; para deste modo executar/melhor aquella Ordem Regia no seu 

Sentido literal, e Ser prezente a Vossa Magestade [...] (CONSULTA, fl. 2v, L.1 a 3, 1758). 

 

3 Erecçaó – s. f. (Erecçam).  Fundação (BLUTEAU, 1728, p. 187). 

[...]E propondo o Conde Prezidente,/que se devia participar ao Senado da Camera 

desta Cidade aquella erecçao, /visto que adita Villa se desmembrava do seu termo; Pareceo 

ao Conselho/Documento numero [...]  (CONSULTA, fl. 8r, L.7 a 11, 1758). 

 

4 Festina lente:  Apressa-te devagar (VICTÓRIA, 1956, p. 154). Oximoro latino 

atribuído ao Imperador romano Augusto.  

[...] a demora demais algum tempo; o qual/se não perdia, quando se empregava em 

segurar o acervo; pois era sempre útil/nos negocios graves adoptar o Festina Lente da 

empreza de Augusto, e trazer [...] (CONSULTA, fl. 5r, L.19 a 23, 1758). 

 

5 Junctas – s. f. (Junta). Ajuntamento, ou congresso de pessoas no mesmo lugar para 

consultar alguma matéria (BLUTEAU, 1728, p. 225).  

[...] Os ditos conselheiros chegáraõ /a esta Capital em 27 de Agosto; e occupan=/do-

se os primeiros quinze dias em repetidas,/Junctas que se fizeraó com o Vice-Rey Preziden-

/te/ que com grande zelo, prudencia, e atividade [...]  (CONSULTA, fl. 2v, L.15 a 19, 1758). 

 

6 Portaria – s. f. Diploma ou documento oficial, assignado por um ministro em nome 

do rei (FIGUEIREDO, 1913, p. 1616). 

[...] Pareceo ao Conselho por estas con-/formes eleger para servir de Secretario no dito 

Tribunal ao Dezembargador Joaquim Joze de/Andrada, a quem se passou Portaria para 

que/servisse debaixo do juramento de Seo/ cargo, [...] (CONSULTA, fl. 3r, L.1 a 6, 1758). 
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7 Providencia – s. f.  Ordem para fazer alguma cousa (SILVA, 1813, p. 522). 

[...]e os motivos, em que se fundáraõ as Rezo=/luçoens; pois, assim como a distancia 

fez pre-/ 

cisa a Real Providencia, de que se execu=/tassem as Rezoluçoens, que perdessem de 

con= [...] (CONSULTA, fl. 2v, L. 5 a 8, 1758). 

 

8 Tribunal – s.m.  Casa, onde se debatem e se julgam as questões jurídicas 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 1913). 

[...]sulta, sem a Suspensaõ, que deveriaõ ter, se/estivesse na Corte o Tribunal; 

tambem este/justo motivo faz precizo pôr na Prezença/de Vossa Magestade todas as 

Rezoluçoens do Conselho, [...] (CONSULTA, fl. 2v, L. 9 a 12, 1758).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O documento editado é de fundamental importância para o esclarecimento da socio-

história das populações indígenas, pois revela aspectos relevantes sobre as mudanças 

ocorridas na política indigenista adotada pela Coroa portuguesa para os povos indígenas, 

até a segunda metade do século XVIII. Como já discutido, os povos indígenas foram 

catequizados compulsoriamente na língua portuguesa, sendo proibido o uso das diversas 

línguas indígenas faladas no atual território brasileiro, o que acabou por levar a maioria 

delas à extinção. Segundo estimativas de Rodrigues (2005) existiam, no território brasileiro, 

cerca de 1.200 línguas indígenas faladas em 1500, quando ocorreu a invasão portuguesa. 

 Segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

existem cerca de 274 línguas indígenas faladas por aproximadamente de 2% da população 

brasileira, ou seja, saímos de uma situação de multilinguísmo generalizado até meados do 

século XVIII – período em que o Diretório dos Índios foi implantado no Estado do Brasil – 

para o chamado multilinguísmo localizado, conforme destacou Mattos e Silva (2002). 

 Cabe ressaltar que a imposição da língua portuguesa para os índios não se deu 

apenas no âmbito da língua falada, mas houve a obrigatoriedade da escolarização dessas 

populações, sobretudo os meninos e meninas, na língua do colonizador, conforme aponta 
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Souza (2017). Tais diretrizes podem ser consideradas elementos constitutivos da primeira 

política linguística oficial adotada na América portuguesa. 

 As ações do Tribunal do Conselho Ultramarino marcam um capítulo singular da 

História do Brasil e, consequentemente, na das populações ameríndias que foram alvo da 

série de diretrizes adotadas pelo Marquês de Pombal para os indígenas e que foram 

implementadas por esse importante órgão da administração colonial. A realização da edição 

semidiplomática, bem como do breve glossário, contribuiu para uma maior acessibilidade 

ao documento, possibilitando a divulgação do seu teor e particularidades para um público 

menos especializado, que, não tendo acesso aos conhecimentos filológicos, possa também 

compreender o seu conteúdo e importância. A edição adotada, por seu baixo grau de 

intervenção, permite que as características do documento sejam mantidas, ao passo em que 

diminui as dificuldades para realização da leitura. Desse modo, espera-se, com a 

continuidade da edição do documento, poder oferecer um objeto de estudo acessível a 

outros pesquisadores/especialistas de diversas áreas do conhecimento que se dediquem à 

temática. 
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ESTUDO DO LÉXICO DA SEXUALIDADE EM UM DOCUMENTO 

JURÍDICO BAIANO LAVRADO EM 1914 
 

Jéssica Pâmela Bomfim Silva1 

Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos estudiosos concordam que o léxico é uma herança linguística, uma porta de 

entrada para conhecermos um grupo social, que 

 
[...] traduz a experiência cultural acumulada por uma sociedade através do tempo, 

ou seja, o léxico pode ser considerado como patrimônio vocabular de uma 

comunidade lingüística através de sua história, um acervo que é transmitido de 

geração para geração (SANTOS, 2010, p.8). 

 

Dessa maneira, o léxico de uma língua revela aspectos históricos e culturais de um 

povo, assim podemos conhecer os hábitos, as crenças, as normas de comportamento, os 

saberes, as manifestações intelectuais e artísticas que foram acumulados por uma sociedade 

ao longo do tempo. 

O léxico não é uniforme, ele é modificado por seus falantes ao longo do tempo, isto 

porque ele é um “organismo vivo” que sofre processos de modificações: fonéticas, 

fonológicas, semânticas etc. e quase sempre essas transformações não são perceptíveis aos 

falantes. Gabas Jr (2007, p. 81) nos esclarece que isso ocorre porque “a) as mudanças são 

lentas e graduais; b) elas são parciais, envolvendo apenas as partes do sistema lingüístico e 

não o seu todo [...]” (GABAS JR, 2007, p.81). Dessa forma, as mudanças lexicais ocorrem de 

modo vagaroso, de forma parcial, naturalmente durante o tempo, sem abarcar totalmente 

todo o léxico, assim os falantes não percebam repentinamente tais mudanças. 
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É nesse contexto que a Filologia (ciência dos textos) e a Lexicologia (ciência do léxico) 

se inserem. Como a mudança lexical não costuma ser claramente percebida pelos falantes, 

podemos recorrer aos textos pretéritos, analisar e investigar o processo de mudança do 

léxico, logo o falante pode comparar as substituições, as semelhanças, as diferenças, os 

empréstimos ocorridos no léxico de sua língua. 

Portanto, o presente trabalho tem como proposta trazer à tona o vocabulário da 

sexualidade contido no documento jurídico baiano de defloramento e, assim, evidenciar as 

lexias usadas no início do século XX que, muitas vezes, são desconhecidas da atualidade. 

 

1.1 CONCEITUANDO O LÉXICO 

 

Muito se lê ou se ouve sobre o léxico, mas afinal qual a sua definição? Para que 

estudá-lo? Observemos, a seguir, algumas definições: 

 

Quadro 1: Definições sobre o léxico 

Conceitos Autoras 

“Estudar o léxico de uma língua é enveredar pela história, 

costumes, hábitos e estrutura de um povo, partindo-se de suas 

lexias. É mergulhar na vida de um povo em um determinado 

período da história, através do seu léxico.” 

 

(ABBADE, 2006, p.213). 

“[...] o léxico de uma língua natural pode ser identificado como 

o patrimônio vocabular de uma dada comunidade lingüística 

ao longo de sua história.” 

 

(BIDERMAN, 2001, p.13). 

“[...] o léxico configura-se como a primeira via de acesso a um 

texto, representa a janela através da qual uma comunidade 

pode ver o mundo, uma vez que esse nível da língua é o que 

mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos e os 

costumes de uma comunidade [...]” 

 

(OLIVEIRA; ISQUERDO, 

2001, p. 9). 

“Estudar o léxico é uma das formas de imergir no modusvivendi 

de um povo. Adentrar no vocabulário de uma determinada 

sociedade nos permite conhecer a sua história, as suas 

experiências.” 

 

(QUEIROZ, 2012, p.19). 
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Ao analisarmos os conceitos, podemos concluir que o léxico é um conjunto valioso 

de lexias que deixa transparecer aspectos socioculturais de um povo e que é impossível 

dissociar léxico, sociedade, cultura e história, pois todos esses aspectos estão entrelaçados a 

um grupo social e “[...] caminham sempre de mãos dadas [...]” (ABBADE, 2006, p. 214). 

 

2 DOCUMENTO JURÍDICO BAIANO  

 

O corpus da pesquisa empreendida é composto por um documento jurídico, uma 

queixa crime de defloramento, que foi lavrada entre os anos de 1914 a 1924, em Feira de 

Santana, porém o crime ocorreu no antigo distrito de Almas, atual município denominado 

Anguera, no estado da Bahia. O processo crime foi escrito em letra cursiva, com tintas preta 

e verde, em papel almaço, em 89 fólios e, apesar de alguns rasgos e manchas, está em bom 

estado de conservação. Vale salientar que a leitura do manuscrito se torna um pouco 

dificultosa por conta da quantidade de escrivães que o redigiram, totalizando 7. 

O documento retrata a história da menor L.M.J., filha de A.J.C. e I.M.J., que foi 

desvirginada pelo seu noivo. O delito 

ocorreu em julho de 1914, na casa da 

vítima, quando J.V aproveitou que a 

menor estava a sós, em sua residência, e 

a deflorou. A vítima foi abandonada 

grávida e, em 09 de janeiro de 1915, às 

12h, teve sua filha que ganhou o nome A. 

Vale ressaltar que substituímos os nomes 

completos apenas pelas iniciais para 

preservar a identidade dos envolvidos no 

processo crime. 

O processo encerrou-se com o réu 

sendo condenado a 4 anos de reclusão, 

mas houve prescrição do crime, pois o 

Figura 1: Capa de abertura do processo crime, fólio 1r 
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processo já estava aberto há mais de oito anos, todavia J.V só teve que pagar as custas do 

processo nos valores de oito mil seiscentos reis e de quatro mil reis. 

 

3 ESTUDO DO LÉXICO: CAMPOS LEXICAIS REFERENTES À SEXUALIDADE 

CONTIDOS NO DOCUMENTO JURÍDICO DE DEFLORAMENTO 

 

A partir da leitura e da análise do documento, foram estabelecidos oito macrocampos 

e sete microcampos relativos ao campo lexical da sexualidade, a saber: 

 

1- Macrocampo dos Órgãos Sexuais - Microcampo: genérico, partes daofendida e 

partes do ofensor;  

2- Macrocampo das ações; 

3-Macrocampo das intenções sexuais; 

4-Macrocampo das relações sexuais; 

5- Macrocampo das ações jurídicas;  

6- Macrocampo dos crimes sexuais; 

7-Macrocampo dos qualificadores - Microcampo: Sobre a ofendida e Sobre o ofensor; 

8- Macrocampo dos envolvidos no crime - Microcampo: com a ofendida e com o 

ofensor. 

 

As 26 lexias foram apresentadas em letras maiúsculas e em negrito, seguidas pela 

classificação genérica da categoria gramatical a que pertencem; as lexias compostas foram 

classificadas como locução; as entradas dos nomes (substantivos e adjetivos) foram feitas 

pelo masculino e feminino singular; as entradas dos verbos foram feitas pelo infinitivo; 

apresentamos a significação da lexia no contexto específico, seguida de um exemplo do texto 

e todas as demais indicações presentes no processo crime e os respectivos fólios e linhas; os 

exemplos são apresentados entre aspas, com a lexia destacada em negrito (QUEIROZ, 2012, 

p.20). 
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3.1 CAMPO LEXICAL DA SEXUALIDADE 

 

MACROCAMPO DOS ÓRGÃOS SEXUAIS  

Microcampo: Genérico 

ÓRGÃOS GENITAES – loc. subst. ‘partes de um organismo, compostas por 

elementos celulares que interagem fisiologicamente, e que desempenham uma ou mais 

funções específicas.’  

“[...] Que examinando/ a paciente de nome L./ verificaram pelo exame/ dos 

orgaosgenitaesausencia/ do septo hymenal [...]” (f.15v, l.9-12) 

 

Microcampo: Partes da ofendida 

HÍMEN – s.m ‘Prega formada pela mucosa e que fecha parcialmente o orifício 

externo da vagina.’ 

“[...] o hymnem apresenta so-/ lução de continuidade, cuja data escapa a ava-/ liação            

[...]” (f.60r, l.28-30) 

“[...] Que examinando/ a paciente de nome L./ verificaram pelo exame/ dos 

orgaosgenitaes ausência/ do septo hymenal com retração/ completa dos retalhos [...]” (f.15v, 

l.9-14) 

 

HONRA – s.f. ‘Vagina’  

“Diz A.J.C., lavrador re-/ sidente no districto de Almas deste/ termo, que tendo sido 

offendida/ em sua honra a sua filha menor/ de nome L.M.J. [...]” (f.9r, l.7-11) 

“[...] J.V. apa-/ nhara só em caza pela ma-/ nhã e obrigara aos referidos/ actos dizendo-

lhe que ia/ ter certeza de sua honestida/ de ser attender as affirma-/ ções que ella 

respondente/ lhe dirigira a respeito de/ sua honra ainda não ma-/ culada. (f.16v, l.17-26) 

 

Microcampo: Partes do ofensor 

CORPO DURO E ELÁSTICO – s.m. ‘Pênis’  

“[...] Ao pri-/ meiro sim; segundo um/ corpoduro e elastico [...]” (f.15v, l.25-27) 
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MEMBRO VIRIL – s.m ‘Pênis’ 

“[...] Ao pri-/ meiro sim; segundo um/ corpo duro e elastico tal/ como um membro 

veriril/ em erecção [...]” (f.15v, l.25-29) 

 

MACROCAMPO DAS AÇÕES 

CASAR –v.t.d ‘Unir por casamento’ 

“[...] Luiz de Assis lhe/ discera, que J. ia se ca/ sar com L. [...] (f.39v, l.4-6) 

“[...] Perguntado/ como sabe ter o denuncia-/ do compromettido se a/ casar com L.?" 

(f.41v, l.4-7) 

“[...] João/ lhe disse que ia casar se/ e elletestimunha lhe disse/ que assim era muito/ 

bonito [...]” (f.46r, l.26-30) 

“[...] ouvira/ de Tiburcio que o acusa-do/ presente lhe havia/ dito que ia se casar com/ 

L.porque devia/ a honra della.” (f.49r, l.18-23) 

 

REPARAR O MAL – loc. verb. ‘Reparar a ofensa do defloramento e/ou estupro 

através do casamento’.  

“[...] porque se é doloroso e contristador o facto/ de espiritos perversos e libidinosos 

arrastarem/ para a prostituição a donzellasinesperi-/ entes, e não lhes queiram reparar o mal 

[...]” (f.59r, l.15-17) 

 

MACROCAMPO DAS INTENÇÕES SEXUAIS 

DESEJOS – s.m. ‘Vontade’.  

“[...] o/ dennunciado entendeu de realisar, e realisou os se-/ usdesejos perversos de 

libidinoso [...]” (f.2r, l.25-26) 

 

FIM LIBIDINOSO – loc. adj. ‘satisfação dos desejos sexuais’  
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“[...] ao pri= / meiro se houve defloramento;/ segundo, qual o meio empre-/ gado; 

terceiro se houve copula/carnal; quarto se houve vio- / lencia para fim libidinozo [...]” (f.15r, 

l.26-31) 

 

MACROCAMPO DAS RELAÇÕES SEXUAIS 

CÓPULA CARNAL – loc. subst. ‘Relação sexual’  

“[...] ao primeiro/ se houve defloramento;/ segundo, qual o meio empregado;/ terceiro 

se houve copula/ carnal [...]”(f.15r, l.26-30) 

“[...] São elementos constitutivos do crime de deflo-/ ramento, segundo o dispositivo 

do artigo 267 do codigo/ Penal: “Ter copula carnal com mulher vir-/ gem [...]” (f.60r, l.13-16) 

“[...] houve copula carnal não era mais preci-/ so o Corpo de delictoaffirmar,/ mas o 

que não/ deviam e nem podiam os seus dignos signatários [...]” (f.60r, l.19-21) 

 

MACROCAMPO DAS AÇÕES JURÍDICAS  

CORPO DE DELITO – s.m. ‘Fato material em que se baseia a prova de um crime’. 

“[...] Como prova do quanto acaba de ser/ relatado, tem essa Promotoria o corpo de 

delicto/ feito na pessoa da menor L., e os depoi-/ mentos constantes dos autos. (f.2v, l.1-4) 

“Delegenciaspoliciaes constantes/ do exame de corpo de delicto/ na menor L.M./J.” 

(f.3r, l.2-12) 

“Auto nomeio peritos aos senhores Peritos Autor Esme-/ raldo dos Reis e 

Pharmaceutico José Alves Boaventura/ para procederem ao corpo de delicto [...]” (f.4r, l.2-

4) 

“Auto de exame do/ corpo de delicto.” (f.15r, l.1-2) 

“[...] e encarregou-lhes que/ passassem a proceder a exame de/ corpo de delicto na 

pessoa da/ menor L.M./ J." (f.15r, l.21-25) 

“Julgo procedente o/ corpo de delicto (f.17r, l.27-28) 

 

MACROCAMPO DOS CRIMES SEXUAIS 

DEFLORAMENTO – s.m. ‘Desvirginamento’.  
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“[...] primeiro se houve defloramento [...]” (f.15r, l.26-27) 

“[...] o accuzado/ lhe declarara ser auctor do de-/ floramento da offendida[...]”(f.19v, 

l.8-10) 

“[...] Perguntado/ em que data deu se o deflo-/ramento em que vem ou se/ referio? 

[...]” (f.44v, l.21-24) 

“[...] Considerado pelo querellado para a/ defeza dos seus direitos, fomos cautellosos 

em/ ouvil-o previamente e convictos de não ter/ sido elle o auctor do defloramento de L./M.J 

[...]” (f.59r, l.9-13) 

“São elementos constitutivos do crime de deflo-/ ramento, segundo o dispositivo do 

artigo 267 do codigo/ Penal: “Ter copula carnal com mulher vir-/ gem –” 2º Que a virgem 

seja de menor idade –”/  3º Que o seo consentimento fosse obtido pela se/ ducção, engano 

ou fraude –” (f.60r, l.13-18) 

“No presente feito não está provado a meno-/ ridade  de L., requesito essencial/ para 

o crime de defloramento, sem o qual/ não ha crime [...]” (f.64r, l.20-23) 

“Juraram no processo de defloramen-/ to contra o justificante instaura-/ do e qual o 

juizo que forma/ das mesmas testimunhas? (f.68v, l.8-11) 

 

DEFLORAR – v.t.d. ‘Perder a virgindade’. 

 “[...] J.V./ por ter este em dias do mez/ de junho no corrente anno, deflorado/ a menor 

Lindaura Maria de Jesuis [...]” (f.24r, l.29-33) 

“[...] João Vasconcellos por ter este/em dias do mez de junho do/corrente 

annodeflorado a menor/L.M.J conforme/consta do corpo de delicto [...]” (f.32v, l.3-7) 

“Perguntado/ si L. não se quis/ sera que o accusadopre-/ sente lhe havia deflora/ do?” 

(f.43v, l.8-12) 

 

DESVIRGINAR – v.t.d ‘Perder a virgindade’. 

 “[...] processo crime instau-/ rado por a Promotoria Publi-/ ca, pela falsa imputação/ 

que se lher quer actribuir como/ autor do desvirginamento/ da menor L.M./J." (f.29r, l.20-

26) 
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“[...] lhe dissera que o acusa-/ do presente lhe havia/ communicado, que muito/ breve 

se casaria com L./M.J/ a quem havia n’aquela/ occasiãodesvirginado [...]” (f.35r, l.26-32) 

“Haverá (por) ahialguem tão ingenua que/ acreditar possa na declaração de L./ em 

querer attribuir ao querellado o seu desvir-/ ginamento em Junho do anno findo [...]” (f.63v, 

l.4-7) 

O abaixo assignado, procurador de J.V.no processo crime intentado com-/ tra si, pelo 

Ilustre  Doutor Promotor Publico,/ como autor do desvirginamento de L./ M.J[...]” (f.66r, 

l.8-12) 

“[...] J./ V. por ter em dias/do mez de Junho do annopassado,/no districto das Almas/ 

n'este termo, com promessas de/ casamento, desvirginado a menor/ L.M.J[...]” (f.84v, l.26-

32) 

 

PRATICAR ATOS INDIGNOS – loc. verbal ‘Prática de atos que causam dano a 

outrem’. 

“[...]J.V.há/ dois annosha muito tempo que elle/ lhe illudia com promessas de/breve 

cazamento com o fim/ de praticar com ellaactos/ indigno [...]” (f.16v, l.11-15) 

 

MACROCAMPO DOS QUALIFICADORES 

Microcampo: Sobre a ofendida 

DEFLORADA – adj. ‘Que perdeu a virgindade.’ 

“Diz A.J.C. que tendo/ sido deflorada a sua filha menor/ de 19 annos de idade L.M./ 

de J., em julho do corrente anno/ sendo o offensor o individuo de nome/ J.V.[...]” (f.4r, l.9-

14) 

“Disse que sabia que/ a offendida foi deflorada por/ J.V.[...]” (f.18r, l.30-32) 

 

MENOR – adj. ‘Que tem menos idade’ 

“Approveitando-se d’essa occa-/ sião em que a menorL. se achava des-/ protegida da 

vigilância parental, por isso é/ que se tornou facil a execução do crime, o/ dennunciado 

entendeu de realisar, e realisou os se-/ us desejos perversos de libidinoso [...]”(f.2r, l.21-26) 
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“[...] quiz trazer para o/ seio de uma familia a deshonra, deflorando/ a menorL.M.J., 

crime este que/ confessou a varios conhecidos seus [...]” (f.2r, l.29-32) 

“Delegenciaspoliciaes constantes/ do exame de corpo de delicto/ na menorL.M./J.” 

(f.3r, l.9-12) 

“Considerando que pela sua/ menoredade achava-se a/ victima sob a egide da jus-/ 

tiça publica [...]”(f.85v, l.6-9) 

 

OFENDIDA– adj. ‘Que sofreu ofensa ou dano.’ 

“Diz A.J.C., lavrador re/ sidente no districto de Almas deste/ termo, que tendo sido 

offendida/ em sua honra a sua filha menor/ de nome L.M.J.[...]” (f.9r, l.7-10) 

“Perguntado como se deu o facto/de se achar offendida?” (f.16v, l.7-8) 

“Disse que ha mais de mez/ J.V. lhe dissera que/ daria a offendidadezejandocazar-/ 

se breve e que V. era/ noivo ha muito tempo da offendida. (f.19r, l.1-6) 

“Respondeu que sabe/ ser J. noivo da offendida/ ha mais de dois annos (f.20v, l.27-

29) 

“Perguntado/ qual a qualidade da offen-/ dida, como tambem do de-/ nunciado? 

(f.45r, l.2-5) 

 

Microcampo: Sobre o ofensor 

ACUSADO – adj. ‘Que foi alvo de acusação’ 

“Respondeu/ que achando se em sua/ roça trabalhando e com/ elle Luiz de Assis, 

este/ lhe dissera que o acusa-/ do presente lhe havia/ communicado, que muito/ breve se 

casaria com L./ M.J/ a quem havia n’aquela/ occasião desvirginado [...]” (f.35r, l.22-32) 

“Respondeu/ que o acusado do presente/ era noivo porque o pai/ della lhe havia dito 

que/ o denunciado presente/ frequentara sempre a/ casa della.” (f.40r, l.6-13) 

“Perguntado/ se ouvio se attribuir a/ autoria do desvigina-/ mento de L. a/ outro que 

não fosse o acu-/ sado presente?” (f.47r, l.4-9) 
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“Respondeu/ que mora com Tiburciotes-/ timunha que jadepoz neste/ processo, e 

então ouvira/ de Tiburcio que o acusa-/ do presente lhe havia/ dito que ia se casar com/ L. 

porque devia/ a honra della.” (f.49r, l.15-23) 

 

DENUNCIADO – adj. ‘Quem foi objeto de denúncia’ 

“E como o denun-/ ciado assim procedendo tenha commettido/ o crime previsto no 

Artigo 267 do Codigo Penal/ da Republica, offerece o Promotor Publico a presen-/ te 

denuncia [...]” (f.2v, l.3-8) 

“Certifico, eu, official de justiça deste juízo/ abaixo assignado, que, em cumprimento/ 

do mandado retro, intimei as testemunhas/ constantes d’este mandado, e bem assim/ o 

denunciado [...]” (f.32v, l.20-24) 

“Considerando que não se/ pode negar a veracidade do/ facto e que a auctoria não/ 

foi attribuida a outra pes-/ soa que ao denunciado, que/ o confessou a testemunhas/ que 

depuzeram n’este pro-/ cesso [...]” (f.85v, l.17-24) 

 

OFENSOR – adj. ‘Agressor’ 

“Diz A.J.C. que tendo/ sido deflorada a sua filha menor/ de 19 annos de idade L.M/J., 

em julho do corrente anno/ sendo o offensor o individuo de nome/ J.V. [...]” (f.4r, l.9-14) 

“Disse que soube pelas boccas dos/ moradores da Cazá onde mo-/ ra  a offendida que 

V. / andava dizendo ser offen-/ sor e que cazaria; e que sa-/ bia tambem ser noivo do 

offendi=/ do ooffensor que sempre se acha-/ va em caza da mesma e que/ nada mais sabe 

[...]” (f.20r, l.10-18) 

 

QUERELADO– adj. ‘Aquele contra quem é formulada uma queixa-crime’ ‘Réu’ 

“Devemos antes de tratar da defeza propriamente/ dicta do querelladoJ.V., darmos 

os motivos/ que tivemos para acceital-a, afim de ficar bem apurada/ a nossa posição de 

defensor dos seus direitos no presente/ summario. Considerado pelo querellado para a/ 

defeza dos seus direitos, fomos cautellosos em/ ouvil-o previamente e convictos de não ter/ 

sido elle o auctor do defloramento de L./M.J. [...]” (f.59r, l.5-13) 
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“O facto por si so do/ nascimento da creança em termo de viabi-/ lidade é uma prova 

conteste de que a outro/ e não ao querellado cabe a autoria do deflo-/ ramento de L., visto 

ter esta decla-/ rado que o defloramento se dera em Junho/ do anno próximo findo.” (f.60v, 

l.13-19) 

“Ninguem absolutamente, [↑desco] que o/ maior perseguidor do querellado, digo, 

abso-/lutamente desconhece que seja o cidadão/Antonio Carneiro da Silva Ferreira, o mai-/ 

or perseguidor do querellado, desde quando este/ cidadão não podendo sopitar o despeito 

mal/ contido para com o querellado, procurou es-/ te meio menos digno de attribuir-lhe 

a/autoria do defloramento de L. [...]”(f.62v, l.5-19) 

“Haverá (por) ahialguem tão ingenua que/ acreditar possa na declaração de L./ em 

querer attribuir ao querellado o seu desvir-/ ginamento em Junho do anno findo, 

quando/em 9 de Janeiro dava a luz a uma creança/ mulata e do sexo feminino?” (f.63v, l.4-

9) 

“Que não cabe a responsabilidade que se quer/ attribuir ao querellado do 

defloramento de L.[...]” (f.63v, l.22-9) 

“Prova mais evidente e cabal/ que vem em auxilio do querellado é a creança que/ 

L.deo a luz, com menos de 7 mezes, a con-/ tar do dia em que diz ter accontecido o crime,/ 

ser de Cor Mulata como prova a certidão junta,/ quando é certo que o querellado é de cor/ 

branca, bem assim a dita L./ É lógico que um filho havido de L./ com o querelladoso poderia 

ser branco e não/ mulato, o que vem corroborar o ponto falso da/ imputação que se 

lherattribuir” (f.64r, l.1-9) 

 

MACROCAMPO DOS ENVOLVIDOS NO CRIME 

Microcampo: Generalidadessobre a ofendida 

PACIENTE – s.f. ‘Indivíduo doente ou sob cuidados médicos’ 

“[...] Que examinando a paciente de nome L./ verificaram pelo exame/ dos 

orgaosgenitaesausencia/  do septo hymenal com retra=/ ção completa dos retalhos,/ assim 

tambem pelo conjucto/ de outros, symptomashavi=/ do do exame destes orgaos/ e outros, a 

existencia de gra-/ videz do quarto para o quin=/ tomez [...]”(f.15v, l.9-20) 
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VÍTIMA – s.f. ‘Pessoa contra quem se comete crime’ 

“Ora, tendo se consum-/ mado o crime de que se argúe, em Junho,/ como consta de 

todas as peças do processo/ e do documentonumero 2, não podia a victima dar/ a luz em 9 

Janeiro, antes do termo conhecido/ de 9 mezes, logo, ao querellado não cabe a/ 

responsabilidade que se lhe quer quer attribuir.” (f.60v, l.19-25) 

“[...] aproveitando para es-/ te fim de uma manhã em que/ encontrara a sua victima 

só/ e despida da vigilancia dos/ parentes [...]” (f.85r, l.1-5) 

“Considerando que pela sua/ menor edade achava-se a/ victima sob a egideda jus-/ 

tiça publica, vide a jus-/ tificação de folhas 9 a folhas 12.” (f.85v, l.6-10) 

 

RÉU– s.m. ‘Autor de crime’ 

“[...] Proseda-se a formação da culpa/ sendo intimadas as testemunhas arroladas, para 

de-/ porem sobre o facto e o reo para se ver pro-/ cessar - Designado pelo escrivão dia e ho-

/ ra [...]” (f.2r, l.3-7) 

 “Certifico eu escrivão/ abaixo firmado que nesta/ data passei mandado con-/ tra o 

reo, entregando o ao of-/ ficial de justiça Lizardo [...]” (f.55v, l.1-5) 

“[...] intime ao reo/ J.V., para/ comparecer neste juizo no/ Dia vinte do corrente as 10/ 

horas afim de ser interrogado/ pelo processo a que responde/ neste juizo. (f.56r, l.20-26) 

“[...] faço entre-/ ga destes autos ao Senhor Doutor Thar-/ sicio Cesar Milton 

Advogado/ do reo [...]” (f.83r, l.2-5) 

“O es-/ crivão passe mandado (em/ duplicata) de prisão contra o/ reo e lance o nome 

dele/ no rol dos culpados.” (f.86r, l.10-14) 

 

SUPLICANTE – s.m. ‘Pessoa que suplica’ 

“[...] o/ adjuncto sem motivo justifica-/ tivo retivera os autos em seu poder/ até o dia 

23, sem emettir sua opinião/ dia este em que terminava o prazo para/ o supplicante 

apresentar a sua defeza [...]” (f.66r, l.17-24) 
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“[...] a justificação não passa/ de um direito que o Supplicante pode/ dispor em 

causas como das de que/ se trata. //” (f.66v, l.11-14) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo do léxico da sexualidade, no documento jurídico, nos possibilitou resgatar 

lexias e sentidos já não usados na atualidade, como por exemplo: defloramento (como 

sinônimo de desvirginamento), honra (denominando o órgão sexual feminino) e corpo duro 

e elástico (referindo-se ao órgão sexual masculino). Em vista disso, podemos concluir que 

essas mudanças fazem parte do processo de constituição do léxico, sendo normais os 

surgimentos e os desaparecimentos de lexias, expressões e sentidos. Tal estudo nos 

propiciou, também, conhecermos mais sobre a sociedade no início do século XX, a visão 

machista a respeito de uma menor ser desvirginada e mãe solteira. 

Em suma, estudar o léxico usado por uma comunidade é perceber que “[...] língua, 

história e cultura caminham sempre de mãos dadas [...]” (ABBADE, 2006, p. 214). Logo, 

conhecer as lexias de um povo é conhecer o próprio povo, pois teremos acesso à identidade 

linguística, à memória histórica e aos costumes de uma sociedade. 
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O ACERVO DE ILDÁSIO TAVARES NO ESPAÇO LUGARES DE 

MEMÓRIA DA UFBA 
 

Jhade Borges dos Santos Gomes1  

Rosa Borges dos Santos2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Arquivistas e filólogos se interessam pelo conjunto de memórias evidenciadas pela 

massa documental que se encontra nos acervos. No campo da Filologia, tais documentos 

possibilitam a produção de leituras diversas e práticas da edição de textos pelo filólogo-

editor. A partir das relações existentes entre a Filologia – que, sendo disciplinar-interativa, 

relaciona-se com diversas outras esferas de conhecimento – e a Arquivística, o presente 

trabalho inscreve-se na análise das mútuas complementaridades entre tais ciências, 

sobretudo no que tange aos estudos da memória, que apontam caminhos e particularidades 

envolvidos na prática de (re)construção de textos e contextos, viabilizada a partir do 

exercício filológico. 

Partindo do princípio de que o filólogo, em sua ação crítico-interpretativa, estuda e 

edita determinado texto visando elucidar seu processo de transmissão (o que inclui 

produção, circulação e recepção), a ciência arquivística se faz presente quando possibilita o 

acesso a tais informações. A partir de documentos existentes em arquivos, e não 

necessariamente apenas manuscritos autorais, como também notas e matérias de jornais, 

correspondências e outros gêneros, pode-se compreender os variados contextos que 

transmitem a obra, permitindo a interpretação do filólogo em seu exercício crítico, 

considerando as perspectivas que possam atender aos interesses do pesquisador. 

 
1 Graduanda do Curso de Letras Vernáculas e Língua Italiana pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Bolsista PIBIC-CNPq. E-mail: jhadeborges@gmail.com – Autora. 
2 Professora Titular no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras do Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: borgesrosa6@yahoo.com.br – Orientadora.  
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Em se tratando do objetivo filológico de esclarecer o processo de atuação no qual “[...] 

os diferentes atores envolvidos com a publicação dão sentido aos textos que transmitem, 

imprimem e lêem [...]” (CHARTIER, 2002, p. 61), 

 

[...] a Filologia mostra-se imprescindível no momento em que pode, sim, favorecer 

uma renovação da crítica cultural, principalmente através da compreensão dos 

textos mediante a consideração dos (con)textos em que foram gestados. É 

exatamente no processo de leitura dos arquivos, não só no sentido mais efetivo (de 

decodificação dos caracteres), mas no sentido de compreender o jogo de regras que 

põem à mostra ou apagam determinados enunciados (SANTOS, 2012, p. 123). 

 

A Arquivística proporciona, pelo resgate, conservação e preservação do corpus 

documental, matéria para nossos estudos. No campo da Filologia, o 

 

[t]rabalho filológico, em perspectiva histórica e crítica, parte das fontes primárias e 

de outros materiais que façam alusão à obra literária e dramatúrgica a ser editada. 

Recuperar e atualizar tais obras requer do filólogo, arquivista e editor, uma prática 

interpretativa, valendo-se dos mais diversos métodos críticos (SANTOS, 2014, p. 

111). 

 

É válido ressaltar a importância que a Arquivística, em diálogo com a Filologia, no 

âmbito literário, possui, ao propiciar a resistência e a consolidação de um patrimônio 

cultural, bem como a garantia de sua acessibilidade. É o que traz António Braz de Oliveira, 

na revista Veredas: 

[t]estemunhos insubstituíveis do percurso de sucessivas gerações de escritores, [...] 

[os] acervos [...] constituem [...] uma valiosa parcela [...] do patrimônio comum que 

se conserva em diferentes instituições que ao longo da história [...] os recebeu, 

guardou e de algum modo procura divulgar, para proveito de estudiosos e 

investigadores das mais diversas áreas do conhecimento (OLIVEIRA, 2007, p. 373). 

 

Desse modo, pode-se sugerir que a própria Arquivística é a memória em si: 

pensando, metaforicamente, como um “[...] dispositivo que pode receber, conservar e 

restituir dados [...]” (HOUAISS, 2011, p. 626), é também um conjunto de evidências que 

resguarda informações referentes a determinado autor ou obra, imprescindível ao fornecer 

a acessibilidade do documento/monumento em diversos estudos filológicos, críticos, 
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históricos, linguísticos e literários. Pela ação da Filologia, movimentam-se textos do passado 

para o presente e estudam-se suas especificidades no que se refere à trama do tecido textual. 

Com recorte específico no trabalho realizado no âmbito dos Projetos de Pesquisa 

Acervo de Escritores Baianos e Edição e Estudos de Textos Teatrais Censurados no 

Período da Ditadura na Bahia (Parte IV): Práxis Filológica e Arquivística, no Grupo de 

Edição e Estudo de Textos (GEET), Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC), tais relações 

são corroboradas de forma prática. A partir da catalogação e digitalização das peças teatrais 

do escritor baiano Ildásio Tavares e de documentos que permeiam o processo de 

transmissão, produção, circulação e recepção dos seus textos, pretende-se organizar o 

acervo do referido autor, que se encontra no Espaço Lugares de Memória da Biblioteca 

Universitária Reitor Macedo Costa da UFBA, visando a posterior criação de um acervo 

digital on-line. 

Objetiva-se, ainda, buscar elementos para exercício da prática editorial, por meio de 

uma proposta de edição sinóptico-crítica de um fragmento de Caramuru, peça teatral escrita 

por Ildásio Tavares em meio ao regime ditatorial militar no Brasil, levando em consideração 

os processos históricos, sociais, culturais, políticos, e qualquer outro fundamento que possa 

fornecer a contextualização de espaço e tempo da obra em uma prática crítico-interpretativa, 

no lugar teórico da Filologia, considerando a trajetória e a história do texto na trama do 

arquivo. 

 

2 MEMÓRIA E PERCURSO: O ACERVO DE ILDÁSIO TAVARES 

 

O Espaço Lugares de Memória da UFBA recebe o visitante, pesquisador ou curioso, 

já na passagem da sua entrada, com livros, papéis e objetos expostos em grandes peças de 

madeiras que separam, através de vidros, o sujeito observador da história que se encontra 

em cada instrumento exibido. Dentre os corredores vazios e longínquos, onde, por vezes, só 

se ouve o ressoar de passos, centrados por muitas vezes numa busca, grandes estantes 

abrigam um odor doce da velhice conservada de livros empilhados. O aroma característico 

que emerge das folhas amareladas forma uma imagem sinestésica, familiar e aconchegante, 
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comum de se encontrar em bibliotecas diversas. E o olfato é a primeira experiência sensorial 

que aproxima o sujeito à recordação: a começar pela química proveniente do corpo no 

ambiente, a memória olfativa traz à tona o reconhecimento de um espaço que guarda e 

expira lembranças e saberes. O Arquivo é um lugar de memória. 

No local onde se encontra o Centro de Estudos Baianos, que acolhe diversos acervos 

de grandes nomes de acadêmicos e literatos da Bahia, está o acervo de Ildásio Tavares, que 

se resume a uma grande estante de aço dividida em quatro prateleiras, contendo diversas 

caixas azuis e envelopes amarelados, enumerados e organizados em pilhas. Cada um desses 

materiais acomoda numerosos originais: manuscritos, datiloscritos e digitoscritos das suas 

diversas obras, dentre poesias, romances, contos e peças teatrais que testemunham e 

reiteram o labor do escritor, alcançando diferentes formas de tecnologia utilizada para o 

suporte na criação de suas produções. Tais composições, em seu processo de elaboração, 

estão envoltas em diversas versões dispostas em testemunhos, e a necessidade de 

aprimorar, proveniente do próprio autor na gênese do seu texto, é evidenciada nas 

modificações, rasuras, anotações e variações de um mesmo texto. 

Além da produção literária, aqui mencionada, encontram-se cartas, recortes de 

jornais e revistas, cartões-postais, desenhos feitos à mão, gravuras recortadas, currículos 

acadêmicos e profissionais, convites, recibos de salários, listas de endereços e telefones, 

telegramas e tantos outros papeis recheados, entre letras e rabiscos, de lembranças que 

armazenam e preservam a história e a memória do autor baiano e contextualizam o sujeito 

que produz em determinada esfera social, cultural e política. Cada folha, estando ou não 

datada, assinada ou carimbada, traz consigo o vestígio de fatos que corroboram a existência 

e as relações do escritor Ildásio Tavares, ao longo do tempo, bem como auxiliam na 

construção da personificação do indivíduo. 

Por entre múltiplos documentos carregados de memórias presentes no arquivo do 

Acervo de Ildásio Tavares, os textos teatrais são alvos de singular observação, sobretudo 

porque são objetos dos dois projetos de pesquisa anteriormente mencionados. Ainda neste 

quesito, faz-se necessário rememorar o pertencimento dos textos teatrais datados da época 

da ditadura militar num enquadramento político em que os submetia à Censura Federal. 
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2.1 ANOS DE CHUMBO, SUJEITO DE VALENTIA: ILDÁSIO TAVARES E SUAS OBRAS  

 

Sob o governo de diferentes presidentes no período de 1964 a 1985, o Brasil enfrentou 

sérios problemas. As produções artísticas, que comumente estavam atreladas a uma 

ideologia, sobretudo política, de quem as produziu, foram censuradas. Desse modo, 

diversos campos artísticos tiveram de submeter suas produções, naquela época, ao exame 

censório, realizado pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça 

(SANTOS, 2012).  

Os textos teatrais, escritos para serem encenados, eram igualmente submetidos à 

análise censória. Isso porque 

 

[o] teatro, naquele período de repressão (1964-1985), estava permeado pela ideologia 

da resistência ao regime ditatorial. Muitos buscavam, nele, uma forma de lutar por 

um país em que pudessem expressar-se livremente. Assim, o teatro se constituía em 

umas das manifestações artísticas mais visadas pela Censura Federal (SANTOS, 

2012, p. 26). 

 

Da mesma forma, Ildásio Tavares, considerando-se ativista político por meio das suas 

escritas engajadas nas questões sociais 3, tece textos teatrais dotados de julgamentos de 

valores – por vezes, encobertos inteligentemente em entrelinhas das suas tramas, 

construídas sob linguagem e contexto irônicos – ao cenário social, político e cultural do 

Brasil na época. Sendo de praxe a submissão de produções artísticas à Censura Federal, suas 

obras foram igualmente postas sob regime de avaliação. 

A seguir, apresenta-se, no quadro 1, uma listagem dos testemunhos referentes a 

alguns desses textos, presentes no Acervo Ildásio Tavares, parte do Centro de Estudos 

Baianos, do Espaço Lugares de Memória da UFBA. 

 

 

 

 

 

 
3 Informação presente na biografia do escritor Ildásio Tavares, disponível em: 

<https://poesiabaiana.wordpress.com/2010/06/05/poeta-ildasio-tavares/>. Acesso em: 28 julho 2018. 
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Quadro 1: Acervo Ildásio Tavares no Espaço Lugares de Memória 

 
Título Testemunho Ano Folhas / Páginas 

Barão de Santo Amaro, O T01 1976/1977 29 

T02 1976/1977 29 

Canção de Natal T01 [19--] 06 

T02 [19--] 20 

 

 

Caramuru 

T01 [1975] 50 

T02 [1975] 51 

T03 [1975] 16 

T04 [1975] 5 

T05 [1975] 5 

T06 [1975] 14 

Funeral Doméstico T01 1967 5 

T02 1967 3 

 

 

 

Lídia de Oxum 

T01 [199-] 26 

T02 [199-] 35 

T03 [199-] 25 

T04 [199-] 11 

T05 [199-] 31 

T06 1995 56 

T07 [199-] 43 

Medo T01 1967 4 

T02 1967 3 

Morte do Agregado, A T01 1967 9 

T02 1967 5 

 

 

 

 

 

Mulher de Roxo, A 

T01 1987 31 

T02 1987 31 

T03 [1987] 15 

T04 [1987] 17 

T05 1987 31 

T06 1987 29 

T07 [1987] 18 

T08 [1987] 18 

T09 1987 22 

T10 [1987] 9 

T11 1987 31 

T12 [1987] 20 

T13 1987 10 
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Vendedor de Jóias, O 

T01 1987 80 

T02 [1987] 88 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Arquivo Textos Teatrais Censurados (ATTC), o Acervo Ildásio Tavares (AIT) se 

apresenta da seguinte forma, conforme quadro 2: 

 

Quadro 2: O Acervo Ildásio Tavares no ATTC 

 

Título Testemunho Ano Acervo 

 

 

 

Caramuru ou toda verdade sobre 

as mudanças do fidalgo D. Diogo 

Álvares Côrrea em terras de 

Pindorama 

T01 1975 COREG-AN-DF 

(DCDP) 

T02 1975 NAEXB 

T03 1975 NAEXB 

T04 1975 NAEXB 

T05 s.d. ETUFBA 

T06 2004 AP 

 

 

Funeral Doméstico 

T01 1976 COREG-AN-DF 

(DCDP 

T02 1976 NAEXB 

T03 s.d. ETUFBA 

 

 

Medo 

T01 1976 COREG-AN-DF 

(DCDP) 

T02 1976 NAEXB 

T03 2004 AP 

 

 

 

Morte do Agregado, A 

T01 1976 COREG-AN-DF 

(DCDP) 

T02 1976 NAEXB 

T03 1976 ETUFBA 

T04 2004 

 

  

AP 

  

Mulher de Roxo, A T01 1987 AITSMB (BURMC) 

T02 s.d. ETUFBA 

 

Vendedor de Joias, O 

T01 1987 AITSMB (BURMC) 

T02 s.d. ETUFBA 

 

Fonte: ATTC. 
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 Tais testemunhos encontram-se armazenados nos seguintes espaços: 

• Núcleo de Acervo do Espaço Xisto Bahia (NAEXB); 

• Acervo Pessoal (AP); 

• Acervo Ildásio Tavares no Setor de Manuscritos Baianos na Biblioteca 

Universitária Reitor Macedo Costa (AITSMB (BURMC)); 

• Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (Fundo 

Divisão de Censura de Diversões Públicas) (COREG-AN-DF(DCDP)); 

• Escola de Teatro da UFBA (ETUFBA). 

 

As diversas datações verificadas nos documentos sugerem as circunstâncias 

históricas às quais tais produções estavam vinculadas, bem como insinua o constante e 

quase infindo processo de gênese. Sendo publicados em determinado ano, os testemunhos 

e suas respectivas validações do período em que foram escritos apontam para trajetória 

traçada pelo escritor. Desse modo, o filólogo, ao embrenhar-se no conteúdo de cada um dos 

testemunhos e analisá-los de modo comparativo, constata as diferentes versões de cada 

texto teatral, permeado por diversas transformações. Está-se diante de textos completos, de 

fragmentos, rascunhos, entre outros materiais. 

Os testemunhos de peças previamente lidas cativa a atenção exatamente pela 

quantidade de versões de um único texto, revelando o processo de criação e modificações, 

visando especialmente o aprimoramento do mesmo. As rasuras que suplementam, 

suprimem, adicionam e tecem informações nos textos teatrais, em sua maioria datiloscritos, 

são evidências que reiteram o desenvolvimento do texto em contínuo processo de mutação. 

É importante salientar, ainda, que o acesso a tais materiais foi permitido pelo próprio 

autor que, ciente do valor histórico, monumental e cultural dos seus documentos, declarou-

se como um arquivista.4 Durante a sua vida, Ildásio Tavares recolheu e conservou diversos 

gêneros de materiais, o que garantiu a qualquer pesquisador ou curioso a aproximação a 

 
4 Em um documento presente no Acervo Ildásio Tavares, localizado no Espaço Lugares de Memórias da UFBA, 

o autor, além de se declarar um arquivista, detalha e justifica o seu exercício de resguardo e conservação de 

diversos gêneros textuais que compõem o seu acervo: cartas, fotografias, manuscritos, datiloscritos, dentre 

outros. 
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um determinado cenário da sua vida e produção. Como fragmentos de um quebra-cabeça, 

o pesquisador, ao organizar fatos da memória condensada em papel, cria determinada 

imagem, a partir da sua interpretação crítica, a fim de fornecer uma contextualização do 

objeto que investiga. 

 

2.2 ESCAFANDRISTAS EM MAR DE MEMÓRIAS: FILÓLOGOS E ARQUIVISTAS EM 

AÇÃO 

 

  O zelo que compreende a ação cuidadora é essencial, “[u]ma vez que os arquivos 

são os espaços que contêm a memória cultural, incluindo-se aí as manifestações de língua e 

literatura, e, deles e neles, se podem estudar vários aspectos que caracterizam toda a matéria 

que compõe essa massa documental” (SANTOS, 2014, p. 110). Desse modo, arquivistas e 

filólogos são responsáveis em buscar documentos que irão auxiliar, de modo atemporal, 

diversos estudos propiciados pelos (con)textos dos documentos/monumentos.    

É pensando nessas particularidades que o Grupo de Edição e Estudo de Textos 

(GEET), nos trabalhos realizados pela Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC), tem 

desenvolvido, dentre teses e dissertações, edições em suporte eletrônico e edições 

digitais/eletrônicas (SANTOS, 2014), a fim de garantir a acessibilidade aos textos e 

respectivas edições, bem como às leituras crítico-filológicas, uma vez que 

 

[...] a criação de acervos, documentais e literários, em um arquivo digital evita a 

manipulação, e, portanto, o desgaste material do texto, além de torná-lo acessível a 

qualquer leitor/navegador. É importante também, no que se refere à organização 

arquivística, levar em conta, na prática editorial, entrevistas com 

escritores/dramaturgos, matérias jornalísticas, textos que tratem do autor e de sua 

produção artística, entre outros materiais que se liguem aos textos editados 

(SANTOS, 2013, p. 9). 

 

Tal prática que concilia as ações de filólogos e arquivistas produz conhecimentos 

sobre determinada época, sociedade, lugar, por meio da atividade editorial. A partir do 

trabalho de busca, investigação, organização, catalogação e digitalização dos documentos 

que integram o Acervo Ildásio Tavares, diante da complexidade da situação textual de um 
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dos textos teatrais, fez-se a seleção do texto teatral Caramuru, tomando-se um fragmento do 

texto para um exercício prático, uma proposta de edição sinóptico-crítica. 

 

3 O CONFRONTO E A HISTÓRIA EM VERSÕES DE CARAMURU: SUGESTÃO DE 

EDIÇÃO SINÓPTICO-CRÍTICA 

 

A peça teatral Caramuru, escrita por Ildásio Tavares, retoma a história do português 

Diogo Álvares Correia, náufrago em terras brasileiras. Dotada de uma linguagem e contexto 

irônicos, a peça é construída numa inteligente e furtiva crítica, onde satiricamente analisa e 

julga as circunstâncias políticas de colonizações e estrangeirismo, noções de imperialismo e 

globalização que montam o cenário das relações de poder entre colônia e metrópole. Neste 

caso específico, o “achamento” do Brasil é posto em evidência e, ainda que descrito sob um 

enredo histórico específico, o texto teatral pode ser facilmente percebido como atemporal, 

levando em consideração a situação histórico-política da época, bem como o papel social do 

teatro. 

A tradição textual de Caramuru é constituída, até o presente momento, de 12 

testemunhos, entre textos completos e fragmentos. No entanto, para ilustrar o processo de 

transformação apresentado no texto, selecionaram-se apenas três testemunhos, em duas 

diferentes versões, para propor um exercício de edição sinóptico-crítica, com o intento de 

“[...] demonstrar pontos em que tais versões se aproximam ou se afastam, trazendo notas e 

comentários que visam esclarecer o texto em seus múltiplos aspectos [...]” (BORGES; 

SACRAMENTO, 2012, p. 38), pensando nos caminhos que o corpus documental molda no 

que tange à edição e ao fazer filológico. Desse modo, dadas as peculiaridades apresentadas 

e analisadas nos documentos selecionados, 

 

comparando-se os testemunhos, pretende-se (re)conhecer a “história” de cada um 

deles, privilegiando não a transmissão dos textos em busca de um estabelecimento 

final, mas prestando atenção a cada testemunho, a partir da leitura de 

enquadramento histórico-cultural, isto é, do (con)texto que o tornou possível e do 

qual descende. (SANTOS, 2012, p. 56) 
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O dossiê condizente à sugestão de prática editorial traz três testemunhos: dois 

datiloscritos (T01 e T02), que reproduzem o mesmo texto, portanto, uma versão do texto, 

localizados no Acervo do Espaço Xisto Bahia, em cópia digital no Arquivo Textos Teatrais 

Censurados (ATTC), e um datiloscrito (T03), que traz outra versão do texto, e se encontra 

no acervo do espaço Lugares de Memória da UFBA. De tais documentos, selecionaram-se a 

última folha de T01 e T02 (Cf. Figura 1) e as três últimas folhas de T03 (Cf. Figura 2) para 

cotejo das versões produzidas. 

A fim de perceber as diferentes ações censórias que são exercidas sobre os textos 

submetidos aos órgãos de censura, o confronto dos fac-símiles de T01 e T02, datados de 

1975 5 ,  é fundamental: neles, encontra-se, no canto superior direito de cada um dos 

testemunhos, o carimbo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, pertencente ao 

Departamento de Polícia Federal (D.P.F.), com diferentes rubricas, ao centro, indicando que 

os processos de censura foram exercidos por diferentes sujeitos.  

 

 

 
5 Conforme documentação censória que se encontra no Arquivo Nacional do Distrito Federal, fundo Divisão 

de Censura de Diversões Públicas. 

Figura 1: Confronto dos fac-símiles de T01 e T02 de Caramuru 
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A partir da observação e consequente análise dos elementos que compõem o texto – 

rasuras, carimbos e anotações sobre a mancha escrita –, notam-se as divergências do 

processo censório: no T01, todo o texto foi envolvido em um mecanismo de exclusão, um 

traçado em formato quadrado, primeiro usando uma caneta de tinta azul, depois, 

sobreposto com lápis de cera na cor vermelha; enquanto no T02, tal procedimento é limitado 

a algumas palavras, como se pode ver nas imagens acima. 

Em se tratando das transformações existentes nas diferentes versões do texto teatral, 

desta vez, põe-se em confronto sinóptico o T03, não datado, resumindo-se às três últimas 

folhas de um texto variante da peça em questão, e o T02, última página de um dos 

testemunhos de Caramuru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Confronto dos fac-símiles T03 e T026 

 

Observando atentamente o enredo de cada um dos testemunhos, constatam-se as 

perceptíveis modificações entre eles: dentre supressões de fragmentos, rearranjo da ordem 

 
6 Os destaques em azul, vermelho e amarelo nos excertos de T03 e T02 foram feitos pelo editor para fins de 

análise e cotejo. 
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apresentada e adição de trecho, os textos em evidência são dessemelhantes. Tal aspecto 

corrobora o fato de que cada documento/monumento traz uma história única, sendo 

importante que prevaleça o entendimento sobre o contexto de cada um dos testemunhos e 

de suas versões, estudados em suas especificidades. Razão pela qual se justifica propor uma 

edição sinóptico-crítica em suporte digital. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, faz-se necessário rememorar e reiterar as significativas 

correlações existente entre a Filologia e a Arquivística no que concerne à memória: ambas 

são artifícios para a preservação e o resguardo do arcabouço, sobretudo literário, que integra 

o patrimônio textual, bem como histórico, social e cultural de determinada nação. Além 

disso, a Arquivologia mantém uma relação de complementaridade com a Filologia, de 

modo que fornece a esta o corpus de documentos e/ou monumentos a serem investigados 

em determinada prática filológica. 

Para ilustrar o vínculo existente entre a Filologia e os Estudos Memorialísticos, com 

base principalmente no trabalho exercido sobre o acervo de Ildásio Tavares, fez-se a seleção 

de uma das peças que integra o acervo, para, a partir do exercício de uma edição sinóptico-

crítica de diferentes versões em testemunhos do texto teatral Caramuru, por em destaque, 

por escolha do pesquisador, a historicidade de cada versão e o contexto social, político, 

ideológico e cultural (portanto, memorial) que envolve cada documento/monumento. Tais 

documentos guardam a memória de sua gênese, do período em que foi produzido, das ações 

dos vários sujeitos envolvidos com a produção, circulação e recepção dos textos, além de 

situar o autor, escritor, dramaturgo e tantos outros papeis assumidos por Ildásio Tavares. 

Vê-se, então, a importância do estudo da transmissão textual, no conjunto e em cada um dos 

testemunhos, produtos de diferentes contextos, lidos criticamente pela mediação do 

filólogo-editor. 
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OS ARQUIVOS DA PRELAZIA DE TEFÉ: A TRANSCRIÇÃO DO 

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT ESPRIT (1914-1939)  
 

Jubrael Mesquita da Silva1  

Tenner Inauhiny de Abreu2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Claval (2012) afirma que a abordagem cultural da geografia, de influência francesa, 

teve até a ditadura militar no Brasil pouca relevância entre os pesquisadores brasileiros, 

notadamente por seu caráter monográfico experimental e de campo, lançando olhares 

principalmente sobre o crescimento de populações. A geografia quantitativa de origem 

americana, que tendia a estudos econômicos era mais aceita na academia. 

A abordagem cultural se afirma no Brasil, a partir dos anos 1990, principalmente com 

a criação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Espaço e Cultura (NEPEC), no Rio de 

Janeiro, por Zeny Rosendahl, o que demonstra a conectividade da geografia brasileira com 

os movimentos internacionais, na medida em que o país oferece um prodigioso campo de 

estudos, devido a sua diversidade social e múltiplas possibilidades de compreensão do real. 

Por conta desse quadro, as pesquisas em geografia cultural avançaram nos últimos decênios 

(CLAVAL, 2012). 

Dentre as temáticas da abordagem cultural da geografia ressaltam-se elementos 

como “modos de vida”, “tradições religiosas” e diversidade de “componentes étnicos” 

(Claval, 2012, p. 18-19). A diversidade sociocultural da Amazônia suscita pesquisas melhor 

documentadas em quantidade e qualidade. A abordagem cultural, para Claval (2012), se 

interessa também pelas diversas formas de segregação das cidades brasileiras, dado que a 

população brasileira está cada vez mais urbanizada fenômeno também observável na 

Amazônia. 

 
1 Professor Mestre em Geografia do Centro de Estudos Superiores de Tefé – CEST da Universidade do Estado 

do Amazonas – UEA. E-mail: jubraelmesquita@hotmail.com 
2 Professor Mestre em História do Centro de Estudos Superiores de Tefé – CEST da Universidade do Estado 

do Amazonas – UEA. E-mail: tenner@gmail.com 
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A respeito de outro tema relevante para a geografia cultural, Claval (2012, p. 19) 

destaca o papel da religião: “[a] religião tem um lugar de destaque na Geografa cultural 

desenvolvida no Brasil na atualidade e isso se deve em parte às pesquisas de Zeny 

Rosendahl”. Esta pesquisa se baseava em concepções de espaços sagrados de Mircea Eliade 

e desenvolve, para Claval (2012), estudos sobre cidades brasileiras, notadamente com 

enfoque no catolicismo popular e interesses sobre a atuação da Igreja Católica brasileira, 

desde fins do século XIX. 

Ao tentarmos realizar uma apreensão do real dos espaços urbanos na região 

amazônica, suas representações, seus simbolismos, a presença e atuação da Igreja Católica 

é marcante, o que nos levou a buscar uma melhor compreensão desta presença, a partir dos 

documentos produzidos pela própria instituição, nas primeiras décadas do século XX. 

 

2 A PRESENÇA DA IGREJA CATÓLICA EM TEFÉ NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX 

 

As missões religiosas chegadas ao Brasil no início do século XX estabeleceram suas 

bases de atuação social e missionária principalmente em cidades. Tal perspectiva pode ser 

percebida a partir da criação e instalação das Prefeituras Apostólicas. Esta estrutura 

administrativa deu base posterior para a constituição de prelazias e dioceses (PIRES, 2002). 

Pode-se inferir daí a chamada ação missionária desenvolvida em cidades, tendo 

como um dos seus objetivos a evangelização e educação para os mundos do trabalho. Desta 

maneira, como assinala Pires (2002), o trabalho missionário para a Amazônia brasileira 

desempenhou importante papel, no que a autora denomina de afirmação territorial do 

Estado e na nacionalização da população, além do processo de urbanização de espaços de 

fronteira. 

Em se tratando da trajetória da Igreja Católica na Amazônia, sua presença deixou 

marcas visíveis, não apenas em testemunhos e documentos eclesiásticos, mas também no 

seu aparelho administrativo e nas vivências cotidianas das comunidades do interior da 

região. Conforme assinalado por Pires (2002), em 1910, o papa Pio X criou três Prefeituras 
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Apostólicas no Brasil, sendo a primeira sediada em Tefé-AM e entregue a ordem dos 

Espiritanos franceses, outra em São Paulo de Olivença-AM, a cargo dos Capuchinhos 

italianos da Umbria e, por último, no Alto Rio Negro, organizada pelos Salesianos. As três 

únicas Prefeituras apostólicas criadas no Amazonas ficavam em áreas de fronteira.  

Tal preocupação da administração eclesiástica na região, como destaca a autora, não 

para aí. As Prefeituras Apostólicas passaram a ser Prelazias (Alto Rio Negro em 1928, Tefé 

e São Paulo de Olivença em 1950). As prefeituras Apostólicas são definidas por Hortal apud 

Pires (2002) como dioceses de segunda ordem em territórios sem hierarquia ordinária. Se 

observarmos, por exemplo, o processo de desmembramento da Diocese de Manaus e criação 

da denominada Prefeitura Apostólica de Tefé no ano de 1910, pode-se inferir a atuação 

efetiva e constante institucional da Igreja Católica. 

Importante salientar que a região do médio Solimões no atual Estado do Amazonas 

teve papel relevantemente destacado ao longo dos séculos, principalmente pela sua 

condição de espaço de fronteira, o que não escapava a administração central do catolicismo, 

ao deslocar inúmeras ordens religiosas para o Amazonas e para a cidade de Tefé. 

Tal cidade, localizada no interior do Estado do Amazonas, até 1910 pertencia à 

circunscrição administrativa da Diocese de Manaus, quando na referida data é criada a 

Prefeitura Apostólica de Tefé, tendo como Prefeito Apostólico, o Espiritano francês 

Monsenhor Alfredo Michael Barrat, a partir do decreto da congregação consistorial de Pio 

X, como assevera Schaeken (1997). 

A Prefeitura Apostólica de Tefé foi criada, como já mencionado, juntamente com as 

de outras localidades, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, como incentivo do 

então governo brasileiro para manter a região sob domínio nacional, compreendendo tais 

locais como estratégicos, o que implicaria na missão de ocupar e nacionalizar o território. 

Conforme assinala Menezes (2012), neste processo as missões religiosas tinham um 

importante papel, que ia além da catequese de populações indígenas. As missões se 

estabeleceram, de acordo com a autora, nos núcleos e sedes municipais, sendo tais lugares 

pontos de encontro, fixação e fluidez que envolviam fronteiras, limites, Estados, 

administração, índios, missionários e nacionalização da população. Na cidade, a 
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urbanização foi um instrumento eficiente dentro dessa política de ocupação e 

nacionalização do território. Foi justamente nesse momento quando da criação de 

Prefeituras apostólicas que essa região registrou importantes transformações em seu espaço 

urbano. 

No início da criação da Prefeitura Apostólica, seu prefeito Monsenhor Barrat 

transferiu a sede da Prefeitura que antes ficava na Boca da Missão (no rio Tefé) para a sede 

do município. A partir desse momento a cidade registrou muitas transformações em seu 

espaço urbano, como construções de escolas, igrejas, ruas, serralherias, praças públicas, bem 

como outras construções, sendo a mais famosa o Seminário São José que inicialmente era 

uma escola de formação dos padres locais e depois se tornou o Externato São José, uma 

escola de formação para os meninos (SCHAEKEN, 1997). 

A influência da Igreja Católica na região do médio Solimões, notadamente em 

cidades do Interior do Estado do Amazonas, tais como Tefé, é sensível, principalmente se 

observarmos a promoção da chamada Prefeitura Apostólica para Prelazia em 1950, a pedido 

de seu primeiro Bispo, Monsenhor Joaquim de Lange, o que acabou resultando na criação 

de várias paróquias, no que era território da prelazia, e hoje se constituem em municípios: 

Carauari e Alvarães (1948), Foz do Jutaí (1950), Missão (1952), Itamarati (1958), Uarini 

(1969), Caitaú (1971), Maraã (1981), e a Paróquia de Fonte Boa (SCHAEKEN, 1997, p. 49). 

 

3 VIVÊNCIAS COTIDIANAS. “VIDA CIVILIZADA E URBANA” NOS ESPAÇOS 

AMAZÔNICOS 

 

Como já mencionamos, não pode ser negligenciada a presença da Igreja Católica na 

Amazônia. Seus projetos missionários têm como pano de fundo concepções de civilização, 

educação, trabalho e vida urbana (PIRES, 2002). 

 A chegada de novas missões eclesiásticas na região amazônica, no início do século 

XX, modificou a organização territorial da Igreja Católica no Brasil, sendo, como afirma 

Pires (2002), ausente de política missionária, no entanto, tal atuação era fortemente de 
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caráter urbano. A autora destaca que na organização territorial, sob influência 

administrativa católica, a estrutura missionaria é basicamente a da paróquia urbana. 

Não se pode deixar de aludir a duas necessidades que fazem parte das preocupações 

da Igreja Católica ao se fixar no interior da Amazônia, mais notadamente em cidades: um 

aparato fixo para instalações de prédios de missões, no núcleo urbano ou em aldeias, e a 

organização das desobrigas, que, para Pires (2002), podem ser definidas como viagens 

constantes e sistematicamente organizadas para o interior dos municípios, em busca de 

maior conhecimento do espaço físico e das comunidades presentes no território. Tais 

atividades geralmente eram relatadas e constituíam em diários com descrições relacionadas 

ao dia a dia das comunidades visitadas e a aspectos relevantes do espaço urbano. 

 A atuação missionária da igreja católica na região foi inconteste. No período colonial, 

as ordens religiosas disputavam as áreas para suas Coroas, os carmelitas para Portugal e os 

jesuítas para a Espanha, e os impactos causados sobre as etnias indígenas provocavam, 

constantemente, deslocamentos das mesmas ao longo do rio Solimões. Do mesmo modo, os 

agentes coloniais leigos entravam em conflito com os povos indígenas, em especial para 

escravizá-los e direcioná-los para a extração das chamadas “drogas do sertão” (SANTOS, 

2002). 

Com efeito, os conflitos ligados ao avanço dos missionários (catequização) e colonos 

leigos (busca de mão de obra) não se encerraram no século XVIII, avançaram nos séculos 

subsequentes, particularmente no XIX e XX. Já no século XIX, uma nova ordem passou a ter 

influência na região, desta vez eram os espiritanos; atualmente, ainda marcam presença no 

local. 

Neste sentido, enquanto Instituição de presença já tradicional na região Amazônica, 

a Igreja Católica produziu uma série variada de documentos das mais diversas épocas e 

qualificações. Seu acervo, localizado na sede da cúria de Tefé, sob a guarda da Rádio 

Educação Rural, vinculada à Igreja, possui documentos sobretudo dos séculos XIX e XX, 

livros de batismo, casamento, óbitos, periódicos e demais peças documentais que acabam 

retratando de alguma forma a história da região do Alto e Médio Solimões. 
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Ciente da importância do material presente no acervo, esforços foram canalizados 

para sua preservação e democratização (TELES; TEIXEIRA; ABREU, 2013). Tais documentos 

podem ser utilizados para a recuperação da história e da(s) memória(s) da região, para além 

da história/memória oficial da Igreja e/ou cidades da Amazônia. Um inventário parcial dos 

documentos presentes no acervo contabilizam aproximadamente 2.774 documentos 

organizados em 30 caixas de arquivos distribuídos em diversos temas: documentos, cartas, 

jornais, livros, apostilas, mapas, relatórios, livros de ponto, atas de reuniões, cursos, 

formulários, projetos, informativos, boletins, encartes, programas de rádio, cadernos sobre 

os movimentos sindicais, etc.. 

Alguns desses materiais são significativos do ponto de vista de suas possibilidades 

de pesquisa histórica, entre eles o livro das desobrigas, chamado de Jornal da Missão de 

Tefé, datado entre 1914 e 1938 (praticamente coincidindo com o período de implantação e 

apogeu da Prefeitura Apostólica). 

 

4 DOCUMENTOS PAROQUIAIS 

 

Identificou-se uma gama de documentos que emergiram da presença histórica da 

Igreja Católica na região amazônica. Trata-se de livros de batismos, casamentos e 

assentamentos de óbitos, além de diários de visitações a comunidades, denominadas tais 

viagens de desobrigas. 

Esse tipo de documentação é vista como significativa para os estudos geográficos e 

históricos, pois se colocam como importantes pistas para o processo de reconstrução de 

complexas relações sociais articuladas no século XIX e primeiras décadas do XX. Por meio 

dessa, é possível, por exemplo, reconstituir redes de relações entre variados grupos 

(comerciantes, indígenas em situação análoga à escravidão, uso de trabalho compulsório, 

etc.), assinalando suas características e dinâmicas. 

Cabe destacar que esse tipo de material pode ser intensamente explorado 

regionalmente. Documentos paroquiais são peculiares pelo seu caráter repetitivo e por 

tratar, de forma bastante individualizada, da vida dos paroquianos. Nesses papéis se 
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encontram informações salutares, tais como nome, filiação, naturalidade, qualidade social 

(cor, título), moradia, status social, entre outros (LIBBY, 2010, p. 41). Tal documentação 

ainda pode esclarecer questões ligadas à estratificação social, sistema de parentescos, 

relações de vizinhança, sistema de casamentos, etc. 

Consoante João Fragoso (2014, p. 80), é possível, mediante os registros paroquiais, 

realizar uma história demográfica ou das famílias, mas se articulados a outros documentos, 

como jornais, revistas, boletins e demais, podem ainda fornecer uma série de informações 

relevantes. Com efeito, os historiadores sociais têm explorado, embora de maneira menos 

intensa do que em outros países, os registros paroquiais. Internacionalmente, existe um 

largo uso dessa documentação que pode servir como referência para estudos internos e 

regionais (FRAGOSO, 2010, p. 74). 

Uma das fontes presentes no acervo3 documental da Rádio Educação Rural de Tefé-

AM é um dos relatos de viagens feitos e registrado por missionários da ordem dos 

Espiritanos, em forma de diário intitulado “Jornal das comunidades missão Teffé [sic] 1914-

1939”4. Trata-se do quarto volume do que se autodenomina Jornal da Comunidade do Santo 

Espírito Boca do Tefé5. 

Tal documento é composto de 146 páginas, iniciando as anotações em 01 de Janeiro 

de 1914 e finalizando em 31 de Julho de 1939. Tal obra encontra-se em perfeito estado de 

conservação, escrito na língua francesa, com algumas inserções em outras línguas (Cf. 

Figura 1). Pelo título constitue um dos diários onde os missionarios da Boca da Missão 

faziam anotações sobre suas viagens pelas comunidades do interior. Como a ordem dos 

Espiritanos é constituída de missionários franceses, alemães e holandeses, alguns 

documentos encontram-se nestes idiomas. 

 
3 Lose (2017) ressalta a importância de procedimentos metodológicos preliminares a respeito do trabalho em 

acervos. A autora dá orientações a respeito do trabalho documental e da necessidade de se descrever com 

detalhes a tipologia das fontes. Adotamos muitas de suas indicações no trato do manuscrito, tais como 

tipologia da fonte, critica interna e externa do documento, manutenção da grafia original, dentre outras. Para 

maiores detalhes, conferir bibliografia. 
4 Localizado na seção de documentação da Rádio Educação Rural localizada no Município de Tefé-AM. A 

instituição custodia parte do acervo documental da Cúria de Tefé 
5 Transcrição e tradução livre feita pelo Prof. Me. Jubrael Mesquita da Silva, professor Assistente do curso de 

Geografia da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 
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Figura 1: Jornal das Comunidades Missão Tefé. 1914 a 1938 

Fonte: JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 01-02. Manuscrito. Seção de Documentação Rádio 

Educação Rural de Tefé). 

 

No que tange à escrita, o autor tende a escrever as letras maiúsculas de I e J de 

maneira semelhante, dado que pode gerar confusões. Também utiliza em diversas 

passagens do manuscrito letras maiúsculas quando não é início de frases ou nomes. Pontos 

e vírgulas podem não ser diferentes, ou não ser visíveis. Outra característica do manuscrito 

é que em frente a um nome de pessoa, embarcação ou localidade, sua escrita varia, quanto 

à incidência do uso de letras maiúsculas. Tal tendência está presente ao longo de todo o 

documento.  Numa das seções do manuscrito encontramos a listagem de alguns 

missionários e suas localidades de atuação:  

 

Pessoal da Missão Amazônica no final de 1915 Bocca do Teffé  

• Monsenheur Alfredo Miguel Barrat, Prefeito Apostólico 

• Padre Manoel d’Alencar, Ministério - Professor  

• Irmãos Titus, Aristobule, Martin, Wilfrid, Emmanuel, Raphael – Bonaventura Tefé  

• Padre Cabrolié, Curé  

 

Fonte Boa  

• Padre J.B.P. Parissier, Curé  
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St Felippe  

• Padre Louis Dornic, Curé  

 

Tarauacá  

• Padre Joseph Frisch XXX  

 

 

Na Europa 

• Padre José Cappe de J. Felippe, na guerra  

• Padre Constantin Tatevin, na guerra  

• Padre François Dargnat, doente  

• Padre Cornelie, de férias, a guerra não o deixa voltar.  

 

Cruzeiro do Sul  

• Padre Alfonse Donnadieu, curé. 

 (JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1915, fl. 28. Manuscrito. Seção de Documentação 

Rádio Educação Rural de Tefé). 

 

Além dos nomes dos missionários pertencentes à missão dos Espiritanos em Tefé-

AM, observa-se a expensão espacial da atuação destes religiosos, que abrangiam 

territorialmente o médio e Alto Amazonas, numa extensão territorial maior que o atual 

Estado de São Paulo! Possivelmente, um destes missionários é quem escreve no diário; 

notamos que, dentre os nomes, Emmanuel nunca é citado no texto. 

Acontecimentos mundiais aparecem ao menos indiretamente nas páginas do diário, 

como na citação acima, mencionando os padres presentes na Europa vículados à missão na 

Amazônia, porém na Guerra. 

Em 07 agosto de 1914 o documento faz alusão à notícia da guerra: “ 7 Agosto Chega 

o «Paes de Carvalho» indo para o Javary. O correio nos informa da notícia triste da guerra 

na Europa” (JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 47. 

Manuscrito. Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé).  

Apesar da característica de diário com descrições breves, em algumas passagens, 

sinalizam-se aspectos do dia a dia da missão, bem como as preocupações com o Conflito 

Mundial: 

 

29 Setembro Festa de São Miguel, Santo patroe (sic) de Monseigneur. O almoço é as 

11:00, têm discursos - poesias, etc. Meio-dia XXX todo mundo vai para Teffé com a 

lancha levar 3000 tijolos e de la trazer uns 1000 telhas, de volta no anoitecer. Durante 
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a noite passa o Padre Joseph Trapp chegando do Juruá (S. Felippe) forçado de ir para 

a guerra. 

(JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 34. Manuscrito. 

Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé). 

 

Além do lamento do cronista, que está de passagem para, a contra gosto, ir para a 

guerra, no texto, alude-se ao material necessário para a manutenção e fixação da missão: 

tijolos e telhas. Há alusão recorrente a esses no texto, juntamente com outros materiais de 

construção, em trocas realizadas na sede do município de Tefé. O próprio documento dá 

indicações do interesse dos missionários a respeito destes materiais:  

 

Julho 2 Essa manhã chega o «Manauense» da casa «Andresen» com 40 toneis de 

cimento para nossa escola de Teffé [sic] doado pelo diretor da sociedade comercial 

amazonense. A tarde nós levamos esse toneis com 1400 tijolos para Teffé [sic] 

(JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 37. Manuscrito. 

Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé).  

 

A missão conta não apenas com seus recursos, mas também com apoio de 

comerciantes da região, para a construção de escola em Tefé. Há a criação de redes 

clientelares que dão sustentabilidade à atuação missionária na localidade. 

Mas não só os membros da Igreja influenciavam o espaço urbano da cidade, costumes 

e tradições indígenas da região eram incorporados ao dia a dia da missão, como a extração 

de castanha e o consumo de tartarugas: “28 de Abril Chega a lancha «Sultana» de Me. 

Cavalcante com 170 tartaruga para a Missão. O Padre Tatevin vai com essa lancha no Japurá 

fazer o ministério” (JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 26. 

Manuscrito. Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé).  

Às vezes até mesmo a falta das tartarugas é sentida: “9 Dezembro Desce a lancha 

«Liberdade» do Japurá, traz informações sobre nosso homens da Praia do Mapary, parece 

que as tartaruga não querem aparecer. Alexandre manda uma para a esposa como amostra” 

(JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 56. Manuscrito. Seção de 

Documentação Rádio Educação Rural de Tefé). 

Tradições alimentares como consumo vinho, e carneiro aparecem nos relatos:  
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5 de Maio Vêm o «Javari» que leva em fim os famosos carneiros do Comandante 

Rabello que nos tinia deixado o ano passado para engordar, em vez de engordar a 

metade morreu e o resto não vale muito mais. 

(JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 30. Manuscrito. 

Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé). 

 

As agruras das experiências da missão não são esquecidas pelo cronista como na 

passagem acima, a alusão ao estado de saúde dos missionários é frequente, bem como as 

festas tradicionais do interior não passam despercebidas: “13 Junho Festa de São Antônio. 

Na Missão não tem nada especial. O dia anterior veio o famoso boi da vizinhança para 

brincar com as crianças” (JORNAL DAS COMUNIDADES MISSÃO TEFFÉ, 1914 a 1938, fl. 

43. Manuscrito. Seção de Documentação Rádio Educação Rural de Tefé). 

Conforme ressalta Pires (2002), é pouco provável detectar diferenças nos 

procedimentos das ordens missionárias na Amazônia. O que se sabe, e pudemos comprovar 

em alguns trechos do manuscrito, é que frequentemente a missão dos Espiritanos no Brasil, 

dependeu de repasses de recursos não apenas de Dioceses, mas também de insituições e 

governos locais para se manter. 

Pires (2002) demonstra e as passagens do manuscrito transcrito e traduzido apontam 

que efetivamente o trabalho missionário esteve concentrado espacialmente nos núcleos 

urbanos, sob a bandeira de evangelização, de jovens incentivados a migrarem para 

internatos (as nossas crianças as quais se refere o documento). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vários são os documentos que estão sobre a guarda da Prelazia de Tefé, aos cuidados 

da Rádio Rural de Tefé, necessitando de cuidados desde higienização, digitalização e 

futuramente disponibilização para sociedade. 

Este artigo é uma pequena parte do que pode vir a ser disponibilizado à sociedade 

em geral, sobre a história de Tefé, e, portanto, a história de nossa região amazônica, a qual 

se tem ainda grandes lacunas para se preencher e compreender. 
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Graças a dedicação da Prelazia de Tefé e da Rádio Educação Rural, ainda pode-se ter 

acesso a esses documentos e ao analisá-los, deixar vir à tona sua memória, a fim de, nas 

palavras de Lose (2017, p. 2), “acessá-la, resgatá-la, preservá-la, compreendê-la e divulgá-

la”. 
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UMA ABORDAGEM CONSTRUCIONAL DA ANTROPONÍMIA 

BRASILEIRA EM PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Juliana Soledade1 

Natival Almeida Simões Neto2 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Onomástica pode ser definida, nos termos de Ullmann (1987), Carvalhinhos e 

Antunes (2007) e Seide (2013), como a área dos estudos lexicológicos que se interessa pela 

investigação dos nomes próprios, dividindo-se em dois grandes macrocampos: a Toponímia 

(nomes de lugares) e a Antroponímia (nomes de pessoas). 

A Lexicologia tradicional procurou delimitar os estudos onomásticos, não só pela 

compreensão de que havia um objeto observacional diferenciado, os nomes próprios, mas 

também porque se norteou pelo entendimento de que o léxico onomástico era diferente do 

léxico comum, pelo fato de os nomes próprios serem opacos de significado ou de um 

conceito (ULLMANN, 1987). 

A premissa do nome próprio sem significado tem sido, cada vez mais, desconstruída 

pelos pesquisadores de Onomástica, como observam Carvalhinhos e Antunes (2007). Isso 

se deve às próprias agendas de pesquisa que esses estudiosos vêm estabelecendo, o que 

inclui a recuperação de formas e significados etimológicos, a motivação da nomeação, 

aspectos de categorização e conceptualização, entre outros pontos que dialogam 

fundamentalmente com a Semântica. 

Um fato que merece destaque nos estudos onomásticos, pelo menos em se tratando 

de Brasil, é o grande investimento em estudos de Toponímia, em detrimento de uma menor 

 
1 Doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia (2005). É Professora Associada da 

Universidade Federal da Bahia, alocada, atualmente, na Universidade de Brasília. E-mail: 

julisoledade@gmail.com.  
2 Mestre em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (2016). Atualmente, é doutorando na 

mesma universidade, recebendo bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Está como 

professor substituto na Universidade Estadual de Feira de Santana.  E-mail: nativalneto@gmail.com.  
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quantidade de estudos antroponímicos. Seide (2013) comenta que os estudos brasileiros de 

Toponímia já apresentam uma metodologia consolidada, pois grande parte deles se insere 

no Atlas Toponímico do Brasil, projeto iniciado pela professora Maria Vicentina Dick, nos anos 

1990. A Antroponímia ainda não teria, segundo Seide (2013), um projeto sólido e, ao que 

parece, a atribuição de antropônimos no Brasil é marcada por lógicas muito mais 

imprevisíveis que a dos topônimos. Em termos de pesquisa, podemos entender que não se 

sabe exatamente para onde os resultados dos estudos antroponímicos poderão nos levar. 

Atualmente, no Brasil, a professora Juliana Soledade, pesquisadora atuante na 

Universidade Federal da Bahia e na Universidade de Brasília, está coordenando o projeto 

Dicionário de Nomes em Uso no Brasil, que traz um grupo de pesquisadores de universidades 

nacionais e estrangeiras. É no âmbito desse projeto que este trabalho se insere. 

Procuraremos, ao longo do texto, apresentar alguns trabalhos realizados por membros da 

nossa equipe. Todos os trabalhos apresentados fazem uma interface entre Antroponímia, 

Etimologia e Morfologia e utilizaram a Morfologia Construcional como aporte teórico para 

a descrição de aspectos morfológicos. 

Encerrada a primeira seção, com as considerações iniciais, o trabalho passa a se 

estruturar da seguinte maneira: (i) a seção 2 introduz a antroponímia como objeto de estudo 

e explica como ela pode ser trabalhada em uma perspectiva construcional dos estudos da 

linguagem; (ii) a seção 3 contextualiza o projeto Dicionário de Nomes em Uso no Brasil na 

história dos estudos antroponímicos de língua portuguesa; (iii) a seção 4 apresenta quatro 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do supracitado projeto, utilizando a Morfologia 

Construcional como aporte teórico; (iv) a seção 5 faz as considerações finais, seguidas das 

referências.   

 

2 A ANTROPONÍMIA COMO OBJETO DE ESTUDO E A INTERAÇÃO COM A 

PERSPECTIVA CONSTRUCIONAL DO LÉXICO 

 

Como dito anteriormente, a antroponímia não tem recebido vultosa atenção entre os 

investigadores da onomástica, contudo, a dificuldade aventada acerca do estudo dos nomes 
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de pessoas passa mais pela visão filosófica que se perpetuou ao longo dos estudos 

linguísticos acerca do processo de nomeação. Autores com Mill (1973), Ullman (1987) e 

Dauzat (1934) abordaram a questão do nome próprio em termos da relação conotação-

denotação referencialidade-identificação/distinção e semanticidade-opacidade.  

Com o aporte teórico da Linguística Cognitiva, passamos a entender que nenhuma 

construção linguística é desprovida de significação (e/ou função) e que, portanto, nomes 

próprios poderiam ser analisados, sob essa perspectiva, como passíveis de comportar o 

pareamento entre forma e significado.  

Esse novo modo de pensar os nomes próprios vai entrar em confronto direto com o 

que propôs Mill, ao dizer que um indivíduo é chamado João por uma livre escolha de seus 

pais que assim resolveram chamá-lo, para distingui-lo das demais pessoas e que, em 

princípio, o indivíduo nomeado poderia receber qualquer outro nome sem prejuízo de sua 

própria natureza, pois o nome João não nos informaria nada acerca de sua natureza. Além 

disso, o autor não nega possíveis motivações para atribuição dos nomes próprios: 

 

Um homem pode se chamar João porque esse era o nome de seu pai; uma vila pode 

se chamar Dartmouth porque está situada na embocadura do rio Dart. Não há, 

porém, nada na significação da palavra João que implique que o pai do indivíduo 

assim chamado também possua esse nome; nem, tampouco, na palavra Dartmouth 

que esta vila esteja situada na desembocadura do rio Dart. Se a areia viesse a obstruir 

a desembocadura do rio (...), nem por isso nome da vila mudaria necessariamente. 

(MILL, 1973, II. p.5) 

 

O olhar cognitivista sobre os pressupostos millianos será no sentido de confrontá-los 

em três aspectos centrais. Primeiro, ao atribuirmos a alguém o nome João, ou ao dizermos 

que conhecemos um João, ninguém imaginará que se trate de uma pessoa do sexo feminino, 

portanto, João possui o atributo de informar alguma coisa sobre a natureza do ser nomeado, 

além disso, considerando o cenário em termos mais complexos, sociológica e 

psicologicamente, receber outro nome qualquer, pode sim afetar a natureza do nomeado. 

Imagine-se, por exemplo, o caso de nomes vexatórios, como Bucetildes, Restos Mortais de 

Catarina, Maria Privada de Jesus.  

Segundo, os nomes próprios estão intimamente entranhados no aspecto pragmático 

da linguagem, ao se referir a João, no discurso, o enunciador, e muito provavelmente o(s) 
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interlocutor(es),  possuem um conjunto bastante extenso de informações sobre o indivíduo 

nomeado, isso porque, na cena em que se processa o discurso, ao ser enunciado João é 

ativada toda uma complexa rede de conhecimento armazenado sobre o sujeito João, que 

podemos denominar de frames. Esses frames provavelmente não serão idênticos na mente 

de diferentes sujeitos, no frame da mãe de João estará uma série de conhecimentos 

complexos que serão em grande medida distintos dos conhecimentos que o frame da esposa 

de João aciona.  

Por fim, a questão da motivação; muitos nomes próprios, sobretudo os topônimos, 

estão relacionados com projeções metonímicas (como o caso de Dartmouth) ou metafóricas 

(como prenomes como Linda, Brisa, Sol, Rosa, etc.). Nesses casos, embora os objetos da 

nomeação não sejam capazes de reproduzir objetivamente os atributos dos referentes com 

que se relacionam, jamais poderão se descolar absolutamente do significado destes. 

Trocadilhos do tipo: apareceu Aparecida, uma rosa para Rosa, eu corto árvores, o Tony, Ramos 

deixam claro que os falantes são capazes de recuperar e relacionar os sentidos dos nomes 

comuns aos próprios.  

Mas se pode argumentar que a grande maioria dos nomes próprios de pessoa não 

possui relação com nomes comuns, pelo menos uma relação que seja facilmente recuperada 

– a chamada questão da opacidade semântica ou esvaziamento semântico. Entra, então, em 

jogo o aspecto histórico da língua, outro ponto em que a linguística cognitivista nos coloca 

a refletir. Se considerarmos a historicidade das línguas – fato científico inegável, podemos 

admitir que todos os nomes próprios tradicionais em algum momento no passado tiveram 

uma relação explícita com os nomes comuns (Pedro ‘Pedra’; Adalberto / Adal- ‘nobre’ –berth 

‘brilhante’). O fato de, hoje, já não ser possível admitir que os falantes tenham conhecimento 

dessa associação, não faz dos antropônimos, por natureza, elementos linguísticos 

assemantizados.  

Por outro lado, o fato de que, para a grande maioria dos falantes, a relação entre os 

nomes próprios tradicionais e seus correspondentes no léxico comum se perdeu é o que 

possibilitou a formação de antropônimos neológicos no Brasil, que aparentam ter relação 

apenas com a forma dos nomes e nenhuma com seus sentidos. Mas isso também poderá ser 
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ponderado do ponto de vista pragmático. Por exemplo, tivemos conhecimento de uma 

jovem denominada de Jessicleide e perguntamos a sua mãe o que motivou a escolha do nome, 

ao que fomos esclarecidos de que a informante tinha uma filha mais velha chamada Jéssica 

e que ela própria se chamava Cleide; entendemos, então, que ao atribuir a filha mais nova o 

nome Jessicleide de algum modo se desejava projetar sobre o indivíduo nomeado os sentidos 

que a irmã e a mãe têm na cena familiar, similarmente ao processo que almejava projetar os 

sentidos de nomes e adjetivos na antroponímia germânica. Outro caso diz respeito a uma 

mulher cujo nome é Ene, perguntado ao seu pai o motivo do nome, respondeu o mesmo que 

se referia à incógnita da matemática e que se fosse menino se chamaria Xis; todos os filhos 

desse pai possuem nomes neológicos, o que ele justifica em face da busca pela unicidade. 

Destarte, por mais que seja impossível ao investigador encontrar nas motivações e nas 

relações pragmáticas o sentido de todos os nomes neológicos criados do Brasil, é bastante 

importante admitir que, em sua grande maioria, existe um sentido que subjaz na motivação 

e na cena pragmático-discursiva em que se dá a criação. 

Alguns trabalhos mais recentes de Antroponímia, ancorados na interface com a 

Linguística Cognitiva, têm buscado rediscutir a questão da semântica/motivação dos nomes 

próprios de forma a atenuar os limites entre léxico comum e léxico antroponímico. 

Exemplos são: (i) Teixeira (2007), que analisou os mecanismos metafóricos e metonímicos 

atinentes à atribuição de alcunhas em uma comunidade portuguesa; (ii) Lopes e Ferreira 

(2018), que estudaram os aspectos semântico-cognitivos na atribuição de nomes na 

comunidade indígena Parkatejê; (iii) Simões Neto e Soledade (2018), que discutiram 

mudanças construcionais em relação aos nomes [[X]-son]NP no português do Brasil, 

considerando que esse esquema era formador de patronímicos no inglês. 

Ao constatarmos o caráter neológico da antroponímia brasileira, pudemos perceber 

padrões construcionais que permitem a formação de novos prenomes no país. Partindo do 

pressuposto de que esquemas construcionais são adquiridos através de generalizações 

sobre instanciações plenamente especificadas (BOOIJ, 2010), depreendemos, em relação aos 

antropônimos, que após a incorporação ao acervo lexical de nomes tradicionais como 
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Adalberto, Alberto, Roberto, os falantes do português brasileiro teriam generalizado o 

seguinte esquema:  

 

[[XFA –bertoFA]NP ↔ [nome de pessoa do sexo masculino associado a XFA]]NP3 

 

Assumimos, aqui, que foi a depreensão desse esquema que permitiu a construção de 

nomes próprios neológicos, como Diberto, Igoberto, Joseberto, Mariberto, Rosiberto4, entre 

outros. 

 Em suma, é com base nesses pressupostos e reflexões que têm sido desenvolvidos 

pesquisas individuais e coletivas acerca da antroponímia que visam embasar a construção 

do Dicionário de Nomes em Uso no Brasil.  

 

3 CONTEXTUALIZANDO O DICIONÁRIO 

 

 A elaboração do Dicionário de Nomes em Uso no Brasil visa dar conta de uma lacuna 

acerca da onomástica brasileira que, se permitirmos, virá a se tornar secular. 

Especificamente, em relação às obras lexicográficas mais completas referentes aos 

antropônimos, podemos mencionar apenas o Dicionário etimológico da língua portuguesa: 

nomes próprios, do brasileiro Antenor Nascentes, datado de 1952, e o Dicionário onomástico 

etimológico da língua portuguesa, de José Pedro Machado, português, de 1981. Em nenhuma 

dessas duas obras, pode-se ver retratado o rumo muito peculiar que o processo de nomeação 

ao indivíduo acabou por tomar no Brasil.  

O projeto, contando com dados disponibilizados pelo IBGE (a partir do Censo 2010, 

na plataforma Nomes no Brasil), pretende oferecer para a população brasileira um dicionário 

que retrate a antroponímia em uso no nosso país e, para a comunidade acadêmica, uma 

descrição, em bases científicas, do nosso sistema antroponímico.   

 
3 As siglas usadas nesses esquemas correspondem a: FA – formativos antroponímicos; NP – nomes próprios.  
4 Todos os nomes citados foram encontrados em registros do IBGE 
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Embora se comprometa a descrever os nomes tradicionais em uso, o objetivo central 

do projeto diz respeito à necessidade de incluir os nomes inovadores, uma vez que a 

neologia é uma das principais características do nosso sistema antroponímico.  

As motivações para o incremento acentuado da neologia antroponímica ao longo do 

século XX ainda é um aspecto que demanda maiores investigações, mas nossas pesquisas 

apontam para uma forte relação com alguns aspectos socioculturais importantes.  Em 

primeiro lugar, nasce, após a abolição da escravatura, uma massa populacional em busca de 

uma construção identitária particular, pois não se reconhece na matriz branca opressora que 

sempre a nomeou, responsável pela expropriação de seus nomes originais, de sua cultura, 

de sua língua. Portanto, é em busca dessa nova identidade própria, que esses brasileiros 

afrodescendentes vão procurar novas formas de nomeação que as desvinculem do seu 

passado de submissão à tradição branca cristã. Em fins do século XIX, o fluxo intenso de 

imigração trará ao país uma população adepta de outras religiões que não o catolicismo, 

isso gerará uma demanda por um registro civil desvinculado da Igreja, como até então era 

a praxe.  

Assim, os registros de nascimento, casamento e óbito passam a ser regulados pelo 

Estado e em janeiro de 1889, através do Decreto no. 10.044, todos os municípios do país 

deveriam passar a ser dotados de, pelo menos, um ofício do registro civil, minimizando o 

papel da igreja católica na influência sobre a nomeação. A difusão dos cartórios para fins de 

registro civil, certamente, possibilitou ao cidadão uma maior liberdade para a escolha do 

nome com o qual registraria os seus descendentes.  

Sejam quais forem os motivos que determinaram o surgimento e difusão do 

fenômeno neológico entre os prenomes brasileiros, o Dicionário de Nomes em Uso no Brasil 

pretende dar conta também dessa camada inovadora que, a nosso ver, vem percorrendo 

dois sentidos distintos: 1) um caminho fruto do contato linguístico cultural ou in loco com 

outras línguas; 2) um caminho de criação vernacular que passa por vários mecanismos: 

desde a transposição de nomes da esfera do léxico comum para o léxico onomástico, 

passando por processos concatenativos tradicionais de formação de palavras até processos 

não concatenativos. O Brasil inovou o seu quadro onomástico pessoal em diferentes 
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perspectivas e os materiais lexicográficos que temos disponíveis hoje não chegam nem perto 

do que seja o cenário dos prenomes em uso no país atualmente. 

Muito embora a antroponímia seja um campo privilegiado de investigação linguística 

porque provoca a inter-relação entre questões de ordem social, cultural, histórica, semântica 

e etimológica, pode-se considerar ainda relativamente parco o conhecimento acadêmico que 

se tem acerca do léxico onomástico pessoal e, mais precisamente, da antroponímia 

brasileira, que, por sua vez, possui características bem peculiares. O projeto segue uma 

metodologia baseada em pressupostos da lexicografia, lexicologia, onomástica e morfologia, 

uma vez que, para além de dar conta dos nomes em uso no Brasil, o projeto também visa 

oferecer uma lista de entradas referentes aos formativos mais recorrentes para a formação 

de nomes neológicos no país, descrevendo o seu comportamento genolexical, seu étimo e 

sua produtividade. 

 Para embasar a elaboração do Dicionário estamos desenvolvendo uma série de 

estudos que visam elucidar os processos construcionais que afetam particularmente a nossa 

antroponímia. Sobre alguns desses estudos é que trataremos na próxima subseção.  

 

4 ESTUDOS CONSTRUCIONAIS DA ANTROPONÍMIA BRASILEIRA NO ÂMBITO 

DO DICIONÁRIO DE NOMES EM USO NO BRASIL 

 

Nesta subseção, retomaremos os trabalhos de Rodrigues (2016), Lopes, Rodrigues e 

Soledade (2017), Simões Neto e Soledade (2018) e Soledade (2018), integrantes do Dicionário 

de Nomes em Uso no Brasil, que usaram a Morfologia Construcional para a análise de 

neologismos antroponímicos.  

 

4.1 FORMATIVOS DE ORIGEM GERMÂNICA EM ANTROPÔNIMOS NEOLÓGICOS DO 

BRASIL 

 

A primeira investigação de antroponímia em abordagem construcional, entre os 

integrantes do projeto Dicionário de Nomes em Uso no Brasil, aconteceu em 2016 e funcionou 
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como uma mola propulsora para a idealização do dicionário e para a elaboração dos 

trabalhos seguintes. Trata-se do trabalho de conclusão de curso de Letícia Rodrigues (2016), 

intitulado “Neologismos antroponímicos com base na utilização de formativos germânicos 

no Brasil”.  

Nessa monografia, Rodrigues (2016) analisou nomes neológicos brasileiros que 

retomam o padrão construcional da antroponímia germânica, valendo-se inclusive dos seus 

formativos. A autora trabalhou com nomes como Edemario, Edenildo, Edenilton, Ederaldo, 

Ederval, Edinaldo, Edmagno, Ivanilda, Ivanildes, Jailza, Joelza, Josenilda, Gilsimar, Lucimar, 

Neomar, obtidos em uma lista de aprovados no vestibular da Universidade Federal da Bahia, 

de 2005, ano em que a instituição acatou as cotas sociais no seu processo seletivo.  

A análise de Rodrigues (2016) consiste em observar os seguintes padrões: (i) a 

recorrência de um formativo antroponímico; (ii) a frequência de uma posição na estrutura 

mórfica (inicial, medial ou final); (iii) a criação de nomes marcados ou não quanto ao gênero 

dos designados, admitindo nomes prevalentemente masculinos, prevalentemente 

femininos, e aqueles que são oscilantes ou imprecisos quanto a essa questão.  

Feitas essas constatações, a autora propôs esquemas construcionais para os nomes 

trabalhados. Alguns deles foram: 

 

(1) [ED(i/e)-X]NP↔ [nome de pessoa]NP   

(2) [Franci(s)-X]NP↔ [nome de pessoa]NP 

(3) [X-aldo/X-naldo/X-valdo]NP↔ [nome de pessoa do sexo masculino]NP 

(4) [X-mara(es)]NP↔ [nome de pessoa do gênero feminino]NP 

 

Os esquemas (1) e (2) se referem a formativos recorrentes na primeira posição, dando 

origem a nomes como Edemario, Edenildo, Edivalda, Francinaldo, Franciane e Franciele. Uma 

vez que, nesses esquemas, são abarcados tanto nomes masculinos quanto femininos, 

Rodrigues (2016) opta por colocar a informação de ‘nome de pessoa’ na contraparte 

semântico-categorial.   
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Isso é diferente do que ocorre com os esquemas (3) e (4). O esquema (3) instancia 

nomes apenas masculinos, como Florisvaldo, Ednaldo, Lenivaldo, Elivaldo e Rosinaldo, ao passo 

que o (4) instancia apenas femininos, como Damares, Gilmara, Josimara, Lucimara e Nilmara.  

A depreensão desses esquemas por Rodrigues (2016) dá o start para a compreensão 

de que, do ponto de vista cognitivo, nomes próprios e nomes comuns não funcionam 

diferentemente. Essa hipótese continuará a ser explorada em trabalhos posteriores.  

 

4.2 O LEGADO GERMÂNICO NA ANTROPONÍMIA NEOLÓGICA DO PORTUGUÊS 

DO BRASIL 

  

Nesse artigo de Lopes, Rodrigues e Soledade, de 2017 (que está no prelo dos Anais do 

IV Congresso internacional de linguística histórica), os autores, partindo do trabalho de 

Rodrigues (2016), foram mais além, trazendo para o debate algumas questões que não 

tinham sido exploradas no estudo anterior.  

 Primeiro houve o aprofundamento da recorrência de estruturas bitemáticas, com 

base na hipótese da influência do modelo de construção dos antropônimos de origem 

germânica sobre os nomes neológicos no Brasil:  

 
No que diz respeito aos prenomes de caráter neológico vernacular no Brasil, é 

patente a recorrência de estruturas bitemáticas, tanto com o emprego de temas do 

léxico comum, a exemplo de Brisamar (1), Luzimar (36), Mariluz (5), Rosaflor (2), 

Rosaluz (2), quanto com o emprego de formativos próprios do sistema onomástico 

pessoal, como Cristinaldo (23), Carlealdo (2), Francleide (41), Julisson (5), Narajulia (2), 

Analice (54); ou ainda, através de combinações de temas comuns com formativos 

antroponímicos, como Analuz (13), Flormaria (6), Luzana (5) e Luzemilia (1). (LOPES, 

RODRIGUES, SOLEDADE, 2016, p. 2 [no prelo]) 

 

 Segundo, os autores exploraram com maior vigor a presença de processos não-

concatenativos na construção de nomes neológicos:  

 
Do ponto de vista dos processos de construção, os prenomes neológicos apresentam 

significativa variedade de esquemas tanto de natureza concatenativa (utilizando 

elementos cujo estatuto morfológico já está convencionalizado na língua) quanto de 

natureza não concatenativa (utilizando formativos oriundos de partes de vocábulos 

‒ comuns ou próprios ‒ que não são reconhecidos na língua como componentes 

mórficos). (LOPES, RODRIGUES, SOLEDADE, 2016, p. 4 [no prelo]) 
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 Foram incluídos, além dos processos analisados por Rodrigues (2016), a análise de 

blends, como Adilan, Edívia, Julícia, Orlângela, Valdilane e de splinters, como Franc(i)-, 

Francitônia, Franciele, Francineide etc.   

 Por fim, é nesse estudo que se inicia a nossa incursão pelos aspectos sócio-históricos 

relacionados ao surgimento e difusão do fenômeno neológico incidente sobre os 

antropônimos. Dizem os autores:  

 
O neologismo antroponímico no Brasil, ao que indicam as pesquisas empreendidas 

sobre o tema, é um fenômeno que se apresenta de forma recorrente a partir do 

segundo quarto do século XX. Quando aceitamos o argumento de que o fenômeno 

neológico da antroponímia brasileira começa a se generalizar no segundo quartel do 

século XX, isso acontece por conhecimento de alguns dados importantes: 1) 

primeiro, o estudo de corpora datados anteriormente a esse período não revela 

número significativo de nomes neológicos que nos leve a considerar a relevância do 

fenômeno antes do século XX; 2) segundo, na base de dados do IBGE, ao 

verificarmos cerca de duas centenas de nomes cujo caráter foi apontado como 

inovador, constatamos que seu surgimento está datado, frequentemente, entre as 

décadas de 1930 e 1940 e seu ápice de uso se dá nas décadas de 1950 e 1960. (LOPES, 

RODRIGUES, SOLEDADE, 2016, p. 4 [no prelo]) 

  

E passam a propor a hipótese de que a difusão dos nomes neológicos no Brasil, a 

partir do primeiro quartel do século XX tenha relação com três fatos históricos importantes: 

a abolição da escravatura, o fluxo de imigrantes para suprir o trabalho escravo e a difusão 

dos cartórios de registro civil, marginalizando a igreja no processo de nomeação dos 

indivíduos aqui nascidos. Essa hipótese norteia a elaboração do Dicionário de Nomes em Uso 

no Brasil, como apontamos na seção dedicada ao projeto.   

 

4.3 DE PATRONÍMICOS NO INGLÊS A PRENOMES MASCULINOS NO PORTUGUÊS: O 

DESENVOLVIMENTO DO ESQUEMA [[X]-SON]NP 

 

Simões Neto e Soledade (2018) analisaram os nomes X-son em listas de aprovados do 

vestibular da Universidade do Estado da Bahia, dos anos de 2016 e 2017. Os autores 

constataram que os nomes X-son não poderiam ser analisados uniformemente, do ponto de 

vista histórico e construcional. 
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O ponto de partida, então, foi a observação de nomes X-son que tinham origem no 

inglês, como Alisson, Robson, Edson, Wilson, Nelson, Jackson, Hudson, Ericsson etc. Na língua 

inglesa, esses nomes X-son, e também os X-sen, eram inicialmente ‘patronímicos’, elemento 

da frase antroponímica que marca relações entre pai e filhos, de forma que Jackson era o filho 

de Jack, assim como Ericsson era filho de Eric.  Essa estratégia se perdeu na história do 

próprio inglês e os X-son passaram a funcionar como sobrenomes comuns – nome de família, 

na língua contemporânea. Nesse sentido, os autores propuseram a mudança construcional, 

representada a seguir: 

(A) [[Xi]NP -son/sen]NP ↔ [‘filho de’ Xi]]NP 

↓ 

(B) [[Xi] NP -son/sen]NP ↔ [sobrenome comum originalmente relacionado Xi]NP 

 

Quando esses sobrenomes entraram para o léxico do português brasileiros foram 

recategorizados como prenomes. Isso, segundo Mexias-Simon e Mattos (2004), pode estar 

relacionado ao fato de os anglofalantes tenderem a se tratar, em contextos mais formais, 

pelos sobrenomes e os brasileiros terem os interpretado como prenomes. Isso implica em 

uma nova mudança construcional:  

 

(B) [[Xi] NP -son/sen]NP ↔ [sobrenome comum originalmente relacionado Xi]NP 

↓ 

(C) [[Xi-son]NP ↔ [nome de pessoa do gênero masculino associado a formativo 

Xi]]NP 

 

A depreensão de um esquema como em (C), segundo Simões Neto e Soledade (2018), 

permitiu a criação de brasileirismos como Frenisson, Gledson, Gilson, Jandesson, Deivson, 

Martson, entre outros.  

Além desses, os autores perceberam novos padrões construcionais da antroponímia 

brasileira, decorrentes de processos de splinter morfológico. São os casos de nomes X-elson/-

ilson e X-erson. Para Simões Neto e Soledade (2018), a frequência de nomes como Nelson, 

Wilson, Anderson e Jefferson pode ter dado origem a nomes que tomam as terminações já 
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referidas como elemento formativo para a construção de novos nomes, como Deiverson, 

Kleverson, Esteferson, Jamerson, Adelson, Denilson, Dielson, Deilson, Gidaelson, Ronielson etc.  

Com essa pesquisa, os autores aproximam ainda mais o léxico antroponímico do 

léxico comum, pois conseguem trazer informações sobre um possível primeiro registro do 

nome no Brasil, mostrando que, assim como os nomes comuns, os nomes próprios operam 

com base em modelos abstraídos de nomes já existentes. 

 

4.4 A HIPÓTESE DA PREVALÊNCIA DE CONSTRUÇÕES BIFORMATIVAS EM 

PROCESSOS CONCATENATIVOS E NÃO CONCATENATIVOS NA FORMAÇÃO DE 

ANTROPÔNIMOS NEOLÓGICOS NO BRASIL 
 

 Esse artigo de Soledade (2018), que está em apreciação para publicação, traz 

importantes aportes da linguística cognitiva para o estudo das formações antroponímicas 

neológicas. Em sua introdução a autora abordou dois conceitos fundamentais da 

organização hierárquica do léxico do ponto de vista da cognição: a esquematicidade e a 

frequência de uso.   

 Sobre a esquematicidade, com base em Langacker (1987, p. 73-75) e Tuggy (2007, p. 

84), dirá: 

 

A esquematicidade é [...] uma das mais centrais capacidades da cognição humana 

que se constitui através da habilidade de generalização, ou seja, esquemas 

linguísticos ou conceituais são extraídos a partir de generalizações que permitem 

selecionar partes relevantes de uma construção (linguística ou conceitual) e 

desprezar as menos relevantes. (SOLEDADE, 2018, p. 2) 
 

Desse ponto de vista, a autora propõe que a construção de nomes neológicos com Ed-

, por exemplo, são possíveis porque os falantes, submetidos a um conjunto amplo de 

prenomes com esse formativo, são capazes de fazer generalizações das quais abstraem o 

esquema [[Ed-XFA]NP ↔ [nome de pessoa]NP, o qual possibilita criações como Edcarlos, 

Ednaldo, Edneide, Edvânia. 

Acerca da frequência de uso, com base em Croft (2007) e Bybee (1995) irá afirmar 

quanto mais frequente for um constructo linguístico mais entranhado ele estará na 
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gramática da língua e vice-versa. E exemplifica com o formativo Franc(i)-, um splinter 

tomado dos nomes Francisco, Francisca e Francine, que pelo alto grau de frequência entre os 

antropônimos no Brasil, acaba por gerar um esquema extremamente produtivo no 

português brasileiro, dando origem a nomes como Francinaldo, Francivaldo, Francilia, Fraciele, 

Franciane, Francineide, Francivânia, Francitônia, entre outros.  

Depois desses aportes teóricos, a autora irá se centrar na análise de exemplos 

variados, envolvendo processos concatenativos e não-concatenativos de formação de 

palavras que fornecem fundamentos para a hipótese de que as construções neológicas de 

prenomes no Brasil segue, preferencialmente, a estrutura biformativa. Em sua conclusão 

dirá: 

 
Em todo o caso, independentemente do processo por trás das criações desses 

antropônimos, algumas coisas podemos ter como certeza, a saber: é do conjunto de 

nomes herdados da tradição portuguesa, e de empréstimos posteriores que se 

tornaram frequentes, que o brasileiro fará generalizações, permitindo a elaboração 

de esquemas construcionais antroponímicos que levam em conta a estrutura 

biformativa como básica.  (SOLEDADE, 2018, p.22 [no prelo]) 

 

Em suma, esse estudo traz embasamento teórico para as análises que serão 

empreendidas no Dicionário de Nomes em Uso no Brasil, acerca dos processos de formação dos 

antropônimos neológicos e dos formativos mais recorrentes em esquemas construcionais da 

onomástica pessoal brasileira.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos, a Linguística Cognitiva trata a formação de palavras a partir do axioma 

da centralidade do significado. Essa consideração poderia levar a pensar que a teoria não 

pudesse ser aplicada às análises dos nomes próprios, haja vista a pressuposição 

tradicionalmente difundida de que nomes próprios são desprovidos de significado e, 

portanto, opacizados semanticamente em termos lexicais. Contudo, como foi demonstrado 

pelos nossos estudos, é inteiramente possível que a visão cognitiva dos processos de 

formação de palavras seja capaz de contribuir para a descrição dos prenomes neológicos em 
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português. Primeiro, a linguística cognitiva parte de uma concepção de língua baseado no 

uso, sendo enfatizado o seu aspecto pragmático. Como diz Augusto Soares da Silva (1997, 

p. 59): 

 

A Linguística Cognitiva é uma abordagem da linguagem perspectivada como meio 

de conhecimento e em conexão com a experiência humana do mundo. As unidades 

e as estruturas da linguagem são estudadas, não como se fossem entidades 

autónomas, mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais, da 

organização conceptual, de princípios de categorização, de mecanismos de 

processamento e da experiência cultural, social e individual.  

 

Segundo, as análises cognitivas de processos genolexicais se desenvolvem a partir da 

noção de esquemas que fornece explicações plausíveis para a formação de antropônimos 

neológicos no Brasil, assim como foi discutido por Soledade (2018). 

Terceiro, entendemos que itens lexicais podem ser construídos por constituintes que 

podem ou não receber o estatuto de morfema, incorporando à morfologia as noções de 

processos não-concatenativos de formação de palavras. 

Quarto, ao incorporar o fator frequência como essencial para a generalização e para 

a produtividade de esquemas, possibilita a compreensão de como é possível instanciar uma 

série de nomes próprios inovadores com formativos recorrentes dentro do sistema 

antroponímico.  

Sendo assim, fica patente que os pressupostos da linguística cognitiva têm 

contribuído sobremaneira para os estudos da antroponímia brasileira e, em especial, os 

prenomes neológicos. Com base nesses estudos, o Dicionário de Nomes em Uso no Brasil tem 

construído um aporte teórico bastante sólido para erigir suas análises acerca dos processos 

de formação de nomes próprios, bem como para a identificação dos esquemas 

construcionais mais recorrentes. Desse último aspecto, vem emergindo a criação de verbetes 

para os formativos antroponímicos mais frequentes na neologia brasileira, que também 

integrarão a versão final do Dicionário. 
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CARTAS PESSOAIS NOVECENTISTAS: EDIÇÃO E ESTUDO 
 

Letycia Dias Mallet1 

Leonardo Lennertz Marcotulio2 

 

1 INTRODUÇÃO: UMA APRESENTAÇÃO DO FUNDO DOCUMENTAL 

 

 Este trabalho se encaixa na área de estudos linguísticos, mais precisamente, no que 

diz respeito aos estudos filológicos. A realização do mesmo justifica-se pela preservação dos 

documentos e, por conseguinte, da memória, não só das pessoas envolvidas na troca e texto 

desses documentos, como também da língua e do próprio texto. 

 O objetivo desta pesquisa é dar notícias sobre o processo de organização, edição e 

estudo de cartas de um fundo documental pessoal, cujos documentos datam desde a 

primeira metade do século XX até a década de 80 do mesmo século. Trata-se do fundo 

documental batizado como Didola, em homenagem à forma como era chamada a matriarca 

dessa família em que a rede cartas se estabelece, destinatária de muitas dessas cartas. 

 Didola era uma mulher mineira que, apesar de todas as dificuldades, financeiras e de 

outras ordens, tinha um carinho inestimável para com o próximo. Mulher religiosa, amiga, 

prima, irmã, mãe são características notáveis em sua correspondência passiva. No atual 

estágio da pesquisa, o acervo está constituído de 28 cartas escritas por diferentes remetentes 

como irmãos, filha, primas e amigos em geral. Esse material foi doado pela família da 

destinatária para o projeto Laboratório de História da Língua (HistLing), desenvolvido no 

âmbito da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 O trabalho filológico tem como propósito a preservação e divulgação da memória de 

um grupo familiar cujas redes se materializam, em sua maioria, em diversos estados da 

região sudeste do Brasil. Os materiais levantados estão sendo editados sob os rigorosos 

preceitos da Filologia / Crítica Textual (Cambraia, 2005). 

 
1 Graduanda em Letras: Português/Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Bolsista PIBIC.  
2 Professor orientador. Departamento de Letras Vernáculas/UFRJ e FAPERJ.  
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2 CRITÉRIOS DE EDIÇÃO 

 

 Os critérios utilizados para a edição semidiplomática são baseados e adaptados das 

normas do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) e serão apresentados de 

forma resumida. Adotou-se uma transcrição conservadora, a fim de manter ao máximo, sem 

comprometer a compreensão do texto, a ideia do seu autor intelectual. 

 Para tanto, não foi estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem 

se introduziu hífen ou apóstrofo onde não havia. Tanto a pontuação, quanto a acentuação, 

foram mantidas conforme as originais. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados 

pelos autores dos diversos documentos, foram mantidos como se apresentam no original, 

assim como o emprego de maiúsculas e minúsculas. 

 No caso de intervenções de terceiros no documento original, as mesmas aparecerem 

em nota de rodapé informando-se a localização. No que diz respeito aos espaços maiores 

intervalares deixados pelo escriba, foi marcado [espaço]. Na ocasião de haver letra(s) ou 

palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura, a intervenção do editor aparecerá com a 

indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para vocábulos e [ilegível. 

+ n linhas] para a extensão de trechos maiores. Já na ocasião em que houver letra(s) ou 

palavra(s) simplesmente não decifradas, não havendo deterioração do suporte, a 

intervenção do editor aparecerá com a indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para 

letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

 É sabido que inserções do escriba podem conferir à mancha gráfica um aspecto 

demasiado denso. Para que isso não ocorra na edição, caso a inserção esteja na entrelinha 

do documento original, entra na edição em alinhamento normal e entre os sinais: <  >; <↑>, 

se na entrelinha superior, como no exemplo “Mina<↑n>cora”. Supressões feitas pelo escriba 

ou pelo copista no original foram tachadas. Na edição, as linhas foram numeradas de cinco 

em cinco a partir da quinta. Essa numeração se encontra à margem direita da mancha, à 

esquerda do leitor e é feita de maneira contínua por fólio do documento.  
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3 EDIÇÃO DE UMA CARTA NOVECENTISTA 

 

 Nesta sessão, será apresentada a edição de uma das cartas que compõem o fundo 

documental Didola e o fac-símile pode ser consultado na sessão 7, em que estão em ordem 

os anexos 1, 2 e 3 correspondentes às edições dos fólios 1, 2 e 3. 

 

[f. 1, r] 

 

Guaçuí, 27 de agôsto de 1950 

[espaço] [espaço] Querida irmã 

[espaço] Fiz bôa viagem e espe- 

ro que você e Senhor Filismino, também  

5 tenham feito e tenham encontrado to -  

dos de casa em completa harmonia.  

[espaço] Gostei muito dessa viagem 

porque encontrei Geraldo quase bom 

e tive o prazer de encontrar - me com  

10 você e verificar que fez um casa -  

mento acertado, pois tive òtima im -  

pressão do Senhor Felismino e o esti- 

mo sinceramente ; espero que você e os  

meus sobrinhos e sobrinhas , sempre en- 

15 contrem nêle o chefe, o esteio do lar – 

èste è o pedido de faço a Deus .  

  

[espaço][espaço] (segue) 

 

[f. 1, v] 

 

[espaço][espaço] Endereço3 dos espíritas : 

  

- André Luiz Xavier 

[espaço] Pedro Leopoldo – Estrada de Minas 

5 Via – Belo Horizonte 

( Este manda receitas e mensagens ) 

 ______________________________ 

 
3 Há rasura na letra “E” que parece ter sido inserida sobre a letra “I”. Provavelmente, inserida por terceiros 

uma vez que o peso da mão ao escrever a letra “E” é distinto do restante do texto. 
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[espaço] Centro Redentor - Rua Jorge Ru - 

dge , 121 – Vila Izabel – Rio  

10  

( Este manda receitas e oração 

para reuniões e àgua - fluídica) 

 _______________________________ 

 “Remédio Minancora contra Embriaguez” 

15 - combate-se com um só vidro dêsse  

maravilhoso remédio, administrando- se  

de uma só vèz na bebida preferida.  

- Endereço4 – Laboratorio Mina<↑n>cora. 

 [espaço] Santa Catarina – Joinville – Brasil   

 

[f. 2, r] 

 

[espaço] Junto a esta mando envelopes 

com indereço do Círculo e algumas 

fòrmulas de pedido de inscrição. 

Para se saber como e bom se esote- 

5 rista , sò se tornando esoterista, estu- 

dando e seguindo as “Instruções”,  

depois de dois anos a pessôa se  

sentirá outra. E’ meu desejo que você 

e seu genro5 experimentem. 

10 [espaço] Mando também o nome do remé- 

dio contra embriaguez e os ènderços 

dos espíritas . 

[espaço] Termino abraçando a todos e  

abençoando os sobrinhos e sobrinhas 

15 principalmente a Hélia. 

[espaço] [espaço] Da irmã 

[espaço] [espaço] [espaço] Náná 

N. B. Meus pais mandam lembraças6 -  

 

 

 
4 Há rasura na letra “E” que parece ter sido inserida sobre a letra “I”. Provavelmente, inserida por terceiros 

uma vez que o peso da mão ao escrever a letra “E” é distinto do restante do texto. 
5 A palavra “genro” aparece rasurada, entretanto, aparentemente, estima-se que a rasura tenha sido realizada 

por terceiros, visto que a escrevente não inseriu outro vocábulo para ocupar a posição que a palavra rasurada 

ocuparia.  
6 Aparentemente inserido posteriormente uma vez observado módulo e peso distintos do restante do texto, 

entretanto, acredita-se que tenha sido inserida pela mesma mão.  
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4 DESCRIÇÕES EXTRÍNSECA E INTRÍNSECA 

 

 Passemos, agora, à descrição extrínseca do documento: este era composto por um 

fólio de medidas 21,5 x 32,5 (larg. x alt.) e foi transformado a partir de uma dobra no meio 

em um “caderno” de quatro fólios medindo 16,2 x 21,3 (larg. x alt.) cada. A tinta é do tipo 

negra e a mancha gráfica nos três fólios correspondem as medidas de 13 x 18,5; 14 x 18,5 e 

13 x 16,5 (larg. x alt.) respectivamente. Quanto ao número de linhas escritas em cada um 

desses mesmos três fólios, há uma variação entre 18 linhas, no primeiro e no terceiro fólio, 

e 19 linhas, no segundo fólio. 

 O papel é de tipo apergaminhado de celulose e da marca Westerpost, o que pode ser 

constatado a partir de presença da marca d’água presente nele. Abaixo segue imagem para 

observação da mesma: 

 

 Ainda no âmbito da descrição extrínseca, há presença de manchas, provavelmente 

causados pela ação de fungos e de danos sofridos pelo suporte como os furos causados 

provavelmente por traça e dobras. Logo a seguir, é possível observar essas características: 
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 Finalmente, chegando ao último tópico da descrição extrínseca, as rasuras. No 

documento em questão, foram encontradas duas ocorrências de um “I” sendo transformado 

em “E”, aparentemente, uma espécie de correção realizada pela própria autora da carta. 

Além disso, a palavra “genro” aparece rasurada, entretanto, diferentemente do “I”/”E”, 

neste caso, é provável que tenha sido feita por terceiros. Dentre as características que nos 

levam a pensar da seguinte forma está a cor da tinta que é distinta. Abaixo seguem as 

imagens para observação dessas características:  

 Quanto às características intrínsecas, vamos pincelar sobre os seguintes tópicos: A 

Fronteira vocabular é bem delimitada e a separação silábica é feita de forma regular. A letra 

é de tipo cursivo. Para além disso, foi feito um levantamento das abreviaturas presentes no 

documento selecionado. Estas serão apresentadas na tabela a seguir: 
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Abreviatura 

  
 

Desenvolvimento 

de abreviaturas 

 

Senhor 

 

Estrada 

 

Nota bene 

 

 Isso posto, concluímos a sessão de descrições extrínsecas e intrínsecas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho de edição deste fundo documental é de grande importância, no âmbito 

acadêmico, para estudos da história do português, por permitir a análise de aspectos 

paleográficos e linguísticos na escrita de personagens não ilustres, assim como pelo fato de 

possibilitar o acesso a textos produzidos por informantes, homens e mulheres, com distintos 

graus de escolarização. 

 Além do âmbito acadêmico, todavia não o excluindo, o labor editorial de documentos 

independentemente de sua datação ser de um século mais distante ou do século XX, como 

os aqui tratados, é de suma importância para contribuir para estudos de diversas ordens e, 

em todo caso, estudos no que diz respeito à cultura de uma parcela de uma dada sociedade 

e, por conseguinte, desse povo. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1:  
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Anexo 2: 
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Anexo 3: 
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O CAMPO LEXICAL AS MULHERES SEXUALIZADAS EM 

CACAU, DE JORGE AMADO 
 

Luana Cristine da Silva1 

Maria da Conceição Reis Teixeira2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Jorge Amado, em Cacau (1934), romance categorizado por alguns críticos como 

proletário, descreve, sob o olhar e por intermédio da voz de José Cordeiro, a vida dos 

trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia. O autor traz, por meio de sua narrativa 

ficcional, aspectos da representação da cultura cacaueira em Ilhéus, no sul da Bahia, 

mostrando pontos de vistas culturais, sociais e linguísticos específicos do estilo de vida dos 

trabalhadores daquela região. 

As personagens femininas descritas por Jorge Amado, na obra em tela, na maioria 

das vezes, são mulheres fortes representantes de muitas baianas e de suas práticas 

socioculturais. Contudo, observa-se também a coisificação da mulher, colocando-a como 

objeto de desejo sexual, fonte de prazer masculino. Tal representação só foi possível em 

função do léxico, nível da língua responsável por cristalizar todo o saber vocabular de um 

grupo social, capaz de representar os valores, as crenças, os hábitos e os costumes de uma 

comunidade. Daí termos firmados como objeto de pesquisa estudar o campo lexical da 

sexualidade registrado no romance Cacau, de Jorge Amado, à luz da teoria dos campos 

lexicais postulados por Coseriu (1977). 

Para o momento, em função da exiguidade de tempo, selecionamos o microcampo 

“das mulheres sexualizadas” para dar uma pequena amostra do estudo desenvolvido que 

visa analisar o vocabulário utilizado por Jorge Amado para designar elementos a 

 
1Graduanda em Letras Vernáculas – Universidade do Estado da Bahia (UNEB), bolsista de Iniciação Científica 

(PICIN/UNEB). E-mail: luachriss@gmail.com.  
2 Doutora em Letras e Linguística (UFBA), professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: 

conceicaoreis@terra.com.br. 
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sexualidade em Cacau. Antes, porém, teceremos breves considerações sobre identidade, 

cultura e a representação da mulher na sociedade cacaueira por Jorge Amado. 

Acreditamos que o estudo do léxico por este viés metodológico permitiria identificar 

alguns traços da memória coletiva da região cacaueira, especialmente aquilo que tange ao 

papel da mulher na sociedade nas primeiras décadas do século XX, pois, conforme afirma 

Teixeira (2017), a língua, além de registrar e acumular as aquisições culturais espelha a vida 

do povo, retrata as influências pelas quais passam os grupos humanos. 

 

2 TECENDO BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE IDENTIDADE, CULTURA E 

REPRESENTAÇÃO DA MULHER EM CACAU 

 

Ao ambientar seu romance Cacau na região sul do estado da Bahia, Jorge Amado, por 

meio dos personagens de sua narrativa ficcional, apresenta referências culturais e sociais 

singulares da região, trazendo à tona aspectos muito singulares da vida dos trabalhadores 

das fazendas de cacau em Ilhéus. Segundo Silva (2014, p. 18), é por meio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e aquilo que somos. 

Afirma ainda que: 

 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nas quais ela se baseia fornecem 

possíveis respostas às questões [...] de identidade. A cultura molda a identidade ao 

dar sentido à experiência e ao tornar possível optar [...] por um modo específico de 

subjetividade. (SILVA, 2014, p. 19). 

 

Segundo Castells (1999, p.79), esses aspectos identitários são representações dos 

indivíduos e da sociedade e torna-se uma celebração móvel e uma afirmação da identidade 

cultural local. 

Destarte, o léxico deste povo simboliza a identidade linguística, e, por conseguinte, 

cultural, já que a língua engloba características da identidade cultura de uma sociedade, 

tornando-se importante no reconhecimento da singularidade e da diferença da mesma. 

Nesta direção, a representação do léxico, que é um sistema simbólico coletivo da sociedade 
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retratada em Cacau, determina uma relação de reconhecimento desta identidade pelos 

habitantes e por indivíduos que se reconhecem na semelhança linguística e cultural.  

Ao retratar a imagem feminina, Jorge Amado apresenta as diferenças sociais entre 

elas, visto que, o tratamento recebido pelas mulheres estava relacionado a sua posição na 

sociedade e de sua relação na estrutura familiar. Contudo, as mulheres que sobrevivem do 

ofício do sexo sofrem preconceito, discriminação. 

Durante muitos séculos, em várias sociedades e, principalmente, a base da família 

está cimentada na estrutura patriarcal. Castells (1999) afirma que 

 

O patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as 

sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta 

institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. Para que 

essa autoridade seja exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie toda a 

organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à 

cultura. Aos relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a personalidade, 

também são marcados pela dominação e violência que têm sua origem na cultura e 

instituições do patriarcalismo. (CASTELLS, 1999, p. 169).  

 

No romance em tela, a estrutura da família é vista principalmente dento do viés do 

que se convencionou chamar de sistema familiar do coronelismo no qual quem determina 

todos os “quereres” é o coronel, conforme bem assinala Castells (1999, p. 170): “[...] em que 

ele manda na fazenda, na esposa e nos filhos, decidindo todos os passos que eles irão dar 

na vida”. No caso em particular da personagem Mária, filha do coronel, o pai e “chefe da 

casa” decide se ela irá estudar, como e onde viverá, e com quem ela irá se casar, já que as 

mulheres, como a referida personagem, que gozava de posição social privilegiada na 

sociedade da época, eram educadas para o casamento com homens de status social 

equivalente ao seu, que tivesse “posses”, prestígio e que tivesse frequentado os bancos 

escolares até obter o diploma de “doutor” em uma faculdade. 

Neste modelo de sociedade e de família cujo poder emanava da figura masculina 

(especialmente do pai e depois do marido), o preconceito contra as mulheres que não se 

enquadravam nestes moldes – sobretudo as meretrizes retratadas por Jorge Amado – era 

forte. Aliada à cultura patriarcal e machista estava a igreja, ratificando todas estas práticas 
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em relação à mulher. Independente do papel social que a mulher desempenhasse, estavam 

sempre sob o jugo de uma sociedade machista. 

As trabalhadoras das fábricas ou das fazendas de cacau, por exemplo, além de serem 

consideradas inferiores nas relações de trabalho em comparação aos homens, são vistas 

como meros objeto de desejo sexual, como pode-se ler em: “Meu tio andava também de olho 

em Margarida, que ostentava uns seio saltos e alvos, junto a um rosto de criança travessa. 

Margarida um dia me contou que o patrão andava a apalpá-la” (AMADO, 1934, p. 25). Esta 

relação de opressão masculina, de dominação e de violência torna-se mais contundente no 

contexto da prostituição. 

O machismo é o conceito que se baseia na valorização de características físicas e 

culturais de indivíduos do sexo masculino, desvalorizando as características de indivíduos 

do sexo feminino, influenciando questões sociais, políticas e econômicas no seio da 

sociedade que se retroalimenta com tais práticas. Exerce influências, em especial, na 

sexualidade. Os homens têm muito mais liberdade e, em relação ao sexo, não são 

condenados por suas práticas fora das convenções sociais. Em contrapartida, as mulheres 

têm seus desejos sexuais reprimidos por questões, religiosas, convenções sociais e princípios 

ideológicos. Não há espaço para a liberdade sexual. Falar de sexo e do prazer feminino é 

tabu, é censurado por todos, pois a “pureza” feminina é sinônimo de honradez. 

A “reputação” da mulher é discutida há muito tempo. O debate sobre corpo e sobre 

a sexualidade feminina sempre foram proibidos. Inevitavelmente, as mulheres, inseridas 

neste ambiente machista, são oprimidas e julgadas quando estas têm certa liberdade sexual.  

Em Cacau, a liberação sexual não se trata de liberdade de expressão, de opção, de conquista 

de direitos iguais, pelo contrário, as prostitutas, na maioria das vezes, exercem a profissão 

de meretriz por necessidade de sobrevivência. As mulheres de baixa renda, dentro do 

contexto econômico do cacau em Ilhéus, só tinham duas opções para sobreviver e encaram 

como destino: casar (na igreja) ou prostituir-se. Na segunda opção, elas eram condenadas 

por toda a sociedade, independente da classe social e do local onde residiam. Ser vítima do 

infortúnio de “perder-se na vida” consistia em uma desgraça não só para a mulher que tinha 
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se prostituído, mas uma desonra para todos os membros da família que tinha sua reputação 

manchada para sempre. 

Na época em que o romance se espelha, a igreja desempenhava papel muito 

importante em relação cristalização da imagem da mulher na sociedade. O poder opressor 

exercido pela igreja também recai sobre a mulher, já que a enxerga como inferior ao homem, 

e preserva a ideia do seu papel secundário e de servidão. O sexo antes do casamento era 

considerado uma desonra para a família, pois era um pecado. Sobreviver do sexo era muito 

pior, um pecado mortal. Uma ”mulher da vida” não poderia participar de uma missa, já que 

a igreja era local sagrado e a presença de uma prostituta era uma profanação, como pode-se 

ler no trecho: “[...] Frei Bento falava contra elas nos sermões de domingo”. (AMADO, 1934, 

p. 72). Entretanto, todas as proibições e censuras não diminuíam a fé das mulheres que 

sonhavam um dia ver-se livres da vida que levavam nos prostíbulos: 

 

“Nunca pude compreender por que os prostíbulos vivem cheios de quadros e 

estatuetas de santos. Na rua da lama era assim. A imagem do Nosso senhor do 

Bonfim, todas as casas possuíam. Antonieta antes de deitar com um macho rezava” 

(AMADO, 1934, p.72). 

 

3 ANÁLISE DO CAMPO LEXICAL DAS MULHERES SEXUALIZADAS 

 

O estudo lexicológico encontra-se lastreado nos princípios postulados por Coseriu 

(1977), no tocante a teoria dos campos lexicais, na qual as lexias são agrupadas em 

consonância com a aproximação semântica, ou seja, por deterem uma mesma substância 

semântica linguisticamente formada, opondo-se por traços mínimos que a diferenciam e 

constituindo uma mesma área do conhecimento. 

Para a coleta dos dados e constituição da amostra a ser analisada, utilizou-se da 

ferramenta computacional informatizada AntConc, software desenvolvido por Laurence 

Anthony, que permite coletar e quantificar os dados de forma mais precisa. Além disso, 

permite identificar os contextos de ocorrência e o ranque da lexia em relação ao universo do 

vocabulário utilizado pelo autor na obra em análise. 
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As lexias selecionadas como integrantes ao campo lexical da sexualidade foram 

organizadas em conjuntos, subconjuntos e subdivisões (macro e microcampos lexicais) 

levando em consideração a sua substância semântica e seguindo a orientação teórico-

metodológica proposta por Coseriu (1977).  No quadro 1, temos o resumo das 14 lexias 

integrantes do campo lexical das mulheres sexualizadas. 

 

Quadro 1: Campo lexical da sexualidade: As Mulheres Sexualizadas 
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RAMEIRA 

   PROSTITUTA 

     RAPARIGA 

       AMANTE 

          MULHER DA VIDA 

            PUTA 

              MULHERES PERDIDAS 

                OPERÁRIAS DO SEXO 

                  VACA 

                    COURO 

                      SIFÍLITICA 

                         ASSEXUADA 

                           DESENCAMINHADA 

                             PEDAÇO DE CABROCHA 

 
         

 

O gráfico 1 traz a frequência de ocorrência das 14 lexias integrantes do campo 

lexical das mulheres sexualizadas no romance Cacau. 
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Gráfico 1: Frequência das lexias designativas das mulheres sexualizadas em Cacau 

 

 

Rameira é um termo pejorativo para designar uma mulher que ganha a vida através 

do corpo, ou seja, utiliza o sexo como sobrevivência e que hierarquicamente está no topo da 

significação dos designativos femininos. Em Cacau, há quinze ocorrências do vocábulo, o 

que demonstra sua popularidade no interior, e a relação iminente entre o léxico de uma 

região e a cultura. 

Rapariga, a mulher que é a amante de um homem casado. É mais jovem e bonita, e 

não necessariamente ganha a vida através do sexo em troca de dinheiro. A rapariga utiliza 

da beleza para ser mantida pelos homens, e passa a ser conhecida por isso. 

Prostituta é a mulher que também usa o corpo e o sexo como forma de trabalho e 

sobrevivência. No romance, uma prostituta é uma mulher inferior, que não é digna de amor 

e precisa ser castigada para se livrar dos pecados. 

Desencaminhada é a moça desviada do bom caminho ditado pela sociedade e muitas 

vezes pela igreja. Na obra analisada, as operárias da fábrica foram desencaminhadas pelo 

patrão, tio do José Cordeiro, revelando uma violência sexual sofrida por elas pelo 

empregador, que as enxerga como objeto sexual. 
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Mulher da vida é outro termo para denominar a mulher que faz sexo em troca de 

dinheiro. Na análise, a moça está com receio que a família descubra o trabalho que exerce 

ou que é uma mulher da vida, pois sabe o julgamento e a não aceitação que receberá. 

Amante é um qualificador para a mulher que mantém uma relação fora do casamento 

ou com indivíduo compromissado.  

Couro é a mulher de mais idade, considerada, no mundo da sexualidade, velha, sem 

atrativos físicos que desperte o desejo ao sexo oposto.  Normalmente, no romance em 

análise, os homens não se interessam em fazer sexo com Couro. 

Vaca é um qualificativo pejorativo usado para designa mulher que aceita qualquer 

homem. No contexto de Cacau, Mariazinha convidou outro homem para passarem a noite 

juntos. No outro dia, João Grilo, que gostava dela, sabendo do ocorrido ficou com muito 

ciúme e a chamou de vaca. Na tentativa de justificar seus sentimentos não correspondidos 

por uma mulher com tal comportamento, afirma para seus amigos que a moça lhe jogou um 

feitiço. 

Mulher perdida é semelhante ao vocábulo desencaminhada, pois é um termo para 

qualificar a moça que “desviou” do caminho correto, ou foi para o caminho da perdição e 

do pecado. Na narrativa em questão, as mulheres perdidas vivem na rua do lamaçal, 

conhecida pelo grande número de prostitutas e casas de prostituição e diversão. Estas 

mulheres são tratadas pelas pessoas da cidade, inclusive trabalhadores das fazendas, como 

inferiores por usarem o corpo como forma de trabalho.  

 Operária do sexo é o termo qualificador para as prostitutas que trabalham, ou 

ganham a vida, através do sexo. Desenvolve, também, uma relação com o trabalho comum 

e remunerado. Na narrativa, operária do sexo aparece quando há a indagação sobre a 

relação das prostitutas com a religiosidade, e percepção da penitência de levar uma vida 

que elas não escolheram para si. 

Puta é um qualificador depreciativo, usado para mulher que mantém relações com 

homens variados, podendo receber ou não pagamento pelos serviços sexuais prestados. No 

contexto do romance, Magnólia, noiva de Colodino, é flagrada por seu noivo com outro 

homem na cama, quando este a chama de puta.  
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Pedaço de cabrocha é designação para mulher bonita, de corpo bem delineado, de 

pernas grossas e nádegas definidas e salientes. No romance, um homem fazia comentários 

sobre a filha de um coronel e a chama de “pedaço de cabrocha”, enfatizando as pernas da 

jovem. 

Sifilítica é a mulher doente de sífilis. Na obra, essa mulher é uma prostituta, isto é, 

faz sexo em troca de dinheiro, e foi a primeira paixão do José Cordeiro, narrador e 

personagem principal do romance.  

Assexuada é o termo designado para a mulher desprovida de sexualidade ou 

sensualidade, e que não tem muito atrativo sexual. Na obra, uma mulher da vida, 

aparentemente muito mais velha, diz ser mais jovem para conseguir um noivo. 

Dentro da hierarquia de significação, rameira e prostituta são as lexias que implicam 

uma representação mental que relaciona a mulher e o sexo em troca de dinheiro, 

inferiorizando e rotulando essas mulheres. Mulher perdida e desencaminhada está no 

meio, pois na hierarquia não querem dizer necessariamente que elas fazem sexo 

remunerado. Rapariga e pedaço de cabrocha, podem até serem consideradas lexias 

positivas, figurando a significação mínima, a primeira é uma jovem que é sustentada por 

um amante, e a segunda pode ser considerado um elogio para um homem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Jorge Amado, através de suas narrativas e especialmente em Cacau, fala sobre a 

sexualidade baiana com naturalidade, exibindo na linguagem utilizada em suas obras o 

vocabulário próprio e condizente com a fala das pessoas da região, reforçando a 

verossimilhança e a representatividade. Alguns críticos literários condenaram o realismo da 

escrita de Jorge Amado, criticando a sua forma de retratar a população em seus romances, 

especialmente a linguagem utilizada que, dado a presença de elementos populares e temas 

relativos à sexualidade, considerada vulgar e de muito mau gosto por alguns críticos. 

Álvaro Lins, por exemplo, afirma que “Com Cacau o Sr. Jorge Amado começou a empregar 
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em grande escala o recurso dos palavrões e termos de sentido pornográfico” (LINS, 1963, p. 

239).  

Ao empreender o levantamento das lexias da obra em questão, verificamos um 

número significativo de itens lexicais pertencentes ao campo lexical da sexualidade. 

Certamente, tal presença possa indicar a relevância da sexualidade tanto para o romancista 

quanto para a sociedade da época retratada na obra. Não podemos perder de vista que a 

sexualidade é uma necessidade biológica e humana de dar e de receber afeto.  

A continuidade da espécie humana passa pela sexualidade. Daí a sua relevância para 

os diferentes agrupamentos humanos. Mas, apesar de sua natureza orgânica e biológica, o 

tema ainda hoje é um tabu. Cada grupo social, cada cultura trata do tema de forma 

diferenciada. Fato é que não há sociedade que a sexualidade não faça parte da vida humana.  

Por isso, acreditamos que estudar o campo lexical da sexualidade na obra de Jorge Amado 

muito revelará sobre a sociedade, a cultura da época em que o romance foi escrito.  

Quando as mulheres são qualificadas e classificadas com termos tão depreciativos, 

percebemos a forte presença da visão machista da sociedade retratada. Jorge Amado, 

denominado escritor do povo, desde seus primeiros romances tematiza todas os 

seguimentos e camadas da sociedade baiana, com as meretrizes não poderia ser diferente.   
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OS TEXTOS TEATRAIS E OS TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE NA 

BAHIA: UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA A PARTIR DE UMA LEITURA 

FILOLÓGICA 
 

Luana Dall’Agnol Ribeiro1 

Isabela Santos de Almeida2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Chapéu de Palha, elaborado por Jurema Penna e financiado pela Fundação 

Cultural do Estado da Bahia na década de 1980, teve como principal objetivo a retomada da 

cultura das pessoas que vivem no interior através de apresentações de teatro, em espaço 

público. O uso do termo “chapéu”, em seu título, embora faça referência a um mesmo objeto, 

é uma forma de tentar representar as especificidades culturais de cada localidade por onde 

o projeto passou. Tendo como principal argumento o esquecimento desta cultura e seu 

possível desaparecimento, utilizava elementos folclóricos locais e baseava-se na coleta de 

informações advindas dos próprios moradores para a elaboração dos textos teatrais que 

seriam encenados. 

Neste artigo, dois dos textos de teatro do referido projeto serão utilizados para 

identificar aspectos geográficos relacionados a dois dos territórios de identidade da Bahia, 

sob a luz da análise filológica: Auto da Barca do Rio das Lágrimas do Irati (1983), assinado por 

Jurema Penna, e Xique-Xique, chique história (1984), assinado por Sônia Pereira. Ambos 

pertencem, atualmente, a territórios de identidade diferentes: Sertão do São Francisco e 

Irecê3, respectivamente. O primeiro texto foi elaborado e apresentado no município de 

Juazeiro e o segundo no município que dá nome à obra. Nestes dois espaços, a pesquisa 

para a aplicação do projeto possibilitou a descoberta de poetas e artistas até então 

desconhecidos e que forneceram informações importantes sobre a cultura local. 

 
1  Aluna do curso de graduação em Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna da Universidade 

Federal da Bahia. E-mail: luana.dallagnol@hotmail.com – Autora. 

2  Prof.ªDrª do curso de Licenciatura em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da 

Universidade Federal da Bahia. E-mail: isabela.prof@gmail.com – Orientadora  

3  Conforme a divisão política territorial proposta pela SEPLAN, versão de 30 de Junho de 2015, que não existia 

no momento de aplicação do projeto Chapéu de Palha. 
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Desta forma, pretende-se, a partir das análises desses dois textos, entender como as 

identidades locais aparecem em cada um deles e de que forma as mesmas podem 

novamente ser identificadas nos territórios de identidade, definidos anos mais tarde. 

 

2 RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES ENTRE A GEOGRAFIA E A FILOLOGIA 

  

A ciência geográfica possui categorias de análise, dentre elas, o lugar e o território, 

essenciais para a compreensão da identidade de um determinado grupo social, uma vez que 

ambas estão relacionadas diretamente ao sentimento de pertencimento. O seu 

estabelecimento determinará o lugar e possibilitará compreender como o território se 

configura como território de identidade. Afirma Santos (2006, p. 81):  

 

[a] transformação do todo, que é uma integral, em suas partes - que são as suas 

diferenciais, dá-se, também, por uma distribuição ordenada, no espaço, dos impactos 

do Todo, por meio de suas variáveis. As ações não se localizam de forma cega. Os 

homens também não. […] É esse o próprio princípio da diferenciação entre lugares, 

produzindo combinações específicas em que as variáveis do todo se encontram de 

forma particular. 
 

 Os elementos que caracterizam o lugar, embora sejam integrantes de uma totalidade 

nele presente, não estão organizados e dispostos de forma aleatória. As relações 

estabelecidas entre os indivíduos que o constrói são permeadas de intencionalidades. Isso 

poderá ser observado em textos literários, o que permite uma análise geográfica a partir da 

Crítica Filológica.  

O seguinte fragmento de uma entrevista feita com Jurema Penna (1984) ilustra como 

a escolha do elemento chapéu, por exemplo, remonta à ideia de resgate de uma cultura ao 

mesmo tempo que corresponde às singularidades de cada um dos lugares por onde o 

projeto passou: 

 

[n]a procura de um signo para um projeto apto a evidenciar as características de 

comunidade e que, ao mesmo tempo, marcasse o nosso objetivo maior – 

revitalização da cultura, tendo como centro o homem do interior – encontramos o 
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chapéu de palha. […] Um chapéu de palha, no teatro, define um personagem, sua 

condição sócio-econômica, sua profissão, até mesmo sua região (PENNA, 1984). 

 

A Filologia tem por objetivos editar e estudar o texto, considerando desde seu 

processo de construção até sua transmissão, circulação e recepção. O contexto sociocultural 

no qual é produzido é um fator importante para o trabalho filológico que tem a intenção de 

entender todo e qualquer elemento que possa ter influenciado a sua elaboração.  

A análise filológica dos textos teatrais, aqui proposta, consiste em uma possibilidade 

de leitura, compreendendo que a produção dos sentidos está intrinsecamente relacionada 

ao seu contexto histórico, político e social, assim como aos recursos linguísticos usados em 

sua escrita, que remontam intencionalidades. Daí a sua proximidade com outras 

perspectivas do conhecimento, o que denota seu caráter interdisciplinar.  

Para Borges (2012, p. 25),  

 

[o] texto é, portanto, um produto cultural carregado de significação e, dessa forma, 

torna-se um caminho para estudar diferentes relações. Assim sendo, a Filologia 

caracteriza-se por sustentar uma investigação de natureza interdisciplinar, que 

envolve a Crítica Textual, Crítica Genética, a Bibliografia Textual, a Sociologia do 

Texto, a Linguística, os Estudos Literários e a História Cultural. 

 

Para além do registrado por Borges (2012), o caráter interdisciplinar da Filologia 

possibilita à análise geográfica o seu enriquecimento. Tomando como premissa a 

perspectiva de que as ciências podem se valer do conhecimento desenvolvido por outras 

áreas, o estudo geográfico aqui avança, ao associar-se à Filologia. 

A noção de Crítica Filológica que permeia este trabalho trata da perspectiva tal qual 

aponta Santos (2012, p. 48), no sentido de “[...] compreender as interrelações entre os 

conteúdos produzidos historicamente no texto e os mecanismos (linguísticos-discursivos) 

produtores de significados no texto [...]”. A seleção por determinadas palavras na 

elaboração textual mostra como as autoras em questão constroem seus textos a partir de sua 

percepção do recorte social, político, dentre outros, ali apresentados. Essa escolha permite 

entender quais elementos são levados em consideração e o que se pretende mostrar no texto 

produzido.  
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Recorrer ao labor filológico para a compreensão de uma dada sociedade, através dos 

seus textos, possibilita às outras áreas do conhecimento como a Geografia, por exemplo, a 

ampliação de leituras sobre as mais variadas realidades que se apresentam em 

determinados espaços. Para Santos (2004, p. 153), “[o] espaço deve ser considerado como 

um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam como 

um testemunho de uma história escrita por processos do passado e do presente”. A 

Geografia se ocupa também das transformações que ocorrem em um determinado espaço 

procurando entender como o mesmo é construído e transformado constantemente, ao longo 

do tempo, o que interfere diretamente no entendimento do lugar, em suas relações. A forma 

como isso se expressa no texto, promove a interdisciplinaridade aqui discutida. 

É possível, assim, entender as relações sociais pertencentes a um determinado espaço 

em textos literários. Os estudos geográficos são apresentados, na sua maioria, em diálogo 

com outras áreas do conhecimento como a História, a Economia ou a Física, dentre outras. 

Embora a Geografia tenha passado por algumas etapas, desde o início do século XIX, no que 

tange a um caráter interdisciplinar4, mudanças consideráveis quanto à sua perspectiva de 

análise vêm ocorrendo e os recortes feitos a partir da Literatura vêm ampliando o seu campo 

de atuação.  

Para uma reflexão interdisciplinar sobre os textos teatrais em questão, é possível 

estabelecer vínculos entre as perspectivas geográfica e filológica a partir da leitura das 

relações sociais estabelecidas em cada uma. A Geografia compreende tais relações como 

responsáveis pela construção de cada um dos lugares representados; a Filologia permite 

identificar os agentes que influenciaram toda a elaboração, execução e circulação dos textos 

correspondentes. Dessa forma, é possível entender como tais lugares aparecem 

representados em cada um dos textos. 

 
4  Segundo Santos (2004, p. 134-137), a Geografia teria passado por três etapas de interdisciplinaridade: a 

primeira, caracterizada pela proximidade com a História, no início do séc. XIX; a segunda, na qual os geógrafos 

modernos passaram a entender essa ciência como uma ciência autônoma, o que teria gerado seu 

empobrecimento, posto que outras disciplinas refletiriam sobre contextos que poderiam ser tratados pela 

Geografia; por fim, a terceira, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, em que se fez necessário 

entender que os conhecimentos de outras disciplinas poderiam auxiliar no entendimento de fenômenos 

geográficos. 
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Afirmam Almeida e Borges (2018, p. 143), 

 

[a] materialidade dos textos nos informa sobre suas características culturais: os 

suportes de escrita (papéis), os instrumentos, as tintas, disposição da escrita no 

espaço gráfico, o uso do mimeógrafo ou de outro instrumento para sua reprodução 

(textos mimeografados, fotocopiados, xerografados).  

 

Os textos aqui considerados foram datilografados, assim como exemplificado na figura 1. 

Tanto para análise geográfica quanto para a filológica esse é um dado importante, primeiro, 

por indicar um elemento tecnológico como resultado das relações estabelecidas entre uma 

determinada sociedade e o seu meio, o que caracteriza o lugar analisado; segundo, porque 

para a leitura da Filologia permitirá a análise sobre o contexto da produção textual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Trecho do texto Auto da Barca... 
(PENNA, 1983, f. 21) 

 

Neste trecho observam-se elementos importantes que fazem referência a aspectos 

geográficos como as expressões “enchentes”, “seca” e “sertão”, todos associados entre si 

uma vez que compreendem características específicas do Sertão Baiano.  

Sobre o estabelecimento de sua relação com a comunidade local, Penna (1984) relata:  

 

[f]aço o primeiro contato. […] Solicito então, num primeiro contato com o Prefeito 

local, uma reunião com os animadores culturais de todas as áreas, animadores esses 

que vão desde o professor de formação artística e o Secretário de Educação, até o 

anônimo que faz o Judas no bairro mais distante da cidade. Fico muito atenta ao que 

havia na cidade e que começa a perder-se ou foi totalmente esquecido. […] Nesses 

contatos, investigo o que resta da história da cidade na lembrança popular, o que 
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resta dos personagens históricos, não só os oficiais, mas os da tradição oral. E só 

então o curso é marcado. 

 

Este relato mostra como as relações pessoais construídas são importantes tanto para 

a constituição do sentido de lugar, como do espaço vivido. A partir da relação estabelecida 

com as pessoas do lugar, Jurema Penna procura entender os elementos que o compõem 

culturalmente. Então, ministra o curso que resultará na culminância do projeto com a 

apresentação teatral elaborada. 

Entender esta estruturação do lugar resulta no processo de territorialização. Os 

indivíduos envolvidos vivenciam a produção destas territorialidades e são, ao mesmo 

tempo, o produto da relação estabelecida entre eles próprios e entre o coletivo e o território. 

Tais configurações vão fortalecendo as relações de poder nas quais os seus atores vão 

ganhando evidência. Isso os torna capazes de exercer influência direta nas mudanças 

ocorridas nesses espaços, o que também os transforma enquanto indivíduos, refletindo 

diretamente na coletividade. 

Como territorialidade entende-se “[...] um conjunto de relações que se originam num 

sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia 

possível, compatível com os recursos do sistema” (RAFFESTIN, 1993, p. 160). Isso implica 

na afirmação de que pensar os territórios de identidade requer pensar nas relações 

estabelecidas na sociedade presente nestes espaços, em um período de tempo. A partir daí, 

tem-se desenhada a territorialidade que se configura nas suas diferenças em relação a outras 

territorialidades. 

No momento de aplicação do projeto, o Estado foi o agente financiador. Elegeu quem 

estaria a frente do mesmo e fomentou o acesso da comunidade local ao estimular a sua 

participação na atuação teatral. As autoras aplicaram entrevistas, tiveram contato direto 

com as pessoas que seriam envolvidas na apresentação das peças e buscaram apoio das 

autoridades locais para auxiliar sua execução. A busca era por elementos de raízes 

considerados esquecidos e as relações criadas foram essenciais neste processo. 

Neste momento, torna-se claro como as relações estabelecidas foram essenciais tanto 

para o projeto quanto para uma ressignificação do lugar. Anos mais tarde, Juazeiro e Xique-
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Xique, palco das apresentações e lugares representados, vieram a integrar territórios de 

identidade com cunho político-administrativo. 

Sobre a definição dos mesmos, na Bahia, Flores (2014, p. 31) afirma que “[o] primeiro 

desafio foi o de delimitar esses territórios, ou seja, promover a discussão a fim de que os 

agentes locais, de maneira articulada, – partindo de relações de identidade, sobretudo rural 

– tornassem possível delimitar esses territórios.” Essa organização foi utilizada a partir de 

2007, com o então governador Jaques Wagner, cujo objetivo era puramente administrativo. 

O uso desse recorte era para atender demandas de caráter social e determinar ações por 

parte do Estado. 

Ainda que, na década de 80, o Estado não tivesse esse objetivo político-

administrativo, como em 2007, o fato é que a população interiorana foi levada em 

consideração nos dois contextos assim como os seus vínculos sociais, seja pela perspectiva 

cultural, no primeiro momento, seja pela econômica, no segundo. 

Se na Crítica Filológica permite-se entender as relações sociais que permeiam a 

construção do texto e na Geografia entende-se que o espaço para ser compreendido a partir 

do lugar precisa entender as mesmas relações sociais, é pertinente que isso possa ser feito a 

partir do texto literário. 

 

3 LEITURAS SOBRE IDENTIDADE E TERRITÓRIO NO PROJETO CHAPÉU DE 

PALHA 

 

Para entender a formação dos territórios de identidade é necessário reconhecer a 

existência dos espaços de vivência que são, por si só, a representação de como a sociedade 

se relaciona com este território dando a ele um significado. Os lugares, fragmentos deste 

espaço, apresentam relações diferentes entre si considerando que “[o] espaço é, então, um 

verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual” (SANTOS, 2004, p. 153). 

Assim sendo, cada lugar poderá ser entendido a partir de suas singularidades. Nos 

dois supracitados textos de teatro observa-se a intenção por parte das autoras em trazer à 

tona tais singularidades. No seguinte excerto de Xique-Xique..., a seleção de palavras 
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relativas aos peixes do rio São Francisco remonta à prática da pesca, atividade econômica 

desenvolvida na região, leia-se: 

BANHADA PELO VELHO CHICO 
E SEU AJUDANTE _ O IPUEIRA 
DE CURIMATÁS? SURUBIN, PIRANHA 
POCONON, MANDIN, DOURADO 
(PEREIRA, 1984, f.1). 

 

Para Haesbaert (2017, p. 14), o lugar 

 

é criador de conexões, afetividades, identidades, em suma, diferenças. É como se, 

muito mais do que controlarmos concretamente um espaço, primeiro, em plena 

interação conosco, o próprio espaço nos convocasse a habitá-lo, convidando-nos a 

realizar nossa vida pelo aprofundamento dos elos afetivos vividos, transformando-

se o espaço, para nós, efetivamente, num lugar. 

 

A forma como os grupos humanos se apropriam do território transformando-o em 

um lugar permite entender como o sentimento de pertencimento vai se configurando a partir 

de uma identidade, neste espaço, criada. Compreender de que forma isso se apresenta no 

texto escrito é o que aqui se discute. 

Nos excertos analisados, os elementos que aparecem caracterizando Juazeiro, 

relacionam-se com aspectos regionais tais como a sua localização na área da caatinga e da 

população pertencente ao meio rural, sendo esses traços marcantes do povo nordestino, 

naquela localidade; já os que caracterizam Xique-Xique se relacionam com a religiosidade 

católica e a economia regional, a pesca. Aspectos econômicos também são identificados no 

respectivo território de identidade, na atualidade, embora estes sejam analisados a partir do 

caráter político-administrativo tal como afirma Flores (2004, p. 51): 

 
[e]ssa nova divisão territorial do Estado da Bahia suplanta antigas regionalizações 

calcadas principalmente em indicadores econômicos, como regiões econômicas, as 

regiões administrativas, trazendo consigo, ao menos em tese, um avanço no tocante 

às possibilidades de planejamento. 

 

Ao se pensar sobre a identidade, afirma Hall (2006, p. 12) “o sujeito, previamente 

vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; 

composto não de uma única, mas de várias identidades”. O que se nota com o projeto Chapéu 
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de Palha é uma tentativa de legitimar uma identidade, brasileira, nordestina e baiana, sob o 

enfoque dos seus idealizadores, mesmo que fosse de conhecimento de que este símbolo, o 

chapéu, não tivesse o mesmo significado cultural em cada um dos locais por onde o projeto 

passasse. A multiplicidade identitária do sujeito pós-moderno é tensionada diante da 

proposta de estabelecimento de uma única identidade, esquecida. 

Os territórios de identidade, por sua vez, vão se configurando a partir do momento 

em que atingem sua função simbólica, saindo da perspectiva pura de apropriação, 

caracterizando-se como um símbolo da identidade criada pelo grupo que sobre ele exerce 

influência, delimita e transforma. Para Haesbaert (1995, p. 24),  

 

[c]omo a escolha de um símbolo não pode privar-se de toda referência ao ‘real’, 

podemos associar essas reflexões ao nosso campo, a Geografia, e lembrar que muitos 

espaços expressam muito mais do que a manifestação concreta de seus prédios, 

estradas e montanhas. Neles há ‘espaços’ ou, se preferirem, territórios (enquanto 

espaços concreta e/ou simbolicamente dominados/apropriados) de um caráter 

particular, especial, cuja significação extrapola em muito seus limites físicos e sua 

utilização material. 

 

Observa-se essa simbologia presente no seguinte excerto de Auto da Barca... 

 

TODOS          - Boa noite amigos! 
- Boa noite barranqueiros! 
- Boa noite caatingueiros! 
- Boa noite nordestinos! 
(PENNA, 1983, f.1) 

 

A identificação de determinadas expressões como “caatingueiros” e “nordestinos” 

utilizadas por Jurema Penna e o reconhecimento da sua escolha mostra como o resgate de 

elementos simbólicos identitários se fez presente na elaboração de sua escrita. Outras 

palavras poderiam ser escolhidas, no entanto, sob a sua perspectiva essas são as mais 

adequadas para representar a população em questão, focando na sua territorialidade. É 

neste momento, pois, que o lugar é colocado da sua forma mais singular, particularizada. 

Acaba por compor e definir o que é identitário caracterizando, assim, o território. 
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Pensar a territorialidade expressa neste texto escrito por Jurema Penna é dialogar com 

textos diferentes, mas que se espelham, em parte: os diversos elementos identitários 

presentes no território, previamente selecionados e retratados no texto teatral assim como 

os aspectos geográficos nele identificados. As palavras aqui colocadas são assinadas pela 

artista a partir da sua leitura e percepção de como este território se apresentava, naquele 

momento.  

A busca pela memória do povo de Juazeiro assim como de Xique-Xique aponta para 

a tentativa de resgatar a sua história e reafirma a ideia de um território que pode ser lido, 

no texto teatral, uma vez que tem valor simbólico.  

 Em Xique-Xique…, tem-se: 

 
EU NASCI EM XIQUE-XIQUE 
TERRA DO PAU DO ESPINHO 
O PADROEIRO DE XIQUE-XIQUE 
É O SENHOR DO BONFIM 
(PEREIRA, 1984, f. 4-5). 

 

Em Auto da Barca..., tem-se:  
 

valei-me meu Padim Ciço 
(PENNA, 1983, f. 3) 

 

Nos dois excertos, há a presença de duas referências religiosas em “SENHOR DO 

BONFIM” e “Padim Ciço”. Simbolizam a fé praticada naquelas territorialidades 

caracterizando suas singularidades. 

Outro fator importante na determinação da identidade é o retorno à memória. 

Significa um retorno às origens de um coletivo. Relembrar a infância, em um certo momento 

e espaço, é apresentar o vínculo afetivo que este grupo possui em relação a este local, o 

configurando como um lugar vivido que está, por sua vez, caracterizando o território de 

identidade. Como exemplo, leia-se o seguinte excerto de Auto da Barca...: 

 

MISTO 1            “água do meu primeiro banho 

água do meu batismo 

(PENNA, 1983, f. 10). 
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A água do São Francisco é colocada com um símbolo de memória: o “meu primeiro 

banho” e “meu batismo”. São exemplos da relação entre o indivíduo e este elemento natural 

que acaba por ser utilizado como elemento simbólico deste território, também de mesmo 

nome, do qual Juazeiro faz parte. 

Ainda que a definição desses territórios tenha ocorrido após a implantação do 

projeto, isso não inviabiliza as discussões sobre identidade e o resgate da cultura a partir da 

memória de seu povo no momento de sua execução. De fato, essa tentativa de um resgate 

identitário contribuiu para a posterior definição destes espaços, uma vez que a divisão 

territorial recente considerou novamente a população rural como um elemento importante 

neste processo de delimitação territorial.  

Outro símbolo utilizado é o “cocar” que aparece no seguinte excerto de Xique-Xique...: 

 

OBS: ENQUANTO DESMANCHAM / CENA ANTERIOR OS ATORES    TIRAM A 

DE DENTRO DE SUAS VESTES UM COCAR E COLOCAM NA CABEÇA. ESTA É 

A UNICA INDUMENTARIO QUE CARACTERIZA OS INDIOS. MUSICA DILUI 

EM MUSICA DE PESCADORES RETIRANDO ASSIM, OS ATORES OS COCARES 

E SIMULTANEAMENTE COLOCANDO UM CHAPÉU DE PALHA NA CABEÇA 
(PEREIRA, 1984, f. 2). 

 

Nota-se o uso de símbolos que representem a busca por uma identidade nacional, 

mas que, ao mesmo, singulariza este lugar. 

Nas sociedades modernas, os elementos de caráter simbólico ganham voluptuosa 

(re)significação. Para Hall (2006, p. 17), “[...] seus diferentes elementos e identidades podem, 

sob certas circunstâncias, ser conjuntamente articulados.” Isto permite elucidar que, embora 

se tenha tentado estabelecer uma identidade cultural, a mesma passou a existir em contraste 

com outras identidades, assim como afirma Penna (1983), “[p]ois o chapéu de palha do 

praieiro sul nada tem a ver com o praieiro do norte, na palha e na própria maneira de usar. 

[…] É diferente, embora seja sempre o chapéu de palha...”.  

Sob a luz dos objetivos do projeto, é possível identificar no excerto do texto Auto da 

Barca... fragmentos que comprovam também o sentimento de pertencimento do seu povo a 

este território. A palavra “fio” e a expressão “cordão umbilical” denotam aspectos ligados 
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ao vínculo estabelecido entre o indivíduo e aquele local ao afirmar que este processo é 

“indestrutível”: 

 

MISTO 1             Indestrutível é o fio 
                            que a ti me prende 
                            cordão umbilical 
                            que nem o tempo cortou 
MISTO 2             Aceitei teu desafio 
                            e desafiando memória 
MISTO 3             vejo cidades submersas 
                       Cidade Nova, Remanso 
                       Sento-Sé – Pilão Arcado 
                            Afogadas no tempo 
(PENNA, 1983, f. 19). 

 

A escolha por essas expressões, por parte de quem assina o texto, relaciona-se 

diretamente com a intenção em utilizar palavras que representem símbolos ligados à 

afetividade. Esta seleção é uma forma de resgatar uma memória que pudesse ser esquecida 

pelos moradores locais. O mesmo ocorre no seguinte excerto de Xique-Xique...: 

 

VEM MINHA GENTE 
VEM ME OUVIR 
QUE ASSIM EU VOU CONTAR 
UMA ESTÓRIA DE GENTE E TERRA 
HISTÓRIA DE UMA CIDADE  
QUE SE CHAMA XIQUE-XIQUE 
(PEREIRA, 1984, f. 1). 

 

No texto assinado por Sônia Pereira, busca-se, da mesma forma, resgatar elementos 

que se referem à identidade local, na busca da memória através de sua história, 

materializando este processo no registro escrito. É possível entender, a partir da análise dos 

textos, aspectos que marcaram culturalmente os espaços representados nos textos teatrais. 

Pode-se, pois, compreender, a partir da perspectiva da Crítica Filológica, de que forma os 

elementos geográficos aparecem simbolizando, assim, os territórios de identidade 

retratados em cada uma das obras. 

O seguinte excerto de Auto da Barca... representa bem a leitura geográfica que pode 

ser feita a partir da Crítica Filológica: 
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Ainda me lembro 
Do meu tempo de criança 
Esquisito era a carranca 
E o apito do trem 
Achava lindo quando a ponte levantava 
E o vapor passava 
Num gostoso vai e vem 
Petrolina Juazeiro 
(PENNA, 1983, f. 16). 

 

O primeiro aspecto a ser considerado é o de que este excerto é, na verdade, fragmento 

da música Petrolina Juazeiro, do compositor Jorge de Altinho. Mostra o cuidado de Jurema 

Penna em utilizar um fragmento de outro texto criado por um artista local, sendo este um 

exemplo da busca pela representatividade identitária. Assim como afirma Almeida (2012, 

p. 176), “[t]rata-se de apropriações que implicam a reprodução textual e a ampliação dos 

limites de significações do texto citado pelo entorno no qual ele será inserido”.  

Outro aspecto importante é o que estes versos previamente selecionados, dentre 

outros que poderiam ser, apontam o resgate da memória, da infância e das relações que 

permeavam aquele povo em determinado momento de sua história de vida. Em “o apito do 

trem” e “o vapor passava”, nota-se como era feita a circulação das pessoas naquele 

ambiente, exemplificando algumas das relações estabelecidas socialmente naquele lugar e 

isso está claramente representado no texto. 

Nas palavras de Chartier (2002, p. 62), quanto à materialidade do texto, “[…] é preciso 

lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam 

profundamente da construção de seus significados. O ‘mesmo’ texto, fixado em letras, não 

é o ‘mesmo’ caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação.” Ou seja, a 

seleção deste trecho da música, utilizado nesta ordem, sem alterar seu posicionamento no 

texto teatral criado, denota a intenção da autora em mantê-lo tal qual o original. Lido nesta 

sequência, retrata uma situação importante de resgate da memória da infância, o que 

poderia ser modificado caso a escolha pela ordem da escrita fosse alterada. 

Dessa forma, o estabelecimento da identidade do lugar vai se configurando na escrita 

das autoras a partir da seleção prévia de outros textos que tenham relação direta com os 
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objetivos do projeto. Isso mostra como é possível entender questões geográficas nos textos 

de teatro através do entrelaçamento entre a Filologia e a Geografia. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Geografia, ciência que permite ler o mundo sob vários aspectos e perspectivas, 

pode auxiliar na (re)leitura de diversos contextos sociais. A utilização do texto escrito como 

instrumento de informação para o entendimento, mesmo que parcial, do mundo como ele 

se apresenta enriquece as possibilidades de diálogo interdisciplinar entre essa ciência e a 

Filologia. A leitura desses dois textos aqui selecionados representa a tentativa de estabelecer 

vínculos entre as duas áreas do conhecimento para que os territórios de identidade baianos 

possam ser, assim, identificados. 

Em meio a essa busca, partindo do diálogo possível entre a Filologia e a Geografia, é 

possível reconhecer que ao se tratar de aspectos identitários, a ciência geográfica através de 

duas das suas categorias de análise, lugar e território, pode favorecer o entendimento, mesmo 

que sendo apenas uma possibilidade de leitura, dos territórios de identidade na Bahia a 

partir de textos literários. Entender o território como espaço simbólico a ponto de constituir 

uma identidade remete à ideia de estruturação de um lugar, de um sentimento de 

pertencimento por parte do grupo que nele se insere. Entende-se, assim, que os 

conhecimentos sobre a composição desses territórios e sua dinâmica podem ser 

identificados a partir dos elementos simbólicos presentes nos dois textos. 

Essa perspectiva investigativa possibilita novos olhares sobre o objeto de estudo, o 

que favorece o caminho interdisciplinar na pesquisa. A interface entre Filologia e Geografia 

é relativamente recente, no entanto, é preciso ampliar as percepções quanto a seu aspecto 

puramente cartográfico, conforme o qual se buscava apenas delimitar estudos linguísticos 

de forma regionalizada.  

Para além deste aspecto, nota-se no atual contexto pós-moderno, o diálogo entre as 

múltiplas faces identitárias que se apresentam nos espaços com a tentativa de resgate de 

uma única identidade local. No projeto Chapéu de Palha, teve-se como objetivo o 
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estabelecimento dessa identidade ao passo em que reconhece a especificidade de cada 

comunidade por onde passou.  

A retomada de elementos que resgatem a memória de um coletivo é a tentativa de se 

recuperar e reforçar os vínculos de pertencimento. Em meio a este processo, o indivíduo, 

sujeito de sua própria história, participa ativamente dessa reconstrução de significados. 

Memória e identidade caminham juntas, trazendo à tona o diálogo entre um sujeito que é 

plural e a proposta de se retomar uma identidade regional, local, única. A singularidade dos 

espaços, diante das múltiplas representações que o mundo pós-moderno apresenta, aparece 

através da resistência e da intenção de permanecer com tudo o que traz especificidades para 

uma determinada comunidade nos espaços de vivência. 

É necessário compreender o texto teatral nesta lógica para que se possa entender, em 

parte, como essa realidade social nele aparece. Não se pode dissociá-lo de seu contexto de 

elaboração. Em sua materialidade, por exemplo, muito é informado sobre quem o produziu, 

momento histórico de produção e circulação assim como todos os elementos que 

influenciaram seu estabelecimento. Todos esses enfoques, juntos e correlacionados, 

permitem interpretações das mais diversas de um determinado contexto a partir do que está 

registrado no suporte material.  

A Filologia entendendo o texto no concernente à sua produção, permite interpretá-lo 

transcendendo seu aspecto puramente material. Os textos teatrais em questão contêm, em 

si mesmos, uma gama enorme de elementos culturais através do uso de palavras e 

expressões. No caso específico dos aqui selecionados, foram criados em um momento de 

busca por uma identidade, representando dois dos municípios do estado da Bahia. 

Tendo com agente financiador do projeto Chapéu de Palha, o Estado, o mesmo aparece 

anos depois na determinação dos territórios de identidade do São Francisco e de Irecê. Isso 

mostra como o Estado se coloca como grande detentor de delimitação destes territórios 

assim como de tudo o que lhe caracteriza.  

 Considera-se, assim, que a interdisciplinaridade, característica intrínseca à Filologia 

permite o avanço nos estudos de outras áreas do conhecimento como a Geografia. A Crítica 

Filológica é um importante meio para a análise geográfica e o texto fonte riquíssima de 
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informações sobre o espaço. A relação entre as duas áreas quebra barreiras disciplinares e 

corrobora para o entendimento de um fragmento da realidade de uma forma muito mais 

abrangente, permitindo, pois, a ampliação de suas perspectivas de análise. 
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OS ACTANTES NO LIVRO III DO TOMBO: UM ESTUDO 

ANTROPONÍMICO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas são as formas existentes para se compreender uma sociedade. A etimologia, 

ramo da Linguística Histórica (CRYSTAL, 1988 [1985], p.101) que se ocupa de estudar a 

evolução e a origem das palavras, e ainda entender seu significado, com certeza é uma 

dessas formas. Em outras palavras, é possível afirmar, que além de estudar a origem e a 

evolução de um vocábulo, a etimologia vai estudar também as relações que uma palavra 

mantém com outra unidade mais antiga, de que se origina. (DUBOIS et al., 1995, p. 251) 

Na Grécia antiga, o conceito de etimologia encerrava-se na pesquisa do sentido 

verdadeiro ou fundamental, que servia para mostrar a verdadeira natureza das palavras, a 

partir da ideia de que sua forma corresponde efetivamente aos objetos que designam. Hoje, 

tem-se uma perspectiva moderna do conceito. Os estudiosos a percebem, como campo da 

linguística histórica, assim, a etimologia está encarregada de explicar a evolução das 

palavras remontando o mais longe possível no passado, muitas vezes além mesmo dos 

limites da língua estudada, até uma unidade chamada étimo, de onde se faz derivar a forma 

moderna (DUBOIS et al., 1995). 

Não há como estudar ou se debruçar sobre estudos ligados à etimologia sem levar 

em consideração as evoluções sucessivas pelas quais passou um vocábulo, até o caminho 

que a palavra fez até chegar até seu sentido mais atual. No ano de 1918, no Bulletin de la 
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Pesquisadora do CNPq. E-mail: cmtelles@ufba.br 
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Société Linguistique de Paris Antoine Meillet critica a tentativa, por parte de alguns estudiosos 

da época, de estudar a etimologia sobre um viés reducionista e puramente formal 

(BALDINGER, 1959) texto retomado na coletânea Linguistique historique, linguistique générale 

(1948):  

 

[...] Faire l’etymologie d’un vocabulaire donné, c’est faire l’histoire de ce vocabulaire 

entre deux dates. Ce qui est essentiel dans um dictionnaire étymologique, c’est de 

déterminer les voies qu’ont suivies les mots. Quelquefois, la faute essentielle est de 

montrer des dérivations sans indiquer où, quand et comment elles se sont faites, et 

des changements de sens sans em marquer les conditions historiques. Il s’efforce de 

ramener à un primitif unique le plus de mots qu’il est possible, non de signaler le 

passe propre de chacun de ces mots. Or, la plupart du temps, il s’agit de faits très 

divers, et l’unité d’origine mise en évidence est de beaucoup ce qu’il y a de moins 

intéressant pour expliquer la forme et le sens des mots consideres [...] (MEILLET, 

1948, p. 292-293). 

 

Seguindo nesse mesmo caminho, o notável escritor Victor Henry que se celebrizou 

ao escrever na obra L’enseigment de la grammaire, em 1906, afirma que “O homem é um 

animal etimologista. É-lhe inata a curiosidade das origens” (NASCENTES, 1952). Quem não 

deseja saber a origem e a significação do seu nome? Ou ainda, descobrir a fonte do nome da 

sua terra natal?  

Nessa perspectiva, dedicar-se a pesquisas em Onomástica é, sem dúvida, uma 

atividade de ampla finalidade e extremamente fascinante. Não é de espantar o fato de que 

nos últimos anos a Onomástica tem tomado um grande impulso. Com a evolução e o 

amadurecimento dos métodos linguísticos, na busca por compreender a natureza da 

linguagem, bem como os aspectos variados do fenômeno da linguagem, a Onomástica 

tornou-se, assim, um campo de estudo e pesquisa completos e, também, um dos campos 

auxiliares da História da língua, da Linguística, da Filologia etc.  

Considerada pelo filólogo português Leite de Vasconcelos3 como ramo da glotologia, 

a onomástica (ou onomatologia, termo usado, ainda hoje, em Portugal) se dedica a estudar 

os nomes. Seu objeto de estudo pode ser o nome de pessoa (antropônimo), nome de lugar 

 
3 O ano de 1887 é considerado como a data da primeira formulação, em língua portuguesa, do conceito de 

Onomatologia ou Onomástica. Leite de Vasconcelos, depois, retoma o tema em várias oportunidades, mas a 

primeira vez que essa expressão foi empregada, foi na primeira edição da Revista Lusitana, publicada nesse 

mesmo ano (VASCONCELOS, 1931, p. 4). 
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(topônimo), os nomes de santos (hagionímia), corpos celestes (astronímia), marcas 

industriais ou artigos comerciais (onionímia), os nome das divindades (teonímia) entre 

outros (Vasconcelos, 1931). Dentre essas subáreas, as mais reconhecidas pelos diversos 

estudiosos do assunto são a toponímia e a antroponímia.  

O trabalho ora apresentado terá seu foco sobre os antropônimos, mais 

especificamente, os antropônimos encontrados no Livro III do Tombo do Mosteiro de São 

Bento da Bahia. 

 

2 O LIVRO III DO TOMBO 

 

Diversas são as formas disponíveis para se compreender uma sociedade, que é  hoje 

resultado de um contínuo histórico, de um produto de diversas conjunturas sociais. Para 

que seu conhecimento seja o mais vasto possível, é necessário olhar não apenas para 

configuração atual, suas práticas, suas ideologias, sua política, mas também para o 

passado. Ter consciência desses variados momentos históricos de um determinado grupo 

social ajuda a compreender sua formação.  

O acesso de um povo à escrita, com certeza, é uma maneira de se compreender uma 

sociedade. Higounet (2003), diz que escrita nada mais é do que a "expressão gráfica da 

linguagem". Portanto, em sentido amplo, é possível afirmar, que escrita compreende 

qualquer sistema de comunicação de caráter visual. 

Não é novidade que o objeto escrito, a língua escrita por assim dizer, interessa a 

inúmeras áreas do conhecimento humano. No trabalho que aqui se apresenta, pode ser 

proveitoso, mais de perto, para três campos do saber: a História, a Filologia e a Linguística. 

Este trabalho, inserido no contexto da linguística histórica e pertencente à linha de pesquisa 

de filologia textual, tem por objetivo geral identificar os antropônimos do Livro III do Tombo 

do Mosteiro de São Bento da Bahia. 

Com relação à Bahia, parte significativa da história escrita pode ser encontrada na 

biblioteca do Mosteiro de São Bento, sendo este “uma das três únicas bibliotecas tombadas 

pelo Patrimônio Artístico e Histórico Nacional” (IPHAN) (TELLES, 2017). A tradição 
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bibliográfica dos monges beneditinos baianos, contribui para manter em seu acervo, 

grandes raridades documentais do Brasil, salvaguardando assim, em seu interior, a 

memória da Bahia, com documentos que remontam aos séc. XVI, XVII, XVIII e XIX.  

Dada a sua importância, toda a instituição e seu patrimônio são tombados pelo 

IPHAN desde 1938. Atuante durante séculos, o Mosteiro de São Bento foi um dos grandes 

precursores da intelectualidade na Bahia. O Mosteiro possui um dos maiores acervos de 

livros raros do país (TELLES et al. 2016). O arquivo e a biblioteca são considerados órgãos 

privados de interesse público. Pelo fato de se encontrar num ambiente de clausura 

monástica, seu acesso é restrito. Toda essa importância deve-se também a sua primaz 

participação na atividade acadêmica no Novo Mundo (TELLES et al. 2016). 

Os Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia são das obras mais importantes 

para a compreensão da sócio-história da Bahia. Neles encontram-se documentos de teor 

notarial, com referências sociais, culturais, políticas, históricas e geográficas da Bahia 

Colônia. Essa coleção é composta por seis livros. A exceção do primeiro volume, todos os 

demais estão em excelente estado de conservação. Nesses livros constam, com os devidos 

termos de abertura e de encerramento, numeração, rubrica e fé pública, cartas de doações, 

sesmarias, codicilos, etc. referentes ao patrimônio material do Mosteiro de São Bento ao 

longo dos séculos. Os Livros do Tombo foram reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio 

da Cultura Mundial (BRASIL, 2012).  

 Livro III do Tombo é o quarto volume da coleção dos Livros do Tombo. Os 

documentos do L3T já tinham sido trasladados em Livros de Tombo anteriores, o Livro Velho 

do Tombo, Livro I do Tombo e o Livro II do Tombo, conforme pedido do Dom Abbade do 

Mosteiro de São Bento, Frei Antonio de São José Valença. Seu Termo de Abertura data de 2 

de julho de 1803, tem 96 documentos transladados, em 300 fólios.  Os documentos são 

datados entre os séculos XVI e XVII, com registro de doações aos monges beneditinos e 

questões judiciais ligadas a bens e imóveis pertencentes ao Mosteiro de São Bento da Bahia 

(TELLES et al., 2016). 

 Esses documentos - todos de teor jurídico - foram objeto do Projeto de Pesquisa, 

coordenado por Célia Marques Telles intitulado A Lição conservadora e os fatos de língua em 
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documentos do Mosteiro de São Bento da Bahia desenvolvido com a colaboração da equipe de 

Filologia Textual do Grupo de Pesquisa Studia Philologica do Instituto de Letras da 

Universidade de Letras da Universidade Federal da Bahia. A partir da edição preparada por 

esse grupo fizeram-se, concomitantemente, estudos de paleografia e estudos linguísticos, 

como: os de dêixis pessoal e de dêixis temporal, o estudo das abreviaturas, o grafemático-

fonético, o de toponímia e de antroponímia. 

 

3 OS NOMES PRÓPRIOS  

 

O ato de nomear está presente em toda e qualquer sociedade humana. Trata-se de 

uma característica comum a todas elas. Ullmann (1964, p.148) afirma que “a posse de um 

nome é, e tem sido desde tempos imemoriais, privilégio de todo o ser humano”. Todo ser 

humano tem a necessidade de denominar tudo que há a sua volta, sendo assim, algo 

indispensável a qualquer sociedade desde tempos imemoriais.  

Mas o que vem a ser um nome próprio? A título de esclarecimento aqui serão 

destacadas as ponderações de  alguns estudiosos.  

Ullmann (1964), em Semântica: uma introdução à ciência do significado, no capítulo sobre 

nomes próprios, estabelece cinco critérios de diferenciação entre os nomes próprios e os 

nomes comuns, além da tradicional distinção gráfica feita com o uso das maiúsculas em 

oposição às minúsculas. Os cinco critérios são: o de unicidade, o da identificação, o de 

designação contra conotação, o de som distintivo e o de critérios gramaticais (ULLMANN, 

1964, p. 151-160).   

Atualmente, no que diz respeito a escolha e a motivação, os nomes próprios são mais 

uma questão de fé e de influência televisiva (a tendência da grande maioria do povo 

brasileiro é nomear suas crianças com o nome do(a) herói/heroína da novela que está sendo 

exibida no momento e com grande sucesso; em homenagem ao seu santo ou sua santa de 

devoção, ou em agradecimento por uma graça alcançada). Assim, nessa mesma direção 

assinala Dauzat (1925):  
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Noms de lieux et noms de personnes ont toujours eu et ont encore entre eux de 

rapports d’interdépendance, plus ou moins accusés suivant lês époques. Ville ou 

village tire souvent son appellation du nom de son foundateur ou du possesseur du 

domaine autor duquel une agglomération s’est formée plus tard. En revanche, 

l’individu ou la famille est fréquemment dénommé d’après as localité, sa province, 

as patrie d’origine, d’aprés sa propriété ou d’aprés telle particularité de son 

habitation (DAUZAT, 1925, p.4). 

 

A escolha de nomes pelos povos animistas, como os grupos africanos da Guiné 

Portuguesa – balanta, felupo, manjaco, mandiga, alguns dentre os que constituem 

sociedades estruturadas autônomas – obedece a uma perspectiva diferente daquela dos 

ocidentais. Em geral, são os eventos ocorridos na altura do nascimento, ou durante o 

aleitamento, que servem de motivos para a imposição: se a criança nasce na altura em que 

chove, recebe o nome de Chuva; se o nascimento coincide com a chegada de um hóspede, 

recebe o nome de hóspede. Alguns estudiosos do assunto acreditam ser esse o ponto em 

que a antroponímia da Guiné mais se distingue da europeia (DICK, 1992, p.186). 

Tais superstições não se limitam de modo algum às sociedades africanas.  Cícero, um 

dos mais importantes escritores da Roma antiga, diz-nos que, nos seus recrutamentos, os 

Romanos tinham o cuidado de alistar primeiro homens com nomes tão auspiciosos como 

Victor ou Felix, e encabeçar a lista do censo com um nome de feliz augúrio (ULLMANN, 

1964). Neste caso, a relação semântica que se estabelecia já era de segunda mão, o que vale 

dizer que a relação direta não era entre o significante e o indivíduo denominado, mas sim 

entre o significante e o conceito, ficando o individuo atrelado a esta relação, apenas, mas 

não fazendo parte dela diretamente. 

As motivações que surgem hoje na escolha dos designativos pessoais pertencentes ao 

sistema onomástico brasileiro são antigas, e estes motivos podem ser de diversas naturezas, 

como profissões, local de origem, religiosidade, entre outros. 

Segundo Câmara Jr. (1964, p.338) “os topônimos são muito importantes na história 

de qualquer língua como testemunhos das línguas sucessivas que vigoraram no país”. Não 

menos importante a antroponímia ocupar-se-á dos denominativos próprios pessoais. Ainda 

sobre os nominativos, Câmara Jr. (1964, p.44) completa assim: 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
448   

Substantivos próprios que numa dada sociedade se aplicam aos indivíduos 

componentes, para distingui-los uns dos outros. Geralmente o indivíduo se 

identifica por dois ou mais vocábulos antroponímicos que formam uma locução. Aí 

se destaca o prenome, que é o nome próprio individual, e o sobrenome, ou apelido, que 

situa melhor o indivíduo em função da sua proveniência, geográfica, da sua 

profissão, da sua filiação [...] de uma qualidade física ou moral, de uma circunstância 

de nascimento (Câmara JR, 1964, p.44).  

 

Muitos autores renomados tem se debruçado sobre a questão do nome próprio, entre 

eles Ullmann, Mill e Dauzat. Por exemplo, J. Stuart Mill sugeriu alguns critérios para a 

conceituação de nome próprio e qual sua função semântica. Diferentemente do que 

acontecia no passado (nome com função conotativa), Mill propõe que o nome próprio possui 

uma função meramente distintiva, jamais significativa. Em seu ponto de vista, os nomes 

próprios não conotam, pois nenhum atributo do indivíduo nomeado lhes é conferido: 

 

[...] sempre que os nomes dados aos objetos comunicam qualquer informação, isto 

é, sempre que têm qualquer significado, esse significado não reside no que 

designam, mas no que conotam. Os únicos nomes de objetos que nada conotam são 

os nomes próprios; e estes não têm, estritamente falando, nenhuma significação. 

(Mill apud Ullmann, 1964:154) 

 

Diferente de outrora, hoje as sociedades apresentam esse fenômeno do esvaziamento 

semântico nos nomes próprios de pessoas, entretanto no passado não funcionava desta 

maneira nestas mesmas sociedades. Na Antiguidade, por exemplo, os nomes não eram 

atribuídos por gosto ou tradição, mas sim por atributos morais ou físicos. Em outras 

palavras a havia um motivo ou motivação nesse processo de nomeação, fosse por 

características físicas ou qualidades morais que se quisesse atribuir ao nomeado, ou pela 

crença ou devoção que um nome sagrado traria ao portador do mesmo. 

 A esse propósito, Leite de Vasconcellos já afirmava na obra Antroponímia 

Portuguesa (1928), que a desvinculação entre o nome atribuído a uma pessoa e suas 

possíveis características físicas ou atributos psicológicos e morais era presente já na idade 

média portuguesa. 

Finalmente, afirma Dick (1992, p.191), a noção do “motivado” e “imotivado” do signo 

linguístico incorporou-se, via de consequência, onomástico individual. Fortemente 

carregado de uma vinculação externa ou circunstancial, o nome próprio, aos poucos, foi 
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fechando em si mesmo, constituindo uma classe de vocábulos por si só também fechada; 

nada mais contraria, porque vazia de significado, com já afirmara Stuart Mill.  

 

4 ANTROPONÍMIA E FILOLOGIA 

  

O ato de denominar está presente em toda e qualquer sociedade humana. Trata-se de 

uma característica comum a todas elas. Ullmann (1964, p.148) afirma que “a posse de um 

nome é, e tem sido desde tempos imemoriais, privilégio de todo o ser humano”. Todo ser 

humano tem a necessidade de denominar tudo que há a sua volta, sendo assim, algo 

indispensável a qualquer sociedade. Nessa direção, antropônimos são substantivos 

próprios que numa dada sociedade se aplicam aos indivíduos para distingui-los uns dos 

outros. 

A Antroponímia (vertente da Onomástica) estuda os nomes próprios das pessoas, 

quer sejam prenomes ou apelidos de família, e tem grande relevância para a história política, 

cultural e institucional de um povo. Alia-se à Antroponímia, à Filologia, “ciência antiga e 

versátil” no dizer de I. Castro (1995). O labor filológico é antigo e nasce dialógico, visto que 

seu objeto − estudo da linguagem humana, seus registros escritos e sua cultura − são 

bastante diversificados e requer do filólogo uma postura versátil e abrangente. 

O estudo filológico, iniciado pelo processo de edição de texto, oferece inestimáveis 

contribuições para os estudos antroponímicos, assim como este também contribui para os 

estudos filológicos (ajuda mútua). Estabelece-se, desse modo, uma visível aliança entre essas 

duas vertentes do saber: Filologia e Antroponímia. Estas, em um processo de 

retroalimentação, se coadunam em um só propósito: desenvolvimento do conhecimento nos 

diversos saberes evocados no exercício dessas vertentes, que são originalmente 

interdisciplinares (CALCABRINE, 2013). 

Bruno F. Basseto em Elementos de Filologia Românica acrescenta dizendo que, 

 
O trabalho filológico tem por objetivo a reconstituição do texto, total ou parcial, ou 

a determinação e o esclarecimento de algum aspecto relevante a ele relacionado. 

Estende-se desde a crítica textual, cujo objeto é o próprio texto, até as questões 
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histórico-literárias, como a autoria, a autenticidade, a datação etc., e o estudo e a 

exegese do pormenor. (BASSETO, 2001, p. 43) 

 

Para de Dick (1992, p.185), o estudo da antroponímia exerce “o papel de verdadeiros 

registros do cotidiano, revelado em atitudes e posturas sociais, específicas a determinados 

grupos humanos”. Por causa disso, o estudo do léxico antroponímico é entendido como um 

indicador línguo-cultural, no qual a língua retrata a visão de mundo de um povo e evidencia 

a relação que se institui entre o linguístico e o mundo social 

 

5 ANTROPÔNIMOS NO LIVRO III DO TOMBO 

 

O trabalho ora apresentado terá seu foco sobre as variantes gráficas no léxico 

antroponímico. Mais especificamente, os antropônimos encontrados no Livro III do Tombo 

do Mosteiro de São Bento da Bahia. 

No Livro III do Tombo é possível se fazer um estudo linguístico relacionado à 

Antroponímia nos manuscritos, graças a Filologia enquanto Critica textual que oferece 

condições propicias para o estabelecimento e o desenvolvimento de tal estudo. O estudo 

filológico que se inicia pelo processo de edição de texto, oferece inestimáveis contribuições 

para os estudos antroponímicos, assim como este também contribui para os estudos 

filológicos (ajuda mútua). 

 
[...] Estabelece-se, desse modo, uma visível aliança entre essas duas vertentes do 

saber: Filologia e Antroponímia. Estas, em um processo de retroalimentação, se 

coadunam em um só propósito: desenvolvimento do conhecimento nos diversos 

saberes evocados no exercício dessas vertentes, que são originalmente 

interdisciplinares (CALCABRINE, 2013, p.14). 

 

Os antropônimos estão intimamente relacionados às culturas locais, pois servem 

como registros do cotidiano. "Os antropônimos se referem exclusivamente a distinção dos 

indivíduos entre si nos grupos sociais, permitindo a estes grupos a aquisição de uma 

personalidade através da nominação dos membros" (DICK, 1992, p. 178). Como parte 

integrante do léxico, Dick (1992), salienta que: a Antroponímia assenta suas buscas 

principalmente no ramo em que está inserida: a Linguística Histórica. 
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José Leite de Vasconcelos, um dos primeiros no estudo da  antroponímia portuguesa, 

publicou em 1887, a Antroponímia portuguesa, e foi quem primeiro definiu a Antroponímia 

como o estudo dos nomes individuais (VASCONCELLOS, 1928, p. 4). Esse ano também 

ficou marcado pela primeira formulação, em língua portuguesa,  do conceito de 

Onomástica. Leite de Vasconcelos, depois, retoma o tema em várias outras oportunidades, 

mas a primeira vez que essa expressão foi empregada, foi nesse ano, na primeira edição da 

Revista Lusitana (VASCONCELOS, 1928, p. 4). 

Nas palavras do próprio autor: 

 

[...] ramo da glotologia, a Onomástica (ou onomatologia, termo usado, ainda hoje, 

em Portugal) se dedica a estudar os nomes próprios. Seu objeto de estudo pode ser  

nome de pessoa (antroponímia), nome de lugar (toponímia), os nomes de santos 

(hagionímia), corpos celestes (astronímia), marcas industriais ou artigos comerciais 

(onionímia), os nome das divindades (teonímia) entre outros (VASCONCELOS, 

1928, p. 4).  

 

Mesmo que não haja um significado exato que possa ser atribuído a um nome, já que 

nomes próprios são escolhidos de maneira pessoal, ou seja, mudam de pessoa para pessoa 

dependendo do meio em que vive e de experiências pessoais, é possível se fazer um 

levantamento dos nomes mais comuns à época, como a grande ocorrência de nomes como 

Catarina (de Catarina Alvares) durante os primeiros anos do Brasil Colônia, como Floriano 

Peixoto durante a instalação do governo republicano, como menciona Dick (1992).  

Ao considerar a importância do estudo antroponímico nos Livros do Tombo e suas 

preciosas contribuições para os estudos filológicos e também para a linguística histórica, nos 

documentos de teor notarial que salvaguardam a memória da Bahia e remontam aos séculos 

XVI, XVII, XVIII e XIX, pergunta-se aqui, sobre antropônimos presentes no Livro III do 

Tombo, se já há algum trabalho elucidativo no que diz respeito a sua identificação como 

actantes ou protagonistas. Quando e onde esses antropônimos (portugueses e espanhóis) 

aparecem ou se está esclarecido o fato de um mesmo nome que aparece em mais de um 

documento referir-se à mesma pessoa ou se se trata apenas de caso de homônimos. Trata-se 

do mesmo documento ou de um documento diferente. 
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6 OS ACTANTES NO LIVRO III DO TOMBO 

 

 Na obra, Dicionário de análise do discurso (2008), de Dominique Maingueneau   e 

Patrick Charaudeau, há uma relação completa dos principais conceitos da análise do 

discurso, entre mais de quatrocentos vocábulos entre eles está a palavra actante. Segundo a 

definição aí encontrada, o termo actante serve para designar os diferentes participantes que 

estão implicados em uma ação e que têm nela um papel ativo.  

O linguista françês, Lucien Tesnière, em Élements de syntaxe structurale (1959), diz 

que “Os actantes são seres ou coisas que [...] participam do processo, os quais se opõem aos 

“circunstantes” (de tempo e lugar)”. (TESNIÈRE, 1959). Ainda nessa mesma obra, no capitulo 

intitulado Les espéces d’actant, Tesniére (1959, p.108-109) distingue três diferentes actantes do 

ponto de vista semântico. O primeiro é aquele que faz a ação, o agente, como identifica 

Charaudeau (2008, p.33); o segundo é aquele que suporta ou sofre a ação, segundo 

Charaudeau (2008, p.33) o objeto terceiro é aquele que se beneficia da ação ou a quem se 

dirige a ação, para Charaudeau (2008, p.33) o beneficiário. 

Vladimir Propp, em seu trabalho sobre os contos russos, na Morfologia do conto 

maravilhoso diz: 

Em Semiótica narrativa, no que tange a analise estrutural da narrativa, o termo 

“actante” designa os diferentes protagonistas que participam do processo narrativo. 

Eles podem ser considerados em diferentes níveis: um nível de superfície, que 

concerne à organização narrativa do enunciado, em que se encontram os actantes da 

narração determinados papeis (agente, paciente, beneficiário etc.) que eles 

desempenham no desenvolvimento da história narrada. (PROPP, 1984, p. 35) 

 

Vale lembrar que para análise do discurso, esse termo, é igualmente utilizado em 

semiótica narrativa, já que se trata de analisar o aspecto narrativo de um texto, mas ele serve, 

igualmente, para indicar as instancias do ato da comunicação. (MAINGUENEAU; 

CHARAUDEAU, 2008)  

Em suma, essas considerações ajudam a compreender de forma mais integral, que 

actantes diz respeito a cada um dos participantes do processo verbal, e que podem 

desempenhar varias funções (agente, paciente, beneficiário etc.). 
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Sabe-se que em função dos inúmeros documentos e da quantidade de nomes é a de 

que existe nos Livros do Tombo uma série de repetições devida aos documentos repetidos 

(TELLES, 2017). Muitos dos personagens históricos citados em um documento são 

novamente mencionados em outro e, muitas vezes, no texto de um documento encontra-se 

a remissão a outro documento. Não há como saber se se trata do mesmo documento, nem 

apontar os sujeitos actantes tampouco dizer quando e onde esses personagens aparecem. 

Entre os personagens históricos presentes nos documentos dos Livros do Tombo 

figuram aquelas personalidades que fizeram doações de bens imóveis ao mosteiro de São 

Bento da Bahia, pelo fato de serem originários das famílias abastadas das cidades ou vilas 

que se desenvolveram nas Capitanias da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, dos 

Ilhéus, de São Vicente ou do Rio de Janeiro, fazendo o registro de personalidades que 

contribuíram para fazer a historia da Brasil Colônia. Desse modo, temos, por exemplo, nos 

documentos trasladados: Diogo Alvares, o Caramuru; Catarina Alvares, a Caramurua; 

Garcia d’Avila; Francisco Dias d’Avila; Gabriel Soares de Souza; a família Guedes de Brito, 

Cristóvão Vieira Vasco; Bernardo Vieira Ravasco; Gregório de Matos. Ao lado desses são 

encontrados o Conde de Castanheira ou o Conde de Linhares; Duarte de Albuquerque 

Coelho, Governador da capitania de Pernambuco e Mathias de Albuquerque (irmão de 

Duarte Coelho). Não há ainda a identificação dos sujeitos actantes e também os 

protagonistas.  

A intenção ao apresentar este levantamento dos designativos pessoais do Livro III do 

Tombo é o de fornecer informações básicas, acerca dos nomes mais comuns a época e sobre 

os nomes de ordem religiosa ou não, que estiveram presentes no desenvolvimento da cidade 

de Salvador. Esse levantamento leva em conta as variadas formas de grafar um mesmo 

(pre)nome e/ou sobrenome (tanto em suas formas abreviadas quanto nas desenvolvidas), 

questões de concordância de gênero, os nomes monásticos e dos apelidos de família 

proveniente de profissões. 

Os monges beneditinos fizeram em 1945 uma edição do Livro III do Tombo (1945). Esta 

edição conta com um rico e importantíssimo índice onomástico, que também colaborou de 

maneira singular no estudo ora apresentado, pois traz de forma clara todos os nomes 
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próprios ali contidos, separando-os em duas listas, os nomes dos religiosos daqueles que 

não o são. Foi de grande valia quando houve dificuldade de leitura do manuscrito onde o 

suporte se encontrava já bastante deteriorado. 

 

5.1 VARIANTES GRÁFICAS  

 

Os documentos arrolados no Livro III do Tombo datam, inicialmente do século XVI ao 

XVIII, sendo trasladados no século XVII. No L3T, entre os inúmeros documentos, existem 

também registros de doações aos monges beneditinos e questões judiciais ligadas a bens e 

imóveis privados pertencentes ao Mosteiro de São Bento da Bahia (TELLES et al. 2016). 

 A escrita da época era cursiva, sendo os manuscritos de caligrafia facilmente 

inteligível, porém com variações gráficas não apenas de um scriptor para outro, mas em um 

mesmo scriptor (ACIOLI, 1994, p. 62). Abaixo é possível aferir tal afirmação observando 

algumas formas distintas de grafar o nome do Tabelião João Batista Carneiro: 

 

Ioão 

Bauptista 

Carneiro 

F°. 4r, 

L6 

Taballiaõ 

 
Ioão 

Baptista 

Carneiro 

F°.157v, 

L20 

Taballiam 

 
Ioão 

Baptista 

Carneiro 

F°.14r, 

L21 

Tabaliaõ 

 

Ioão 

Baptista 

Carneiro 

F°.10v, 

L9 

Taballiaõ 

 

 

Outro significativo exemplo é a forma como é grafado o antropônimo de Catarina 

Alvares, três maneiras diferentes: 
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Catharina 

Alvares 

F°. 

13r, L8 

Mulher de 

Diogo 

Alvarez 

Correa 

(Caramurú) 

 

Catharina 

Alvres 

F°.12v, 

L16 

 

 
Catharina 

Alvares 

F°.14r, 

L2 

  

 
 

 

5.2 QUESTÕES DE GÊNERO NOS NOMES PRÓPRIOS 

 

É do conhecimento comum que há apenas dois gêneros para os substantivos na 

Língua Portuguesa: masculino e feminino. No que tange aos nomes próprios o gênero 

masculino é definido pelos designativos de homens; enquanto o gênero feminino entende-

se como os designativos de mulheres (CUNHA, 1972). 

O fato curioso com relação ao gênero aqui observado volta-se para a variação da 

marca de gênero no apelido de família, sobrenome. O sobrenome da mulher passa a 

concordar em gênero com seu designativo. 

 

Maria 

Fernandes 

Coelha 

F°.15v, 

L.22 

 
 

5.3 OS NOMES MONÁSTICOS 

 

Há vários momentos, ritos, no processo de inserção e/ou aceitação do noviço à vida 

monástica. Dentre eles, há o da possibilidade de o noviço receber um novo nome, sendo este 

nome de um santo católico, escolhido pelo próprio iniciado (geralmente ligado à vida 

monástica), “o dia comemorativo do santo que foi sua motivação onomástica passa a ser, 

inclusive, uma espécie de ‘aniversário’ do religioso” (LOSE et al, 2006). Tal nome por sua 
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vez deve ser aprovado pelo Abade do mosteiro. O santo qual teve seu nome escolhido pelo 

noviço será seu padroeiro e intercessor. 

 

Frey 

Victoriano 

desanta 

gertrudes 

F°.15v, 

L.2 

Frei  

 

Frey Boa 

Ventura 

desanta 

Quiteria 

F°.15v, 

L.3 

Frei 

 

Frey 

Leonardo 

desam Iozê 

F°.15v, 

L.3 

Frei 

 
Frey 

Bernardo 

desaõ Bento 

F°.282

r, L.17 

Frei 

 
Frey Antonio 

desanta 

Catharina 

F°.282

r, L.17 

Frei 

 

Frey Ioaõ 

desaõ 

Domingos 

F°.282

r, L.25 

Frei 

 
    

 

5.4 OS APELIDOS DE PROFISSÃO 

 

Outro fato curioso é o aparecimento de profissões como designativos. Para algumas 

vezes, certos ofícios acabam por ser utilizados como sobrenome, identificando assim o 

“personagem”. 

 

Francisco 

Monteiro 

Porteiro 

F°.294r 

L.37 
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Brâs 

daCosta 

escrivaõ 

F°.111

v L.23 

 
Pascoal 

Teixeira 

Taballião 

F°.12r 

L.13 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é mais uma etapa que tem como protagonista os Livros de Tombo do 

Mosteiro de São Bento da Bahia. O presente trabalho busca apresentar uma parte do 

levantamento que venho fazendo dos antropônimos contidos nos documentos do Livro III 

do Tombo, que é meu corpus de trabalho da minha dissertação de mestrado. 

Em função das peculiaridades dos documentos (sesmarias, testamentos, codicilos, 

doações), a relação entre os membros de uma mesma família torna-se indispensável para a 

vinculação entre os documentos. Logo, é preciso esclarecer, se o mesmo nome que aparece 

em mais de um documento refere-se à mesma pessoa ou se se trata apenas de caso de 

homônimos. A hipótese, até agora, em função dos inúmeros documentos e da quantidade 

de nomes é a de que existe nos Livros do Tombo uma série de repetições devida aos 

documentos repetidos (TELLES, 2017). 

 Esse trabalho é de suma importância para compreender a lógica e a relação entre os 

documentos notariais contidos nos Livros do Tombo, visto que muitos dos personagens 

históricos citados em um documento são novamente mencionados em outro (ainda que não 

se trate do mesmo documento). Esse trabalho contribui ainda para o (re)conhecimento das 

famílias, dos personagens históricos e protagonistas que deram uma grande parcela de 

contribuição na construção da história da Bahia, além de ajudar a compreender as 

peculiaridades linguísticas e sociais dos nominativos de pessoas. 

Portanto a identificação e o reconhecimento dos antropônimos nesses documentos 

são absolutamente necessários para o entendimento do contexto social dos ditos 

testemunhos. 
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UM OLHAR FILOLÓGICO PARA O PRIMEIRO INVENTÁRIO DO 

“LIVRO DE INVENTÁRIOS DA CATEDRAL DE MARIANA”: 

ANOTAÇÕES CODICOLÓGICAS 
 

Marcus Vinícius Pereira das Dores1 

 
Somos muito solitários nas inúmeras horas de pesquisa com manuscritos velhos (por 

vezes empoeirados), nas frustrantes tentativas de compreensão das caligrafias, nas 

leituras interrompidas pelas rasuras, nas dificuldades de acesso aos documentos de 

processo e de sua publicação [...]. (GAMA, 2017, p. 135) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

À luz dos dizeres da pesquisadora em Crítica Genética Mônica Gama, queremos, 

neste trabalho, sair da solidão e apresentar as características codicológicas do primeiro 

inventário de bens registrado no Livro de Inventários da Catedral de Mariana. Por meio da 

nossa análise, será possível fazer conhecer e recuperar algumas características materiais do 

manuscrito mesmo sem acesso à sua versão original. 

O Livro de Inventários da Catedral de Mariana – objeto de nossa pesquisa de mestrado – 

registra, em mais de 300 páginas, todo o patrimônio material da Catedral da Sé de Mariana 

(MG), aproximadamente, desde o início da Diocese de Mariana (1748) até quando a diocese 

foi elevada à categoria de arquidiocese (1906). Contudo, neste artigo, trataremos apenas do 

primeiro inventário, de 1749, registrado no livro ora citado. 

Sobre a importância cultural e social de textos manuscritos, Cambraia (2017, p. XIV) 

vai dizer que 

 

[u]m dos aspectos mais fascinantes da história da cultura é o processo de sua 

transmissão através de textos escritos: esses registros, sujeitos às mais variadas 

adversidades (desde a fragilidade do próprio suporte físico até as acirradas censuras 

ideológicas), conseguem atravessar tempo e espaço, dando a conhecer hoje vivências 

do passado. 

 

 
1 Graduado em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mestrando do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, desenvolve pesquisa na área 

de Linguística teórica e descritiva sob orientação da Profa. Dra. Alexia Teles Duchowny com bolsa do CNPq 

(Processo: 133813/2017-7). E-mail: marcusdores@gmail.com. 
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Este trabalho está dividido da seguinte maneira: em um primeiro momento, 

abordaremos questões relacionadas ao gênero inventário e o seu formato padrão. Depois, 

apresentaremos as normas utilizadas para a edição do texto acompanhadas das edições fac-

similar e conservadora do primeiro fólio do manuscrito. Destacaremos, também, algumas 

marcas paleográficas presentes no manuscrito em questão. Por fim, apontaremos o valor 

documental do inventário para a memória social da Arquidiocese de Mariana. 

 

2 O GÊNERO INVENTÁRIO 

 

Por meio de uma visão histórica, a espécie documental que aqui apresentamos, 

segundo Acioli (2003, p. 1) pode ser “considerado a mola-mestra da História, [...] 

representando o melhor testemunho do passado, fonte direta de informação básica para o 

estudo da História”. Com um olhar diacrônico, voltamos as nossas atenções, de maneira 

mais específica, à história da igreja Catedral da Sé do primeiro bispado de Minas Gerais. 

Para discorrer sobre o gênero inventário, recorremo-nos às palavras de outra 

historiadora, a Professora Maria Helena Ochi Flexor, que vai dizer que esse tipo de 

documento apresenta um “caráter jurídico-civil aparentemente simples, mas que pode 

revelar informações de ordem econômica, cultural, educacional, religiosa, política e 

administrativa de um grupo social” (FLEXOR, 2009, p. 29). De fato, é o que percebemos ao 

analisar o manuscrito que estamos a tratar. Formalmente, ele possui uma estrutura básica: 

abertura, rolamento e descrição dos bens, avaliação dos bens e termo de entrega.  

A seguir, a fim de dar a conhecer um pouco mais do Primeiro inventário registrado 

no Livro de Inventários da Catedral de Mariana, apresentamos uma descrição codicológica 

tendo como base a proposta de Cambraia (2005). 
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Quadro 1:  Ficha codicológica do primeiro inventário 

 

Cota BR AEAM - Inventário, P16. 

Documento 
Primeiro inventário registrado no Livro de Inventários da Catedral de 

Mariana (MG). 

Identificação 
“Inventario dos ornamen | tos, emaisben̕s, q̕. vieraõ de Lisboa p.a | 

estaCathedral de Marianna;” (Fl. 1r.) 

Data 1749; Termo de entrega de 15 de janeiro de 1779. 

Local Cidade de Mariana. 

Suporte 

material 

Caderno em papel encorpado, sem linha e sem marca d’água. As 

páginas encontram-se amareladas, mas a preservação do documento é 

muito boa. 

Composição 9 fólios (recto e verso). 

Dimensão do 

fólio 
0,35 x 0,24 m. 

Organização da 

página 

Texto escrito em uma única coluna, com presença de reclames no canto 

inferior direito ao final de alguns fólios. 

Numeração 
A numeração foi incluída, posteriormente, por outro punho e com tinta 

de tipo diferente. 

Assinaturas 
Presença das assinaturas do escrivão, do tesoureiro mor, do sacristão e 

das testemunhas. 

Intervenção de 

terceiros 

Presença de marcações escritas feitas por outro punho com caneta do 

tipo esferográfica.  

Estado do 

documento 

O manuscrito está em ótimo estado de conservação; bordas 

parcialmente deterioradas; ocorrência reduzida de opistografia, que, 

por sua vez, não inviabiliza a leitura do documento. 

Escrita Mistura de letra manuscrita de forma e cursiva. 

Língua Portuguesa. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

3 NORMAS E EDIÇÕES 

 

Documentos manuscritos são utilizados, em diferentes áreas do conhecimento, como 

fontes de pesquisa. Cada área, de acordo com os seus objetivos, deverá tratar o texto de uma 

forma. Mattos e Silva (2008, p. 15), argumentando sobre a realização de pesquisas 
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linguísticas por meio de textos manuscritos, vai dizer que, nesse caso, “[...] a edição tem de 

ter sido feita com rigor filológico e com o objetivo claro de servir a estudos linguísticos [...]”.  

Ainda sobre a edição do manuscrito, mesmo na área da linguística, diferentes 

caminhos podem ser tomados. Há quem opte por edições conservadoras (mais fiéis ao 

original) e há quem prefira, a depender da pesquisa, as edições modernizadoras (mais 

livres). Sobre qual tipo de edição escolher, Lose e Telles (2017, p. 277) assumem a seguinte 

posição: “O mais importante dentro do comportamento metodológico do editor é ter como 

ponto de partida, sempre, uma lição conservadora, que vai permitir na sequência preparar 

o texto para o tipo de edição escolhida”. 

A seguir, apresentaremos as normas que utilizamos para transcrição do Primeiro 

Inventário da Catedral de Mariana, seguidas da transcrição do primeiro fólio do manuscrito 

segundo as normas propostas. 

 

3.1 NORMAS DE EDIÇÃO 

 

As normas adotadas para a transcrição do documento tiveram como base o modelo 

proposto por Mattos e Silva (2001). 

1. A transcrição será conservadora.  

2. As abreviaturas não serão desenvolvidas. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “eguarnição” “deouro”; 

“deDamasco”; “emesma” “amare llo”. 

4. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado 

pelo escriba será marcado [espaço]. Exemplo: “que podem perjudicar. [espaço] Osdias 

passaõ eninguemcomparece”. A sinalização [espaço] não se aplica aos espaços em 

cabeçalhos, títulos e/ou rótulos de seções de periódicos, fórmulas de 

saudação/encerramento ou na reprodução de diálogos, devendo o editor estabelecer o 

intervalo conforme o original.  
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5. A acentuação original será mantida. Exemplos: “aRepublica”; “docommercio”; 

“edemarcando tambem lugar; “vêos”; “jacaranda”; “deTafetâ”; “Tres”; “fomos a ele”; 

“fomos á ele”; “fomos à ele”. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados pelos 

autores dos diversos documentos, serão mantidos como no original. Exemplos: “atira- | 

mos” e “atira= | mos”. 

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no 

original. No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, 

não será considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve 

propiciar a melhor solução.  

7. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um aspecto 

demasiado denso, obedecem aos seguintes critérios: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal 

e entre os sinais: < >; <↑>, se na entrelinha superior; <↓>, se na entrelinha inferior. Por 

exemplo: “em dezembro recebi <↑todos> os senadores em casa”. Se houver palavra(s) 

riscada(s) abaixo da inserção, deverá haver menção ou, conforme sua legibilidade, 

transcrição em nota de rodapé. Exemplos, “Nota 1: abaixo de <↑todos> há palavra 

suprimida”; “Nota 2: abaixo de <↑todos> foi riscado ‘dentre’.” 

b) Se nas margens superior, laterais ou inferior, entram na edição entre os sinais <  >, 

na localização indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado é acasa dePedro 

nolargo damatriz>. Caso seja necessário, ficará em nota de rodapé a devida descrição da 

direção de escritura ou quaisquer outras especificidades. Exemplo: “nota 1: Escrito 

verticalmente de cima para baixo”. 

8. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original serão tachadas. Exemplos: 

“todos ninguem dos presentes assignarom; sahiram sahiram aspressas para oadro”.  

9. Intervenções de terceiros no documento original serão transcritas entre os sinais <<  

>>, na localização indicada, seguidas de nota de rodapé informando-se a localização.  

10. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de 

extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. 

Quando ocorrerem, devem vir entre parênteses. Exemplo: “naõ deixe passar neste (registro) 
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de Areas”. Quando houver dúvida sobre a decifração de alguma letra, parte de ou vocábulo 

inteiro, o elemento em questão será posto entre parênteses e em itálico. Exemplos: ent(re)gue 

o (rapaz).; “faça venda a duas b(arric)as de vinho”. 

11. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção 

do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para 

vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “É assim 

pe[.]r.”; “É assim [ilegível.] em Java”; “É assim [ilegível + 2 linhas] em Havana.” Caso 

suponha ser extremamente necessário, o editor indica em nota a causa da ilegibilidade: 

corroído, furo, borrão, rasura etc. 

12. Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do suporte, 

justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para 

letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “É assim [inint.] em Java”; “É assim [inint. + 2 linhas] em 

Havana.”  

13. A divisão das linhas do documento original será preservada, ao longo do texto, 

na edição. A distribuição espacial na mancha de escrita também será o mais fiel possível ao 

original.  

14. As páginas serão numeradas de acordo com o documento original, indicadas, 

nesse caso, entre duas barras verticais, além de apresentar o estado do fólio. Se o original 

não for numerado ou estiver ilegível a sua numeração, os números acrescentados serão 

impressos entre colchetes. Exemplos: ||fl.1r. ||, [fl. 1v]. 

15. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de 

maneira contínua por documento. 

16. Os sinais públicos, diferentemente das assinaturas e rubricas simples, serão 

sublinhados e indicados entre colchetes. Exemplos: assinatura simples, Bernardo Jose de 

Lorena; sinal público, [Bernardo Jose de Lorena].  

17. Informações que o editor julgar significativas sobre a diagramação e layout do 

texto devem aparecer em nota de rodapé. 
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3.2 EDIÇÕES FAC-SIMILAR E CONSERVADORA DO PRIMEIRO FÓLIO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Edição fac-similar do fl. 1r 

Fonte: Livro de Inventários da Catedral de Mariana 
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||Fl. 1r|| 

[ilegível] 

Inventario dos ornamen  

tos, emaisben̕s, q̕. vieraõ de Lisboa p.a  

estaCathedral de Marianna; aos  

quaisoThezr.o Mor dellaJoaõdeCam=  

pos Lopes Torres tomou conta por in=  

tregaq̕. delle(L)hefes o Sachristaõ  

Mor Manoel Pereyra dePinho, a  

cuja a recadaçaõ esta(v)ao: estando  

prez.teT.doD.(r)rovizo(r) (des)te Bp.doJo=  

ze de Andradae Moraes Eeu 

 

Ornamentos Pontificais Bran(c)os 

 

HumaCa(pa) das perges de melania com gorniçoin̕s defranja e(g)alaõ  

de ouro // —— // ——// ——// ——// ——// ——// ——// — //  

HumaCazulla com estolla, emaniplo damesma melania eguarnição//  

Duas Tunicellas da mesma melania eguarnição // ——// ——//  

Dous panos de estante pequenos do Missal da mesma melania, e  

guarnição// ——// ——// ——// ——// ——// ——//  

Húm gremial damesma melania eguarniçaõ // ——// ——//  

Humpanodelo com guarnição deOuro// ——// ——//  

Duas Dalmaticas de m(e)lania e mesmaguarnição// ——// ——//  

Huma bolça comCorporais, eVeô da mesma melania, eguarn.am—//  

Hum par deSapatos Luvas, emeyas da mesma melaniaeguarnicaõ //  

Huma Almofada do Altar da mesma melaniaeguarniçaõ //——//  

Huma Almofada deDamasco com guarnição de retrós p. a S. Ex.aR.ma  

ajoelhar// ——// ——// ——// ——// ——// ——//  

Hum Docel da mesma melaniaeguarniçaõ// ——// ——//  

Hum Palio da mesma melaniaeguarniçaõ// ——// ——//  

Tres Mitras, humabrancalizadeDamasco, outra de melania a  

marella com gallaõdeouro, outra rica bordada deouro com pedras  

de diversas cores // ——// ——// ——// ——// ——//  

 

Ornamentos Pontificais encarnados  

 

Huma capa das perges de melaniacomguarniçãodeouro // ——//  

<<Catedral>> 

<<1749 – 1904>> 
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Humacazullacomestollaemaniplo da mesma melaniaeguarniçaõ.  

//—————————————————————————// || 

 

 

4 ALGUNS APONTAMENTOS 

 

De maneira geral, o Primeiro inventário do Livro de Inventários da Catedral de Mariana 

possui uma escrita não tão difícil de se ler. Em relação ao tipo de escrita, em todo o texto, o 

escrivão padre Manoel Ferreira Coutinho faz uma mistura de forma e de caracteres cursivos 

como é possível perceber no exemplo a seguir: 

(1) 

 

<melania> 

 Outro recurso muito presente no manuscrito aqui apresentado são as abreviaturas. 

Por propormos uma lição conservadora e por acreditarmos que “as abreviaturas são língua, 

significam linguisticamente” (COHEN, 2016, p. 19), em nosso trabalho, não realizamos o 

desdobramento de nenhuma abreviatura, visto que elas merecem uma atenção especial. A 

seguir, apresentamos algumas ocorrências: 

 

(2) 

 

<oThezr.o> 

(3) 

 

<prez.te> 

(4) 

 

<R.ma> 

(5) 

 

<Ex.a> 
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(6) 

 

<cid.e> 

(7) 
 

<M.na> 

(8) 

 

<p.a> 

(9) 

 

<oR.do> 

(10) 

 

<Bp.do> 

(11) 

 

<S.> 

 Apenas para pensarmos um pouco mais sobre a difícil tarefa de desenvolvimento de 

abreviaturas, mesmo com o auxílio de diferentes dicionários de abreviaturas, apresentamos 

o seguinte caso: 

(12) 

 

<eguarn.am> 

(13) 

 

<eguarnição> 

(14) 

 

<guarniçam> 
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 Comparando esses três registros – retirados do mesmo manuscrito, escritos pelo 

mesmo punho – verificamos uma ocorrência de polimorfismo gráfico 2 . Em caso de 

desdobramento da abreviatura, essa variação gráfica geraria uma dúvida no editor para 

decidir qual forma escolher: guarn.am = guarnição ou guarniçam? Nesse sentido, é preciso 

considerar que “não obstante todo o cuidado rigoroso por parte do editor” (MENDES, 2008, 

p. 162), “uma edição [mesmo que] diplomática já constitui uma interpretação subjetiva, pois 

deriva da leitura que um especialista faz do modelo” (CAMBRAIA, 2005, p. 94). 

Outro fenômeno muito encontrado em diversos manuscritos, inclusive no primeiro 

inventário de bens registrado no Livro de Inventários da Catedral de Mariana, é a segmentação 

não-convencional. Ora o escrevente estabelece uma escrita continua (hiposegmentação), ora 

ele estipula fronteiras onde não é esperado (hipersegmetação). Cagliari (2002), ao tratar 

desse fenômeno em textos de crianças, afirma que uma das possíveis causas para isso é o 

fato de a criança ter a fala como referência para a escrita. É possível que o mesmo ocorra 

com os escrivães setecentistas, sobretudo, porque não havia uma norma ortográfica fixa na 

época da escrita. Vejamos alguns exemplos: 

(15) 

 

<aCadeyra> 

(16) 

 

<eguarnição> 

(17) 

 

<domes> 

(18) 

 

<Sette Cen 

tos> 

 
2 Para definir “polimorfismo gráfico” utilizamos o trabalho de Marcotulio, et. al. (2018, p. 140): “consiste em 

distintas possibilidades de grafar o mesmo vocábulo”. 
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(19) 

 

<en 

carnados> 

 

No caso dos dados do século XVIII, é preciso levar em consideração também o 

instrumento utilizado para a escrita, que era a pena. Dada as peculiaridades desse objeto, o 

curso da escrita possui uma característica singular daquele período que pode influenciar no 

processo de segmentação das palavras. 

 

5 APONTAMENTOS FINAIS 

 

Esse trabalho teve como objetivo maior contribuir para o conhecimento e a 

preservação de um documento – que o roçar do tempo vai gastando sem dó e que um dia 

poderá vir a desaparecer – valioso para a história da Arquidiocese de Mariana, em um 

sentido mais estrito, e para a história de Minas Gerais e do Brasil, em um sentido mais 

amplo. Sobretudo, porque Mariana foi a primeira vila, primeira cidade, primeira capital e 

primeira diocese de Minas Gerais e do interior do Brasil. Em sua totalidade, o Livro de 

Inventários da Catedral de Mariana é uma fonte manuscrita indispensável a todos que queiram 

conhecer, tendo como base uma das principais igrejas de Minas Gerais, a arquitetura e 

ornamentação dos edifícios religiosos do período colonial. O tipo de edição que aqui 

apresentamos (diplomática ou conservadora) é o mais apropriado para se constituir um 

corpus para análises linguísticas. 

Em virtude da limitação deste artigo, optamos por apresentar uma descrição 

codicológica geral apenas do primeiro inventário registrado no Livro de Inventários da 

Catedral de Mariana. O restante do documento poderá ser apreciado, em breve, na nossa 

dissertação de mestrado, em desenvolvimento, no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
472   

REFERÊNCIAS 

 

 

ACIOLI, V. L. C. (2003). A escrita no Brasil colônia: um guia para a leitura de documentos 

manuscritos. Recife: Massangana/Fundação Joaquim Nabuco. 

CAGLIARI, L. C. (2002). Alfabetização e Linguística. São Paulo: Scipione. 

CAMBRAIA, C. N. (2017). Livro de Isaac: edição crítica da tradução medieval portuguesa 

da obra Isaac de Nínive. Belo Horizonte: Editora UFMG. 

CAMBRAIA, C. N. (2005). Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes. 

COHEN, M. A. A. de M. (2016). Pelos Caminhos de Minas: o Português nos Manuscritos da 

Estrada Real. Revista Caletroscópio. Mariana, v. 4, n. Especial. p. 8-26. ISSN 2318-4574. 

Disponível em: <http://caletroscopio.ufop.br/index.php/caletroscopio/article/view/120/70>. 

Acessado em: 02 jul. 2018. 

FLEXOR, M. H. M. O. (2009) Inventários e testamentos como fontes de pesquisa. In: 

CASIMIR, A. P. B. S.; LOMBARDI, J. C.; MAGALHÃES, L. D. R. (Org.). A pesquisa e a 

preservação de arquivos e fontes para a educação, cultura e memória. v. 1. Campinas / São 

Paulo: Alínea. p. 25-35. 

GAMA, M. (2017). Como ter leitores para sua pesquisa com manuscritos? Manuscrítica – 

Revista de Crítica Genética, n. 32. p. 135-135. ISSN 1415-4498. Disponível em: 

<http://www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/2813/2391>. Acessado em: 04 

jun. 2018. 

LOSE, A. D.; TELLES, C. M. (2017). Qual edição e o que editar. A Cor das Letras, Feira de 

Santana, v. 18, n. 2. p. 271-293. ISSN 2594-9675. Disponível em: 

<http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras/article/view/1863/pdf>. Acessado em: 20 

jun. 2018. 

MARCOTULIO, L. L.; LOPES, C. R. dos S.; BASTOS, M. J. da M.; OLIVEIRA, T. L. de. (2018). 

Filologia, história e língua: olhares sobre o português medieval. São Paulo: Parábola. 

MATTOS E SILVA, R. V. (Org.). (2001). Para a História do Português Brasileiro: primeiros 

estudos. v. 2, t. 2. São Paulo: Humanitas/FFLCH/FAPESP. 

MATTOS E SILVA, R. V. (2008). Caminhos da Linguística Histórica: ouvir o inaudível. São 

Paulo: Parábola. 

MENDES, S. T. do P. (2008). Combinações lexicais restritas em manuscritos setecentistas 

de dupla concepção discursiva: escrita e oral. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) – 

Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

http://caletroscopio.ufop.br/index.php/caletroscopio/article/view/120/70
http://www.revistas.fflch.usp.br/manuscritica/article/view/2813/2391
http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras/article/view/1863/pdf


 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
473   

LEITURAS PARA UMA EDIÇÃO DO POEMA TU E VOCÊ, DE 

EULÁLIO MOTTA 
 

Maria Rosane Vale Noronha Desidério 1 

Patrício Nunes Barreiros2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O poema Tu e Você foi escrito em 1987, pelo poeta baiano Eulálio de Miranda Motta 

(1907-1988), e faz parte de um conjunto de poemas avulsos que se encontram preservados 

no acervo do escritor. O Dossiê das poesias avulsas é composto por 103 poemas manuscritos e 

datiloscritos. Grande parte destes textos são politestemunhais, contudo o poema Tu e Você é 

um manuscrito monotestemunhal que foi burilado pelo autor, revelando o seu processo de 

escrita. 

Eulálio Motta desenvolveu sua atividade literária, prioritariamente, no interior da 

Bahia, permanecendo longe dos holofotes literários. Isso, certamente, contribuiu para que 

ele não tenha se tornado mais conhecido no meio literário de sua época. 

O poema trazido neste trabalho é, conforme pesquisas já realizadas no acervo do 

autor, um texto inédito. Desse modo, seu estudo e edição ganham mais relevância no 

sentido de torná-lo público, abrindo caminho para estudos futuros tanto no âmbito literário 

quanto linguístico. Tal poema integra o projeto de edição das poesias avulsas de Eulálio 

Motta, que está sendo desenvolvido como dissertação de mestrado no Programa de Pós-

Graduação em Estudos Literários da UEFS. 
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2 O POETA EULÁLIO MOTTA À LUZ DE SEU ACERVO 

 

 Segundo Barreiros (2015, p. 41), “[...] O acervo de Eulálio Motta corresponde ao teatro 

de suas memórias”, por esse motivo torna-se imprescindível perscrutá-lo a fim de 

compreender o poeta mundonovense e os caminhos trilhados por este em sua escrita 

literária e filiações ideológicas. Em sua escrita autobiográfica, Eulálio Motta deixou 

transparecer acontecimentos importantes de sua vida e do cotidiano de sua cidade natal, 

Mundo Novo. O poema Alto Bonito, por exemplo, retrata todo o ambiente do nascimento do 

poeta, inclusive com dados relevantes como a data de seu nascimento, o nome da parteira e 

os costumes sociais envolvendo um nascimento num arraial: 

      

15 de abril de 1907, 

Começo deste século fantástico. 

Naquele dia, 

em casa de meu pai, 

alegria! Alegria! Alegria 

Porque aquele dia 

nasceu um menino 

Imagino o ambiente, 

em casa de meu pai 

e no arraial naquele dia: 

Metila mãe preta da gente, 

ansiosa para ver o recém-nascido 

para ver com quem seria parecido. 

E a presença da parteira mãe Andreza 

com seu cachimbo de barro. 

E as comadres chegando para as visitas. 

[...] 

(MOTTA, EC1.48.CV1.22.009).  

 

 Através da poesia, Eulálio Motta também narrou as experiências sentimentais de sua 

vida. O amor de adolescente que marcaria toda a sua produção literária. No correr dos anos 

de sua vida, o poeta mundonovense descreveu em poemas as várias fases desse amor, desde 

os primeiros encantos até os mais profundos estados de desilusão. No poema Nunca Mais!, 

por exemplo, Eulálio Motta retratou uma possível despedida ocorrida entre ele, ainda jovem 

a caminho da cidade de Salvador onde iria concluir seus estudos para formar-se em 

Farmácia, e a jovem Edy, por quem nutria forte sentimento amoroso. Leia-se: 
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Dezoito anos, apenas, minha idade, 

Naquele instante de minha vida: 

Quando me dirigi à casa de seus pais 

Pra lhe levar o adeus de despedida. 

Nunca mais esquecerei 

Aquele instante: 

- Voltarei breve! 

Não precisa chorar! 

E me abraçou chorando 

Sem poder falar! 

[...] 

 

A poeira dos anos em galope 

Não consegue ofuscar-me aquele instante!  

Aquele abraço em prantos 

Na presença dos pais... 

Aquele “voltarei breve!” 

E... nunca mais! 

(MOTTA, 1983, p.15 apud BARREIROS, 2012, p. 34-35) 

 

 Se o amor por Edy realmente aconteceu nas dimensões narradas pelo poeta não se 

sabe, mas com certeza isso pouco importa. O fato é que essa mulher misteriosa e intrigante 

tornou-se uma imagem recorrente na poesia e na biografia deste poeta.  Franklin Maxado, 

em entrevista no ano de 2006, afirma que Eulálio Motta muitas vezes comentou a respeito 

desse amor platônico e o caracterizou como os amores idealizados pela estética romântica. 

Franklin Maxado chegou a escrever o poema Amor Platônico para falar desse amor que 

Eulálio Motta dizia sentir.  

 Em carta do acervo de Eulálio Motta foi encontrado outro poema escrito por um de 

seus amigos, o senhor Carlos Ribeiro Rocha, em agradecimento pelo recebimento do livro 

Anuário 1981: poetas do Brasil. É curioso observar que Carlos Rocha utilizou-se dos próprios 

títulos dos poemas que Eulálio Motta publicou no livro Poetas do Brasil, de 1981, para 

recompor a trajetória em versos da vida do poeta de Mundo Novo. Em cada uma das 

estrofes, a figura da mulher amada parece acompanhar as mais diversas fases de vida de 

Eulálio Motta.  

      

De alguém lembrando, à janela, 

Eulálio Motta escrevia 
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pelo “ANIVERSÁRIO DELA”, 

sempre com muita “EUFORIA”. 

 

“AQUELA ÁRVORE” secou-se, 

fugiram os passarinhos, 

a festa linda e tão doce 

fugiu, inteira, dos ninhos! 

 

Não quiz3 “BEIJOS” o poeta, 

 nem os deu, por ironia, 

agora, de alma inquieta, 

beija a saudade, a poesia! 

 

não se casou, porém sente 

no peito, um amor febril, 

e surge, brilhantemente,  

em “POETAS DO BRASIL”. 

(ROCHA, 1981). 

 

 As cartas, sem dúvida, são grandes achados dos acervos de escritores, elas podem 

revelar os bastidores da escrita literária, trazendo à tona informações impossíveis de serem 

captadas sem esse suporte epistolar. 

 Segundo Rodrigues (2015, p. 225), 

 
[...] certas cartas iluminam algumas dúvidas a respeito de obras e autores, bem como 

servem como uma espécie de “espelho” sintomático a refletir determinadas nuanças 

do próprio processo de gestação e criação da obra. [...] Nas trocas epistolares com 

um cunho mais teórico e ensaístico, a carta pode também funcionar como uma 

espécie de campo experimental para a construção estilística dos respectivos autores, 

bem como para expor a diversificação das experiências de ambos: comentários 

acerca da vida social, cultural e política de um determinado momento, as mudanças 

das conjunturas intelectual e ideológica que permeiam a vida de cada remetente, os 

membros do processo de criação, as dúvidas do que escrever – e como escrever -, os 

assuntos a serem explorados ou relegados quando do momento da escrita. A carta 

se torna, desta forma, uma oportunidade – um lócus – para construção de 

pensamentos e ideias. [...] aquelas mais “pensadas” e organizadas, funcionam como 

verdadeiros laboratórios de criação. 

 

 Eulálio Motta, curiosamente, arquivou cadernos com rascunhos das cartas que 

supostamente enviara a pessoas do seu convívio e até mesmo a autoridades políticas, como 

as cartas enviadas ao governador Juracy Magalhães e ao presidente da República Jânio 

Quadros. Há ainda cartas para o velho amigo Jorge Amado. Em uma destas cartas, o poeta 

 
3 Palavra escrita conforme encontrada no texto original. 
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de Mundo Novo lamenta a pouca visibilidade que alcançou com sua escrita literária. Esse e 

outros dados deixados por essas cartas permitem enxergar um Eulálio Motta frustrado 

enquanto poeta, devido à visibilidade não alcançada nos grandes centros e, ao mesmo 

tempo, permitem visualizar um intelectual ativo nas questões políticas relacionadas ao seu 

cotidiano e à realidade de seu município. 

 Fora as cartas, saltam aos olhos também os bilhetes e dedicatórias encontrados às 

margens de alguns poemas de Eulálio Motta ou avulsos, em seu acervo. Tais materiais 

demonstram que, não raras vezes, Eulálio Motta lia os poemas de alguns amigos a fim de 

tecer julgamentos e da mesma forma enviava os seus para que outros poetas opinassem 

sobre sua escrita. Essa atividade de troca entre os escritores é bastante comum, sendo 

inclusive discutida por Morais (2006) para quem essa troca de opiniões entre os escritores, 

em seus processos de escrita retratada nas epístolas, sinaliza para certa instabilidade da 

noção de autoria, tendo em vista que um dado escritor contribui, muitas vezes, de forma 

bastante intensa, na escrita de outro autor. 

 Os jornais da época de Eulálio Motta, bem como os seus panfletos e várias fotografias 

cuidadosamente arquivadas pelo poeta vão desnudando outras faces do poeta 

mundonovense. Nos jornais, têm-se o homem intelectual que falava dos mais variados 

temas sem medir esforços para defender suas opiniões. Muitos são os textos carregados de 

uma criticidade ácida e firme. Eulálio Motta travou inclusive acaloradas discussões com 

desafetos através das páginas dos jornais, dentre estes o jornal Mundo Novo no qual o poeta 

tinha uma coluna denominada Rabiscos. Os panfletos carregam tanto a imagem do poeta 

romântico quanto a do crítico mordaz e defensor dos seus ideais sociais e políticos, como é 

o caso da ditadura Militar de 1964. É curioso ler os textos que o poeta escreveu acerca da 

ditadura, trazendo um olhar esperançoso e cheio de confiança no regime, que ele 

considerava a verdadeira Revolução Brasileira. Ele publicou inclusive vários panfletos 

comemorando a passagem dos aniversários da instalação da ditadura, a exemplo do 

panfleto intitulado Nono aniversário. A seguir, alguns fragmentos do panfleto supracitado: 

 
31 de março de 1973, nono aniversário da revolução.  O que era este país antes e o 

que é depois destes nove anos! Pelos frutos se conhecem as árvores, ensina a 
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sabedoria divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se der ao trabalho de 

examinar, estatisticamente, o que era este país em todos os setores – marinha 

mercantes, ferrovias, rodovias, assistência social, inclusive ao trabalhador rural – o 

que era este país antes e o que é agora, depois de nove anos, poderá verificar, ver e 

sentir os frutos maravilhosos da revolução. E, então, compreenderá porque no 

estrangeiro se fala tanto em “milagre brasileiro” depois de se ter falado em milagre 

alemão e milagre japonez (sic). E o brasileiro é maior, conforme expõe e comprova 

Murilo Melo Filho, em seu excelente livro intitulado “Milagre Brasileiro”. [...] 

(MOTTA, 1973 apud BARREIROS, 2015, p. 275). 

 

 As fotografias, por outro lado, apresentam um Eulálio Motta descontraído, envolvido 

com o cotidiano de sua cidade, com a família e os amigos. O poeta gostava mesmo de 

fotografar coisas simples, mas cheias de significados para si. Assim, ele guardou a sua foto 

ao lado da máquina de escrever, parceira solidária de suas horas silenciosas em busca do 

melhor verso ou do mais certeiro discurso. Há ainda fotografias dos parentes em festas de 

casamento, passeios pela cidade ou pela fazendo, passeios a cavalo, velórios. Arquivou 

também paisagens significativas da capital Salvador e dos encontros políticos. Através do 

acervo de Eulálio Motta é possível perceber o imenso apreço que este nutria pelas 

fotografias, uma maneira de evitar que o esquecimento apagasse as lembranças do passado. 

Afinal, enquanto poeta, Eulálio Motta foi um incansável memorialista. Sua poesia está 

carregada por memórias, propiciando um pertinaz conflito do eu-lírico entre lembranças 

amenas e outras melancólicas e desesperançadas. 

 Segundo Barreiros (2012, p. 26-27): 

 
Eulálio Motta tinha o costume de guardar suas anotações (rascunhos de cartas, de 

poesias, crônicas, listas com palavras colhidas em conversas com pessoas no seu 

cotidiano, pesquisas para a composição de seus textos, etc.). Ele mantinha uma 

íntima relação com os seus manuscritos e objetos de sua memória (fotografias, 

cartões, livros, cartas), onze anos após sua morte, em 1999, esses documentos foram 

encontrados e ainda revelam os gestos de zelo e amor que o escritor tinha por 

aqueles objetos. 

 

 Ao constituir um acervo, Eulálio Motta arquivou a si mesmo. Reinaldo Marques 

(2015) afirma que essa atitude dos sujeitos arquivarem tudo o que lhe fazem sentido, 

constitui um mandamento social. Além do mais, essa prática é uma maneira dos sujeitos 

forjarem suas identidades, deixando marcas daquilo que almejam deixar para a posteridade. 
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Segundo Candau (2014) e Pollak (1992), a construção da identidade não se dá sem a 

memória. Dessa maneira, o acervo do escritor pode ser visto como uma “fonte única, capaz 

de evocar o autor e sua obra, lugar de autoridade com força de lei e de resistência. É a 

documentação do acervo que permite conhecer o escritor, seus projetos políticos e literários” 

(BARREIROS, 2015, p. 41-42). Assim, à luz do acervo de Eulálio Motta é possível conhecer 

mais claramente quem foi o poeta e o intelectual Eulálio de Miranda Motta. 

      

3 A EDIÇÃO CRÍTICA DE TEXTOS 

      

 A crítica textual nasceu da necessidade humana de preservar o texto escrito da sua 

corrupção, devido às inúmeras cópias manuscritas que se faziam. O exemplo mais 

emblemático é o caso dos poemas de Homero, guardados na famosa biblioteca de 

Alexandria no século III a. C. Os intelectuais de Alexandria perceberam que as cópias dos 

poemas de Homero estavam profundamente discrepantes do texto original. De acordo com 

Spina (1977, p. 61), “recuados cinco séculos e conhecidos através de versões discrepantes, 

lacunosas, desfiguradas por erros e interpolações”. Assim, iniciou-se um trabalho de cunho 

filológico, ainda sem rigor científico, a fim de restituir o conteúdo original dos textos 

homéricos. 

 Os critérios utilizados pelos filólogos homéricos foram sendo aprimorados com o 

passar do tempo e das novas necessidades sentidas pelos filólogos. Contudo, os filólogos 

alexandrinos contribuíram de maneira significativa para alicerçar os primeiros critérios e 

etapas para a realização de uma edição filológica. 

 Segundo Spaggiari e Perugi (2004, p. 25-26): 

 
Os filólogos alexandrinos têm que ser citados como iniciadores da crítica textual, 

mesmo se o seu método de trabalho, no que diz respeito à reconstituição do texto, 

fosse ainda muito rudimentar. O aspecto mais importante da atividade destes 

eruditos foi, sem dúvida nenhuma, a recolha e a sistematização das obras, a sua 

catalogação, e a composição dum vasto conjunto de compêndios, gramáticas e 

histórias literárias, além de comentários preciosos e de vários outros auxílios para o 

estudo e a investigação.  
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 Para Spaggiari e Perugi (2004), após este período, que para tais autores trata-se dos 

primórdios da filologia, sucedem mais duas grandes épocas da crítica textual. O período 

que coincide com o humanismo e a renascença, caracterizado pela grande quantidade de 

testemunhos de um mesmo texto e por edições feitas a partir de códices mais recentes. A 

preocupação era produzir um texto mais acessível. Não havendo assim interesse em 

restituir o original perdido. 

 O terceiro grande período descrito por Spaggiari e Perugi (2004) ocorreu no século 

XIX, a partir dos trabalhos realizados pelo filólogo alemão Karl Lachmann. Segundo 

Cambraia (2005), Lachmann sintetizou as experiências filológicas passadas e acrescentou 

suas contribuições para criar o método lachmanniano, responsável por conferir à filologia 

um caráter científico. O método de Lachmann foi posteriormente criticado pelo francês 

Joseph Bédier que, em seus trabalhos, optou por fazer edições críticas baseadas em um “bom 

manuscrito”. Esse método teve grande aceitação na França. Contudo, também recebeu 

consideráveis críticas. 

 O método lachmanniano, além de ter sido responsável por atribuir um caráter 

científico à filologia, marca o início da filologia moderna. Neste primeiro momento, os 

filólogos ainda trabalhavam com o manuscrito ausente. A partir do século XX, contudo, os 

filólogos ficam diante de textos autógrafos. Assim, o objetivo da edição deixa de ser 

restaurar o original perdido, mas sim, o texto representativo do ânimo autoral. Nesse 

processo o filólogo identifica, entre os vários testemunhos de um dado texto, a versão mais 

recente, a última a ser burilada pelo autor. Segundo Barreiros (2015, p. 157) “o que 

prevaleceu nessa abordagem foi a busca pelo estabelecimento do texto, limpo das violações, 

erros e rasuras, ocorridas no curso da história da transmissão do texto”. 

 Assim, a edição crítica não tinha como foco de seu estudo os rascunhos, que eram 

vistos como falhas. O texto relevante era sempre a versão final. Os demais testemunhos 

eram descartados. Contudo, no decurso do século XX, os filólogos passaram a se interessar 

pelas rasuras e demais testemunhos de um dado texto, o que culminou com a origem da 

Crítica Genética. Os estudos genéticos estão interessados em vasculhar as várias etapas de 
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escrita de um texto, a fim de compreender as escolhas feitas pelo autor/escritor. O acervo de 

um escritor torna-se substancialmente relevante no processo de edição. 

 Segundo Grésillon (2007, p. 19-20), 

 
[e]sse novo olhar implica, senão uma escolha, no mínimo preferências: as da 

produção sobre o produto, da escritura sobre o escrito, da textualização sobre o 

texto, do múltiplo sobre o único, do possível sobre o finito, do virtual sobre o ne 

varietur, do dinâmico sobre o estático, da operação sobre o opus, da gênese sobre a 

estrutura, da enunciação sobre o enunciado, da força da escrita sobre a forma do 

impresso. [...] Ler os manuscritos dentro dessa ótica dá motivos para abalar nossos 

saberes e nossas certezas sobre o texto, a obra e a estética em geral. 

 

 A edição genética traz a lume o texto desnudo, em seu processo de criação. Dessa 

maneira, é possível enxergar as vacilações do autor, as mudanças de vários tipos, suas 

escolhas a fim de chegar a uma etapa do texto que ele considere digno de publicar. Sabe-se 

que o texto sempre está em movimento e pode apresentar variantes autorais e não autorais 

provenientes de seu processo de transmissão. A rasura salta aos olhos do filólogo como um 

“tesouro de possibilidades” (GRÉSILLON, 2007, p. 97). A rasura revela o texto que foi 

riscado, o texto que poderia ter sido. Assim, ela deixa de ser vista de forma negativa, 

assumindo grande relevância no estudo do texto. 

 Os trabalhos de cunho genético também abrem espaço para que as edições levem em 

conta a historicidade dos textos. Para Barreiros (2015), ao se modificar os suportes de um 

texto, mudam-se os suportes bibliográficos e consequentemente os significados do texto, 

mesmo que os códigos linguísticos não sejam alterados. A crítica genética levará em conta 

esses aspectos extralinguísticos, além de compreender o texto dentro de um contexto que 

carrega a cultura das sociedades. Um texto é sem dúvida um espaço movediço, um lugar 

que permite escavar diversas camadas de significados.  

  

3.1 LEITURA FILOLÓGICA DO POEMA TU E VOCÊ  

 

 O poema trata de uma das temáticas mais presentes na obra do poeta Eulálio Motta, 

a mulher amada. No texto em questão o eu-lírico lamenta ter sido tão rapidamente 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
482   

esquecido por sua amada, o que ele jamais conseguirá de fato fazer, pois a lembrança dela 

está impregnada em seu ser. Chega a admitir que tal lembrança lhe traz prazer. Contudo, é 

possível perceber uma consternação na alma do eu-lírico diante do descaso da mulher a 

quem ele devota tanto sentimento. 

 O poema Tu e Você dispõe de um único testemunho manuscrito avulso 

(EH1.815.CL.04.009). O documento foi escrito com caneta de tinta azul, em uma folha que 

mede 107 mm de largura por 316 de altura. A mancha escrita corresponde a 34 linhas. O 

poema é composto de 8 estrofes. O autor usou também caneta de tinta vermelha no 

cancelamento de uma parte do verso, fazendo-lhe a substituição na entrelinha superior. A 

conservação do documento é boa. 

 No texto do poema Tu e Você foram encontradas rasuras e marcas da movimentação 

de escrita do autor. Observa-se que o autor destacou a segunda, terceira e quarta estrofes do 

poema, escrevendo logo acima destas a frase “Muito pouco”. Conjectura-se que o autor 

tivesse a intenção de fazer alterações nessas estrofes, mas não as fez. O texto traz algumas 

rasuras (supressão, acréscimo, substituição), como se pode notar no fac-símile que segue. 
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Figura 1: Fac-símile do poema Tu e Você 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta 
      

 Apresenta-se, na primeira coluna, o texto mediado pelo editor no que se refere à 

atualização da grafia, conforme acordo ortográfico vigente, bem como ao registro das 

modificações genéticas, optando pela lição final (último estado de intervenção do autor em 

seu texto). Na segunda coluna, registram-se as lições do manuscrito. Veja-se: 
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Tu e Você  

  

 Deixa-me beijar-te as mãos  

 Deixa-me os lábios beijar... labios 

 E verás como é gostoso  

5 conjugar o verbo amar...  

   

  Muito pouco 

  ----------------- 

 Ela, é verdade, acabou... {Ela, é verdade, acabou... 

 E a poesia morreu... E a poesia morreu... 

 o que resta é muito pouco o que resta é muito pouco 

 e o muito pouco sou eu... e [o]4muito pouco sou eu... 

   

1

0 

Agora é só fim de papo... Agora é só fim de papo... 

 tudo é resto, tudo é fim... tudo é resto, tudo é fim... 

 Pra Você resta alegria Pra Você resta alegria 

 que não restou para mim... que não restou para mim... 

   

 Só tristeza é que me resta... Só tristeza é que me 

resta... 

1

5 

Só tristeza me ficou... Só tristeza me ficou... 

 Ela, pra mim, era tudo... Ela, pra mim, era tudo... 

 Agora tudo acabou... Agora tudo acabou...}5 

   

 Depois de muito tentar...  

 desisti de te esquecer...  

2

0 

Lembrar de ti é gostoso,  

 tem um sabor de prazer...  

   

 Você me esqueceu deveras...  

 e eu consegui esquecê-la... esquecêla... 

 
4 Os colchetes indicam o acréscimo ali realizado. 
5 As chaves indicam que as estrofes foram destacadas no manuscrito. 
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 Ver-me não mais lhe interessa  

2

5 

e não me interessa vê-la... † † 6 vêla... 

   

 Mas vale a pena querer-te  

 mesmo com tanto rancor... rancôr... 

 porque teu ódio é azedo  

 mas é doce o meu amor... dôce  /  amôr... 

   

3

0 

Toda noite tenho insônia... insonia... 

 não a tolero ... por que... E´ toda noite [↑ não a 

tolero]7 

 enquanto estou acordado,  

 estou pensando em você  

   

 26-3-87  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A edição do poema Tu e Você faz parte de um trabalho maior que visa editar todos os 

poemas avulsos encontrados no acervo de Eulálio Motta. O dossiê dos poemas avulsos é 

composto por uma variedade significativa de textos que demonstram a versatilidade de um 

poeta que se dedicou à escrita durante a maior parte de sua vida. Assim, há nesse dossiê 

poemas que tratam de amor, política, religião e cultura popular. A edição da obra poética 

de Eulálio Motta, especialmente de seus textos inéditos, contribui para que seus textos 

alcancem um vasto e diversificado público leitor. 

 Desse modo, espera-se também contribuir com os estudos literários do interior da 

Bahia, já que Eulálio Motta foi um escritor que se fixou no interior do estado e manteve uma 

 
6 O tachado indica supressão e a † palavra ilegível. 
7  abc [↑ ] Substituição por riscado (supressão) e acréscimo na entrelinha superior. 
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vigorosa atividade literária.  Eulálio Motta foi um sujeito emblemático em sua cidade, 

Mundo Novo. Os trabalhos filológicos em sua escrita literária tem revelado esse sujeito que 

através da escrita difundiu ideologias e fomentou discussões através de seus textos, 

contribuindo para a formação intelectual de seus contemporâneos. Estudar Eulálio Motta e 

seus textos, sem dúvida, auxilia na compreensão do Brasil do século XX. 
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FILOLOGIA PORTUGUESA E UNIVERSALIZAÇÃO DE 

PRECEITOS LACHMANNIANOS 
 

Marinês de Jesus Rocha1 

Marcello Moreira2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Objetiva-se expor os problemas críticos referentes à universalização de um método 

do fazer filológico, o lachmannismo, a partir da historicização de autores e obras ligados à 

arte de editar textos, no mundo português, entre os séculos XIX e XX. Empreende-se uma 

descrição da maneira como os estudiosos da filologia de língua portuguesa se apropriaram 

de "artefatos bibliográficos e textuais", sem considerar o elemento propriamente 

bibliográfico do objeto de apropriação.  Nosso estudo se concentra, dessa maneira, na 

sobredeterminação que caracteriza a prática de filólogos Oitocentistas e seus seguidores, 

vinculados a um método crítico, de tal modo que os conhecimentos a respeito do modo de 

existência, por exemplo, de cantigas dos trovadores e jograis, dos manuscritos, o processo 

de fatura de cópias e o modo como foram produzidas as primeiras impressões não 

constituíam elementos justificadores de uma autocrítica para nenhum dos pesquisadores 

que compõem o conjunto de referências bibliográficas de que dispomos.  

 Por outro lado, quando da “interpretação filológica” do elemento textual, patente 

em edições e estudos críticos, essa se dá a partir de noções vinculadas à ideia de ânimo 

autoral, sempre com o fim de restituir aos textos às lições originais, e, quando possível, 

genuínas. Assim sendo, a universalização da restitutio textus por muitos filólogos, desde os 

primeiros estudos críticos e textuais publicados em língua portuguesa, pode ser entendida 

à luz de estudos historiográficos que evidenciam certa inércia da crítica textual de base 

lachmanniana, fundada na separação entre reflexão historiográfica e pensamento filológico. 

 
1Doutoranda do Programa em Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS), da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB)- marines.jr@hotmail.com 
2 Professor Doutor, Titular de Letras Luso-Brasileiras e de Historiografia e História Literária da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB/DELL), Campus de Vitória da Conquista – moreira.marcello@gmail.com 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
488   

Essa inércia se torna evidente na separação entre o que se considera “texto” e a 

“materialidade” no qual ele se apresenta, em contrapartida, “a construção do autor é uma 

função não apenas do discurso, mas de uma materialidade (CHARTIER, 2012, p. 63). Por 

conseguinte, Moreira (2011) demonstra que o “texto” se une a uma materialidade que é 

parte essencial de suas significações, o que nos permite criticar a ideia lachmanniana de que 

os “códigos linguísticos” autorais devem ser objeto de restituição, como nos afirmam 

Carolina Michaelis de Vasconcellos, José Leite de Vasconcellos, Teófilo Braga e muitos 

outros filólogos portugueses que constituem uma matriz dos estudos ainda praticados no 

Brasil. O estudioso também afirma que a permanência da mesma finalidade ou telos e dos 

mesmos procedimentos metodológicos fez com que os comentários e resenhas críticas, 

produzidos pelos filólogos, desde o Oitocentos, nunca tivessem como objetivo a discussão 

de princípios de cognição utilizados para se chegar a um determinado resultado de pesquisa 

e edição, já que houve uma “transistorização” de conceitos e categorias que fundamentavam 

e ainda fundamentam os estudos empreendidos, como a de “propriedade e genuinidade 

autorais”.  

 Para a composição de uma história de autores de estudos críticos em língua 

portuguesa, que esteja ligada à descrição dos principais conceitos e categorias a partir 

daqueles que propuseram edições críticas, é preciso partir das análises que evidenciaram o 

modo como a crítica textual em língua portuguesa cessou de se renovar, ao pôr em 

funcionamento os mesmos lugares comuns críticos e filológicos, por mais de um século, ao 

tempo em que se demonstra que a apropriação de um modelo de fatura de edições gerou a 

“desmaterialização” de cada um dos artefatos bibliográficos e textuais estudados. Desse 

modo, uma história da filologia em língua portuguesa deve estar vinculada à história do 

escrito e do impresso em suas diferentes fases, bem como se articular às variações dos 

sentidos de “autor” impostas em diferentes sociedades. 

Na investigação de cunho bibliográfico e exploratório dos estudos filológicos 

portugueses deparamo-nos, de forma recorrente, com ideia de que a impressão de materiais 

inéditos, com as corretas atribuições autorais, constitui um meio para a fixação e, por 

conseguinte, de “salvamento”, de objetos literários diversos relacionados à história da 
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literatura portuguesa: os  filólogos, não apenas oitocentistas, ignoram os modos de 

transmissão e de recepção que tornam evidente os sentidos de publicação dos materiais por 

eles apropriados, as regras para impressão e os agentes partícipes. Um significativo 

exemplos das práticas metodológicas vinculadas a essa noção constituem os estudos 

relativos ao Cancioneiro da Ajuda: Desde a primeira edição “crítica” de D. Carolina 

Michaelis (1904) às análises mais recentes de Ramos (2008) e Mongelli (2009), por exemplo, 

a ideia de “autoria”, como subjetividade e originalidade direciona a “reconstituição” das 

cantigas dos trovadores e jograis. Dessa maneira, aos conceitos de “autenticidade” e 

“originalidade” não são dadas limitações históricas relativas, por exemplo, à movência que 

deu origem às variantes textuais que se tornaram conhecidas e ao modo oralizado de 

compartilhamento dessa poesia, uma vez que 

 

a necessidade de restabelecimento da genuinidade do texto autoral, a fim de 

possibilitar aos estudiosos da literatura as condições necessárias à emissão de um 

juízo pertinente quanto à originalidade artística e estilística do poeta e de seus textos, 

respectivamente – a partir de estudos dedicados a perscrutar as peculiaridades 

linguísticas de uma autor, as ideias motrizes de sua obra, o conceito de poesia que 

norteia sua produção poética, as técnicas compositivas individualmente 

selecionadas pelo indivíduo escrevente et cetera-, é um dos leitmotivs da crítica textual 

lachmanniana (MOREIRA, 2011, p. 56). 

 

Roger Chartier (2009a) e também Hansen & Moreira (2013) deixam claro que 

inúmeros condicionantes existem com relação aos “sentidos” de tradições que foram, de 

início, orais e passaram a conviver com o escrito e, posteriormente, as continuidades e as 

diversas modificações geradas pelo uso inicial da imprensa. Dessa maneira, em 

contraposição ao que defendem a maioria dos filólogos em língua portuguesa, os estudiosos 

evidenciam que os “suportes” nos quais os textos se apresentam não são destituídos de 

significações e a “compreensão da materialidade dos objetos é absolutamente fundamental” 

(CHARTIER, 2012, p. 83). 

Assim sendo, a ideia de reconstituição autoral pelos filológicos oitocentistas, que 

atravessou os tempos e, ainda hoje, constitui o modus operandi de muitos pesquisadores, traz 

consigo incoerências inumeráveis relacionadas, por exemplo, à historicidade da recepção de 

cada artefato apropriado, como nos mostrou Moreira (2011) em Critica Textualis. Desse 
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modo, para compor uma história de autores de estudos críticos textuais no mundo lusófono, 

conforme a lição de Don Mckenzie, exposta por Chartier (2010), é necessário “nunca separar 

a compreensão histórica dos escritos da descrição morfológica dos objetos que os trazem” 

(CHARTIER, 2010, p. 8) e aprender com Armando Petrucci a “sempre associar, numa 

mesma análise os papéis atribuídos ao escrito, as formas e suportes da escrita, e as maneiras 

de ler” (CHARTIER, 2010, p. 8). 

 

2 FONTES DA FILOLOGIA EM LÍNGUA PORTUGUESA: DESMATERIALIZAÇÃO DE 

OBRAS E OBSESSÃO PELA “AUTORIA” 

 

A produção de uma análise das matrizes da filologia em língua portuguesa implica 

o estudo da “reconstituição” dos textos “autorais” que se perderam no processo de 

transmissão histórica, uma vez que as noções de recuperação de textos originais ou, se 

possível, genuínos são bases que solidificam o trabalho da maioria dos filólogos até os 

nossos dias. Assim sendo, a composição de uma história da filologia em língua portuguesa 

permite a crítica à universalização dos meios de produção, recepção e transmissão de uma 

obra, que torna disciplinas como a história e a filologia, imutáveis em procedimentos 

metodológicos e práticas, conforme Moreira (2011). 

No conjunto de materiais que deram a início à filologia portuguesa, referente 

especificamente, à edição de textos, as noções relativas às possibilidades de recuperação da 

“langue” autoral por meio de um retorno ao passado que permitiria sua completa apreensão 

são alguns dos princípios mais problemáticos que estão implicados nas operações 

comumente postas em prática pelos pesquisadores na tentativa de, a partir de “apógrafos”, 

restituir o texto genuíno, pela supressão de “erros”, eliminando-se assim o efeito do 

processo histórico pelo qual passaram. Sendo assim, em contrapartida a uma visão contínua 

da história, cujas rupturas e transformações são desconsideradas, Moreira (2011) nos ensina 

a importância de que haja sempre pensamento crítico relativo às modificações sofridas nas 

funções de disciplinas históricas, como a crítica textual, pois: 
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A atemporalidade que supostamente assinalaria as teorizações nas áreas da crítica 

textual e da edótica – como se fosse possível escapar à história – levou muitos 

editores ao cometimento de anacronismo ao longo do processo editorial, pois a 

apropriação e aplicação de conceitos, por eles levadas a cabo, articuladas frente a um 

determinado objeto e dele dependentes – além do que, formulados e um momento 

da história da própria disciplina e, portanto, duplamente condicionados desde um 

ponto de vista histórico, parecia-lhe não problemática ou  problematizável, o que 

resultou e resulta ainda muita vez em uma edição que desfigura o objeto de estudo, 

porque não respeitadora de sua historicidade (MOREIRA, 2011, p.124). 

 

O filólogo mencionado demonstra, por exemplo, que uma metodologia “circular” e 

“anistórica” como a lachmanniana tende a compreender os pressupostos fundamentais da 

composição de manuscritos e sua organização de forma unificadora, atribuindo-lhe funções 

relativas, por exemplo, à vontade autoral, que não possuem vínculos com as formas iniciais 

de compartilhamento e sua cadeia de recepções. Dessa maneira, a centralidade representada 

pela noção de autoria nos estudos crítico-textuais portugueses e brasileiros reflete-se no tipo 

de legibilidade comumente dadas aos manuscritos, para a investigação dos compositores 

de produções poéticas, éclogas, etc. Contrariamente, o pesquisador mencionado evidencia 

que os manuscritos possuem especificidades relativas ao modo como foram compostos, 

organizados e compartilhados, sendo, portanto, fundamental que “o estudo analítico de 

cada objeto bibliográfico a ser examinado e o estudo analítico do livro manuscrito, por sua 

vez, ‘deve ser levado a efeito considerando-se os métodos de produção e distribuição 

apropriados a cada categoria particular em um dado período’” (MOREIRA, 2011, p. 167).  

Em relação à obsessão dos estudiosos oitocentistas pela correta atribuição autoral de cada 

um dos “artefatos” a que tiveram acesso, são também importantes as palavras de Foucault 

(2011), segundo as quais: 

 
[...] a função autor não se exerce de forma universal e constante sobre todos os 

discursos. Na nossa civilização, nem sempre foram os mesmos textos a pedir uma 

atribuição. Houve um tempo em que textos que hoje chamaríamos ‘literários’ 

(narrativas, contos, epopeias, tragédias, comédias) eram recebidos, postos em 

circulação e valorizados sem que pusesse a questão da autoria; o seu anonimato não 

levantava dificuldades, a sua antiguidade, verdadeira ou suposta, era uma garantia 

suficiente. [...] (FOUCAULT, 2011, p. 48). 
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Assim sendo, a “função autor” passa por alterações e se exerce de formas distintas, 

em sociedades e épocas diferentes, conforme a demonstração histórica e genealógica de 

Foucault (2011) e contrariamente ao que pressupõem os princípios que fundamentam os 

estudos lachmannianos e neolachmannianos. Por conseguinte, a partir dessa perspectiva, 

Hansen (1992) evidencia que a “autoria” não é uma categoria uniforme e universal: 

 
[...] é no nome do autor que, como uma objetivação classificatória de práticas 

discursivas, que se teatralizam e efetivam as convenções institucionais de vária 

ordem que definem as tipologias discursivas nas quais valores são atribuídos, como 

hierarquias que submetem os produtos, os pontos cegos de silêncio, de exclusão, de 

interdição, de dispêndio supérfluo e anonimato, as técnicas de reprodução e 

comentário. Convenção, a autoria pode estar prevista como necessária para alguns 

discursos, como facultativa para outros, como inexistente para muito. Convenção, a 

autoria não é uma categoria transhistórica (HANSEN, 1992, p. 13-14). 

 

Dessa maneira, o estudioso demonstra os problemas referentes à universalização da 

“função autor” em uma de um de seus usos, que não é capaz de subsumir práticas diversas, 

uma vez que “as críticas evidenciam que a noção de autor como presença é imediatamente 

anacrônica quando o efeito da sua representação unitária é assumido e generalizado, 

estendendo-se a discursos que não o enunciam” (HANSEN, 1992, p. 14).  Por isso, os 

preceitos lachmannianos da atividade filológica, tal como instituídos nas edições e estudos 

diversos do Oitocentos, permitem, pela adoção de um mesmo método que não passa por 

quaisquer tipos de adaptações, “estender” a noção de “autor’ como individualidade e 

subjetividade, aos mais diversos discursos. 

Nesse sentido, na produção crítica dos autores portugueses, há contradições entre a 

universalização dos objetivos da crítica textual, uma vez que é uma disciplina histórica e, os 

diferentes modos como a “função autor” foi posta em prática e gerou significados. No caso 

de uma cultura manuscrita da qual descendem os objetos que os filólogos em questão se 

apropriaram e sonharam reconstituir, “restaurando” as partes que continham “erros” e 

inserindo lições do corretas, a “autoria” não constituía a noção de individualidade e seus 

direitos, como afirma Hansen (2014):  

 

Nos manuscritos, a função autor é o ponto de convergência das versões dos poemas 

que realizam a auctoritas deles como adequação à auctoritas do gênero poético de que 
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eles eram, para o juízo de quem os juntou no mesmo códice, outras realizações 

emulatórias. Logo, nos manuscritos, a auctoritas não significa a realidade da 

psicologia individual de um homem que tem a posse e a propriedade do poema, 

mas é dispositivo discursivo produzido pela aplicação de esquemas retóricos 

pressupostos por sua recepção contemporânea, ao menos pela sua recepção letrada. 

Seus ouvintes-leitores valorizavam o artifício com que os preceitos do dispositivo 

eram aplicados, ao mesmo tempo que julgavam a novidade da significação dos 

poemas feitos como emulação de uma ou mais auctoritates [...] (HANSEN, 2014, p. 

104). 

 

Dessa maneira, a noção de “autoria” diz respeito, no caso mencionado, a um 

ordenamento de gêneros: “o auctor é um nome, como etiqueta de um gênero, ou uma 

mediação, retórico-política, norma cívica do gênero do discurso como convenientia, 

adequação à audiência” (HANSEN, 1992, p. 23-24). Assim sendo, os estudos de Moreira 

(2011) são aptos para a produção de uma cronologia dos autores de estudos críticos 

filológicos em língua portuguesa, uma vez que tornam patente a disparidade entre as 

práticas relativas à publicação de materiais em um determinado período histórico e o modo 

como tais práticas foram interpretadas pela adaptação a métodos centrados em uma noção 

de “autoria” como propriedade individual: 

 
[...] Baseado em evidências da existência local de uma cultura de escribas que faziam 

cópias de poemas, Moreira critica a filologia de Lachmann e Bédier, demonstrando 

que seus pressupostos românticos acerca da autoria e da arte – originalidade, 

autenticidade, “primeira intenção autoral”, restituição de texto, etc. – não dão conta 

dos modos contemporâneos da invenção, circulação, consumo e valoração dessa 

poesia. Além disso, quando os poemas a ser editados na forma do livro impresso, 

principalmente a partir do século XIX, a primeira ordenação que têm nos 

manuscritos quase sempre foi eliminada ou alterada. Moreira demonstra que, nos 

códices, os poemas são dispostos segundo uma hierarquia dos gêneros que forma 

um conjunto polilógico, intertextual, com remissões e citações internas que 

evidenciam os modos contemporâneos de produzir, consumir e valorar a poesia [...] 

(HANSEN, 2006, p. 20-21). 

 

Por conseguinte, os estudos citados tornam patente que a noção de autoria como 

compreendida pelos autores de estudos críticos filológicos que analisamos em nossa 

pesquisa surge em um determinado recorte histórico e, dessa maneira, gera problemas 

quando utilizados para entendimentos de quaisquer conjuntos de textos, de forma 

indiscriminada, já que,  como consequência da não identificação entre as posições distintas 

de autoria, os materiais diversos investigados passam entendidos, como “expressão de uma 
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subjetividade”, para quaisquer tempos e circunstâncias sócio-históricas. Assim sendo, no 

caso da maioria dos materiais editados, por exemplo, pelos filólogos do Oitocentos, o 

conceito de autor pressuposto no método lachmanniano constitui um tipo de anacronismo, 

uma vez que 

 
[...] a auctoritas sistematizada pela Retórica, pela Retórica a Herênio, pelo De oratore, 

pela Institutio oratoria e, a partir do século XV, que a descobre, pela Poética, não 

conhece o autor como se define a partir do século XVIII romântico: como 

originalidade de uma intuição expressiva; como unidade  profundidade de uma 

consciência; como particularidade existencial num tempo progressista; como 

psicologia do estilo; como propriedade privada de direitos autorais. No discurso 

antigo, enfim, auctor e auctoritas especificam um gênero, um uso, ou uma disciplina: 

como no Trivium, em que “Cicero” é auctor da Retórica; “Aristóteles”, da Dialética; 

poetas antigos, da Gramática (HANSEN, 1992, p. 28-29).  

 

Desse modo, Moreira (2011) demonstra que quando a centralidade do crítico é a 

vontade autoral, muitas significações, relativas aos modo de transmissão e recepção dos 

artefatos bibliográficos textuais são perdidas, uma vez que a perspectiva “autoral” dispensa 

critérios relacionados às práticas que regeram as composições poéticas herdadas, por 

exemplo, em manuscritos, que permitiriam reconhecer a autoria no desempenho de uma 

“função classificatória” de um gênero, como também evidencia Hansen (1992) no excerto 

supracitado. 

A questão da “variação” da função autor é também discutida por Chartier (2010) para 

a demonstração do modo como a noção de “ânimo autoral” surge em um determinado 

período com forma de legibilidade que se sobrepõem às demais ordens do autor, no entanto, 

o vínculo entre este e a obra “não é universal nem imediata, pois, se todos os textos foram 

realmente escritos ou pronunciados por alguém, nem por isso todos são atribuídos ao nome 

de uma pessoa” (CHARTIER, 2010, p. 17).  O estudo das publicações dos principais 

pesquisadores da filologia no mundo lusófono, que fundamentam as edições, comentários 

e resenhas, etc; de muitos pesquisadores em língua portuguesa, como se evidencia pelo 

elevado número de citações desse trabalhos antigos como forma de corroborar decisões 

críticas e procedimentos metodológicos adotados, permite justamente perceber que, para 

tais estudiosos, os “textos” possuem significados “por si” e seus sentidos independem de 
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aspectos vários como a sua materialidade e formas várias de publicação, sendo possível, 

desse modo, a aplicação de um mesmo método para qualquer tradição apropriada. 

As contradições dessa ideia de continuidade da história da crítica textual são 

demostradas, por exemplo, com a história do livro e da escritura que permitem perceber as 

diversas modificações e os diversos contextos sociais pelos quais passaram a escritura, a 

leitura e a impressão (CHARTIER, 2009b). Tais estudos demonstram que, levando em 

consideração aspectos históricos e culturais, é impertinente a manutenção das mesmas 

categorias e conceitos críticos em disciplinas interpretativas, com o fim de compreender e 

apreender obras diversas em suas situações de produção e recepção, uma vez que há 

limitações históricas que tornam certas perspectivas inapropriadas como forma de 

inteligibilidade: 

 
Para mudar a fronteira traçada entre as produções e as práticas mais comuns da 

cultura escrita e da literatura, considerada como um âmbito particular de criações e 

de experiências é necessário aproximar o que a tradição ocidental distanciou 

perpetuamente: de um lado, a compreensão e o comentário das obras; e de outro, a 

análise das condições técnicas ou sociais de sua publicação, circulação e apropriação. 

Essa dissociação entre a pureza da ideia e sua inevitável corrupção pela matéria; a 

definição dos direitos de autor, que estabelece a propriedade do autor sobre um 

texto considerado sempre idêntico a si mesmo, acima de sua forma de publicação; e 

até o triunfo de uma estética que julga as obras à margem da materialidade de seu 

suporte (CHARTIER, 2009b, p. 38-39). 

 

O resultado desse distanciamento entre considerações críticas e o contexto material e 

social de existência das obras, conforme Chartier (2009b), é a busca por “texto ideal” cuja 

“essência” deve ser recuperada, por intermédio de uma “separação” do processo histórico 

porque passou. Diante da demonstração do estudioso citado, ao falar do modo como o 

processo histórico pelo qual as obras passam está vinculado ao sentido, bem como da 

inexistência do “texto por si mesmo”, os preceitos defendidos pelos lachamnnianos tornam-

se inválidos em sua utilização indiscriminada.  O conhecimento das condições de existência 

de uma obra, seu modo de circulação e recepção são também importantes no entendimento 

do que está implicado em seu modo de publicação, os agentes que aí estão envolvidos, de 

tal maneira que a busca do texto que representa a “vontade do autor” como fim de qualquer 

estudo filológico torna-se inadequado: 
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[...] O processo de publicação, seja qual for sua modalidade, sempre é coletivo, já que 

não separa a materialidade do texto da textualidade do livro. Portanto, é inútil 

pretender distinguir a substância essencial da obra, das variações acidentais do 

texto, que se julgam sem importância por seu significado. Contudo, as múltiplas 

variações impostas aos textos pelas preferências e pelos hábitos ou os erros dos que 

o copiaram, modificaram e corrigiram, não destroem a ideia de que as obras 

conservam uma identidade perpetuada, imediatamente reconhecível por seus 

leitores e ouvintes (CHARTIER, 2009b, p 40-41).  

 

As noções ainda hoje vigentes a respeito da impressão de textos como uma maneira 

de apresentar o texto conforme a vontade autoral tornam-se discutíveis pela demonstração 

de que inicialmente a publicação impressa constituía uma atividade coletiva, sendo a 

publicação conforme a composição das formas na tipografia e não conforme uma suposta 

“vontade autoral”, uma vez que normalmente o “autor” não participava desse processo. 

Chartier (2010) demonstra uma série de diferenças que separam as formas assumidas 

inicialmente pelo livro em distinção ao códex, as “revoluções” pelas quais passou e o 

impacto gerado nas formas de ler e na significação. O estudo do livro, desde o códex até a 

leitura no computador, de forma digital, permite a demonstração dos efeitos das mudanças 

de suporte material. Dessa maneira, o historiador em questão evidencia que a linguagem 

não funciona “por si”, já que há inúmeras variantes que participam da significação de um 

“texto”. Diante de estudos como este, os pressupostos utilizados pelos filólogos que são alvo 

da nossa pesquisa tornam os textos iguais ao aplicar-lhes os mesmos procedimentos 

editoriais para a fixação de um texto supostamente autoral, tornando-se inverossímeis. 

Desse modo, contrariamente à aplicação de um método que sobredetermina o estudo de 

quaisquer objetos, a publicação de uma obra, nos seus primórdios, constituía uma atividade 

complexa que não possuía o objetivo de produzir aquilo que se define como “fidelidade à 

vontade do autor”: 

 

[...] Os autores não escrevem os livros, nem mesmo os próprios. Os livros 

manuscritos ou impressos, são sempre o resultado de múltiplas operações que 

supõem decisões, técnicas e competências muito diversas. Por exemplo, no caso dos 

livros impressos na idade do “antigo regime tipográfico”, entre os séculos XV e 

XVIII, a transcrição (cópia limpa) do manuscrito do autor por um escriba 

profissional, o exame dessa cópia pelos censores, as escolhas do livreiro editor em 
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relação ao papel, o formato ou à tiragem, a organização do trabalho de composição 

do texto pelos operários tipógrafos, a leitura das provas pelo corretor e,  finalmente, 

a impressão dos exemplares que, na idade do prelo manual, não impede novas 

correções no decorrer da tiragem. O que aqui está em jogo não é somente a produção 

do livro, mas a do próprio texto, em suas formas materiais e gráficas (CHARTIER, 

2010, p. 21). 

 

Desse modo, o que se apresenta no conjunto de referências da maiores dos filólogos 

portugueses e brasileiros é a perspectiva crítica que se assenta em noções segundo as quais 

haveria um significado textual independentemente da materialidade onde se inscreveram 

os “códigos linguísticos” que lhe acompanham, disso resulta a possibilidade de se 

reconstruir um sentido pretendido pelo autor: 

 

[...] Com efeito, foi somente quando as obras escritas foram separadas de qualquer 

materialidade particular que as composições literárias puderam ser consideradas 

como bens imóveis. Daí, o oxímoro que fez designar o texto como uma “coisa 

imaterial”. Daí, a separação fundamental entre a identidade essencial da obra e a 

pluralidade indefinida de seus estados ou, para usar o vocabulário da bibliografia 

material, entre substantivas e acidentais, entre texto ideal e transcendente, e as 

formas múltiplas de sua publicação. Daí, enfim, as hesitações históricas, que nos 

conduzem até o presente, a respeito das justificações intelectuais e dos critérios de 

definição da propriedade literária, a qual supõe que uma obra possa ser reconhecida 

como sempre idêntica a si mesma, qualquer que seja o modo de sua publicação e de 

sua transmissão (CHARTIER, 2010, p. 16-17).  

 

Dessa maneira, nos primórdios da filologia em língua portuguesa, o conjunto de 

estudos, artigos, comentários, edições críticas presentes em um vasto conjunto de 

referências bibliográficas permitem a identificação da sobredeterminação que caracteriza e 

define o modo como se deve produzir um trabalho na área da filologia e cujos reflexos são 

facilmente perceptíveis nos manuais, de Leodegário de Azevedo Filho e Segismundo Spina. 

Tais estudos que deram origem aos manuais em questão, fundados na noção de autoria, 

possuem a prerrogativa de objetivamente restituírem o “texto”, conforme a última vontade 

do autor ou o mais próximo possível dela. 

 

 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
498   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo bibliográfico das matrizes da filologia em língua portuguesa em seu 

conjunto permite constatar que há “desmaterialização do texto” (MOREIRA 2011, p. 49), 

devido à aplicação de um método de atividade filológica que leva em conta os mesmos 

fatores críticos, independentemente das características históricas e sociais dos distintos 

objetos apreendidos, o que resulta na “eliminação daqueles caracteres históricos mais 

visíveis do complexo artefato cultural a ser ‘editado’ (MOREIRA 2011, p. 49). A prática 

filológica de cunho lachmanniano que investigamos nos primeiros estudos críticos textuais 

no mundo lusófono permite depreender que a noção de “autoria” e “autor” é historicamente 

una, isenta de variações no tempo, já que é possível, pela utilização de cada uma das etapas 

sucessivas do método, fixar texto autoral “original” ou “genuíno”. Dessa maneira, essa 

perspectiva crítica torna dispensável uma reavaliação histórica dos procedimentos 

metodológicos e da finalidade da atividade filológica por cada pesquisador, a partir das 

singularidades dos objetos em estudo. 

Portanto, a questão histórica que permeia o quadro que se nos apresenta a filologia 

em seus inícios, no século XIX, de ausência de reflexões a respeito das maneiras de se 

apropriar dos materiais e documentos diversos é ainda mais significativo pelo fato de serem 

tais filólogos fundadores de um modelo crítico em língua portuguesa que chegou até os 

nosso dias, e não uma fase da disciplina, como afirma Moreira (2011), pautado no regime 

intenso de citações e apropriações de tais auctoritas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho está alinhado ao projeto nacional Para História do Português 

Brasileiro (PHPB) e tem como objeto o manuscrito novecentista de um processo-crime de 

defloramento ocorrido na capital do estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, no ano de 1902 

e expõe alguns dos seus resultados. 

O nosso objetivo nesse trabalho é apresentar uma breve análise codicológica, edição 

fac-símile e semidiplomática de um manuscrito jurídico novecentista. Para dar conta do 

nosso estudo, apresentaremos o PHPB/SE e, logo após, embasaremos nossa pesquisa em 

Cambraia (2005), Spina (1990), Marengo (2016, 2017) e Matos e Silva (2008), abrindo assim 

os caminhos para o leitor sobre os conceitos da edótica e crítica textual. 

Esperamos com esse trabalho, disponibilizar ao banco de dados do PHPB/SE, uma 

edição fidedigna do manuscrito estudado além de conferir ao leitor, dados fidedignos de 

conhecimentos, sobre tudo que diz respeito à edição de um manuscrito jurídico novecentista 
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2 PROJETO PARA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO DE SERGIPE 

 

Este trabalho está alinhado ao Projeto Para História do Português Brasileiro-PHPB 

que foi criado pelo professor Ataliba de Castilho em 1997, no programa de pós-graduação 

da Universidade de São Paulo, inicialmente concebido para dar conta do português caipira 

do interior do estado. Ao longo dos anos o PHPB foi ganhando espaço pelo Brasil e hoje 

conta com diversas instituições e pesquisadores em mais de nove estados brasileiros e tem 

como objetivo estudar diacronicamente o comportamento léxico-terminológico, no que se 

refere aos fenômenos de variação e mudança do Português brasileiro. O projeto vai 

catalogar e descrever parte da história do Português em Sergipe, trabalho – até então – 

pouco executado e que tem suma relevância para os registros de nossa língua e 

entendimento dos caminhos que a mesma percorreu até os tempos atuais. 

A necessidade de entender e interagir com as comunidades de fala (e de práticas) dos 

séculos passados no nosso estado fomentou em nós a vontade de fazer essa busca para 

desenvolvermos nosso estudo de edição dos manuscritos. Para dar conta do entendimento 

da relevância do nosso trabalho, apontamos Marengo e Freitag, ao dizerem que: 

 

A constituição e/ou ampliação de bancos de dados sociolinguísticos contemplando 

uma variedade do português brasileiro ainda não mapeada (ou pouco mapeada), 

como é o caso de Sergipe, é altamente desejável. Como objetivo de subsidiar a 

investigação de variedades linguísticas do português, em seus diferentes níveis (do 

morfofonológico ao discursivo) e com diferentes propósitos (dos descritivos aos 

moldes sociolinguísticos às aplicações educacionais, subsidiando programas de 

ensino de língua materna), o projeto Falares Sergipanos visa constituir um banco de 

dados linguísticos amplo, abarcando as perspectivas sociolinguística (dados 

sincrônicos) histórica (dados diacrônicos), da variedade de português em Sergipe. 

(MARENGO; FREITAG, 2016, p. 117) 

 

Dessa forma, baseados no que nos expuseram os autores supracitados, as nossas 

edições não só possuem a importância assentada na preservação da história e do conteúdo 

do documento, como também na constituição de um banco de dados para estudos do 

português sergipano de séculos anteriores. 
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2.1 CRÍTICA TEXTUAL E A EDIÇÃO DE TEXTO 

 

O escopo para entender a crítica textual, segundo Cambraia (2005) é o fato de que um 

texto sofre modificações ao longo do processo de sua transmissão, ou seja, toda vez que um 

texto é copiado, sua constituição é modificada, seja voluntária ou involuntária, tal cópia 

pode trazer marcas de quem a copiou, ou até ajustes que o mesmo achou necessário e, é 

justamente por isso que o objetivo primordial da crítica textual é a reconstituição da forma 

genuína dos textos, sendo necessária especial reflexão do crítico ao escolher o tipo de edição. 

Cambraia ainda distribui as edições que se baseiam na forma estabelecida do texto 

em duas grandes classes: as edições monotestemunhais (baseadas em apenas um 

testemunho de um texto) e as politestemunhais (baseadas no confronto de dois testemunhos 

de um mesmo texto). Detemo-nos no primeiro tipo, que segundo a proposta de Cambraia 

(2005, p. 91), pode ser divido de acordo com o quadro a seguir. 

 

Quadro 01: Tipos e características de edições. (MARENGO, 2016) 

TIPOS DE EDIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

FAC-SIMILAR 

Reproduz-se a imagem de um testemunho somente 

através de meios mecânicos, como fotografia, 

xerografia, escanerização etc. 

DIPLOMÁTICA 

Faz-se a transcrição exatamente como está escrito no 

modelo, como, por exemplo, sinais abreviativos, sinais 

de pontuação, paragrafação, separação vocabular  etc. 

PALEOGRÁFICA/ 

SEMIDIPLOMÁTICA 

Não é tão fiel ao modelo como a diplomática, fazendo 

assim com que a leitura seja mais fácil para o leitor que 

não é especialista. 

INTERPRETATIVA 

É a mais acessível de todas porque o texto passa por um 

processo de uniformização gráfica e oferece ao público 

um texto mais apurado. Os elementos estranhos à sua 

forma genuína vêm claramente assinalados. 
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Como base no que nos coloca Spina (1990), a intenção das edições realizadas sob os 

preceitos da Crítica Textual é a de tornar o texto acessível ao público leitor. Marengo e 

Cambraia (2016) nos dizem que, além disso, é importante ressaltar que a acessibilidade deve 

levar em conta a especificidade do público a quem vai destinada a edição e os propósitos de 

realização da mesma. Ainda que a facilitação da leitura seja uma das metas a serem 

alcançadas, não se pode desprezar a sistematicidade da metodologia para sua concretização. 

Assim sendo, o tipo de edição a ser utilizada para estudos linguísticos deve atender, 

primeiramente, ao linguista e seus anseios. Ademais, já que as edições serão realizadas já 

vislumbrando seu uso para futuras análises linguísticas, por parte das demais linhas que 

estão inseridas no PHPB/SE, devemos cuidar para que não se percam dados e informações 

relevantes no momento da edição. Esse cuidado é importante, pois, segundo Cambraia 

(1999):  

 

A viabilização dos estudos diacrônicos depende, sem dúvida, da realização de 

edições rigorosas e fidedignas, que ofereçam o máximo possível de informações 

sobre o texto, reproduzindo, na medida do possível, todas as características do 

original e efetuado apenas aquelas intervenções que se fizessem necessárias para a 

inteligibilidade do texto (como, por exemplo, o desdobramento de abreviaturas).  

 

Partilhamos da mesma opinião de Cambraia (1999) e de Marengo (2016) ao 

estabelecerem a edição semidiplomática como a mais adequada. Isto se deve ao fato de este 

tipo de edição respeitar o máximo possível as características originais das fontes e do editor 

intervir em pequena escala, no intuito de desfazer a dificuldade de leitura do público. Ainda 

conforme o autor, além de as interferências consistirem em “um grau médio de mediação, 

pois, no processo de reprodução do modelo, realizam-se modificações para o tornar mais 

apreensível por um público que não seria capaz de decodificar características originais, tais 

como os sinais abreviativos” (CAMBRAIA, 2005, p. 95), todas aparecem devidamente 

assinaladas e estão embasadas em justificativas de cunho linguístico. 
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 2.2 TIPOLOGIA TEXTUAL: PROCESSOS-CRIME DE DEFLORAMENTO 

 

O documento intitulado Auto de defloramento é resultado de uma denúncia 

apresentada ao delegado de uma cidade ou vila, pela vítima ou por um parente próximo, 

em sua maioria pai ou padrinho. O inquérito é aberto e segue os trâmites que de maneira 

geral se organizavam da seguinte maneira: Autuação; Corpo Delito; Auto de perguntas a 

vítima; Auto de perguntas ao réu; Assentada das testemunhas; Alguns despachos do 

delegado, promotor e juiz, e a Sentença do Juiz Municipal. Nessas partes, observamos falas 

e escritas de vários personagens da sociedade estudada, além de ser possível traçar um 

mapa socioeconômico e das práticas sociais do passado. 

 

3 A CONSTITUIÇÃO DOS CORPORA 

 

Os corpora do projeto nacional e, consequentemente, dos subprojetos estaduais 

vinculados a ele, são definidos por Simões e Kewitz (2010) a partir da categorização, 

denominado no âmbito do PHPB como corpus mínimo comum. 

Ainda segundo Simões e Kewitz (2010), outros tipos de texto não estabelecidos no 

corpus mínimo, comum podem compor o que se convencionou chamar de corpus comum 

diferencial. Em nosso trabalho editamos o texto manuscrito novecentista (do Arquivo do 

Poder Judiciario de Sergipe) do corpus mínimo referentes a Autos de Defloramento da 

cidade de Aracaju. 

 

3.1 AS NORMAS DE EDIÇÃO 

 

1. A transcrição será conservadora. 

2. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras omitidas 

e observando-se os seguintes casos: 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
505   

a) A norma não se aplica às abreviaturas hoje em uso corrente ou fixadas em 

dicionários. Exemplos: “etc.”, “Sr.”, “Sra.”, “ltda.”, “Cia”, “V. Ex” e “D.” permanecem 

inalteradas. 

b) Respeitar, sempre que possível, a grafia do documento, ainda que manifeste 

idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a 

abreviatura “m.to” a ser transcrita “munto”. 

c) No caso de variação no próprio documento ou em coetâneos, a opção será para a 

forma atual ou mais próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos” e “Deus”, que 

levam a abreviatura “D.s” a ser transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “epor” “ser”; “aellas”; 

“daPiedade”; “omninino”; “dosertaõ”; “mostrandoselhe”; “achandose”; “sesegue”. 

4. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado 

pelo escriba será marcado [espaço]. Exemplo: “que podem perjudicar. [espaço] Osdias 

passaõ eninguemcomparece”. Serão observados dois casos especiais: 

a) Em relação a trechos que demandem maior esforço para decodificação, seja pela 

ausência de sinais de pontuação, seja por estarem sob sistema diverso, o editor incluirá, em 

nota de rodapé, uma possível interpretação. 

b) A sinalização [espaço] não se aplica aos espaços em cabeçalhos, títulos e/ou rótulos 

de seções de periódicos, fórmulas de saudação/encerramento ou na reprodução de diálogos, 

devendo o editor estabelecer o intervalo conforme o original. 

5. A acentuação original será mantida. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, 

usados pelos autores dos diversos documentos, serão mantidos como no original.  

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no 

original. No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, 

não será considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve 

propiciar a melhor solução. 

7. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um aspecto 

demasiado denso, obedecem aos seguintes critérios: 
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a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal 

e entre os sinais: < >; <↑>, se na entrelinha superior; <↓>, se na entrelinha inferior. Por 

exemplo: “em dezembro recebi <↑todos> os senadores em casa”. Se houver palavra(s) 

riscada(s) abaixo da inserção, devera haver menção ou, conforme sua legibilidade, 

transcrição em nota de rodapé. Exemplos, “Nota 1: abaixo de <↑todos> há palavra 

suprimida”; “Nota 2: abaixo de <↑todos> foi riscado ‘dentre’.” 

b) Se nas margens superior, laterais ou inferior, entram na edição entre os sinais <  >, 

na localização indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado é acasa dePedro 

nolargo damatriz>. Caso seja necessário, ficará em nota de rodapé a devida descrição da 

direção de escritura ou quaisquer outras especificidades. Exemplo: “nota 1: Escrito 

verticalmente de cima para baixo”. 

8. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de 

rodapé informando-se a localização. Exemplos, “Nota 1: À direita do título encontra-se 

escrito por outro punho: ‘copiado’”; “Nota 2: Na margem inferior encontra-se escrito por 

outro punho: ‘página 18’”; “Nota 3: Na margem superior encontra-se o carimbado ‘Arquivo 

Nacional’”. 

9. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de 

extrema necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. 

Quando ocorrerem, devem vir entre colchetes. Quando houver dúvida sobre a decifração 

de alguma letra, parte de ou vocábulo inteiro, o elemento em questão será posto entre 

colchetes e em itálico.  

10. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção 

do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para 

vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “É assim 

pe[.]r.”; “É assim [ilegível.] em Java”; “É assim [ilegível + 2 linhas] em Havana.” Caso 

suponha ser extremamente necessário, o editor indica em nota a causa da elegibilidade: 

corroído, furo, borrão, rasura, etc. 

11. Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do suporte, 

justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para 
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letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “É assim [inint.] em Java”; “É assim [inint. + 2 linhas] em 

Havana.” 

12. A mudança de fólio receberá a marcação entre colchetes conforme o caso: 

a) Se em documentos manuscritos, com o respectivo número e indicação de frente ou 

verso. Exemplos: [fol. 1r]; [fol. 1v]; [fol. 2r]; [fol. 2v]; [fol. 3r]; [fol. 3v]; [fol. 16r] 

13. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de 

maneira contínua por documento. 

14. Os sinais públicos, diferentemente das assinaturas e rubricas simples, serão 

sublinhados e indicados entre colchetes. Exemplos: [Abrahão Nunes de Britto Lima].  

 

4 SOBRE O CORPUS 

 

O documento editado está localizado no Arquivo do Poder Judiciário do Estado de 

Sergipe sob a cota 01 Caixa 2544 do arquivo especial. O corpus delimitado foi produzido 

entre os anos 1856 e 1914. A referida caixa possui 11(onze) processos-crime de defloramento 

e o processo apresentado nesse artigo data de 1902 e é proveniente da  cidade de Aracaju. 

  O auto de defloramento apresentado neste estudo, conta o defloramento da 

menina Francisca de Tal que teve como deflorador, Julio da Cruz, o fato se deu quando a 

menina de 10 anos de idade, buscava o sitio Roballo, e o réu se disponibilizou para 

acompanhá-la no trajeto, durante o caminho o mesmo desvirtua o trajeto e a deflora. Após 

o ocorrido Francisca segue o seu caminho com Julio a seguindo até o destino final. A vítima 

chega na casa da senhora Escolástica e lá, Julio confessa o crime, avisando a dona da casa 

que voltaria para casar-se com Francisca. 

O senhor Coronel José Cardozo, que era uma espécie de tutor da jovem, abre a 

denúncia e o processo segue. O réu, Júlio da Cruz, vai preso e o processo encerra-se com o 

anúncio de um curador para o jovem, que na época tinha 15 anos de idade. 
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Além da vítima, réu e queixoso, aparecem outros personagens no processo a ver: o 

escrivão Francisco de Oliveira Leite, o juiz municipal Edmundo Noxetti Daltro, o promotor 

público Bezerra da Silva, o delegado Abrahão Nunes de Britto Lima e as testemunhas José 

Manuel de Paula, Manuel Firmino da Silva, Benvindo José dos Santos, Victor Bispo de 

Oliveira, Manuel Angelo dos Santos, Joaquim Barla, Eclesiástica, Jordanila Marques e 

Honorato. 

 

4.1 DESCRIÇÃO CODICOLÓGICA  

 

O documento em questão possui 75 (setenta e cinco) fólios, e são eles: 52 fólios escritos 

em recto e verso; 15 fólios escritos apenas em recto e 9 fólios em branco. Não foi possível 

identificar o tipo de encadernação original. Entretanto, encontramos no processo um 

grampo de ferro introduzido em um furo na lateral esquerda do documento, unindo todos 

os fólios, como é possível observar na figura 1.  

O documento se encontra em ótimo estado de conservação, apresentando, apenas nos 

primeiros fólios, deterioração pela encadernação mal executada e manuseio descuidado 

como podemos observar na imagem 2.  

O tipo de tinta utilizado é a ferrogálica com alguns fólios com tinta imprensa. Apesar 

de a tinta ferrogálica ter um alto teor de sulfato em sua composição, não observamos 

sombras ou danos que a mesma provoca de forma a prejudicar a edição do texto. O cartáceo 

é de média gramatura, o que certamente ajudou na conservação dos fólios, retardando os 

danos causados pela oxidação da tinta e do tempo. Não há ação significativa de papirófagos.  
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Figura 1: AGJ Cx 03/ 2545                                                       Figura 2: AGJ Cx 03/ 2545 

 

Os fólios são todos pautados, de média gramatura, medindo entre 310mm x 220 mm. 

A mancha de escrita tem, em média, 286 x 147mm de dimensão. Não apresentam marca da 

água e estão todos amarelados pela ação do tempo.  

 

5 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

[fol.1r] 

 Auto de declaração 

 Aos quatro dias do mez 

 de Abril do anno de mil 

 novecentos e dois, nesta ci_ 

5 dade de Aracajú, Capital 

 do Estado de Sergipe, na 

 Secretaria de Repartição 

 Central da Polícia, onde se 

 achava o delegado de po- 

10 licia, Abrahão Nunes de Brit- 

 to Lima, comigo amanu- 

 ense da polícia, abaixo 

 assignado e servindo de es- 

 crivão, comparecem o Coronel 
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15 José Cardoso, negociante desta             <[Abrahão Nunes de Britto Lima]>4 

 praça, casado, de quarenta e  

 um anos de idade, natu- 

 ral de Nossa Senhora das Dôres, 

 sabe lêr e escrever e por ele 

20 foi dito que tendo em sua  

 companhia a menor desvalida, 

 Francisca de Tal, acerca de dois anos 

 e quatro mezes, tratando-a de- 

 [inint.], sucede que no 

25 dia trinta e um do mez pas- 

 sado, ás sete horas do dia, a 

 mesma menor, por ter sido 

 reprehendida por pessoa de 

 sua familia, deixou a com- 

30 panhia dele declarante [inint.] 

 tamente, em procura da  

 proteção e casa de Jose Pedro. 

 

 [fól. 1v] 

 residente no Barroso, termo de  

 São Christovão, onde ella menor 

35 passou alguns dias, tomando 

 banho salgado, em companhia 

 da familia dele declarante: 

 Que em caminho para o “Bar- 

 roso” encontro Julio  

40 da Cruz, que ofereceu-se 

 a menor para acompa- 

 nhal-a até a casa de  

 José Pedro, para onde ella 

 seguia e poucos passos 

45 adiante do Barroso, por  

 ter Julio da Cruz iludido 

 a bôa fe da menor, desvi- 

 ando do caminho que a  

 mesma devia seguir, le- 

50 vando-a para a direção  

 do “Roballo”, em lugar 

 
4 Na lateral esquerda encontra-se a assinatura do delegado de polícia Abrahão Nunes de Britto Lima escrito 

na vertical de cima par baixo. 
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 ermo, forçosamente, de- 

 florou a mesma menor 

 sem que ella pudesse re- 

55 sistir a seu agressor, não 

 obastante ter gritado mui- 

 to, pedidno socorro: Que  

 o mesmo Julio, realisando os 

 seos instintos, deixou a mesma 

60 seguir em procura do Roballo, 

 sempre acompanhando-a com 

 certa distancia e que chegado 

 a menor no referido sitio 

 Roballo procurou a casa 

65 de Escolastica, onde ele 

 

 [fól. 2r] 

 Julio, de novo encontrou-se  

 com a referida menor, de- 

 clarando a dona ad casa 

 que tinha deflorado aquella 

70 menor, pedindo ao mesmo 

 tempo para sonserva-la sob 

 sua guarda até segunda fei- 

 ra, em quanto ele procurava 

 prepararse para realizar 

75 o seo casamento. Declarou 

 mais que a mesma me- 

 nor tem a idade de dez 

 anos pouco mais, ou  

 menos e é filha de uma 

80 pobre velha desvalida por 

 nome Izabel de Tal, residen 

 te no termo de Simão Dias, 

 digna da proteção da 

85 Justiça Pública. E por 

 nada mais teer declarado 

 lavrei este auto, que  

 vai assignado pelo de- 

 legado e declarante. Eu 

90 Francisco d’ Oliveira Leite,  

 amanuense da polícia, ser- 

 vindo de escrivão, o 

 escrevi: 
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 [Abrahão Nunes de Brito Lima] 

 [José Cardozo] 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa continua em andamento, uma vez que o acervo do AGJ possui inúmeros 

documentos que ainda serão editados. Apesar disso, consideramos que os estudos 

realizados sobre a edição, as normas e a confecção da edição em si sejam um grande avanço, 

uma vez que Sergipe, até o momento, não tinha uma tradição de pesquisas na área de edição 

de documentos manuscritos. 

A partir do assentamento das edições semidiplomáticas e sua futura disponibilização 

em um banco de dados diacrônico, o PHPB/SE trabalhará com vistas à realização de análises 

linguísticas de viés pancrônico, sob diversas perspectivas, com a finalidade de remontar o 

uso da língua portuguesa historicamente no estado de Sergipe, a partir, também, do estudo 

da história social, história militar e da cultura escrita em nosso Estado. 

A partir das edições que estamos realizando, abrem-se espaços para pesquisas 

linguísticas, sociológicas, históricas, pesquisas diacrônicas sobre os gêneros: Processo 

crimina, inquérito, sobre a história das violências e crimes cometidos em Sergipe nos séculos 

passados e, sobretudo, sobre a história do exercício jurídico no nosso Estado. 
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EDIÇÃO DO POEMA INÉDITO VOLTE, QUERIDA!, DE EULÁLIO 

MOTTA 

 

Pâmella Araujo da Silva Cintra1 

Patrício Nunes Barreiros2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Filologia é uma ciência antiga que se ocupa do texto escrito. Trata-se de uma área 

de conhecimento consolidada, mas que está em constante renovação, especialmente na 

contemporaneidade por conta dos descentramentos culturais e do diálogo que mantém com 

novas disciplinas e antigas ciências. Nota-se que, desde a década de sessenta, os filólogos 

têm sido influenciados por novas abordagens epistemológicas e práticas editoriais que 

valorizam o processo de criação do texto em detrimento de posturas editoriais que se 

preocupam apenas com a fixação de um texto. 

Sabe-se que a edição de um texto está condicionada sempre ao tipo de texto que se 

pretende editar. A materialidade do texto, suas condições de produção e circulação são os 

principais fatores que determinarão a postura editorial adotada pelo filólogo. Os objetivos 

da edição também são determinantes na escolha do tipo de edição. O filólogo precisa 

considerar o público a que se destina a sua edição. Os recursos disponíveis para divulgar a 

edição é outro ponto relevante na escolha do tipo de edição adotada (BARREIROS, 2013). 

O poema inédito Volte, Querida!, de autoria do escritor baiano Eulálio Motta (1907-

1988), é um texto inédito, com dois testemunhos manuscritos contendo emendas e rasuras 

feitas pelo autor. Por ser um texto politestemunhal, será necessário elaborar uma edição 

crítica, e por se tratar de um texto em processo de escrita, será realizado um cotejo das 

variantes autorais registradas num aparato crítico. Desse modo, a edição valoriza a 

 
1 Estudante de mestrado do Programa de Pós-graduação em Estudos Literários da UEFS. Bolsista 

CAPES/CNPq. Email: pamellaraujo18@gmail.com   

2 Professor do Departamento de Letras e Artes da UEFS. Email: patricio@uefs.br.  Orientador. 
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materialidade do texto e possibilita uma análise interpretativa do poema, levando em 

consideração o seu processo de criação. 

A edição do poema Volte, Querida!, salvaguardado no acervo pessoal do escritor 

Eulálio Motta, deu-se em razão do interesse em compreender a gênese do texto, as etapas 

de produção de cada segmento presente no ato escritural. O olhar para o laboratório do 

escritor permite vislumbrar a manipulação de diversos recursos em função da existência de 

um texto que se espera nascer. Nesse mergulho no ato de criação dos textos, nota-se um 

labor quase matemático de fórmulas e soluções testemunhadas em anotações, rasuras, 

emendas ou versões de um texto. 

O poema em questão é um texto que dispõe de dois testemunhos autógrafos que 

integram o dossiê da poesia avulsa de Eulálio Motta. Neste estudo, apresentamos a edição 

do poema Volte, Querida! com base em uma abordagem metodológica interdisciplinar que 

valoriza os aspectos bibliográficos tomados como importantes chaves de leitura para 

compreensão do texto. Soma-se a essa pesquisa uma análise interpretativa do poema. Por 

fim, buscou-se abordar a sociologia do texto editado e sua relação com o livro inédito Luzes 

do Crepúsculo, mediante a análise de elementos paratextuais. 

 

2 REVISITANDO O PASSADO PARA PENSAR O PRESENTE: O FAZER FILOLÓGICO 

QUE QUEREMOS 

 

A Filologia, influenciada pelas ideias de Karl Lachmann, dos ideais românticos de 

valorização das línguas nacionais e das edições dos textos bíblicos e helênicos, 

comprometeu-se com uma visão platônica de busca pela fidedignidade da pureza do texto 

no processo de sua transmissão. Assim, a Filologia, enquanto Crítica Textual, disseminou a 

ideia de “higienização” do texto pela eliminação das interferências e interpolações sofridas 

ao longo do seu processo de transmissão. Desse modo, a Crítica Textual deu continuidade 

à filologia dos sábios alexandrinos, os primeiros a se debruçarem sobre um volume de 

textos, com o objetivo de organizá-los de modo a torná-los inteligíveis aos leitores de seu 

tempo.  
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Segundo Santiago, Santiago e Barreiros (20017, p. 48), 

      

[...] a filologia alexandrina esboçou um modelo de observação do texto pautando-se 

exclusivamente no código alfanumérico, investigando-o com a intenção de expurgar 

as modificações e, assim, estabelecer um produto limpo, considerado ideal. [...] 

Dessa forma, ancorado nos pressupostos da filologia alexandrina, o método de 

Lachmann instituiu, de forma mais rígida, uma abordagem que prioriza a superfície 

linguística do texto (SANTIAGO; SANTIAGO; BARREIROS, 2017, p. 48). 

      

Se, a princípio, a Crítica Textual mostrou-se propensa a causar uma renovação no 

tratamento do texto, isso não se deu ao longo de sua história, já que seu fundamento 

continuou centrado numa visão conservadora que enxerga o texto apenas como um 

construto linguístico formado por um conjunto de elementos gráfico-visuais, numa 

abordagem desmaterializada e pouco interpretativa do texto.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a práxis filológica lachmanniana sempre foi de 

orientação formalista, visto que a atuação do filólogo frente ao texto limitava-se a uma 

análise textual. Contudo, muitos teóricos a exemplo de Chartier (2009), Mckenzie (2005), e 

Said (2007) vêm repensando a ação filológica, e, nessa releitura, são unânimes na 

prerrogativa da adoção de uma postura editorial como prática interpretativa (SOUZA; 

SANTOS,  2012). 

Buscando atender à realidade textual imposta à época, visto que [...] nenhum filólogo 

trabalha liberto das condições do seu tempo [...]” (CASTRO, 1995, p. 517), a atividade 

filológica exercida pela Crítica Textual desenvolveu-se em diferentes modalidades, 

mudando a perspectiva de estudo do seu objeto e, consequentemente, fez surgir novos 

modelos editoriais em vista das mudanças epistemológicas e de paradigmas. 

Revisitar os fundamentos de uma ciência antiga como a Filologia é cercar-se de novos 

questionamentos quanto à postura assumida pelos filólogos, seus posicionamentos em 

relação à filiação teórico-metodológica. Repensar a Crítica Textual de séculos passados não 

significa invalidar suas contribuições no decurso do tempo, mas sim, um caminho para 

reclamar uma ação filológica pensada na atualidade que atenda às novas demandas do 

texto, seus suportes e suas práticas de escrita e de leitura. 
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3 O LABORATÓRIO DO ESCRITOR PARA OS ESTUDOS FILOLÓGICOS: 

DESVENDANDO A GÊNESE E A TRANSMISSÃO TEXTUAL 

      

Segundo Willemart (2012), nem a Filologia está a serviço da Crítica Genética, nem 

esta última está a serviço da primeira, contudo, as duas abordagens iluminam e ajudam a 

esclarecer o texto publicado. Para Willemart (1999, p. 202-203), “[c]hegar à interpretação do 

texto ou prepará-la, deve ser o objetivo maior de todos os amantes do texto literário”. Nessa 

perspectiva, os estudos filológicos e a crítica genética devem priorizar a interpretação da 

obra. 

A Crítica Genética ampliou o horizonte de pesquisa num contexto fortemente 

influenciado pela Crítica Textual tradicional, “deslocando o olhar do pesquisador do 

produto acabado para o processo, que inclui esse produto doravante considerado como uma 

das versões” (WILLEMART, 2009, p. 58). 

O boom da Crítica Genética gerado pelo interesse no objeto de trabalho do escritor: o 

manuscrito, tornou indispensável a existência do acervo do escritor para o estudo da gênese 

do texto ou obra literária. É por esse motivo que assistimos à valorização da figura do autor 

e a importância conferida aos arquivos e acervos tidos como fontes de pesquisa pela 

salvaguarda de material pertinente à análise e interpretação da criação literária. Ademais, o 

laboratório do escritor permite uma imersão na história da cadeia da transmissão textual. 

De acordo com André Mitidieri e Miquela Piaia (2012), no Brasil, o trabalho dos 

pesquisadores “[...] em acervos e arquivos literários na busca da historicidade da literatura 

de forma científica, é impulsionado a partir da década de 1980, quando o imanentismo perde 

força para os estudos culturais e a crítica genética” (MITIDIERI; PIAIA, 2012, p. 63). É nesse 

mesmo tempo que as práticas de organização arquivística são moldadas de modo a atender 

“as necessidades da investigação literária [...] preservando a diversidade dos itens 

documentais, sem exclusões ou hierarquizações” (BORDINI, 2004, p. 205).  

Ao fazer a defesa da abertura do arquivo do autor à Crítica Literária e Biográfica, 

dada à sua relevância, Souza (2009) também experimenta essa relação com a Crítica Textual 

Genética, como podemos notar no excerto a seguir: 
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A crítica genética, responsável pela elucidação da gênese da escrita, participa ainda 

do aparato biográfico, considerando ser importante processar o cotejo entre 

manuscrito e texto definitivo dos autores, ao lado da trajetória literária do escritor, 

sua relação com os instrumentos de escrita, assim como o lugar escolhido para 

exercer seu ofício: no próprio escritório, nos deslocamentos e viagens, no ambiente 

boêmio dos bares, dos cafés, e assim por diante. Nesse particular, é possível 

reconstituir o espaço de escrita de muitos autores, pela transformação de sua casa 

ou de seu acervo em museu ou fundação. Essa solução museográfica confere ao 

titular a oportunidade de se tornar conhecido no seu cotidiano de escritor e de 

homem comum pelos leitores do futuro, ao lado de sua obra (SOUZA, 2009, p. 132). 

      

O acervo de Eulálio Motta figura como “canteiro de obras”, e, por esse motivo, a 

visita a esse espaço pode fornecer materiais que correspondem às fases iniciais e 

intermediárias da elaboração dos seus poemas. Trata-se do prototexto, um “produto de 

laboratório” capaz de revelar a gênese do texto. Espacialidade que permite que a história do 

texto seja contada, definido como um “conjunto constituído pelos rascunhos, manuscritos, 

provas, “variantes” [...] que precede materialmente uma obra [...]” (BELLEMIN-NOËL, 1972 

apud GRÉSILLON, 2007, p. 149). 

Martins (2007) assevera que o trabalho com as várias campanhas ou sucessivas etapas 

do processo de escritura de uma dada obra, ou parte dela, terá como publicação edições 

crítico-genéticas, resultantes desse tipo de projeto. A seguir, a autora apresenta um modelo 

de estrutura para esse tipo de edição e tece algumas ressalvas: 

      

[...] edições crítico-genéticas poderão apresentar a seguinte estrutura: uma 

introdução crítico-filológica, o texto crítico, acompanhado do aparato crítico seguido 

de um aparato genético. No aparato genético desse tipo de edição, que procura 

estabelecer o texto que mais se aproxima da última vontade materializada pelo autor 

e que também procura apresentar a gênese textual documentada pelo conjunto de 

manuscritos autógrafos preservados do passar do tempo, ocorrem muitas vezes 

variantes do autor. Contudo, não é somente em edições crítico-genéticas que 

encontramos variantes do autor, isto é mais do que sabido. Mas podemos ir um 

pouco mais além neste nosso trabalho e dizer que não é somente através de uma 

edição crítico-genética ou genética que o leitor tem a oportunidade de estar diante 

ou de surpreender o processo de criação e mesmo o labor textual do autor 

(MARTINS, 2007, p. 56). 

      

Em se tratando de uma edição crítica, o crítico vê-se diante do primeiro impasse posto 

pelo manuscrito moderno, a sua aparência estática e fechada, à primeira vista. Entretanto, 
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esse objeto material mostra-se tanto aberto quanto fechado, sendo um limiar de acesso ao 

espaço da criação. Podendo abrir-se ao olhar do crítico interessado no trânsito criativo 

percorrido pelo escritor, no ato de escrita, já que é “[...] a partir dos mecanismos mentais que 

a rasura deixa transparecer” (BARBOSA, 2017, p. 96). 

Na captura e análise das pistas deixadas pelo escritor, o crítico realiza um estudo 

voltado para o signo linguístico, à medida que procura encontrar sua estabilidade no ato de 

transcrevê-lo e editar geneticamente, organizando-o espacialmente. Para Barbosa (2017), 

nesse estágio de trabalho, o crítico busca recuperar a tipografia da página e decifrar o signo 

ali presente, para, depois, proceder à interpretação da reescritura de cada signo linguístico 

de modo paradigmático.  

Segundo Barbosa (2017), “[...] é a partir da análise dos signos como expressões 

documentais de cada etapa de escritura que se pode realizar o encadeamento da 

sucessividade do signo reescrito e, assim, compreender a criação em ato”. (BARBOSA, 2017, 

p. 96). Esse tipo de estudo que começa pela observação da dinâmica criadora dos traçados 

inscritos em uma folha de papel, levam à construção de hipóteses do percurso trilhado pela 

escritura e das significações em torno desse processo de criação (GRÉSILLON, 2007 [1994], 

p. 29). 

Desvendar o signo linguístico de um texto não é o único trabalho do crítico, que deve 

se debruçar sobre a materialidade do seu objeto buscando extrair sentidos dos aspectos 

bibliográficos participantes das cargas de significância do artefato textual. O labor do crítico 

deve considerar a historicidade de cada texto/testemunho que almeja editar, adentrando no 

campo das práticas culturais de construção de sentido do texto: produção, circulação e 

recepção, que pressupõe o conhecimento dos agentes envolvidos na história da transmissão 

textual e da sobrevivência do material encontrado. Nesse sentido, 

      

[...] recebendo o texto em toda a sua complexidade e com consciência crítica de 

mudança [...] uma leitura minuciosa de um texto literário [...] localizará 

gradativamente o texto no seu tempo como parte de toda uma rede de relações, cujos 

contornos e influência desempenham um papel formador no texto (SAID, 2007, p. 

84-85). 
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De acordo com Said (2007), a crítica filológica carece de uma reflexão acerca da prática 

humanística contemporânea, cuja orientação deve estar voltada a uma série de ações que 

culminem na compreensão do texto pelos respectivos contextos que o enunciaram.  

À luz de uma postura interpretativa por parte do filólogo contemporâneo, no preparo 

de uma edição, este deve considerar os aspectos contextuais, bibliográficos, históricos e 

sociais para uma compreensão efetiva do texto, que podem estar materializados no espaço 

privilegiado do escritor, sempre à espera do trânsito livre ou interessado. 

      

4 ANÁLISE INTERPRETATIVA DO ESTUDO COMPARATIVO DO POEMA VOLTE, 

QUERIDA!  

      

O poema Volte, Querida!, escrito pelo poeta Eulálio de Miranda Motta, data de 1979. 

O texto faz parte do dossiê das poesias avulsas desse escritor, salvaguardado em seu acervo 

pessoal. Foram encontrados dois testemunhos manuscritos do poema citado (VQM2), cujo 

título é quase idêntico a outro poema também de autoria de Eulálio Motta, escrito no ano 

de 1930, transcrito abaixo: 

 

VOLTA, QUERIDA! 

      
Volta, querida! 

Vem novamente encher a minha vida 

que deixaste vazia!  

Se tu soubesses como eu ando triste 

todo dia, quase chorando,  

passo horas inteiras me lembrando  

de ti, meu bem!  

Vem! 

E a ilusão, esta mulher bonita  

de olhos azuis e de cabelos loiros,  

fica á distância, rindo,  

                                                                               um riso muito lindo, 

                                                             prometendo voltar-me trazendo tesouros, 

 mundo de belezas, 

um céu azul de glórias e riquezas... 

Mas eu não acredito e não me alegro, não! 

Porque sei que a ilusão 

é uma mulher 

como outra qualquer... 
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Não só o título, mas o próprio conteúdo da poesia de 1930 relaciona-se com o poema 

Volte, Querida! de 1979 [Ver VQM2]. Trata-se de poemas distintos escritos em momentos 

diferentes. Um estudo interpretativo de ambos os poemas revelou que o primeiro serviu de 

base para uma nova criação literária, retomada com um caráter mais elaborativo na 

construção de imagens poéticas, sem, contudo, deixar de apresentar semelhanças com o seu 

antecessor. 

A princípio, o poema de 1979 segue a mesma construção poética da primeira estrofe 

do poema de 1930, no qual o eu-lírico faz um apelo desesperado, reiterado sucessivas vezes. 

Ambas as poesias tratam da nostalgia sentida pelo eu-lírico solitário, que anseia a chegada 

do que para ele representa a salvação do estado de penumbra em que se encontra. 

O eu-lírico do poema de 30 procura alento em algo terrestre, com forma física e 

passível de ser observado, enquanto para o eu-lírico do poema de 79 não é a mulher o ser 

esperado, mas sim a poesia, que se reveste de um caráter libertador para o sofrimento sem 

fim daquele que clama. 

No poema de 79, a mulher, o ser desejado, é encoberto pelo eu-lírico que atribui à 

arte o poder de cura para o seu sofrimento. Essa ideia da arte como libertação e alimento 

para o sujeito faz-se presente no novo recurso estilístico do poeta. É o sentimento de 

inspiração fugidio da poesia que o eu-lírico reclama, que pode ou não estar associado a uma 

suposta mulher que lhe serve de musa inspiradora. Eulálio Motta, sutilmente, imprecisa a 

mulher e muda o posicionamento final do eu-lírico de 1930 na poesia de 1979, que segue 

acreditando no poder da sua tábua de salvação. 

No decorrer da estruturação do poema de 1979, percebe-se que o eu-lírico não perde 

a esperança depositada no regresso da substância última capaz de trazer vida ao jardim da 

criação literária e ao quarto escuro que se transformou sua vida. Como se vê, nem todo o 

poema de 1979 seguiu o modelo de criação do poema de 1930, que termina com um eu-lírico 

desiludido com a esperança vã por ele mesmo projetada e destruída (ver, respectivamente, 

estrofes 2 e final do poema acima). 
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O poema Volte, Querida! é construído dentro de um jogo contrastivo de luz e sombra 

caracterizado na escolha das palavras como pares opositivos; manhã/noite, sol/luar, sempre 

marcado pelo sentimento de contrariedade do eu-lírico, (também expressos na ideia de 

oposição dos pares flores/espinhos, sofrimento/salvação), que suporta vagar na solidão sem 

fim de sua alma deserta, ávido pela chegada de um astro de luz vivente a ocupar os terrenos 

inférteis: vida, espírito e pena.  

Tanto as palavras Querida e Você, grafadas com inicial maiúscula, remetem à poesia, 

personificando-a, simbolizando a figura da mulher, como se vê nos versos 6 e 7 da primeira 

estrofe a seguir:  

      

Volte, Querida! 

      
Poesia! Poesia! 

Volte, Querida, 

de novo, para minha vida! 

Vivo sozinho, 

não tenho ninguém. 

Só Você me faz carinho 

Só Você me faz bem. 

      

No poema de 1930, a estrutura poética utilizada pelo escritor apresenta uma 

regularidade rítmica no uso constante de rimas em toda a extensão do texto. Eulálio Motta 

não se apegou tanto a esse tipo de construção no poema posterior, revelando uma 

preocupação maior com a qualidade dos versos, no abandono da forma em detrimento do 

conteúdo. 
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4.1 O POEMA VOLTE, QUERIDA E SUA RELAÇÃO COM O LIVRO INÉDITO LUZES DO 

CREPÚSCULO 

      

Na análise dos testemunhos do poema Volte, Querida!, a nota de final de página 

conhecida como nota de rodapé, entra na categoria de elemento paratextual de grande 

relevância para a edição e estudo do processo criativo dos poemas do livro inédito Luzes do 

crepúsculo. Abaixo, segue a imagem ilustrativa da capa do caderno Luzes do crepúsculo. 

Luzes do crepúsculo é um projeto editorial de livro de poesias esboçado em caderno 

homônimo pelo escritor Eulálio de 

Miranda Motta. O caderno em 

questão não chegou a ser 

publicado, e encontra-se 

preservado no acervo do escritor. 

Atualmente, esse rico material que 

representa uma parcela da 

produção poética édita e inédita 

desse escritor baiano é objeto de 

estudo de uma pesquisa de 

mestrado. 

Durante o levantamento 

empreendido no acervo do 

escritor em busca dos 

testemunhos dos poemas do livro 

em questão, foram encontrados 

dois manuscritos autógrafos do 

poema Volte, Querida!, com a 

seguinte indicação ao final de 

ambos: 

    Figura 1: Capa do caderno Luzes do crepúsculo 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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Figura 2: Recorte de um manuscrito do poema Volte, Querida! 

Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 

      

Embora a nota de rodapé traga de modo categórico a vontade expressa pelo poeta de 

integrar o poema ao livro referido, o mesmo não foi incluído no caderno homônimo, 

constituído por 23 poemas escritos entre os anos de 1954 a 1966. Dos títulos de poemas 

listados no sumário do caderno, intitulado de índice pelo escritor, não consta a entrada do 

título Volte, Querida!. Tal fato reforça a ideia de que o livro esboçado não foi concluído. 

Tratando-se de um projeto editorial inacabado.  

No acervo foram identificados mais 8 poemas com nota informativa sobre a 

pretensão do poeta de integrá-los ao livro inédito Luzes do Crepúsculo, são eles: Tristeza 

(1963), Sozinho (1976), “Seria breve a ausência...” (1977), Último momento, Tédio, Volte, Querida, 

Canção de Ninar, Clarão (1979) e Recordação de Monte Alegre (1982). 

Assim como os demais poemas que integram o caderno, cujas imagens recorrentes 

gravitam em torno de um poeta desiludido em face do amor não correspondido e da 

existência vazia, o poema Volte, Querida! atende ao projeto de construção das imagens de si 

do escritor projetadas por ele próprio, criadas e transpostas, literariamente, em cada texto 

do seu livro inédito. 

      

5 A EDIÇÃO 

      

Nesta seção, apresentar-se- á a edição do poema Volte, Querida! e informações sobre 

o modelo editorial adotado, os critérios utilizados para edição e uma breve análise das 

variantes presentes no aparato genético. 
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5.1. TIPO DE EDIÇÃO 

      

Considerando que o poema a ser editado é um texto politestemunhal em que as 

diferentes redações são etapas de um processo evolutivo da construção do texto (entendido 

como uma entidade dinâmica), cujas variantes presentes caracterizam o percurso do autor 

até a fixação do texto da última redação materializada, adotamos o modelo de edição crítica 

por estabelecer o texto crítico e trazer um aparato que documenta as variantes autorais. 

Através da análise das variantes é possível construir hipóteses sobre o processo de criação 

do texto e da atitude do autor quanto às estratégias utilizadas em cada etapa do labor 

textual. 

      

5.2 CRITÉRIOS ADOTADOS NA EDIÇÃO 

      

      

Para o preparo desta edição, foram utilizados alguns dos critérios adotados pela 

equipe de pesquisadores que editam as obras do escritor Eulálio Motta, estabelecidos por 

Barreiros (2012; 2015). São eles: 

      

a) Descrição dos testemunhos;  

b) Para cada testemunho é atribuído um código para orientar a estrutura do aparato;  

c) Análise das variantes;  

d) Justifica-se a escolha do texto de base;  

e) O texto crítico é apresentado da seguinte forma:  

– Linhas numeradas de 5 em 5 à margem esquerda;  

– O aparato à margem direita corresponde a cada linha do texto, sendo sinalizadas 

as variantes, em negrito, de cada um dos testemunhos indicados por meio do código 

previamente estabelecido na descrição dos testemunhos;  

– O aparato apresenta as variantes em ordem cronológica;  

f) Manteve-se o uso de maiúsculas e a pontuação;  

g) Atualização da grafia;  
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h) Foram utilizados os seguintes operadores genéticos para registrar o movimento de 

escritura do texto:  

{ } segmento riscado, cancelado.  

[←] acréscimo na margem esquerda. 

i) No aparato, utilizaram-se as seguintes abreviaturas: 

(s. a.) sem acento. 

(s. e.) sem exclamação. 

      

5.3 DESCRIÇÃO FÍSICA DOS TESTEMUNHOS 

      

VQM1  

      

Manuscrito em tinta azul, 35 linhas. A mancha escrita do texto ocupa 30 linhas do 

papel. Título sublinhado à linha 1.À L. 18 consta uma rasura. À l. 34 consta a rubrica “Eulálio 

Motta”, logo abaixo, a data “8-2-79”. Documento amarelado pela ação do tempo.  

      

VQM2 

Manuscrito em tinta azul, 35 linhas, não datado. A mancha escrita do texto ocupa 30 

linhas do papel. Título sublinhado à linha 1. Texto escrito com letra legível, sem rasuras, não 

datado. À l. 34 consta a rubrica “Eulálio Motta”. Documento em bom estado de conservação. 

 

5.3.1. Seleção do texto de base  

      

Pela falta de datação em um dos testemunhos, procedeu-se à análise paleográfica dos 

manuscritos em relação aos indícios temporais de seu suporte material e da escrita. Desse 

modo, verificou-se que o testemunho não datado é a redação mais recente por não 

apresentar modificações exógenas em sua materialidade e uma ortografia atualizada do 

testemunho datado, sendo, portanto, o texto de base para a edição realizada. 
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Figura 3: Fac-símile do poema avulso Volte, Querida! (VQM2) 

 Fonte: Acervo de Eulálio Motta. 
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5.3.2 Texto crítico com aparato 

  

VQM2 

 Volte, Querida! VQM1 Querida (s.e.) 

             

 Poesia! Poesia!       

 Volte, Querida, VQM1 volte 

 de novo, para minha vida!       

5 Vivo sozinho,       

 não tenho ninguém. VQM1 VQM2 ninguem (s.a.) 

 Só Você me faz carinho       

 Só Você me faz bem.       

             

 Volte a ser, novamente,        

1

0 

a estrela d’alva de minhas manhãs,       

 o sol de meus dias, o luar de minhas 

noites! 

      

             

 Volte, Querida,       

 a abrir janelas VQM1 reabrir 

 neste quarto escuro       

1

5 

que é minha vida. VQM1 vida! 

 A reencher de sol e de luar VQM1 [←Pra] {A} reencher 

 este aposento       

 onde vive comigo o sofrimento!       

             

 Volte para minha pena!       

2

0 

Volte para minha vida       

 com braçadas de flores VQM1 flôres 

 para os meus caminhos       

 que estão repletos       

 de espinhos!       

             

2

5 

Volte, Poesia!       

 que nos dias turvos de aflição,       

 Só Você tem sido minha alegria! VQM1 só 

 Tem sido, só Você, a minha salvação! VQM2 so (s.a.) VQM1 você 

             

 [Eulálio Motta]       

       VQM1 8-2-79 

 Do livro: “Luzes do crepúsculo”.       
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  VQM1 inédito. 

 

 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

      

A edição do poema Volte, Querida! seguiu uma abordagem metodológica 

interdisciplinar, de duas áreas de conhecimento do campo da Filologia, ao aliar o modelo 

de edição crítica convencional (crítica textual) à metodologia utilizada nas edições genéticas 

(crítica genética). Mais do que estabelecer a última redação materializada pelo escritor 

mediante o cotejamento de cada testemunho da tradição textual, a edição mostrou-se 

adequada à natureza do material e aos propósitos desta pesquisa. 

Atendendo às proposições colocadas pela crítica filológica contemporânea, 

incluímos, também, uma análise interpretativa da obra, possibilitada pela rede de relações 

dos documentos do acervo do escritor. Tal estudo foi bastante significativo para 

compreensão de partes do processo de criação do texto, bem como do crescimento poético 

e estilístico do escritor no tratamento dado ao seu novo poema.  

Pela análise paratextual, descobriu-se que o poema em questão foi escrito para 

compor o projeto editorial do livro inédito Luzes do crepúsculo, não publicado. A informação 

contida no paratexto do poema Volte, Querida! foi fundamental para o desenvolvimento da 

pesquisa de mestrado, que deverá incluir a edição desse poema. 
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O RECOLHIMENTO DE NOSSA SENHORA DOS HUMILDES E OS 

SEUS MANUSCRITOS 
 

Perla Andrade Peñailillo1 

Alícia Duhá Lose2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições religiosas são importantes quando se trata de conservar e preservar 

acervos bibliográficos e documentais, pois por traz dos seus muros, em seus conventos e 

mosteiros salvaguardavam os seus escritos em arquivos e bibliotecas, que hoje são 

considerados verdadeiros patrimônios culturais, pois as bibliotecas e, mais ainda, os 

arquivos, das casas religiosas que se situavam no interior desses conventos, mosteiros, 

igrejas e recolhimentos, são locais de difícil acesso por serem geralmente, áreas de entrada 

proibida às pessoas comuns. 

No que se refere aos arquivos, mais restrito ainda era o acesso, visto que a maioria 

dos documentos neles presentes tratava diretamente do quotidiano administrativo, 

financeiro e burocrático dessas instituições. O acesso a eles era dado, mesmo nas próprias 

instituições, apenas a pessoas autorizadas, pessoas que tinham funções específicas dentro 

da organização institucional. A estes documentos, antes meramente burocráticos, o passar 

dos séculos e a relação das instituições produtoras e detentoras com o mundo a sua volta, 

se encarregou de tornar históricos (LOSE, 2018). 

O presente trabalho trata da edição de 4 documentos do acervo da Congregação de 

Nossa Senhora dos Humildes, sediada na cidade de Santo Amaro da Purificação, no 

Recôncavo baiano. O Recolhimento dos Humildes foi fundado em 1793 (de um sonho 

acalentado pelo Padre Ignácio Teixeira dos Santos e Araújo) e tinha como objetivo inicial 

 
1 Mestre em Língua e Cultura (UFBA), e-mail: perlapenailillo@gmail.com. 

2 Prof. Associado do Setor de Filologia Românica; Setor de Filologia; Programa de Pós-Graduação em Língua 

e Cultura; Instituto de Letras; Universidade Federal da Bahia, e-mail: alicia.lose@ufba.br.  
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abrigar mulheres piedosas que se dedicassem ao culto divino, posteriormente se tornou 

uma instituição de educação feminina. 

 

2 RECOLHIMENTO DOS HUMILDES 

 

Os manuscritos são registros escritos da história do homem, mas nem sempre esses 

documentos foram idealizados com essa finalidade, no entanto, acabam virando 

testemunhas dessa história. Os documentos objetos dessa análise foram Cerimonial para se 

lançar o Habito e serem recebidas as Recolhidas de Nossa Senhora dos Humildes, extrahido do 

cerimonial das Recolhidas do Senhor Bom Jesus dos Perdoes (de 1808 a 1869); o Livro de Assentos 

de Entradas (de 1871 a 1928); o Livro Ceremonial e o Documento de Entradas  (1885, 1890 e 1892). 

O trabalho com os referidos manuscritos trazem, além das edições, um estudo 

paleográfico que se debruça sobre as peculiaridades da escrita e o resgate da história do 

Recolhimento dos Humildes, pois conforme afirma Barrêtto (2010), por ser uma das 

primeiras instituições de caráter religioso voltado para mulheres na região do Recôncavo e 

por se tratar de um estabelecedor de normas de conduta e comportamento, a implantação 

do recolhimento foi importante para época, pois delineava as posturas socioculturais. E Leal 

(1964, p. 36) ressalta que “a ideia de se formar uma comunidade cristã feminina teve 

acolhimento na região e em curto espaço de tempo, várias senhoras da mais alta sociedade 

já faziam parte da mesma”. 

Os documentos manuscritos editados são documentos produzidos e redigidos pelas 

recolhidas do Recolhimento dos Humildes. Todos são de circulação documental interna e 

restrita, pois mostram como funciona a admissão de uma jovem para ser recolhida.  

Segundo Algranti (2004), os manuscritos aqui descritos são de ordem doméstica ou 

institucional, pois se referem a um momento da vida dentro do Recolhimento. Além de 

serem documentos reveladores do cotidiano no interior das instituições, tais como os 

registros de receitas e despesas e toda a documentação burocrática institucional.  

No caso do Recolhimento dos Humildes, geralmente quem escreve os documentos é 

uma recolhida nomeada para a função de escrivã ou a regente. Ao longo dos documentos 
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aqui transcritos, percebemos que há mudança de escrivãs, de regentes e de vices-regentes, 

o que nos dá a ideia da rotatividade das funções.  

 

2.1 OS DOCUMENTOS DO RECOLHIMENTO DOS HUMILDES  

 

Os documentos Cerimonial para se lançar o Habito e serem recebidas as Recolhidas de Nossa 

Senhora dos Humildes, extrahido do cerimonial das Recolhidas do Senhor Bom Jesus dos Perdoes (de 

1808 a 1869); Livro de Assentos de Entradas (de 1871 a 1928) e o Documento de Entradas (1885, 

1890 e 1892) tratam das entradas e saídas das recolhidas. Todos descrevem o dia de chegada 

ou despedida da jovem, informando se entrou como recolhida, porcionista, pensionista, 

seminarista, vocacionada, órfã ou exposta; informam o nome e sobrenome da menina; os nomes 

dos pais (informando se é filha legítima ou natural); a idade e a cidade de origem. Por vezes 

informam também se o recebimento da menina se deu “a pedido” de alguém (um padrinho, 

a tia, a avó ou de alguma pessoa ilustre e influente da região). Depois se seguem as 

assinaturas da escrivã, da regente e da vice-regente. A estrutura do texto de lançamento de 

todas as entradas e despedidas segue a fórmula indicada logo no início do documento 

Cerimonial para se lançar o Habito e serem recebidas as Recolhidas de Nossa Senhora dos Humildes, 

extrahido do cerimonial das Recolhidas do Senhor Bom Jesus dos Perdoes, como se lê a seguir: 

 

11rº 1 Copia por onde se haõ – de fazer  

  os termos de recebimento. 

 

  Aos tantos dias /aqui se ex- 

 5 plica a era do mez, e se nomêa o dia/ 

  do anno tantos/ aqui se diz o anno/  

  entrou neste Recolhimento a Porcio- 

  nista/ ou a pobre Orphãa/ aqui se  

  diz o nome, e sobrenome/ filha legi- 

 10 tima/ ou natural/ de Fulano e Fulano de idade  

  de tantos annos, natural de tal par- 

  te. Assigne-se a Regente, Es- 

  crivãa, e Directora das Me 

 14 ninas. 
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(Cerimonial para se lançar o Habito..., fl. 11r) 

 

 Como se disse, tais documentos se destinam ao controle das entradas e despedidas 

das recolhidas, por isso acreditamos que os registros sejam produzidos no momento de 

chegada e despedida das jovens no Recolhimento. Os registros de despedida também 

seguem uma fórmula fixa indicada no documento e bastante semelhante aos registros de 

recebimento: 

 

61rº 1 Copia por onde se haõ-de fa- 

  zer os termos de dispedida 

   

  Aos tantos dias/ aqui se explica  

 5 a era do mez, e se nomêa o dia/ do anno 

  tantos/ aqui se diz o anno/ entrou nes- 

  te Recolhimento a Porcionista, ou po-  

  bre Orphãa Fulana/ aqui se diz o nome, e  

  sobrenome/ filha legitima/ ou natu- 

 10 ral/ de Fulano; e Fulana de idade de tantos an- 

  nos, natural de tal parte.  

  Assigne-se a Regente, Escrivãa, e Diretora das Me- 

  ninas 

(Cerimonial para se lançar o Habito..., fl. 61r) 

 

A partir da leitura desses quatro documentos, é possível depreender que o 

Recolhimento dos Humildes possuiu seis categorias de recolhidas, cujas conceituações 

fizemos aqui a partir da nossa compreensão da leitura dos próprios documentos. 

 As Pensionistas 3  eram as jovens que entravam e moravam por um tempo no 

Recolhimento, para serem educadas ou somente como moradoras. As Porcionistas (termo 

que não aparece mais no Documento de Entradas) eram as jovens que entravam no 

Recolhimento para serem educada e elas deveriam pagar algum valor em dinheiro para isso. 

As Seminaristas eram as jovens que entravam para serem educadas, pois o Recolhimento era 

também um local de ensino. As Órfãs eram as jovens que não tinham mais os pais vivos, e 

 
3 Em algumas obras de referência, encontramos pensionista e porcionista como sinônimos, mas aqui optamos 

por indicar separadamente, porque assim o compreendemos ao longo das leituras dos documentos. 
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entravam a pedido de algum “padrinho” no Recolhimento para serem educadas. As 

Expostas que acreditamos ser meninas deixadas no Recolhimento do mesmo modo que as 

crianças o eram nas “rodas dos expostos”. E as Recolhidas (que acreditamos ser o mesmo que 

Vocacionadas, termo que só aparece no Livro de Assentos...) eram as jovens que entravam com 

vocação para se tornarem irmãs recolhidas. Quanto a esta última categoria, podemos 

verificar que muitos dos registros de entrada se referem a irmãs que posteriormente 

ocuparão algum cargo (Regente, Vice-Regente ou Secretária) escrevendo ou assinando 

lançamentos posteriores presentes na documentação que aqui editamos. 

 

20vº              No dia 8 de Setembro de 1897 entrou neste Re- 

  colhimento por vocação a educanda Maria Fran- 

  cisca Calmon com idade de trinta e seis annos,  

 10 filha legitima de Senhor Doutor José Gabriel Cal- 

  mon du Pin e Almeida e sua mulher Dona Cla- 

  ra Maria de Goes Calmon, natural da Fre- 

  guesia de Nossa Senhora do Rosario desta Ci- 

  dade, dando os dous contos de reis para seu Pa- 

 15 trimonio como marca o estatuto.  

 

  A escrivã Maria Leonor Palma.  

  A Vice Regente Maria da Conceiçaõ Telles.  

  A Regente Maria Germana Calmon. 

   (Livro de Assentos..., fl. 20vº) 

 

Um dos poucos lançamentos que enquadram a ingressante na categoria de Exposta: 

 

70rº 1 A 14 de Junho do dito anno sahio  

  deste Recolhimento a Siminarista  

  Maria do Sulidade isposta moradora  

  na Villa de Saõ Francisco 

 5 Escrivãa Maria Benta do Patrocinio  

 

  Anna Roberta da Cruz Regente  

  A Vice Regente Maria da Conceiçaõ de Jesus 

(Cerimonial para se lançar o Habito..., fl. 70r°) 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
536   

Chama atenção, ainda, a grande diferença de idade com que ingressam algumas das 

recolhidas, embora a maioria delas seja recebida ainda criança ou adolescente. Entre os 

registros de entrada aqui editados, a menor menina foi recebida com apenas 3 anos de idade 

e a mais velha, ao que parece, ingressou aos 71 anos! 

 

21rº  No dia 24 de Março de 1899 entrou neste  

  Recolhimento a Senhora Dona Maria Francis- 

  ca Garcez de Argollo, viúva, com idade de  

 25 71 annos filha legitima de Senhor Manoel  

21vº 1 Garcez dos Santos e sua mulher Dona Maria  

  Francisca Perpetua Garcez, natural da Fre- 

  guezia de Sant’Anna do Catú.  

 

 5 A Escrivã Maria Leonor Palma. 

  A Vice Regente Maria da Conceiçaõ Telles. 

  A Regente Maria Germana Calmon 

               (Livro de Assentos..., fl. 21rº e 21v°) 

 

 Outro ponto que chama a atenção se refere ao pagamento de dote para as jovens 

recebidas como recolhidas. Percebemos isso apenas no Livro de Assentos.  

 

20rº  No dia 7 de Setembro de 1897 entrou neste Reco- 

  lhimento por vocação a educanda Maria da Pu- 

 20 reza de Oliveira Mendes, filha legitima de  

  Senhor Doutor José Egidio de Oliveira Mendes e  

  sua mulher Dona Porcina Constança da Silva  

  Mendes, com idade de 39 annos, natural da Fre- 

  guesia de Nossa Senhora da Purificaçaõ desta Cida- 

 25 de, dando-os dous contos de reis para seu pa- 

20vº 1 trimonio como marca o estatuto.  

 

 A Escrivã Maria Leonor Palma.  

 A Vice Regente Maria da Conceiçaõ Telles.  

5 A Regente Maria Germana Calmon. 

(Livro de Assentos..., fl. 20rº e 20v°) 
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 Em outro trecho, há a informação de que a jovem não paga pensão, mas seu pai 

assume todas as despesas que poderá ter no Recolhimento.  

 

39rº 20 No dia 29 de Abril de 1922 enternou- 

  se neste Recolhimento para ser educa- 

  da a menina Maria de Lourdes Cal- 

  mon de Siqueira com 14 annos de ida- 

  de, filha legitima do Senhor Demetrio Calmon 

 25 de Siqueira e sua senhora Dona Etelvina  

39vº 1 Pitombo Calmon de Siqueira. Natu- 

  ral da frequezia do Bom Jardim.  

  Naõ paga pensaõ, o pae della  

  obrigou-se a dar o que ella precisar.  

 5 O Excelentissimo e Reverendissimo Senhor Arcebispo conce- 

  deo a devida licença.  

 

  Vice-regente Madre Elvira Gaspar. filha de Maria.  

  Regente Madre Maria /Francisca*/ Calmon. 

         (Livro de Assentos..., fl. 39rº e 39v°) 

 

Quantos às saídas, as motivações apresentadas nos documentos editados são por 

estarem educadas, por estarem doentes, por não ter vocação ou por expulsão. Há três casos nos 

documentos editados em que se lê que “essa menina saiu expulsa do Recolhimento”, mas 

não se explicita a razão da expulsão.  

Apresentamos a seguir registros de saída onde se vê cada uma dos motivos 

mencionados acima. 

Saída por estar educada:  

 

51rº             A 4 de Abril do mesmo anno sahio deste Recolhimento 

  a pencionista Maria Guelhermina do Lago, com  

  idade de 15 annos completos, por ter acabado os seus  

 10 aprendimentos, natural da Freguezia de Nossa Senhora  

  da Purificaçaõ, desta Cidade.  

 

  A Escrivã Maria Germana Calmon  

  A Regente Delfina Roza de Saõ Joze 

(Livro de Assentos..., fl. 51rº) 
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Saída para curar-se:  

 

82rº  A 31 de outubro do mesmo anno sahio deste  

  Recolhimento a Porcionista Hermelinda Vidigal  

  idade 9, filha ligitima de Joaõ Batista Barboza,  

 15 e sua mulher Dona Maria Joaquina Vidigal  

  moradores na Cidade da Bahia por doente  

  para curar se  

   

  A Escrivaã Gertrudes da Santissima Virgem  

 20 A Regente Maria Benta do Patrocinio  

 21 A Vice Regente Delfina Roza de Saõ Joze 

                                                  (Cerimonial para se lançar o Habito..., fl. 82r°) 

 

 

Saída por moléstia: 

 

52vº 1 A 18 de Outubro de 1880 sahio deste reco- 

  lhimento, a orphã Maria Adelaide de Saõ Jor 

  ge, por molestia com idade de 26 annos.  

  natural da Freguezia do Bom Jardim. 

  

 5 A Escrivã Maria Germana Calmon 

                (Livro de Assentos..., fl. 52vº) 

 

Saída por expulsão: 

 

31rº 1 No dia 12 de Novembro de 1911 entrou nes- 

  te Recolhimento para ser educada Maria  

  Brasilia Costa com idade de 12 annos, fi- 

  lha legitima do fallecido Antonio Martins  

 5 da Costa e sua mulher Dona Alexan- 

  drina Domitilia Oliveira da Costa,  

  natural desta Cidade de Santo Amaro.  

  Esta menina sahio expulsa do Recolhimento 

 

 10 A vice Regente Madre Joanna da Puresa  

  A Regente Madre Maria Leonor Palma 
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(Livro de Assentos..., fl. 31rº) 

 

Saída por não ter vocação: 

 

55rº  No dia 3 de Dezembro do dito anno sahio deste  

  Recolhimento a educanda Maria Epiphania  

  da Silva Ribeiro com idade de 40 annos por naõ  

  ter vocaçaõ, é natural da Freguesia de Nos- 

 15 sa Senhora da Purificaçaõ desta Cidade.  

 

  A escrivam Maria Leonor Palma 

  A Regente Maria Germana Calmon 

  A Vice=Regente Maria da Conceiçaõ Telles. 

(Livro de Assentos..., fl. 55rº) 

 

Analisando as características paleográficas dos documentos e seu conteúdo, somos 

levados a crer que os lançamentos de entradas e despedidas das mulheres eram feitos no 

ato da do ingresso e da saída de cada uma. 

 

41vº11 No dia 23 de Janeiro de 1925 entrou neste Reco= 

  lhimento a menina Julieta Ribeiro Costa com  

  edade de 9 annos, filha legitima do Senhor Joa= 

  quim Ribeiro Costa e sua mulher Dona Candida  

 15 Ribeiro Costa. Natural de Jacuype.  

  Santo Amaro 23 de Janeiro de 1925. 

 

 18 A Regente Madre Maria José Mendes. 

          (Livro de Assentos..., fl. 41v°) 

 

No entanto, em alguns trechos do Livro de Assentos, há indícios de que alguns 

lançamentos eram feitos a posteriori.  

 

46vº  1         Nos meiados de Janeiro de 1928 entrou para educar- 

  se Maria Bernadette Oliveira com 12 annos comple= 

 25 tos, filha legitima do Senhor Franklin de Oliveira  

47rº 1 e Julia da Costa Oliveira, natural de Jacuype.  
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  A Regente Madre Maria José Mendes. 

(Livro de Assentos..., fl. 46vº e 47r°) 

 

No fólio 69r° do Livro de Assentos de Entradas há trechos de registros de entradas 

repetidos (embora cm algumas diferenças na redação), registros estes que estão presentes 

nos fólios 45v° do mesmo documento. Existe uma sinalização feita posteriormente, 

mostrando que se trata de um lançamento errado. No entanto, no mesmo livro voltam a ser 

lançados novos registros. 

 

45vº  Aos 27 de Abril de 1929 entrou neste Recolhimento a  

  menina Laurinda de Freitas Barros para se educar  

  com 11 annos incompletos, filha legitima do Senhor  

 30 Jovino de Freitas Barros e Jovina Freitas Barros  

  natural da Freguezia de Bom Jardim  

 

 33 A Regente Madre Maria José Mendes. 

                     (Livro de Assentos..., fl. 45v°) 

 

69rº 25 Aos 27 de Abril de 1929 entrou neste Recolhimen- 

  to Laurinda de Freitas Barros com 11 annos, fi- 

 27 lha legitima do Senhor Jovino de Freitas Barros e Jovi- 

69vº 1 na Freitas Barros, natural da Freguezia de  

  Bom Jardim.  

 

  A Regente Madre Maria José Mendes 

           (Livro de Assentos..., fl. 69r° e 69v°) 

 

 

De modo geral, vemos através da leitura desses documentos que nestes cerca de 200 

anos aqui que eles abraçam passaram pelo Recolhimento de Nossa Senhora dos Humildes, 

1 diretora, 9 regentes, 11 vice-regentes e 17 escrivãs. Passaram por ele 240 mulheres, com 

idades entre 3 e 71 anos, sendo 6 como Recolhidas, 84 como Pensionistas, 87 como 

Porcionistas, 3 como Seminaristas, 17 ingressas por Vocação, 41 como órfãs e 2 como 

expostas. 
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Através da leitura desses documentos atravessamos o Recôncavo Baiano e fomos 

conhecer a história do Recolhimento dos Humildes, suas funções, seu funcionamento e o 

que as suas paredes históricas escondem nos seus arquivos, seus documentos, sua memória.  

O papel da documentação produzida pela instituição é indispensável para a 

compreensão da sua memória. Desta forma, oferecer à própria instituição, à comunidade 

acadêmica e aos interessados de modo geral uma edição cuidadosa e conservadora é uma 

forma genuína de ajudar a manter viva essa história e divulgá-la para as gerações futuras. 
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BREVES NOTÍCIAS SOBRE A TERMINOLOGIA DAS ARMAS A 

PARTIR DE DOCUMENTO HISTÓRICO DO SÉCULO XIX 
 

Pollyana Macêdo de Jesus1 

Eliana Correia Brandão Gonçalves2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Propõe-se, neste trabalho, apresentar breves notícias a respeito de estudo 

terminológico, realizado a partir da edição semidiplomática de uma Relação das bocas de 

fogo e demais munições de guerra, existentes no presídio do Morro de São Paulo, também 

conhecido como antiga Fortaleza de Tapirandu, situado na Ilha de Tinharé, na Bahia. O 

documento em questão possui datação cronológica de 1824 e apresenta uma assinatura do 

então Major Governador e Comandante Interino, José Pedro de Alcântara, encontrando-se 

disponibilizado na base de dados da divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional. 

O referido manuscrito apresenta uma vasta lista de termos relativos às armas e seus 

acessórios, munições e ferramentas existentes no presídio, permitindo, portanto, uma 

reflexão inicial, no que diz respeito ao estudo da terminologia das armas utilizadas na época. 

Desta forma, para o desenvolvimento do presente estudo, consideram-se a edição do texto, 

o contexto histórico-social e linguístico em que o manuscrito foi produzido e breves  

comentários acerca da terminologia utilizada. 

 As considerações aqui apresentadas são resultantes da pesquisa com documentos 

manuscritos, disponibilizados em acervos de instituições arquivísticas nacionais e 

estrangeiras, a exemplo da Biblioteca Nacional, do Arquivo Público do Estado da Bahia e 

do Arquivo Histórico Ultramarino, que tratam de contextos de violência na Bahia do século 

XIX relativos às guerras, revoltas e aos motins. A pesquisa, realizada no Instituto de Letras 

 
1 Graduanda em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira da Universidade Federal da Bahia. Bolsista - IC - 

Permanecer – UFBA. E-mail: polly.mac@hotmail.com. 
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta de Filologia do Instituto de Letras 

da Universidade Federal da Bahia. E-mail: elianabrand7@gmail.com.  
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da UFBA, com o apoio de bolsa de Iniciação Científica – Permanecer – UFBA, está vinculada 

ao projeto de pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Eliana Brandão (UFBA) e ao grupo de 

pesquisa Nova Studia Philologica. Tendo em vista a grande riqueza histórica, cultural e 

linguística que pode ser extraída desses documentos, ressalta-se a importância do caráter 

linguístico, social e político que esses manuscritos exercem na construção da memória 

regional e nacional do nosso país. 

 

2 DOCUMENTO, MEMÓRIA E ESTUDO DO LÉXICO 

 

A partir do texto escrito, objeto de estudo da Filologia, os pesquisadores e demais 

interessados, de uma forma geral, podem ter acesso a narrativas que são encontradas nos 

documentos históricos. Esses documentos, que registram fatos ocorridos na Bahia do século 

XIX, narram acontecimentos relacionados ao cotidiano do Brasil Colônia e, posteriormente, 

do Brasil Império. No entanto, nem sempre esses fatos aparecem de forma explícita nos 

registros documentais, sendo necessário, portanto, que haja um olhar mais criterioso ao 

analisar esses manuscritos.  

À vista disso, o filólogo extrai as narrativas registradas nessas fontes, a partir de 

características intrínsecas e extrínsecas da documentação histórica, utilizando-se de 

métodos específicos, pois, “[...] os manuscritos antigos são permeados por informações que 

traduzem, com valor documental, a sociedade, os indivíduos e as questões discutidas na 

época de sua escritura” (NUNES, 2014, p. 17). Em suma, aquele pesquisador analisa e 

interpreta o texto através de práticas filológicas, fazendo-nos repensar que  

 

[é] justamente, a partir dessa temporalidade, aberta e inconclusa, que a 

memória textual e linguística pode ser repensada e os sujeitos e grupos 

sociais, antes esquecidos encontram a possibilidade de testemunhar, ainda 

que indiretamente, visto que não é possível, pelo século em que se inscrevem 

os textos, trazer os testemunhos diretos dos sujeitos (GONÇALVES, 2017, 

p. 193). 

 

Por conseguinte, a análise conjunta de áreas de conhecimento, a exemplo da 

Paleografia e Diplomática, aliadas à investigação minuciosa da Filologia, permite que sejam 
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extraídas as narrativas de sujeitos antes silenciados. Quanto a isso, Gonçalves (2017) ainda 

acrescenta:  

 
[...] a prática filológica tenta não apagar os estágios da memória dos textos, mas 

escavá-la, deixando e consignando os rastros e as pistas, da 

documentação recolhida sobre o sujeito-escritor e sobre o texto-documento, 

por variados estudos, de cunho linguístico, dos contextos ou modos de 

produção e de recepção dos textos, viabilizando a possibilidade de que o 

sujeito/público-leitor possa fazer, ao seguir esse percurso, suas próprias 

leituras (GONÇALVES, 2017, p. 194). 

 

Considerando os aspectos de cunho linguístico, a Filologia se utiliza também dos 

estudos do léxico para uma maior compreensão das realidades que são narradas, implícita 

e/ou explicitamente, nesses registros documentais, visto que “[...] a designação e a nomeação 

dessas realidades criam um universo significativo revelado pela linguagem” (BIDERMAN, 

2006, p. 35). No caso da língua portuguesa, Biderman (2006) explica que há, muitas vezes, 

uma ressemantização de unidades que já são comuns na língua, por meio do patrimônio 

lexical. Assim, são atribuídos novos sentidos às palavras, reutilizando o vocabulário já 

existente. Biderman (2006) exemplifica esse reaproveitamento afirmando que se trata de   

 

um recurso usado frequentemente nas terminologias. Esse procedimento evita a 

criação contínua de novas unidades até então inexistentes, fazendo-se economia de 

novas formas, o que expandiria ad infinitum o número de unidades diferentes do 

léxico. Assim, com base em traços semânticos que a significação nuclear da palavra 

já possui, ampliam-se seus valores de sentido para incluir novas denotações. 

(BIDERMAN, 2006, p. 36) 

 

Logo, é necessário o conhecimento de determinadas unidades lexicais para que os 

pesquisadores alcancem o maior número possível de informações em suas análises, para 

identificar se houve um reaproveitamento ou até mesmo desuso das unidades lexicais. No 

documento em estudo, é apresentada, por exemplo, a unidade lexical “bala” como munição 

para armas. No dicionário de Domingos Vieira (1871), podemos encontrar duas entradas 

com verbetes diferentes para a unidade lexical “bala”:  

 

BÁLA, s. f. (Do latim bulla, bolla.) Em Arte militar, bolla de ferro fundida, de 

differentes dimensões, com que se carregam as peças; tambem se fazem de pedra.—
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Bala de desertor, as que na milicia se usavam á maneira de grilheta para castigar os 

que fugiam do serviço militar.—Bala vermelha, a que é arremessada depois de ser 

reduzida ao rubro cereja.—Amarrar uma bala aos pés, modo de lançar ao mar as 

pessoas que morrem a bordo. —Tiro de bala, contrapõe-se a tiro de polvora secca. 

=Tambem se emprega no sentido de pelouro. — Balas de papel, censuras da 

imprensa periodica (VIEIRA, 1871, p. 709). 

 

BÁLA, s. f. (Do grego ballô, eu lanço; no francez balle.) Em linguagem commercial, 

nome dado a todos os corpos que recebem uma fórma espherica; mercadorias 

envolvidas em serapilheira, e apertadas cora cordas, notadas com letras o 

números.—Bala de algodão.=Usado por João de Barros, e na Ordenação Affonsina. — 

Em Typographia, balas, eram uns instrumentos com que se estendia a tinta da 

impressão e se dava tinta nos typos por meio de pancadas ; eram sempre duas para 

desfazerem a tinta uma na outra ; tinham a fórma das espheras de Magdburgo. — 

Estão hoje substituídas pelos Rolos ou Cylindros (VIEIRA, 1871, p. 709). 

 

Atualmente, porém, essa mesma unidade lexical possui outras acepções, a exemplo 

de guloseimas, como é possível perceber ao fazer uma consulta rápida no dicionário online 

Michaelis (2019): 

 

BALA s. f. Projétil metálico, esférico ou oblongo, para arma de fogo. Conjunto 

formado pelo cartucho e pela bala. Pequena guloseima de consistência firme, feita 

com açúcar, ao qual se acrescentam outras substâncias, corantes e essências de 

sabores diversos; caramelo. Pacote grande e pesado, atado com cordéis; fardo. Fardo 

de papel equivalente a dez resmas, ou 5 mil folhas. Bala de borracha: bala feita de 

borracha ou de plástico usada para dispersar multidões em tumultos; provoca dor, 

porém não penetra no corpo da vítima. Bala de festim: bala inofensiva, geralmente 

feita de papel comprimido, usada em exercícios militares ou em cinema e teatro, que 

se desfaz ao sair do cano; bala de goma: pequena guloseima macia, feita de açúcar, 

amido, aromatizante e corante; jujuba; bala dum-dum: bala com ogiva em forma de 

cruz, capaz de provocar ferimentos e dilacerações gravíssimos; mandar bala 

(coloquial): executar uma ordem ou uma tarefa com presteza; ter bala na agulha 

(coloquial): ter poder, prestígio e dinheiro para conseguir algo [...] (MICHAELIS, 

2019). 

 

Deste modo, as análises desenvolvidas com os manuscritos históricos contribuem 

não somente para o conhecimento de aspectos socioculturais, históricos e políticos, como 

também para o estudo da língua e o conhecimento de seu percurso histórico. 
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3 TERMINOLOGIA E ARMAS: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Para além dos processos pelos quais passa o léxico de uma língua, as unidades 

lexicais especializadas são chamadas de termo, o qual corresponde a uma “[...] designação, 

por meio de uma unidade linguística, de um conceito definido em um tecnoleto [...], 

constitui uma criação motivada, que responde a uma necessidade determinada pelo 

desenvolvimento técnico-científico” (ALVES, 1997, p. 102-103). 

Os termos são o objeto da Terminologia, uma das áreas de estudo do léxico, definida 

por Cabré (1995) como tendo três concepções principais: na primeira delas, a Terminologia 

é concebida como a disciplina que lida com os termos especializados; além desta, é 

concebida também como o conjunto de diretrizes ou princípios que regem a coleta de 

termos; finalmente, na sua terceira concepção, a Terminologia, produto gerado pela prática, 

é definido como o conjunto de termos de um assunto especializado. 

Esta é responsável pelo estudo da linguagem especializada ou também chamada 

linguagem técnica. Vale ressaltar que, os termos surgem, ou são reutilizados, à medida que 

as ciências e as tecnologias avançam. Tendo em vista a diversidade de opções e as 

possibilidades de uso e alcance, pode-se afirmar que 

 

la terminología es una interdisciplina, constituida por elementos procedentes de las 

bases de la lingüística, de la oncología y de las especialidades, ligada necesariamente 

a la documentación, de la que se sirve y a la que sirve, y usuaria, y al mismo tiempo 

contribuyente, de las nuevas tecnologías de la información (CABRÉ, 1995, p. [5-6]).3 

 

Portanto, com o advento da globalização, novas “realidades” surgem e precisam ser 

nomeadas e designadas, pois, como afirma Krieger (2006), “[...] em paralelo aos campos 

científicos, as terminologias são também designativas de componentes e de produtos 

resultantes da técnica e da tecnologia, conforme hoje se compreende [...]” (KRIEGER, 2006, 

 
3 Tradução livre: “a terminologia é uma interdisciplina, constituída por elementos procedentes das bases da 

linguística, da oncologia e das especialidades, ligada necessariamente à documentação da que se serve e a que 

serve, usuária e, ao mesmo tempo, contribuinte das novas tecnologias da informação” (CABRÉ, 1995, p. [5-6]). 
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p. 45), ficando, mais uma vez, evidente o quanto os estudos em Terminologia são necessários 

e o quanto se fazem úteis também aliados aos estudos filológicos. 

No que tange aos termos encontrados no documento em análise, cabe fazer um breve 

apanhado, primeiramente, da história armamentista. Gonçalves (2007) tece considerações a 

respeito das armas e suas características, citando pontos relevantes. Segundo a referida 

autora, pode-se dividir a história das armas em três grandes períodos, a saber: das armas 

mecânicas, das armas com base na energia química e, por fim, das armas nucleares. Cada 

momento de transição influencia diretamente nos sistemas políticos e no comportamento 

bélico, o que, consequentemente, afeta também a própria história. Gonçalves (2007) ressalta 

ainda a importância que as armas exerciam e continuam exercendo, fazendo parte da 

história dos sujeitos, relembrando, pois, que “[...] as armas estão presentes, por exemplo, na 

história da humanidade desde sempre, como um instrumento utilizado pelo homem para 

prover o seu alimento, para se defender, para submeter outros e até mesmo para revelar 

atos de coragem ou heroísmo” (GONÇALVES, 2007, p. 44). 

É evidente, portanto, que as diferentes épocas e as diferentes armas existentes em 

cada uma delas, afetam diretamente no comportamento social e político dos sujeitos, pois 

cada fase da história é marcada também por diferentes ideologias e necessidades. Nesse 

sentido, Gonçalves (2007) afirma que tudo o que temos hoje em relação ao desenvolvimento 

armamentista é, então, resultado de um processo, visto que 

 

[o] homem, enquanto criador dos seus valores, vivencia mudanças de percepção, em 

decorrência das transformações culturais e de sua integração com novos contextos. 

Dessa forma, os fatos atuais podem ser esclarecidos e compreendidos se 

percebermos e entendermos o processo maior do qual este momento faz parte  

(GONÇALVES, 2007, p. 45). 

 

Dessa forma, a depender do período em questão e das necessidades de uso, o material 

utilizado em sua fabricação, bem como a sua forma, tamanho, função e os tipos de golpes 

aplicados também são distintos. Ressalta-se, contudo, que as armas podem ser classificadas 

como instrumentos de ataque ou defesa. Gonçalves (2007) traz ainda algumas acepções 

encontradas em dicionários históricos, a exemplo do dicionário de Domingos Vieira (1871) 
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e o de Bluteau (1712-1827), apontando as semelhanças encontradas em ambos, no que diz 

respeito a caracterização e a divisão dos seguintes tipos: armas ofensivas portáteis e 

ofensivas não portáteis; armas defensivas pessoais e defensivas coletivas.  

No grupo das armas ofensivas portáteis estão inseridas as armas de mão e de 

arremesso, enquanto no grupo das armas ofensivas não portáteis estão inseridas as armas 

que funcionam por meios mecânicos e por ação da pólvora, sendo exemplos de armas 

pertencentes ao grupo das mecânicas as armas “[...] catabalísticas, neurobalísticas e 

pneumáticas [...]” (GONÇALVES, 2007, p. 114). No que diz respeito às armas de fogo, 

atualmente, a definição para arma não portátil pode ser encontrada em Decreto outorgado 

em 2000 como “[...] arma que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, não pode ser 

transportada por um único homem [...]” (BRASIL, 2000); já a arma portátil é definida como 

“[...] arma cujo peso e cujas dimensões permitem que seja transportada por um único 

homem, mas não conduzida em um coldre, exigindo, em situações normais, ambas as mãos 

para a realização eficiente do disparo” (BRASIL, 2000). 

Em se tratando dos termos que são utilizados para designar as armas, Gonçalves 

(2007) reflete acerca das relações que os homens constroem com esses instrumentos, 

relembrando que  

 
[c]om as mudanças que se verificam com o tempo, o sujeito transforma a sua relação 

com a realidade, e isso inclui a concepção da sua função em relação às armas, até 

mesmo porque a guerra tem diferentes motivações que oscilam com o tempo, 

promovendo uma alteração desse continuum e criando uma visão linguística do 

mundo em parte distinta (GONÇALVES, 2007, p. 220). 

 

3.1 AS ARMAS E A “RELAÇÃO” DE 1824 

 

Os registros textuais podem estar dispostos sob variadas formas, podendo-se 

apresentar em diversas tipologias documentais, a exemplo de cartas, ofícios, provisões, 

relações e requerimentos. O documento utilizado como fonte para este trabalho é uma 

“Relação”, que, segundo Bellotto (2002, p. 85), é um “ [...] documento não-diplomático, 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
549   

informativo. Listagem de nomes de pessoas, objetos, quantias, fatos etc. Quando solicitada 

por autoridade e a ela enviada, pode ser considerada documento ascendente”. 

A Relação das bocas de fogo e demais munições de guerra existentes no Presídio de 

São Paulo do Morro, feita pelo Major Governador e Comandante Interino José Pedro de 

Alcântara, foi escrita em 12 de agosto de 1824, e descreve os itens que se encontram no 

presídio em questão. As listas são formadas por itens diversos, a exemplo de ferramentas 

supostamente utilizadas na manutenção do presídio, entre as quais goivas, enxadas, serras, 

e outros, além, claro, dos itens de artilharia e seus pertences. Todos os itens apresentam a 

sua respectiva quantidade. 

A referida “Relação” foi escrita na Fortaleza do Morro de São Paulo, descrita por 

Oliveira (2011) como um sistema fortificado de grande importância para a região, visto que 

atuava na defesa da Cidade de Salvador, por sua localização estratégica, e também por 

permitir acesso às embarcações que chegavam com mantimentos, sendo possível, assim, 

estabelecer comércio na região. Oliveira (2011) aponta trechos de cartas e outros 

documentos escritos desde o século XVII, em que é possível perceber a importância do local, 

afirmando:  

 

para não estarmos tão somente baseados na observação crítica da defesa de Salvador 

e do seu Recôncavo, mas também na opinião unânime de quase todos os 

especialistas ou cronistas qualificados, do passado, que entraram em contato com 

este destacado testemunho da memória nacional, particularmente da memória 

militar (OLIVEIRA, 2011, p. 188). 

 

Oliveira (2011) se refere aos relatos de pessoas que viveram durante aquele período 

na região ou que dissertaram sobre ele e sobre a importância da Fortaleza para o local. A 

seguir, apresenta-se o fac-símile do documento que se encontra disponibilizado no acervo 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:  

  



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
550   

 

Figura 1: Fac-símile da Relação das bocas de fogo e demais munições de guerra existentes no presídio de São Paulo do 

Morro feita pelo major governador e comandante interino José Pedro de Alcântara 

Fonte: Acervo Digital da Biblioteca Nacional Digital 
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Em relação aos especialistas ou cronistas apontados por Oliveira (2011), 

apresentamos aqui trecho de carta de Muniz Barreto, da época em que era sargento-mor e 

comandante da praça do Morro, em 1797:  

 

Como pois a Capital do Reino não tem por ora forças suficientes de Marinha para 

impedir que qualquer nação poderoza inimiga, tente algum desembarque em 

qualquer das capitanias do Brazil, e sendo a Ilha do Morro pelo seu “local a mais 

importante chave da Comarca de toda a Capitania, e ainda se pode asseverar 

sem receio, que de toda a America Portugueza” vem pois a ser da primeira e da 

mais indispensavel necessidade ordenar Sua Magestade, não só a reedificação 

do mesmo Prezidio, mas ainda a sua melhor construcção, formando-se a sua 

cidadella debaixo tudo do mais exacto preceito de Fortifcação […]4 

 

  

           Fonte: Portal Iphan  

 

 

No que tange aos aspectos linguísticos, como já mencionado, são diversos itens 

descritos no manuscrito, a exemplo de armas, calibres, munições, apetrechos, ferramentas e 

outros. No entanto, trataremos aqui apenas dos termos referentes às armas. Foram 

selecionados alguns termos, considerando o tipo de arma e as suas características. A escolha 

se deu através da transcrição do texto, que seguiu as normas para transcrição sugeridas pela 

Comissão de estabelecimento de normas para transcrição de documentos manuscritos para 

a História do Português do Brasil (CAMBRAIA; CUNHA; MEGALE, 1999, p. 23-26). Foi 

realizada uma transcrição parcialmente conservadora, promovendo, no geral, o 

 
4 Carta do então sargento-mor Muniz Barreto, ao Rei, contida no Livro 84 das Ordens Régias do Arquivo 

Público do Estado da Bahia, transcrita em Revista do IGHBA, Salvador, v. 2, p. 227-239, 1890 (Apud OLIVEIRA, 

2011, p. 191). 

Figura 2: Fortaleza do Morro de São Paulo 

Fonte; Portal do Iphan 

Figura 3: Fortaleza do Morro de São Paulo, após restauração 

Fonte: Site “O que fazer na Bahia” 
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desenvolvimento, em itálico, das abreviaturas encontradas, numerando as linhas de 5 em 5, 

contando a partir da quinta, conservando a grafia de acordo com o manuscrito e mantendo 

a pontuação e a acentuação originais. 

 

3.2 AS ARMAS CITADAS NA “RELAÇÃO” (1824) 

 

Para compor uma reflexão sobre as unidades descritas no documento, foram 

consultados três dicionários históricos, o dicionário de Bluteau, datado de 1712-1728, 

período que antecede a escrita do manuscrito; o dicionário do Frei Domingos Vieira, o qual 

abrange o período de 1871-1874, e o dicionário de Moraes Silva, datado de 1890, ambos 

correspondem ao período posterior à escrita do manuscrito. 

É importante ressaltar que outros dicionários foram consultados, a exemplo de 

dicionários contemporâneos, no entanto, como a proposta do trabalho está voltada para 

reflexões iniciais, os mesmos não foram utilizados neste artigo. Consultaram-se os 

dicionários supracitados visto que os mesmos refletem etapas pretéritas da língua, 

descrevendo minuciosamente o máximo de informações e elucidando unidades lexicais que 

não vigoram mais nos dicionários atuais (MURAKAWA, 1998). Com base nas consultas às 

referidas obras lexicográficas, apresentaremos a seguir reflexões sobre três termos que 

fazem referência às armas constantes na Relação (1824): 
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3.2.1 Alabarda 

 
Figura 2: Alabardas 

Fonte: Blog “Amo del Castillo” 

 

Na figura acima, podemos perceber algumas diferenças nos detalhes de cada 

alabarda. As alabardas “A”, “B” e “D” são do mesmo período, por volta da segunda metade 

do século XVI. No entanto, são de origens diferentes. A primeira alabarda é austríaca e as 

outras são italianas. As alabardas “C” e a “E” são também, respectivamente, austríaca e 

italiana, porém datam do século XVII. 

A alabarda era uma arma ofensiva portátil de mão muito utilizada, principalmente, 

na Idade Média, aparece descrita no documento como “alabarda antiga”, o que indica que 

talvez não fosse mais amplo o uso no período em que o documento foi escrito. De acordo 

com o verbete do Bluteau (1728), trata-se de “[...] arma offensiva, & defensiva, da qual usaõ 

os Archeiros na guarda dos principes, & nas batalhas os Alferes [...] (BLUTEAU, 1712, p. 

203). O dicionário de Domingos Vieira apresenta a alabarda como  

 

ALABARDA, s. f. (Do arabe alharba, lança, pique; do allemão hallebarde, composto de 

barthe, velha palavra teutonica que significa lança, acha, machado, e hells, claro, 

brilhante; ou tambem halle, pórtico, e warlen, guardar.) Arma offensiva, de que usam 

os archeiros da guarda real; é formada de uma hastea comprida de páo, e de espigão, 

gavião, meia lua, alvorado e varetas, tudo de ferro. É uma especie de fouce 

enhastada (VIEIRA, 1871, p. 260). 
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Já o dicionário de Moraes Silva (1890) traz uma definição menos detalhada, porém 

apresenta também a etimologia da palavra: 

 
Alabárda, s. f. (do Allemão hallebard, arma das guardas do palacio, formado de halle, 

a trio do palacio, e bard, machado) Arma à maneira de lança, tendo como ella haste 

longa de madeira, e na extremidade uma ponta de ferro, perpendicular a outra 

horisontal, em fórma de meia lua (SILVA, 1890, p. 119). 

 

3.2.2 Baioneta 

 

                 

 

 

 

A baioneta é uma espécie de adaga que podia ser utilizada tanto à mão, quanto na 

ponta das espingardas, sendo considerada uma arma ofensiva portátil. O dicionário de 

Bluteau (1712-1728) não apresenta acepções para este termo. O dicionário de Domingos 

Vieira (1871-1874) apresenta a baioneta como “s. f. (Do francez baionette.) Especie de adaga 

em fórma de lanceta, tendo em vez de punho um cabo ôco que se fixa na bôca das 

espingardas” (VIEIRA, 1871, p. 706). Já o dicionário de Moraes Silva (1890) registra como “s. 

f. (do Fr. baionelle) Especie de adaga larga e pontiaguda, que em logar de punho, tem um 

cabo ôco que se encaixa na bocca das espingardas; é ordinariamente de tres gumes” (SILVA, 

1890, p. 306). 

 

 

 

Figura 4:  Espingarda com baioneta – século XIX 

Fonte: DepositPhotos 

 

            Figura 3: Baioneta – século XVIII 

Fonte: Oportunity leilões 
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3.2.3 Espingarda 

 

       

 

 

 

 

 

As espingardas são armas ainda utilizadas atualmente, sobretudo em regiões rurais, 

como instrumento de caça. Era utilizada no século XIX com ou sem baionetas. São 

consideradas armas ofensivas portáteis. De acordo com o dicionário de Bluteau (1712-1728), 

trata-se de “[...] arma de fogo, com corunha, & cano comprido” (BLUTEAU, 1712, p. 278). 

Além desta, consta também a unidade lexical “ESPINGARDAM”, que refere-se a “[...] 

espingarda antiga, de bocca mais larga” (BLUTEAU, 1728, p. 278). O dicionário de 

Domingos Vieira (1871-1874) apresenta a espingarda como uma “s. f. arma de fogo grande, 

com cano, coronha e fechos [...]” (VIEIRA, 1873, p. 347). Já o dicionário de Moraes Silva 

(1890) registra a arma como “ESPINGÁRDA”, que, por sua vez, trata-se de “s. f. (do fr. ant. 

espingard, pequena peça de artilheria de calibre 1) Arma de fogo, portatil, com cano longo, 

coronha, fechos, etc. Espingarda de vento; a que é carregada por ar comprimido, em logar de 

polvora” (SILVA, 1890, p. 834). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho com termos que fazem referência às armas permitiu a elucidação de 

unidades lexicais que já não são utilizadas, bem como das unidades que tiveram seus 

sentidos alterados ao longo do tempo, por conta do desenvolvimento armamentista. Este 

estudo permite conhecer não somente as palavras já em desuso, que se referem às armas, 

Figura 5: Espingarda com baioneta – século XVIII 

Fonte: Oportunity leilões 
 

 

Figura 6: Espingarda – século XIX 

Fonte: Oportunity leilões 
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como também conhecer as diferentes variantes da época e os processos pelos quais o léxico 

de uma língua pode passar, contribuindo, desta forma, para o estudo histórico dos termos 

relativos às armas no século XIX. 

Estudar a língua em uso nos séculos anteriores também possibilita ao pesquisador 

ampliar a compreensão de outros contextos armamentistas, dos avanços conquistados ao 

longo do tempo e, além disso, possibilita uma maior percepção dos fatos que marcaram as 

histórias de um povo. Portanto, destaca-se, mais uma vez, que os estudos em terminologia, 

aliados aos estudos filológicos, asseveram o quão indispensável é que sejam exploradas 

essas particularidades terminológicas em diferentes perspectivas, investigando, lendo, 

interpretando, editando e resgatando os registros da memória que fazem parte do 

patrimônio linguístico e cultural. 
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VOZES DO TEATRO BAIANO EM TEMPOS DE DITADURA MILITAR: 

DEPOIMENTOS 
 

Quelle Silva dos Santos1 

Isabela Santos de Almeida2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o período da ditadura militar, entre os anos 1964 a 1985, a Bahia foi palco de 

cerca de mil espetáculos teatrais. Nessa época de repressão, a cena teatral baiana foi 

sinônimo de resistência, de contestação e de luta pela liberdade de expressão. De acordo 

com Almeida (2011), ainda que submetido ao controle ideológico e a restrições financeiras, 

o teatro constituiu-se (e resistiu) como espaço de efervescência cultural, pois sua capacidade 

de ficcionalizar a realidade a partir da representação de experiências cotidianas 

possibilitava que inúmeros sujeitos se enxergassem como parte daquele contexto. 

Diante desse cenário, encontravam-se diversos partícipes responsáveis pelo pensar-

fazer teatro na Bahia, dentre eles, os docentes-dramaturgos participantes do Seminário Vozes 

do teatro em tempos de ditadura militar, realizado pela Equipe Textos Teatrais Censurados, na 

UFBA, no ano de 2016, dos quais destacam-se os depoimentos de Cleise Mendes, Luiz 

Marfuz, Raimundo Matos, Ricardo Líper, Deolindo Checcucci e Fernando Conceição. O 

evento, realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2016, comemorou os 10 anos da Equipe 

Textos Teatrais Censurados, que desenvolve, desde 2006, estudos sobre os textos teatrais 

censurados produzidos e encenados na Bahia durante o regime militar. O evento trouxe, em 

sua programação, além das apresentações das pesquisas desenvolvidas pelos membros do 

grupo de pesquisa, mesas temáticas referentes à memória e à história do teatro baiano com 

 
1 Graduanda em Letras Vernáculas, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Bolsista PIBIC/UFBA da 

Equipe Textos Teatrais Censurados na Bahia, coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges. E-mail: 

quellesds@hotmail.com.br – Autora. 
2 Professora Adjunta nível II, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia e Doutora em Letras - 

PPGLitCult/UFBA. Integrante do Grupo de Edição e Estudo de Textos – Equipe Textos Teatrais Censurados. 

Orientadora. Contato: isabelasa@ufba.com.br 
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a participação de atores, diretores, produtores e dramaturgos que fizeram teatro na Bahia 

no período. 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a construção da memória do teatro 

na Bahia a partir dos depoimentos orais desses sujeitos que, por sua vez, participaram 

ativamente do cenário de produção cultural baiana durante o regime militar e hoje são 

docentes da UFBA. Esses depoimentos são entendidos aqui como paratextos dos textos 

teatrais censurados pela ditadura militar, são testemunhos/documentos de uma época, 

sociedade e cultura, constitutivos da memória do teatro baiano. Como fontes, serão 

disponibilizados para inúmeros estudiosos, permitindo o acesso “[à]s histórias dentro das 

histórias” (ALBERTI, 2004) com o intuito de evidenciar e ampliar as possibilidades de 

interpretação do passado. 

 

2 FILOLOGIA, HISTÓRIA ORAL E A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA TEATRAL A 

PARTIR DE DEPOIMENTOS 

 

A Filologia sob a perspectiva da Crítica Textual é tomada aqui como: 

 

[...] um feixe de práticas de leitura, interpretação e edição que, a um só tempo, 

considera como objeto, de modo indissociável, língua, texto e cultura. Tem por 

objetivo a compreensão e estudo dos processos (i) de produção das práticas de 

cultura escrita; (ii) de transmissão histórica dos textos; (iii) de circulação social do 

texto, (iv) recepção e reconfigurações que uma dada época constrói para o texto. 

(BORGES; SOUZA, 2012, p. 21) 

 

É através da Filologia e da atividade da Crítica Textual, cujo objeto de estudo é o 

texto, seja ele manuscrito, datiloscrito, digitoscrito, impresso, oral ou escrito, que se objetiva 

a investigação do texto, seu processo de produção, circulação, transmissão e a sua recepção 

dentro de determinado contexto. Aqui, o texto, em suas diversas materialidades, deixa de 

ter um fim em si mesmo e se torna um recurso que possibilita que filólogos e inúmeros 

estudiosos usem as conclusões e metodologias adotadas por editores em sua práxis 

filológica para o desenvolvimento de atividades diversas. Nesse contexto, a ETTC realiza o 

estudo, a recuperação e a edição de textos teatrais censurados, estes podem ser tomados 
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para investigação histórica, filológica, literária, e tantas outras práticas que envolvam o 

estudo do texto conforme as intenções do pesquisador (SANTOS, 2012a). 

O Grupo de Edição e Estudo de Textos – Equipe Textos Teatrais Censurados (GEET 

– ETTC), coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges, ao tomar a Crítica Textual como 

procedimento crítico busca, a partir dos estudos filológicos, compreender a cena teatral 

baiana numa época de repressão e resistência, por meio do estudo de textos teatrais e outros 

documentos, entendidos como paratextos, tais quais, documentação censória, recortes de 

jornal, programas de espetáculos, entrevistas, depoimentos, entre outros. Esses elementos 

paratextuais consistem numa série de elementos que auxiliam a interpretação do texto. 

Segundo Genette (2006, p. 9-10), 

 

[...] o paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como 

tal a seus leitores, e de maneira mais geral, ao público. Mais do que um limite ou 

uma fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar, [...] de um “vestíbulo”, que 

oferece a cada um a possibilidade de entrar ou retroceder. “Zona indecisa” entre o 

dentro e fora, sem limite rigoroso, nem para o interior (o texto) nem para o exterior 

(o discurso do mundo sobre o texto), orla, [...] “franja do texto impresso que, na 

realidade, comanda toda a leitura”. Com efeito, essa franja, sempre carregando um 

comentário autoral, ou mais ou menos legitimada pelo autor, constitui entre o texto 

e o extratexto uma zona não apenas de transição, mas também de transação: lugar 

privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre o público, 

a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor acolhida do texto e 

de uma leitura mais pertinente – mais pertinente, entenda-se, aos olhos de seu autor 

e seus aliados. 

 

Dessa forma, Genette compreende que o texto possui uma estreita relação com os 

elementos que o envolve e contribui para que os mesmos tomem forma e produzam 

sentidos. Logo, como uma força discursiva, o paratexto, conforme Telles (2006, p.39) “é 

composto de um conjunto heterogêneo de práticas e de discursos que reúne, entretanto, 

uma visão comum, aquela que consiste ao mesmo tempo em informar e em convencer, 

afirmar e argumentar”. Esses elementos veiculam inúmeras informações que acompanham 

e ajudam a explicar o texto, o que torna o mesmo mediador entre o leitor e o texto. 

É nesse âmbito que se incorpora o projeto de pesquisa da Profa. Dra. Isabela Santos 

de Almeida, que, como parte da ETTC, tem como objetivo localizar os textos teatrais 

censurados que documentam a cena teatral baiana no período da ditadura militar, 
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produzidos pelos docentes da UFBA. Nesse sentido, considerando a natureza lacunar do 

texto teatral, torna-se necessário buscar outras fontes para interpretá-lo em sua 

potencialidade e, por sua vez, compreender sua dimensão dentro do espetáculo. Dessas 

fontes, tomadas aqui como paratextos, destacam-se os depoimentos orais de partícipes da 

cena teatral baiana. Cada depoimento reunido com outras documentações, inclusive os 

textos teatrais, permitem formar um conjunto de perspectivas da cena teatral baiana e do 

cotidiano da sociedade da época em que foram inscritos, contribuindo para maior 

conhecimento do cenário político e cultural. 

Mediante essa situação, recorreu-se à metodologia de pesquisa da História oral, 

tomada aqui como um meio de conhecimento que permite o registro de testemunhos e o 

acesso às histórias dentro das histórias, capaz de ampliar as possibilidades de interpretação 

do passado.  

Segundo Verena Alberti (2008), o trabalho com a História oral  

 
[...] consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram 

de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado e do presente. Tais 

entrevistas são produzidas no contexto de projetos de pesquisa, que determinam 

quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destino 

será dado ao material produzido. (ALBERTI, 2008, p. 155)  

 

Para tal, a História oral se beneficia do uso de ferramentas teóricas de diferentes 

disciplinas das Ciências Humanas. Por ser uma metodologia interdisciplinar por excelência, 

pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento, permitindo a ampliação deste sobre 

as experiências e práticas desenvolvidas, assim como o seu registro e difusão entre os 

interessados. 

Por meio do uso de gravadores, um recurso considerado moderno após a segunda 

guerra mundial, a História oral passou a ser um mecanismo usado para validar algumas 

experiências que não estavam documentadas, ou ainda, que estavam registradas em 

documentos escritos em uma dimensão quase sempre de valor subjetivo. Esta, portanto, 

passa a ser um tipo de narrativa histórica onde a entrevista, seja ela gravada ou filmada, 

permite uma reflexão que quase sempre amplia as possibilidades da documentação escrita.  
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Atualmente pode-se dizer que existem quatro gêneros de História oral, a saber: 

História oral de vida, História oral temática, Tradição oral e História oral testemunhal. A 

História oral de vida é aquela que arranja a narrativa a partir da trajetória existencial de uma 

pessoa. Já A História oral temática é aquela em que se tem um tema central e as entrevistas 

dizem respeito ao desenvolvimento desse tema. A Tradição oral é uma prática que deriva 

dos contatos com grupos onde as tradições superam o espaço geográfico – tradições míticas, 

receitas culinárias, receitas medicinais etc. – que acabam por carregar memórias que trazem 

em si certa antiguidade. E por último, a História oral testemunhal, que mistura traços da 

biografia pessoal com a existência de um trauma. Cada uma dessas variações de História 

oral tem um procedimento correlato, seja nas chamadas entrevistas abertas, seja nas 

entrevistas programadas com roteiros. Há ainda casos com a combinação de ambas as 

estratégias (MEIHY, 2012). 

O estudo ora apresentado se configura a partir da História oral temática, pois possui 

um tema central no qual suas entrevistas se desenvolvem, nesse caso, o teatro na Bahia no 

período do regime militar. Segundo Meihy (2012), ao tomar a História oral como técnica, 

deve-se supor a existência de uma documentação paralela na qual os depoimentos assumem 

o papel de complemento. Para ele, o peso dado aos testemunhos orais coletados é 

relativizado em função da documentação central. No âmbito da ETTC o objeto central é o 

texto teatral. Aqui, os depoimentos (os paratextos) mantém um diálogo profícuo com os 

textos teatrais. 

Assim, para este trabalho, foram selecionados seis depoimentos de docentes-

dramaturgos da UFBA, sendo eles Cleise Mendes, Luiz Marfuz, Ricardo Líper, Deolindo 

Checcucci e Fernando Conceição. Tratam-se de testemunhos orais cujas narrativas carregam 

em si o que Meihy (2012, p.51) chama de “visão passadista ou nostálgica” que se constitui 

em uma leitura do mundo pretérito, e por isso, é válida para análise do presente, 

considerando que 

 
Toda narrativa é sempre e inevitavelmente construção, elaboração, seleção de fatos 

e impressões. Portanto, como discurso em eterna elaboração, a narrativa para a 

história oral é uma versão dos fatos e não os fatos em si. Convém lembrar que por 
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mais parecidas que sejam as narrativas dos mesmos fatos, todas as vezes reditas 

carregam diferenças significativas. (MEIHY, 2012, p.50) 

 

Observa-se que por ser uma construção cujo referente está no passado, a História oral 

abriga o que pode se chamar de uma visão passional ou redentora do mesmo ou dos fatos. 

Seu teor nostálgico torna-se transparente nas palavras do narrador e isso faz parte do 

comportamento social vigente e nele se explica, fato que o torna objeto de análise para os 

estudos da memória. 

Os depoimentos transcritos se configuram aqui como veículos relevantes para a 

difusão dos textos teatrais, tanto para o público não especializado, quanto para os 

pesquisadores em geral. Estes depoimentos, ao narrarem a história daqueles que fizeram 

teatro na Bahia num período conturbado e assumiram o pensar-fazer teatro como “forma 

de luta contra o esquecimento e em prol da construção de uma memória” (BORGES, 2012) 

evocam o passado contido na memória. Pois, como elucida Nora (1993, p.14), quanto 

“[m]enos a memória é vivida no interior, mais ela tem necessidade de suportes exteriores e 

de referências tangíveis de uma existência que só se vive através dela”. 

Sendo assim, “a História oral se apresenta como forma de captação de experiências 

de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida. Quanto mais elas os contarem a seu 

modo, mais eficiente será seu depoimento.” (MEIHY, 2012, p.51). Logo, ao valorizar a fala 

de uma narrativa “gravada”, tem-se um conjunto de conteúdos como fator decisivo para as 

análises dos testemunhos orais, questões que dizem respeito à memória despontam como 

caminhos indicativos da sociedade na qual esses sujeitos atuaram, pois toda narrativa tem 

um conteúdo do passado e todo passado contido na memória é dinâmico como a própria 

memória individual ou grupal. 

Para a feitura das transcrições dos depoimentos, elaboraram-se critérios de 

transcrição baseados no Manual de História Oral, de Verena Alberti (2004). Conforme Quadro 

1, considerando a apresentação do material transcrito, foi necessária a elaboração de uma 

ficha-catálogo com um cabeçalho no início de cada depoimento. Nele consta nome completo 

do entrevistado, local da entrevista, nomes dos entrevistadores, nome do projeto, nome do 

plano de trabalho, nome completo do transcritor e data inicial e final da transcrição. Todos 
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os depoimentos iniciam-se obedecendo o uso de caixa alta e baixa, itálico e notação de data 

(Entrevista: 20.10.16).  

Ao começar a transcrição, usou-se as iniciais dos nomes dos entrevistados, isto é, a 

letra do primeiro nome e a letra do último nome (C.M). Quando houve interrupção da 

gravação, foi necessário pular uma linha e anotar [INTERRRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO]. No 

final de cada depoimento anotou-se [FINAL DO DEPOIMENTO]. Optou-se por deixar 

espaço em branco entre colchetes para palavra ou texto inaudível. Anotou-se também, entre 

colchetes, no corpo do texto, casos como: [riso], [emoção] e [silêncio]. Grifou-se em itálico as 

palavras pronunciadas com ênfase, observando com atenção para não sobrecarregar de 

grifos. Marcou-se com reticências a ocorrência de enunciados incompletos. Observou-se o 

uso abreviado dos termos “senhor e doutor”, que foram colocados no corpo do texto em 

letra minúscula. Foram corrigidas as formas “né? - não é?”, “pra – para”, “tava, teve – estava, 

esteve” etc. E no caso do uso de aspas, optou-se por escrever a expressão entre aspas ao 

invés de colocar aspas sempre que algo for enunciado com as mesmas. 

 

Quadro 1: Normas para transcrição de áudio 

UFBA 

INSTITUTO DE LETRAS 

GEET-ETTC 

 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DE AÚDIO (SEGUNDA VERSÃO) 

 

1 – No início da transcrição, fazer um cabeçalho informando: nome do entrevistado, local da 

entrevista, nomes dos entrevistadores, nome do projeto, nome do plano de trabalho, nome completo 

do transcritor e data de início e fim da transcrição.  

 

2 – Iniciar todas as entrevistas com: 

 

Entrevista: 20.10.2016 

- Observar no exemplo acima o uso de caixa alta e baixa, itálico e notação de data. 

- Nas entrevistas seguintes proceder da mesma forma. 

 

3 – As iniciais (primeiras letras do primeiro e do último nome) dos entrevistadores e dos 

entrevistados deverão vir como segue: 

A.J. - texto 

 

4 – Quando houver interrupção de gravação, anotar, mudando de linha e centralizado: 

[INTERRUPÇÃO DE GRAVAÇÃO] 
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5 – No final do depoimento anotar: 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

6 – Deixar espaço em branco entre colchetes para palavra ou trecho inaudível. 

 

7 – Anotar entre colchetes, no corpo do texto, quando for o caso: 

[risos] [riso] [emoção] [silêncio] 

 

9 – Grifar em itálico as palavras pronunciadas com ênfase (mas atenção: não sobrecarregar 

de grifos; marcar apenas quando for realmente uma ênfase). 

 

10 – A ocorrência de enunciados incompletos deve vir marcada com reticências. 

 

11 – A numeração das laudas deve vir sempre no canto superior direito.  

 

12 – Observações suplementares: 

 

a. Senhor e doutor só são abreviados quando antecedem nome próprio. No corpo da frase, 

abreviados ou não, virão em minúscula. 

 

b. Corrigir as formas: 

né? — não é? 

pra —  para 

tava, teve — estava, esteve etc. 

o que que...? —  “o que...?” ou “o que é que...?” 

c. Quando tiver sido enunciada a expressão “entre aspas”, deve ser transcrito “entre aspas”, 

e não colocadas aspas na palavra em questão. 

 
Fonte: Elaborado por Quelle Silva dos Santos, a partir de Alberti (2004). 

 

Para o processo de transcrição dos depoimentos foi necessário o auxílio dos 

programas de computador VLC Media Player e Audacity. No primeiro foram utilizadas 

ferramentas simples que permitiram reduzir ou aumentar a velocidade do áudio e assim 

prosseguir com a transcrição. Devido a necessidades mais avançadas, utilizou-se o segundo 

programa, que, por sua vez, permitiu reduzir parte dos ruídos presentes nas gravações de 

áudio e vídeo, possibilitando uma melhora na audição das mesmas. 

No Quadro 2 e 3, apresentam-se trechos dos depoimentos de Cleise Mendes e 

Deolindo Checcucci, conforme critérios abordados anteriormente. 
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Quandro 2: Transcrição do depoimento de Cleise Mendes 

 

UFBA 

INSTITUTO DE LETRAS 

GEET-ETTC 

 

TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DO SEMINÁRIO VOZES DO TEATRO 

 

FICHA-CATÁLOGO 

ENTREVISTADO: Cleise Furtado Mendes 

ENTREVISTADOR:* 

TRANSCRITOR: Quelle Silva dos Santos 

PROJETO: Arquivo Textos Teatrais Censurados: Seção UFBA 

PLANO DE TRABALHO: Vozes do teatro baiano em tempo de ditadura militar: depoimentos 

DATA: 14/11/2017  [Início da transcrição] 

 

Entrevista: 20.10.2016 

 

CM: O meu convívio com a censura se deu primeiro como atriz, não é, a partir de 1973. Foi num 

período, não é, da censura, em 1973 que eu, como aluna ainda da escola de interpretação, já estava 

formada em Letras, mas no teatro eu era aluna de interpretação e fazia “A Casa de Bernarda Alba”, sob 

a direção de José Possi Neto [ ] E... Se deu então como atriz o convívio com a censura, e como autora, 

depois de 1975, eu faço o primeiro texto para teatro que é o “Marylin Miranda”. Bom, como atriz, 

primeiro, não é, em Bernarda, o que acontece, o ritual, os colegas vão falar disso também, o ritual, você 

tinha que marcar o ensaio geral, o censor vinha, não é, e a depender dos cortes, conversas, e numa boa 

perspectiva, tinha cortes e você poderia levar a cena e fazer suas adaptações. Quando não era proibida 

a peça, totalmente, não é. Mas o censor na época era um padre e quando ele assistiu “A Casa de Bernarda 

Alba”, ele ficou realmente encantado com o espetáculo, não é. Eu sou, claro, suspeita, era atriz do 

espetáculo, mas “A Casa de Bernarda Alba” foi um espetáculo que todo [ ]Temos aqui um historiador, 

o professor Raimundo Matos, tratou disso no seu livro, principalmente no segundo livro dele, que é 

“Transas na Cena em Transe”, que pega o período da Contracultura, não é, na Bahia. E ele foi um 

espetáculo que marcou época, realmente, uma encenação de uma força muito grande, uma beleza muito 

grande. Então o padre ficou realmente é... muito encantado com o espetáculo, não é. Ele se incomodou 

um pouco com uma cena de masturbação sugerida de Bernarda Alba que era feita pela atriz Lia Mara e 

ela simulava uma masturbação com uma vela, não é. Ele ficou um pouquinho incomodado com essa 

cena, mas era sutil, não é, a referência. E bom, e com isso ele preocupado lá com a cena da masturbação, 

ele deixou passar o potencial político da peça de Lorca, não é, que era muito mais forte, que se  referia 

a ditadura de Franco, frases clives que tinham no texto, isso ele não percebia, na maioria das vezes não. 

 

Fonte: Elaborado por Quelle Silva dos Santos. 
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Quadro 3: Transcrição do depoimento de Deolindo Checcucci 

 

UFBA 

INSTITUTO DE LETRAS 

GEET-ETTC 

 

TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DO SEMINÁRIO VOZES DO TEATRO 

 

FICHA-CATÁLOGO 

ENTREVISTADO: Deolindo Checcucci 

ENTREVISTADOR:* Carla Fagundes 

TRANSCRITOR: Quelle Silva dos Santos 

PROJETO: Arquivo Textos Teatrais Censurados: Seção UFBA 

PLANO DE TRABALHO: Vozes do teatro baiano em tempo de ditadura militar: depoimentos 

DATA: 12/04/2018  [Início da transcrição] 

 

Entrevista: 20.10.2016 

 

DC: Assim, em relação à minha experiência durante o tempo da ditadura, era algo muito 

temeroso, nós não podíamos nos reunir, quatro pessoas juntas podia ser alguma manifestação, de forma 

alguma podia haver grupo, eles não queriam isso de forma alguma. Os textos iam para Brasília e 

voltavam totalmente riscados, censurados, quando não viam totalmente censurados, “não é possível, é 

proibir” ou é... “não é possível encenar”. E paralela a atividade teatral tinha também as manifestações 

contra a ditadura que foram as passeatas [ ] e eram passeatas muito violentas. Eu nunca me esqueço de 

um colega totalmente ensanguentado na subida da Rua Chile, isso para mim ficou muito marcado. 

Paralelo a toda essa coisa política, partidária, tinha uma uma... contestação que vinha muito mais pelos 

costumes... é roupas extravagantes, muita droga, ácido, cocaína, LSD, isso era a prova que as pessoas 

tinham de se liberarem. Eu fiz uma peça nessa época exatamente trazendo essa [ ] droga política e a 

peça veio totalmente censurada, eu não tive como encenar. 

 

Fonte: Elaborado por Quelle Silva dos Santos. 

 

Considerando que toda narrativa é continuamente uma construção, elaboração e 

consequentemente, seleção de fatos e impressões, os depoimentos transcritos tomados aqui 

são uma versão dos fatos e não os fatos em si, pois por mais parecidas que sejam as 

narrativas dos integrantes da cena teatral baiana sobre o período da ditadura, todas as vezes 

que são ditas e reditas carregam consideráveis contrastes. A exemplo disso tem-se os trechos 

das falas de Cleise Mendes e Deolindo Checcucci, que evocam a memória do período em 

questão a partir de uma perspectiva passadista, constituindo-se assim numa leitura do 

passado de suma importância para a análise do presente. Nesse sentido, de acordo com 

Meihy (2012), o que foi lembrado, a forma como foi narrado, as circunstâncias em que foi 
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evocado, tudo isso  integra a narrativa, que, por sua vez, sempre nasce na memória e se 

projeta na imaginação, materializando-se na representação verbal que pode ser 

transformada em fonte escrita, como é o caso dos depoimentos apontados aqui. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se aqui, então, discorrer brevemente sobre o tema proposto, amparando 

as observações a respeito dos depoimentos orais a partir da Filologia e da História oral, visto 

que ambas podem ter no texto seu objeto de estudo. Para a Filologia, importa toda a 

produção textual que revele as práticas culturais de um povo em determinada época e lugar. 

Logo, o texto, em todas as suas formas, se constitui em objeto primeiro. 

Por sua vez, a metodologia da História oral tornou possível o processo de transcrição 

dos depoimentos dos docentes-dramaturgos da UFBA, pois a mesma, de acordo com Alberti 

(2008), é considerada um caminho interessante para se conhecer e registrar as múltiplas 

possibilidades que se manifestam e dão sentido a formas de vida e escolhas de diferentes 

grupos sociais, em todas as camadas da sociedade. 

Assim, compreender como determinadas pessoas e grupos experimentaram o 

passado torna possível questionar interpretações generalizantes de determinados 

acontecimentos e conjunturas. O trabalho da História oral pode mostrar como a constituição 

da memória é objeto de contínua negociação, pois a mesma é de suma importância para um 

grupo, porque está atrelada à construção de sua identidade (nesse caso, a cena teatral baiana 

e os seus partícipes). Isto é, trata-se do resultado de um trabalho de organização e de seleção 

do que é importante para o sentimento de unidade, de continuidade e de coerência. E 

porque a memória é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou 

de grupos, passível de ser estudada por meio de entrevistas e da metodologia da História 

oral.  

Por conseguinte, o objeto de estudo, isto é, os depoimentos dos docentes da UFBA, 

tomados também como paratextos, se fazem necessários, pois os mesmos, além de servirem 

como fontes para o estudo do presente e do passado, por meio do trabalho realizado aqui 
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se tornam também revelações do real. São registros de testemunhos que dão acesso a 

“histórias dentro das histórias”, que oferecem, de modo geral, certo conhecimento a respeito 

da história política e social, da cena teatral nacional, sobretudo, da produção dramatúrgica 

de docentes da UFBA, instigando, desse modo, a reflexão acerca de teatro, censura e 

ditadura militar. Fato que se revela nos depoimentos de Cleise Mendes, Luiz Marfuz, 

Raimundo Matos, Ricardo Líper, Deolindo Checcucci e Fernando Conceição, que, ao 

narrarem suas experiências tornam o passado mais concreto, fazendo de seus depoimentos 

um veículo bastante significativo de divulgação do que aconteceu. 
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DESVENDANDO O PROCESSO CRIATIVO DA TRADUÇÃO DA PEÇA 

DE ATHOL FUGARD, “STATEMENTS AFTER AN ARREST UNDER THE 

IMMORALITY ACT” 
 

Raquel Borges Dias1 

Sílvia Maria Guerra Anastácio2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O século XX foi marcado por grandes avanços tecnológicos, reviravoltas no campo 

político, amplas reconfigurações das cidades, dos indivíduos e, também, dentro do campo 

literário. O papel da mulher na sociedade ganhou, ainda, novas configurações, com os seus 

direitos políticos sendo assegurados. Nos campos artístico e cultural, surgiam novas formas 

de expressão e, ao longo deste século, destacaram-se diversos escritores com um interesse 

maior em questões sociais. Mostraram, então, grande interesse em trazer uma dimensão 

crítica para as obras produzidas, ressaltando questões relacionadas à guerra, a revoluções, 

à justiça e aos movimentos raciais no mundo. Dentre essas formas artísticas, destacou-se o 

surgimento de um teatro de resistência, enquanto forma de reflexão social e política 

(CARLSON, 1997).  

Recebeu grande destaque, no panorama do teatro contemporâneo, a obra do 

dramaturgo, romancista e diretor Harold Athol Lanigan Fugard, mundialmente conhecido 

como Athol Fugard; ele nasceu em 1932, em Middelburg, na Província do Cabo, África do 

Sul. Por seu engajamento em questões políticas e direitos humanos, apoiou o movimento 

contra o Apartheid por mais de trinta anos, fato que o levou a ser vigiado pela polícia e a 

sofrer restrições do governo. Com isso, o autor começou a produzir peças com ampla 

divulgação fora de seu país, as quais espelharam a forte consciência dos problemas locais. 

 
1 Mestrado em Literatura e Cultura pela UFBA, na linha de pesquisa Crítica e Processos de Criação em 

Diversas Linguagens. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da Universidade 

Federal da Bahia. Bolsista CAPES. E-mail: raquelrachael@yahoo.com.br. Autora. 
2 Pós-Doutorado em Literatura Comparada pela UFMG e Pós-Doutorado em Mídias Digitais pela PUC-SP. 

Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, e de Língua e Cultura do 

Instituto de Letras da UFBA. Professora Titular do Instituto de Letras da UFBA. E-mail: 

smganastacio10@gmail.com. Coautora e Orientadora. 
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Em retribuição ao seu legado cultural para a África do Sul, foi homenageado com a fundação 

de um teatro: The Fugard Theatre, na Cidade do Cabo, em 2010. 

Autor de obras mundialmente conhecidas, tais como, "Master Harold"... and the Boys 

(1982), The Road to Mecca (1984) e Tsotsi: a novel (1980), uma das peças mais relevantes de 

Athol Fugard é “Statements after an arrest under the Immorality Act” (1974). O texto 

dramático de Fugard demonstra a consciência social do autor frente ao contexto em que a 

África do Sul se encontrava na década de 1970 (O’NEIL, 2004), ao retratar o envolvimento 

de uma mulher branca com um homem mestiço; tal relação era um desafio ao regime do 

Apartheid e à Lei da Imoralidade que, na África do Sul, proibia relações sexuais inter-raciais.  

Esse regime serviu de fonte de inspiração para Fugard, que desenvolveu, ao longo 

de sua vida, inúmeras obras com tal temática. Na peça “Statements...”, o autor aborda o 

forte impacto do Apartheid sobre o envolvimento amoroso dos personagens Frieda Joubert, 

uma bibliotecária, de cor branca, e Errol Philander, um diretor de escola, mestiço e casado, 

que se envolvem em um relacionamento considerado proibido não só pela Lei da 

Imoralidade, como por ser um caso de relação extraconjugal e inter-racial.  

Considerando a grande importância da obra de Fugard para a literatura e a cultura 

mundiais, a peça foi traduzida do inglês para o português por pesquisadores do Grupo de 

Pesquisa Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (UFBA)3. O objetivo da tese de 

doutorado da presente pesquisadora é investigar o processo de criação da tradução da peça 

“Statements after an arrest under the Immorality Act” de Athol Fugard (1974), que consiste 

em uma contribuição inovadora para os estudos do processo de criação acerca da referida 

obra, inédita em língua portuguesa e, ainda, considerando que tais manuscritos de trabalho 

não foram analisados anteriormente.  

Considerando que todo o processo de produção da tradução da obra de Fugard para 

o português foi realizado em meio digital, propomos analisar tal dinâmica criadora sob o 

 
3 O Projeto Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras foi coordenado entre os anos de 2008 e 2013 pela 

Profa. Dra. Sílvia Maria Guerra Anastácio, tendo como vice-coordenadora a Profa. Dra. Marlene Holzhausen. 

Desde 2014, o projeto passou a ser chamado Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras (PRO.SOM): 

Estudos de Tradução Interlingual e Interartes. Para mais informações sobre o PRO.SOM, favor acessar o site 

<https://intervozes.com.br/>.  
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olhar de aspectos teóricos, que julgamos relevantes para esta pesquisa. Dessa forma, uma 

análise interpretativa do material será proposta, a fim de que os documentos do processo 

em estudo possam estar disponíveis para um número maior de pesquisadores de crítica 

genética e áreas afins, assim, enriquecendo a linha de pesquisa Crítica e Processos de 

Criação em Diversas Linguagens do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura 

(PPGLitCult). 

 

2 ANÁLISE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA TRADUÇÃO DA OBRA DE FUGARD 

A PARTIR DE SEU CONTEXTO SÓCIO HISTÓRICO  

 

 O processo de criação em análise parte de um dossiê digital, que traz, ao todo, cinco 

versões da tradução interlingual realizada, no período de setembro de 2011 a maio de 2012. 

O processo tradutório apoiou-se no eixo teórico-metodológico da crítica genética, 

destacando a utilização dos operadores genéticos, que muito facilitaram a identificação e 

análise dos movimentos de gênese ocorridos, durante o processo de construção do texto 

traduzido. As versões estão disponíveis em arquivos do Programa Microsoft Office Word 2007 

e trazem comentários feitos em balões, na margem direita da página; estes revelam 

pesquisas feitas na internet, trazem ilustrações e links de sites visitados, de consultas a 

dicionários, além de apresentarem a datação e o nome dos pesquisadores envolvidos em 

cada etapa do trabalho. Segue uma breve descrição das versões de tradução:  

● Versão 01: tradução realizada pelas pesquisadoras de iniciação científica 

Luana Solidade e Rafaela Gomes (09.2011-12.2011);  

● Versão 02: revisão da tradução realizada pelos pesquisadores de iniciação 

científica Saryne Cruz, Luana Solidade, Rafaela Gomes, Gabriela Andrade, Flávio Ferrari e 

pela professora orientadora, Dra. Sílvia Maria Guerra Anastácio (12.2011-04.2012); 

● Versão 03: versão limpa do texto traduzido para revisão por falante nativa de 

língua inglesa, Susie Santos (04.2012);  

● Versão 04: versão com alterações realizada pela falante nativa de língua 

inglesa, Susie Santos (05.2012);  
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● Versão 05: versão final do texto traduzido (05.2012). 

As versões de tradução foram nomeadas e numeradas, sendo identificadas da 

seguinte forma: 

● ST - indicação de que o documento de processo pertence ao dossiê 

“Statements...” (separado por vírgula do código seguinte); 

● v - indicação do número da versão do texto traduzido, seguido do número 

correspondente4; 

● rev - indicação do número da revisão da versão, nos casos em que a versão 

tiver mais de um documento, seguida do número correspondente; 

● p. - indica o número da página correspondente ao texto traduzido, uma vez 

que a numeração das páginas dos documentos foi realizada de acordo com o texto em língua 

inglesa;  

● pp. - indica o número da página correspondente ao texto traduzido, no caso 

do trecho abranger mais de uma página. 

 Assim,  

ST, v 1 rev 2 p. 98 - indica o documento de processo do dossiê “Statements...”, versão 

número 1, segunda revisão, página 98.  

As etapas de organização dos documentos de um acervo foram didaticamente 

explicadas por Pierre-Marc de Biasi em seu livro A genética dos textos (2010b), no capítulo 

quatro, em que o autor discorre sobre o tema “Análise dos manuscritos: princípios e 

métodos”.  

No presente artigo, analisaremos alguns documentos de processo da tradução do 

dossiê “Statements...”, que focalizam a escolha do título da obra de Fugard em português, 

uma vez que apresenta movimentos genéticos importantes, principalmente por trazerem 

para discussão o contexto histórico e político do texto traduzido. Com isso, mostraremos 

como o título foi criado e modificado, ao longo dessas versões tradutórias.  

 
4 Diferentemente de vº, que corresponde ao verso de determinado fólio (BIASI, 2010), que não se aplicará no 

referido estudo, uma vez que, nos documentos digitais, trabalhamos apenas com a escrita no anverso (reto - 

rº) do documento.  
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Na primeira versão da tradução, no documento ST, v 1 p. 81, conforme figura 

seguinte, podemos observar a indicação das tradutoras responsáveis pelo processo 

interlingual, bem como, a datação do referido documento: 

 

 

Figura 1: ST, v 1 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

 

Ao observarmos o trabalho com o título da obra, podemos verificar que foram, 

inicialmente, indicadas diferentes opções de tradução para o termo statements: 

“DECLARAÇÕES/ AFIRMAÇÕES/ DEPOIMENTOS”, bem como, outras opções, que 

constam do balão de comentários WX2, indicado na margem direita do documento:  
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Figura 2: ST, v 1 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

 

Dentre as opções apresentadas para o verbete statement, “Declaração/ Afirmação/ 

Manifesto/ Relação/ Lista/ Demonstração de contas/ Relatório/ Depoimento” (ST, v 1 p. 81), 

vale ressaltar a inserção de um comentário: “Political statement, any act or nonverbal form 

of communication that is intended to influence a decision to be made for or by a group”. 

Apesar de não trazer a fonte de pesquisa, tal informação é relevante, considerando o título 

da peça a ser traduzido para o português5. Pelas informações sugeridas, podemos notar que 

o verbete statement pode se referir a uma declaração política, a uma lei ou a uma forma de 

comunicação não verbal, que venha a influenciar alguma decisão a ser tomada. Tais 

significados marcadamente políticos nos remetem ao contexto histórico da obra, 

narrativizado por Fugard.  

Por um lado, Frieda representa a parcela mais favorecida da população, uma vez que 

tem seus direitos garantidos politicamente por ser branca; por outro lado, Joubert representa 

a população subjugada pelos governantes, o povo afastado das áreas de convivência da 

região central, arbitrariamente colocado em regiões periféricas, aceitando as migalhas 

 
5 Após algumas pesquisas, pudemos verificar que o trecho apresentado no balão de comentários havia sido 

retirado do livro Political Communication: A Multi-Disciplinary Exploration, de Lauren Cohen Bell (2012). O 

livro apresenta uma definição de alguns termos, tal qual pode ser observado na entrada que define o verbete 

statement: “Statement may refer to: - A kind of expression in language (linguistics)/ Statement declarative 

sentence that is either true or false [...] Political statement, any act or nonverbal form of communication that is 

intended to influence a decision to be made for or by a group [...]” (BELL, 2012) – “Uma declaração pode 

referir-se a: - Um tipo de expressão na linguagem (linguística)/ Frase declarativa que pode ser verdadeira ou 

falsa [...] Declaração política, qualquer lei ou comunicação não-verbal que se destina a influenciar uma decisão 

a ser tomada para ou por um grupo [...]” (BELL, 2012, online, tradução nossa). 
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cedidas pelo governo. Apesar de os brancos estarem em uma posição mais favorecida, 

também, lhes é vedado o direito à liberdade, considerando o fato de que foi criada, pelo 

Partido Nacional, uma série de leis que proibia o relacionamento inter-racial e, mesmo, as 

relações íntimas fora do casamento. 

Este grupo político, apesar de representar a menor parcela da sociedade, conseguiu 

implantar o regime do Apartheid na África do Sul, levando o preconceito racista a um 

extremo inimaginável. De maneira desumana e sórdida, o sistema de segregação racial foi 

imposto por meio do poderio militar, restringindo os direitos à liberdade de ir e vir, bem 

como, aplicando uma discriminação racial, que não respeitava nem mesmo os 

relacionamentos pessoais e conjugais. As leis opressivas legitimavam o poder absoluto de 

uma minoria de cor branca, punindo qualquer oposição a esse regime político. Até mesmo 

autores como Fugard foram perseguidos por divulgarem ao mundo os horrores daquela 

época, que contextualizavam as histórias por ele narradas. 

 Gideon Toury (1995), a partir dos estudos descritivos da tradução, propõe a 

necessidade de ser levado em consideração o contexto da obra a fim de se obter uma melhor 

compreensão dos eventos ali narrados; tal contexto da obra de Fugard, em análise, 

naturalmente, não poderia deixar de influenciar as estratégias a serem adotadas, ao longo 

do processo tradutório. Assim, o foco não estaria em capturar a “essência” do texto de 

partida, o que não é viável, mas em examinar o papel que aquele texto traduzido assumirá 

na cultura de chegada. Levando em consideração tais aspectos, pudemos observar a 

preocupação das tradutoras em trazer para o documento de processo diversas opções para 

o mesmo vocábulo em língua estrangeira, buscando a escolha que mais lhes parecesse 

funcional dentro da perspectiva da obra traduzida. Observamos, por exemplo, as opções 

trazidas para o título da obra, a fim de torná-la mais compreensível para o polo receptor. 

Assim, arrest é traduzido como “DETENÇÃO/PRISÃO”; under the Immorality act é traduzido 

como “SOB/ DEVIDO A UM/ O ATO IMORAL/ DE IMORALIDADE”.  

 A segunda versão da tradução apresenta três documentos diferentes com o processo 

de revisão da obra, realizada por componentes do Grupo de Pesquisa e pela orientadora. 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
577   

No primeiro documento, ST, v 2 rev 1 p. 81, pudemos verificar as alterações que foram 

propostas ao título e ao texto da peça:  

 

 

Figura 3: ST, v 2 rev 1 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

 

No documento em questão, observamos a utilização de operadores ou marcadores6 

da crítica genética para manter o processo de revisão visível: as opções “DECLARAÇÕES/ 

AFIRMAÇÕES; A DETENÇÃO/ PRISÃO SOB/ DEVIDO A UM/ O; / DE IMORALIDADE” 

são excluídas, como marcam os operadores [ ]; é acrescentado “DE UM”, antes de se referir 

a um ato imoral, como podemos observar pelo uso dos operadores < >. Tais alterações, 

verificadas no documento ST, v 2 rev 1 p. 81, levam à escolha do título: “DEPOIMENTOS 

APÓS O FLAGRANTE DE UM ATO IMORAL”. Assim, há uma aproximação com a 

oralidade na língua de chegada. 

No segundo documento, notamos as marcações dos participantes envolvidos no 

processo de revisão da tradução para o português:  

 

 
6 Ao longo do processo tradutório, foram utilizados os seguintes operadores genéticos: [ ] para eliminação; < > 

para adição, { } para inclusão de comentários no corpo do texto; e / para indicar diferentes opções de tradução 

no corpo do texto. 
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Figura 4: ST, v 2 rev 2 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

  

No documento, observamos a identificação das pesquisadoras responsáveis pela 

revisão da tradução, pois, no balão de comentários, fica marcada a data do processo de 

revisão da obra - 07 de dezembro de 2011, e são registradas as pessoas que participaram e 

suas intervenções.  

No documento ST, v 2 rev 3 p. 81, que corresponde à terceira revisão da segunda 

versão do processo de tradução, surge um comentário interessante, feito pelas 

pesquisadoras, como se pode verificar na figura a seguir:  
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Figura 5: ST, v 2 rev 3 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

 

De acordo com esta versão, novos pesquisadores auxiliaram no processo de revisão 

da tradução e uma observação é sinalizada de maneira central no documento, chamando 

atenção à necessidade de contextualizar a região e a época de realização da obra de Fugard, 

bem como, sinalizando o seu contexto histórico. 

Interessa-nos, também, destacar que, na obra “Statements...”, Fugard faz uma crítica 

ao sistema do Apartheid, que, contrário a todo e qualquer avanço político que trouxesse 

alguma melhoria para a convivência em sociedade, foi caracterizado como um regime de 

segregação racial estabelecido pelo governo da África do Sul no período de 04 de junho de 

1948 até 09 de maio de 1994. O Partido Nacional (National Party), que representava uma 

parcela mais racista de uma minoria de cor branca, implantou o regime do Apartheid na 

África do Sul com a criação de um vasto sistema de leis e políticas utilizadas para impor a 

segregação racial e reprimir qualquer oposição que pudesse surgir contra tal regime político. 

Assim, foi imposta uma barreira racial, na peça traduzida, com a exclusão da parcela negra 

da sociedade sul-africana, que somava cerca de 70% da população (POMEROY, 1986). 

Quando o regime do Apartheid foi implantado pelo Partido Nacional na África do Sul, 

a justificativa apresentada era que esta deveria resguardar a identidade dos brancos e de 

outras minorias em detrimento da maioria negra, através de uma separação das raças. Na 
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prática, porém, o Apartheid era um sistema que defendia os direitos da minoria branca, 

deixando a maioria negra desprotegida. William J. Pomeroy (1986, p. 3-4), no livro Apartheid, 

Imperialism and African Freedom, escrito em uma época em que tal regime ainda vigorava, 

comenta que:  

 

In simple terms, South African apartheid is racism carried to an extreme. As a long-

standing, persistent phenomenon, racism is present in the societies of all the leading 

western countries, where it is usually a case of Black or other nonwhite minorities 

suffering discrimination or persecution at the hands of white groups who are the 

majority of the population. In South Africa, Blacks who are in the overwhelming 

majority are the victims of cruel oppression and deprivation by a white minority of 

rulers. [...] This was managed through military force, a police-backed system of 

colonial law, control of the economy, and the purchased loyalty through corruption 

of local headmen. [...] No "subject people" ever escaped the effects of racial 

discrimination.  

This is precisely the way in which the apartheid system has been maintained in 

South Africa. It is a vast structure of oppressive laws which establish and implement 

the absolute power and privilege, economically and politically, of the white 

minority, backed up by military and police force. In effect, it is an internal colonial 

system of the most ruthless kind.7  

 

A obra “Statements...”, inicialmente encenada junto com duas outras peças teatrais 

em 1972, Sizwe Bansi is Dead e The Island, escritas colaborativamente com os atores John Kani 

e Winston Ntshona, foram reunidas sob o título de The Statements plays:  

 

Sizwe Bansi Is Dead regards the degradation of apartheid and relates to the Passbook 

Law, which required all blacks over 16 to carry papers and thereby limited their 

travel within the country and hence their job opportunities, too. The Island (inspired 

by Robben Island, the prison where the political prisoner Nelson Mandela and 

others were kept and tortured for decades) documents the horrors of captivity. 

 
7 Em termos simples, o apartheid sul-africano é o racismo levado ao extremo. Como um fenômeno persistente 

e duradouro, o racismo está presente nas sociedades de todos os principais países ocidentais, onde é 

geralmente um caso de negros ou outras minorias não-brancas que sofrem discriminação ou perseguição nas 

mãos de grupos de brancos que são a maioria da população. Na África do Sul, os negros, que são uma maioria 

esmagadora, tornam-se vítimas de uma privação e opressão cruel por parte de uma minoria branca de 

governantes. [...] Conduzida por meio de força militar, um sistema apoiado pela polícia com jurisprudência 

colonial, com o controle da economia e a lealdade adquirida através da corrupção de chefes locais. [...] Nenhum 

“povo subjugado” jamais escapou dos efeitos da discriminação racial.  

É precisamente dessa forma que o sistema do apartheid tem sido mantido na África do Sul. É uma vasta 

estrutura de leis opressivas que estabelecem e implementam o privilégio e o poder absoluto, econômico e 

político, da minoria branca, apoiado pela força militar e policial. De fato, é um sistema colonial interno do tipo 

mais desumano (POMEROY, 1986, p. 3-4, tradução nossa). 
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These Statements plays were in part improvised and developed by the black actors 

John Kani and Winston Ntshona, along with Fugard himself, for the Serpent Players, 

an experimental theater group. These plays were not written down until a year or so 

after they were performed (O’NEIL, 2004, p. 363)8.  

 

Retomando o processo de criação da tradução da obra, interessa-nos observar os 

documentos da terceira versão de revisão do texto (ST, v 3). Apesar de a tradução já ter sido 

revisada pelo grupo, verificamos, ao longo do texto, que ainda havia dúvidas acerca da 

escolha de alguns vocábulos. Por isso, foi decidido pelos pesquisadores enviar o arquivo 

para a revisora Susie Santos, na época, parceira do PRO.SOM, que faria uma nova revisão 

do texto traduzido, uma vez que é falante nativa de língua inglesa. 

Tal consulta demonstrou ser uma etapa importante, pois a tradução pode ser 

analisada sob três ângulos diferentes: a) do texto de partida – Fugard – em inglês; b) do texto 

de chegada – PRO.SOM – em português; c) do texto revisado por uma falante nativa de 

língua inglesa, capaz de contribuir com explicações quanto a aspectos culturais, tanto da 

cultura de partida, como da cultura de chegada, ao longo do processo tradutório. Segue o 

documento ST, v 3 p. 81, com um aspecto interessante a ser ressaltado: 

 

 
8 Sizwe Bansi Is Dead refere-se à degradação do apartheid e à Lei do Passe, que exigia que todos os negros com 

mais de 16 anos carregassem consigo documentos para, assim, limitar suas viagens dentro do país e, por 

consequência, limitar, também, oportunidades de emprego. The Island (inspirado na Ilha Robben, a prisão onde 

o prisioneiro político Nelson Mandela e outros foram mantidos e torturados durante décadas) documenta os 

horrores do cativeiro. Essas peças dos Statements foram, em parte, improvisadas e desenvolvidas pelos atores 

negros John Kani e Winston Ntshona, juntamente com o próprio Fugard, para o Serpent Players, um grupo de 

teatro experimental. Essas peças não foram escritas até um ano ou mais depois de terem sido encenadas 

(O'NEIL, 2004, p. 363, tradução nossa). 
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Figura 6: ST, v 3 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

 

Apesar de ser uma versão sem movimentos genéticos, podemos observar que alguns 

termos foram deixados em destaque. O objetivo é que tais indicações fossem checadas pela 

revisora, Susie Santos, que faria uma leitura geral do texto. A colaboradora, além de trazer 

diferentes soluções tradutórias para as dúvidas apresentadas, acrescenta comentários com 

aspectos culturais e históricos relevantes para o trabalho realizado, de forma a enriquecer o 

processo de tradução em andamento. Logo no começo do documento ST, v 4 p. 81, é 

interessante ressaltar a importante contribuição dada pela revisora:  
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Figura 7: ST, v 4 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 

  

A revisora chama atenção para o processo tradutório de alguns vocábulos utilizados 

pelo Grupo de Pesquisa: inicialmente, retira a expressão “UM ATO IMORAL”, como pode 

ser observado pelo uso dos operadores genéticos e acrescenta “UMA INFRAÇÃO À LEI DA 

IMORALIDADE”. Ainda, a colaboradora questiona se tal opção abrangeria a ideia de 

ilegalidade proposta na versão em inglês, uma vez que os personagens haviam transgredido 

a lei, de forma que a polícia estava envolvida para resolver o caso. Ainda acrescenta que a 

palavra Act, no contexto, não está se referindo a um “Ato”, mas a uma “Lei”, e informa que 

Arrest alude à “Detenção”. Desta forma, a revisora propõe o seguinte título para a obra: 

“Depoimentos após o flagrante de uma infração à Lei da Imoralidade”. Com isso, há uma 

aproximação com o contexto sócio-histórico da obra de partida. 

É interessante a utilização da expressão “Lei da Imoralidade” neste contexto. O 

sistema do Apartheid, partindo do princípio da discriminação e da segregação racial, 

interferia em todos os aspectos da vida social na África do Sul. Ao longo do período deste 

regime, foram estabelecidas diversas proibições acerca do relacionamento inter-racial, o 

qual se tornou, cada vez mais restritivo, com o passar do tempo. A Lei da Imoralidade, que 

já havia sido promulgada em 26 de março de 1927, antes mesmo da implantação do 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
584   

Apartheid, proibia qualquer relação sexual considerada ilícita entre “europeus” e “nativos”, 

quer fossem homens ou mulheres. A expressão “nativos” incluía membros de qualquer raça 

aborígene ou tribal da África. A punição contra o crime era de até cinco anos de reclusão. 

Em 1949, foi publicada uma lei, que proibia casamentos inter-raciais na África do Sul, além 

de rejeitar relacionamentos sexuais fora do casamento entre pessoas que não fossem da 

mesma etnia. Em 1950, o Parlamento sul-africano lançou uma lei com o objetivo de registrar 

todos os habitantes da África do Sul, de acordo com as classificações raciais determinadas 

pelo regime do Apartheid: Black (“Negros”), White (“Brancos”), Coloured (Pessoas “de cor” 

ou “mestiços”) e Indians (“Indianos”). No mesmo ano, foi publicada uma emenda à Lei da 

Imoralidade de 1927, proibindo o relacionamento entre europeus e não-europeus, tornando 

ato criminoso o fato de uma pessoa de cor branca ter relações sexuais com uma de outra 

raça. Levando em consideração tais leis estipuladas por governantes da época do Apartheid 

e as dificuldades diárias vivenciadas pelos habitantes daquela região, Athol Fugard lança 

sua obra como uma resposta à lei, que proibia o contato íntimo entre brancos e qualquer 

outro grupo étnico (O’NEIL, 2004). 

Apresentamos, por fim, a quinta versão da tradução, limpa e pronta para gravação, 

após revisão dos comentários e indicações feitas pela consultora Susie Santos: 

 

 

Figura 8: ST, v 5 p. 81 

Fonte: Dossiê genético digital “Statements...”, PRO.SOM, 2012 
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Nesta versão, notamos que o título final da obra remete à situação em que os 

personagens Frieda e Philander enfrentaram, após serem pegos em flagrante. Além disso, 

segue, nesta versão, uma listagem final dos tradutores e revisores da obra. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os relatos da gênese apresentados, até então, demonstram a importância de levarmos 

em consideração aspectos do contexto sócio-histórico da obra de partida, perpassando 

vários documentos de processo. Também, foi possível verificar como diferentes atores do 

processo de tradução interferiram no resultado final, sendo necessário o acesso ao maior 

número de documentos possível para se ter uma visão mais clara de como uma produção 

ocorreu. Certamente, podemos concluir que o texto de Fugard revela diversas questões a 

serem debatidas, que incitam o leitor a assumir uma postura crítica diante de um regime 

segregacionista. 
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NOTAS PARA UMA HISTÓRIA DO FUNCIONAMENTO DISCURSIVO 

DO VERBETE MACUMBA EM DICIONÁRIOS EM CIRCULAÇÃO NO 

BRASIL (1940-2018) 
 

Renata de Loyola Prata1 

Rogério Modesto2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, objetivamos apresentar uma análise discursiva do verbete macumba em 

diferentes dicionários de língua portuguesa em circulação no Brasil, nos formatos impresso 

e digital, tomando como recorte temporal os anos de 1940 e 2018. Esse recorte temporal foi 

definido em virtude do cruzamento de dois pontos específicos: i) a irregularidade do 

registro da palavra macumba em dicionários anteriores a 1940; e ii) a periodização do 

processo de gramatização da língua portuguesa do Brasil (GUIMARÃES, 2004), de modo 

especial, a periodização da lexicografia dicionarística de língua portuguesa (NUNES, 2010). 

Associado a isso, buscamos, na medida do possível, compreender os atravessamentos 

históricos que tocam a cultura africana e afro-brasileira no desenvolvimento de nossa 

sociedade e as condições de produção que configuraram as discursividades a partir das 

quais o verbete em questão se insere. 

Na realização de nosso trabalho, partimos de uma compreensão teórica que 

considera o dicionário como um saber histórico (SILVA, 2003) e um objeto de discurso 

(NUNES, 2010). É justamente por isso que não temos a pretensão de inventariar todos os 

dicionários em circulação no Brasil no período já citado, nem buscamos cotejar as diferentes 

designações dos verbetes numa linearidade histórica – ano após ano – como se tal esforço 

metodológico pudesse revelar o “verdadeiro” sentido da “coisa”, ou como se não existissem 

lacunas (NUNES, 2010) importantes na constituição mesmo dos próprios dicionários. 

Tomando isso por base, buscamos questionar a evidência de sentido que se constrói a partir 

 
1  Aluna do Bacharelado em Direito da Universidade Federal da Bahia – UFBA. E-mail: 

renata.l.prata@gmail.com  
2  Doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Professor Temporário do 

Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia – UFBA. E-mail: roger.luid@gmail.com 
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do dicionário. Reforçamos o espaço da interpretação e conduzimos nossa análise pela 

atenção aos deslocamentos produzidos no saber lexicográfico que atua na produção de um 

dicionário de diferentes formas3. 

Questionar as evidências produzidas pelo dicionário, reforçar o trabalho da 

interpretação, bem como compreender o funcionamento dos deslocamentos no saber que se 

apresenta textualizado nesse instrumento linguístico, tal como mencionamos acima, são 

partes de um trabalho que demanda uma tomada de posição teórica específica. É a partir de 

tal tomada de posição que passamos a intercruzar a relação entre linguagem e mundo que 

se estabelece no dicionário – a partir, sobretudo, dos processos estruturais de nomeação, 

designação, referência e significação – com a relação entre posição discursiva e sentido – ou 

seja, os processos de identificação engendrados na construção de um lugar a partir do qual 

se enuncia um saber. Falamos, assim, de uma posição teórica construída nos entremeios 

possíveis da articulação entre a Análise de Discurso de orientação materialista e a História 

das Ideias Linguísticas. Entremeio esse que nos permite vislumbrar a potencialidade da 

relação entre a língua, a história e a ideologia e afirmar, com Nunes (2010, p. 6-7) que “o 

dicionário não é algo que estaria na mente das pessoas desde que elas nascem, mas, sim, 

algo que é produzido por práticas reais em determinadas conjunturas sociais, ou seja, o 

dicionário é produzido sob certas ‘condições de produção dos discursos’”. 

Dessa posição teórica podemos afirmar também que o dicionário se constitui como 

“um discurso sobre a língua, mais especificamente sobre as palavras ou sobre um setor da 

realidade, para um público leitor, em certas condições sociais e históricas” (NUNES, 2010, 

p. 7). A pergunta que fazemos e que norteia este trabalho, então, é: que discurso sobre a 

palavra macumba está sendo disponibilizado pelos dicionários para o público leitor 

brasileiro na história que compreende o final da primeira metade do século XX até os dias 

de hoje? 

 
3 Vale a pena reforçar, assim, que, mesmo os dicionários online – cuja autoria se dá num processo colaborativo 

de sujeitos os quais, em geral, não são especialistas em língua portuguesa ou produção de dicionários – mexem 

com esse saber lexicográfico, pois sua produção trabalha com um imaginário já bem sedimentado socialmente. 

Lembremo-nos de que os dicionários fazem parte da tradição escolar e é objeto fundamental na ideia do “senso 

comum” de “pureza” e conservação da língua. 
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2 O PAPEL DA HISTÓRIA NA COMPREENSÃO DISCURSIVA DOS DICIONÁRIOS 

 

A partir da relação que se estabelece entre a Análise de Discurso e a História das 

Ideias Linguísticas, devemos entender a história como constitutiva da língua e devemos 

também entender o assujeitamento inconsciente do sujeito à língua. Em outras palavras, a 

produção do sentido é materialmente da ordem da língua e da ordem da história, na medida 

em que não há sentido sem sujeito, não há sujeito sem língua e não há língua sem história 

(ORLANDI, 2004). Nesses termos, a língua, como uma materialidade da e para a ideologia, 

é constituída pelo seu atravessamento pela história, o que, discursivamente chamamos de 

acontecimento. Pêcheux (2006) mostra que se o real da língua é a incompletude, – não no 

sentido de que ela está incompleta, mas de que ela não se fecha e que há sempre espaço para 

o equívoco (ORLANDI, 2001) – do outro lado, o real da história é a contradição, ou seja, isso 

que não se resolve e que, por isso mesmo, continua a produzir eternamente formas de 

significar a partir dos acontecimentos histórico-discursivos. 

Assim, de acordo com Pêcheux: “não descobrimos, pois, o real: a gente se depara com 

ele, dá de encontro com ele, o encontra” (PÊCHEUX, 2006, p. 29). Sendo, então, o real algo 

que não se controla, não se enquadra, nem mesmo se descobre, ao afirmarmos a contradição 

como o real da história, apontamos sua não linearidade, seu caráter equívoco e irresoluto. 

Pensada dessa forma, a história não é evolução nem cronologia, tampouco linearidade, 

tendo em vista que ela está intrinsecamente ligada à produtividade da circulação do sentido. 

Em outras palavras, só há história porque os acontecimentos históricos existem justamente 

porque são textualizados, por que fazem sentido mediante a uma interpretação. Quando 

alguém diz, esse dito se torna acontecimento, ao mesmo tempo em que algo só é dito porque 

há algo da ordem do acontecimento que permite que se produza sentido sobre aquilo. 

É importante considerar que não temos acesso aos acontecimentos por si mesmos, 

mas sobre o que se diz deles. Daí o porquê de pensarmos o dicionário como um discurso 

(histórico) sobre a língua e a palavra, não o considerando como uma lista de palavras que 

“apenas” diz o que cada coisa é, mas um discurso sobre a palavra que constrói 
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historicamente o que cada coisa (verbete) é. Além disso, é importante lembrar que as 

condições sociais e históricas que se modificam nos (re)arranjos temporais possibilitam a 

produção de outras interpretações, (re)construído, assim, diferentes discursos que passam 

a ser possíveis. É desse modo que reforçamos a história não como uma evolução 

cronológica, mas como uma forma específica em que os sentidos se alinham e se realinham, 

se transformam, se apagam, se ascendem a partir mesmo das possibilidades (ou das 

negações das possibilidades) de produção dos sentidos. Assim: 

 
[...] é ilusório colocar para a história uma questão de origem e esperar dela a 

explicação do que existe. Ao contrário, não há “fato” ou “evento” histórico que não 

faça sentido, que não peça interpretação, que não reclame que lhe achemos causas e 

consequências. É nisso que consiste para nós a história, nesse fazer sentido, mesmo 

que possamos divergir sobre esse sentido em cada caso. Isto vale para a nossa 

história pessoal, assim como para a outra, a grande História (HENRY, 2010, p. 47). 

 

Tomando isso por base, ao considerarmos aqui a história – e de modo especial a 

história dos dicionários na gramatização do português brasileiro, bem como a cultura 

africana e afro-brasileira – remetemos a um funcionamento histórico dos sentidos e dos 

discursos. Os recortes históricos e periodizações que serão retomadas nas páginas que 

seguem somente são possíveis de serem feitos porque dão a ver um momento em que se 

pôde produzir certo sentido sobre o acontecimento em questão, se pôde falar sobre tal 

acontecimento. Assim, de maneira sucinta, buscamos discutir a historicidade dos 

dicionários e a historicidade negro-brasileira. Essa discussão será extremamente pertinente 

para as análises que seguirão. 

 

2.1 O DICIONÁRIO NO BRASIL 

 

Um dos pilares mais fundamentais do programa de estudos desenvolvido na 

História das Ideias Linguísticas é a compreensão da constituição histórica do saber 

metalinguístico da(s) língua(s). Nessa vertente teórica, entender a produção e circulação de 

um saber metalinguístico em dada conjuntura é condição sine qua non para a investigação e 
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compreensão em torno da construção de uma língua nacional e no modo como ela se 

gramaticiza. 

O conceito de gramatização é, conforme Auroux (2009), o conceito a partir do qual é 

possível refletir acerca do processo que conduz a descrição e instrumentalização de uma 

língua tendo como base duas tecnologias específicas que são, por sua vez, consideradas os 

pilares de um saber metalinguístico nacional: a gramática e o dicionário 4 . Essas duas 

tecnologias, assim, são consideradas instrumentos linguísticos, ou seja, não servem apenas 

a uma mera representação de uma língua, pois desempenham um papel muito maior dentro 

de um projeto de poder que visa a controlar e domesticar os tempos e os espaços 

linguísticos. 

Sendo, então, um instrumento linguístico, os dicionários devem ser compreendidos 

como objetos discursivos que visam a, entre outras funções, descrever o estado de uma 

língua em dada conjuntura histórica e a instrumentalizar essa língua descrita, a fim de que 

seja possível dela fazer uso seja para o ensino-aprendizagem seja para qualquer outro uso 

político e social. 

No que concerne ao processo de gramatização da língua “brasileira”, isto é, o 

processo de descrição e instrumentalização do português do Brasil, Guimarães (2004) toma 

uma posição historiográfica para definir uma periodização ligada aos rearranjos políticos e 

institucionais do contexto brasileiro, considerando, assim, a concepção da história para a 

qual chamamos atenção anteriormente. Para ele, é possível pensar o processo de 

gramatização supracitada a partir de quatro momentos históricos específicos:  

1) Da “descoberta” do Brasil até o início da segunda metade do século XIX. Esse 

período caracteriza-se por praticamente não haver estudos sobre a língua portuguesa feitos 

no Brasil. No final desse período, passa a ser mais frequente o debate entre brasileiros e 

 
4 No contexto brasileiro do programa da História das Ideias Linguísticas, consideramos que a gramatização 

das línguas passa pelo desenvolvimento histórico-político das formas discursivas de controle das normas 

linguísticas. Desse modo, não apenas gramáticas e dicionários são considerados instrumentos linguísticos de 

gramatização, mas, também, documentos históricos, documentos políticos, políticas linguísticas, manuais 

didáticos, livros didáticos, cartilhas, programas, aplicativos tecnológicos, entre outros instrumentos.  
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portugueses em relação ao uso de construções e expressões consideradas inadequadas e por 

escritores e gramáticos brasileiros; 

2) Do início da segunda metade do séc. XIX até o final dos anos de 1930. Esse 

período é caracterizado pelo início dos estudos do português brasileiro e pela publicação 

das primeiras gramáticas produzidas no país. Além disso, é nesse período que acontece a 

fundação da Academia Brasileira de Letras, bem como os debates iniciais sobre as diferenças 

entre o português falado na Europa e no Brasil; 

3) Do final dos anos de 1930 até a década de 1960. Esse período é marcado pela 

criação dos cursos de Letras no Brasil, pela institucionalização da Linguística como 

disciplina obrigatória nesses cursos, a partir da decisão do Conselho Federal de Educação 

em 1962; 

4) De meados dos anos de 1960 até o início dos anos 2000. Esse período é 

marcado pela concretização da Linguística não só como disciplina em todos os Cursos de 

Letras no Brasil, mas como grande área de pesquisa. É nesse período também que há o 

movimento massivo de implantação de cursos de Pós-graduação em Linguística no Brasil5. 

 

Da periodização proposta por Guimarães (2004), colocamos em pauta o segundo 

período que é marcado pela publicação das primeiras gramáticas de origem brasileiras. 

Entre elas, destacamos a Gramática Portuguesa de Júlio Ribeiro, de 1881, que marca o 

 
5 Ressaltamos o caráter não-linear da história e sua constituição por arranjos e rearranjos discursivos. Nesse 

sentido, reforçamos que a periodização apresentada por Guimarães (2004) é fruto de uma organização dos 

acontecimentos discursivos tal como eles são ditos ou se dão a ver pela discursividade política e institucional 

em torno da língua portuguesa do Brasil. Nesse sentido, embora Guimarães considere o quarto período como 

um momento que vai dos anos de 1960 até os anos 2000, Zoppi-Fontana (2009) propõe considerar esse quarto 

período como atravessado pelo início de um outro, o quinto, que marca, no processo de gramatização do 

português brasileiro, a sua fase transnacional. Zoppi-Fontana (2009) chama atenção para o papel do português 

do Brasil no contexto da globalização que, por sua vez, cria uma espécie de mercado das línguas. Assim, 

haveria um quinto período da gramatização da “língua brasileira” que tem seu início institucionalmente 

marcado pela assinatura do Tratado de Assunção (que cria o Mercosul), em 1991. Com o Mercosul, o português 

do Brasil passa a ser uma língua que transborda para além das fronteiras nacionais (por isso, uma língua 

transnacional), o que demanda a criação de outros instrumentos linguísticos que possam dar conta dessa nova 

realidade. Essa quinta fase tem seu auge nos dois mandatos do Governo Lula, nos quais há o crescimento das 

políticas de internacionalização do português do Brasil, e parece dar sinais de seu declínio na gestão de Michel 

Temer a partir de sintomas específicos como, por exemplo, o cancelamento de uma das edições do exame do 

CELPE-Bras no primeiro semestre de 2018. 
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distanciamento da influência direta de Portugal sob a produção linguística. No que diz 

respeito aos dicionários, Nunes (2010) corrobora a periodização proposta por Guimarães, 

mostrando que a partir da segunda metade do séc. XIX torna-se mais forte uma tendência, 

inaugurada ainda em 1789 por Antonio de Morais Silva, de introduzir palavras brasileiras 

nos dicionários monolíngues de língua portuguesa. Essa introdução era feita a partir da 

publicação de vocabulários de “brasileirismos” que visavam a complementar os dicionários 

portugueses. 

Contudo, esse tipo de dicionário “embora introduzisse algumas palavras brasileiras, 

era muito distante da realidade brasileira, da sociedade que então se formava, das 

peculiaridades do país e de suas regiões” (NUNES, 2010, p. 10). Nunes faz questão de 

pontuar que a produção de dicionários parciais e de complemento mostra que no século XIX 

já há a constituição de uma lexicografia brasileira de língua nacional. Mesmo assim, o autor 

ressalta que é somente no século XX que surgem os primeiros grandes dicionários 

monolíngues brasileiros de língua portuguesa. Desse modo, “não se trata aí tão somente de 

dicionários parciais, que completariam os dicionários portugueses, mas, sim, de dicionários 

que produzem uma imagem de completude da língua falada no Brasil” (NUNES, 2010, 

p.10).  

No século XX, Nunes (2010) ressalta a importância de dois dicionários que iniciam a 

produção da imagem de completude da língua falada no Brasil, a saber: i) O Pequeno 

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, de Gustavo Barroso e Hildebrando Lima, de 1938; 

e ii) o Grade e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa, de Laudelino Freire, produzido entre 

1939 e 1944. Note-se que esses dois dicionários são do final dos anos de 1930 e início dos 

anos de 1940. É justamente em virtude desse fato que, inicialmente, delimitamos o recorte 

temporal para a análise do verbete macumba nos dicionários de língua portuguesa. Nosso 

objetivo era compreender se, na construção dessa “imagem de completude da língua falada 

no Brasil”, da qual nos fala Nunes (2010), a cultura negra estaria aí contemplada como 

constituinte da formação do que podemos identificar como sendo a língua portuguesa 

brasileira. Nesse sentido, já podemos adiantar que, pelo menos no que concerne à palavra 
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macumba, há uma lacuna nos dicionários dos anos de 1940 e 1950, de modo que, em nossa 

pesquisa, identificamos a ocorrência do verbete apenas em 1958. 

Na subseção seguinte, trazemos algumas questões sobre o modo como a 

discursividade jurídica vem tematizando a presença da cultura africana no Brasil e a própria 

cultura afro-brasileira. 

 

2.2 A CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA PELAS LENTES DA LEI 

 

Tendo em mente a discursividade das legislações brasileira, no que toca à questão 

negra, perguntamos se é possível traçar uma correlação entre tais leis e os dicionários. No 

que concerne ao presente trabalho, interessa saber como os efeitos de sentido do verbete 

macumba podem ser atravessados pelo contexto do discurso jurídico. Sob essa ótica, 

buscamos compreender como aspectos da cultura afro-brasileira aparecem nas leis, 

notadamente as práticas religiosas, e, especialmente, o sujeito-negro, já que é pelo sujeito 

negro que estabelecemos o diálogo entre o discurso dos dicionários e das leis. 

Embora tenhamos como indicador 1958, o ano da primeira aparição à qual tivemos 

acesso, nos dicionários de Língua Portuguesa impressos no Brasil, é importante 

retrocedermos à década de 1930. Tal década, além de ser a época de publicação dos 

primeiros Dicionário da Língua Portuguesa no Brasil, também provê a margem de dez anos 

à instituição do atual Código Penal, o de 1940.  

Conforme salienta Nascimento (1978), o projeto do genocídio do negro no Brasil 

começa pelo discurso mitológico e fabular concernente à democracia racial brasileira. O 

endossamento dessa fábula pela academia, durante a Era Vargas, é uma metonímia da lente 

das instituições brasileiras usada para ver o negro e sua cultura. É nesse mesmo período que 

o Código Penal de 1890, que criminalizava as religiões de matriz africana, em seus artigos 

157 e 158, é revogado, dando lugar ao de 1940 (NASCIMENTO, 1978, p. 108). Esperar-se-ia 

que esse novo código fosse atualizado, confirmando a abstenção estatal ao culto, conforme 

o Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril de 1939. Porém, a criminalização do “charlatanismo” e 
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o “curandeirismo”6 no Código Penal de 1940 evidencia que Estado continua sua política 

discriminatória. Inclusive, o Art. 284 prevê no máximo dois anos de reclusão para tais atos. 

Em contrapartida, o tempo limite de detenção estipulado no código de 1890 é de seis meses, 

conforme o Art. 157. 

Além da criminalização de certas práticas nitidamente ligadas à cultura afro-

brasileira pelo disfarce da denominação “charlatanismo” ou “curandeirismo”, ambas as leis 

ilustram uma suposta possibilidade de tais práticas causarem lesões corporais ou a morte. 

O código anterior ilustra uma “influência” ou “resultado” “em consequência de qualquer 

destes meios” de “privar” o “paciente” ou “alterar” “temporária ou permanente, das 

faculdades psychicas”; além de possivelmente “resultar a morte”. De maneira similar, o Art. 

285 do código atual referencia o Art. 258 “se do crime doloso de perigo comum resulta lesão 

corporal de natureza grave”. Assim, a lei dota a cultura afro-brasileira de uma carga 

extremamente negativa. 

Outra legislação dará a aparência de que a Era Vargas e a República Bossa Nova tenham 

sido tempos favoráveis aos negros, a Lei Afonso Arinos de 1951. Congruentemente à 

instituição da Justiça do Trabalho e da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o governo 

opta por regular as relações de trabalho. Nesta lei, veda-se a discriminação à contratação de 

profissionais (NASCIMENTO, 1978, p. 82). Contudo, as motivações puramente 

produtivistas, sem intenções de igualdade racial, são reveladas pela contemporaneidade 

dessa lei ao Decreto-Lei Nº 7967 de 18 de setembro de 1945, somente revogado em 1980. Esta 

legislação restringia a imigração africana devido à, de acordo com o seu artigo Segundo, 

“necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as 

características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do 

trabalhador nacional” (NASCIMENTO, 1978, p. 71). 

Com a Ditadura Civil Militar (1964-1985), a Lei de Segurança Nacional criminaliza a 

denúncia de racismo (NASCIMENTO, 1978, p. 79). Além disso, embora a prática do registro 

 
6 Importante, nesse sentido, compreender que o que se chama de “charlatanismo” e “curandeirismo” nesse 

contexto corresponde nitidamente às práticas religiosas dissidentes da cultura cristã dominante, notadamente 

as afro-brasileiras. 
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de templos afro-brasileiros na polícia já tivesse sido um costume há séculos 

(NASCIMENTO, 1978, p. 104), promulga-se a Lei estadual na Bahia 3.097, de 29 de 

dezembro de 1972, segundo a qual seria obrigatório o registro na Secretaria da Cultura, para 

fins de vigilância (“idoneidade”) de “sociedades que pratiquem cultos afro-brasileiros” 

(NASCIMENTO, 1978, p. 104). Esse tipo de obrigatoriedade foi revista nas décadas 

seguintes, com o exemplo pioneiro da Bahia com a revogação desta lei pelo decreto 25.095, 

de 15 de janeiro de 1976. Outro momento de tomada de direitos é a instituição, em 1984, do 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (doravante CPDCN), 

o “primeiro órgão público voltado para o apoio dos movimentos sociais afro-brasileiros” 

(GELEDES, 2009). 

Todavia, assim como legislações que garantem direitos raciais e religiosos 

observados na época seguinte da história brasileira, a “redemocratização”, o CPDCN deve 

ser visto como consequência dos movimentos dos de baixo, conforme a historiografia 

thompsoniana. Alguns exemplos que formam a constelação de resistências incluem o 

Manifesto das Mulheres Negras, apresentado ao Congresso das Mulheres Brasileiras em 

1975 (NASCIMENTO, 1978, p. 61). Destaca-se, também, a instituição em 1975 do Instituto 

de Pesquisa e Cultura Negra (IPCN) e do Movimento Negro Unificado Contra a 

Discriminação Racial (MNU) três anos depois. Esses movimentos que surgiram durante a 

ditadura colheram de outros interrompidos por ela, e pela varguista, notadamente a 

Associação Cultural do Negro (ACN) (1954-1964), o jornal O Menelick e a Frente Negra 

Brasileira (FNB) (GELEDES, 2009). Outra herança é a própria existência dos terreiros e 

comunidades quilombolas compreendidos como resistência, inclusive alvo de leis violentas 

supracitadas. Assim, traça-se uma longa história de resistência negra. 

Por fim, relevam-se entre os acontecimentos sobre a cultura afro-brasileira que foram 

documentados e oficializados na história jurídica do Brasil o Art. 5o, XLII da Constituição 

Cidadã. Segundo este, “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias”. Diferentemente do Decreto-Lei nº 1.202, de 8 de abril de 

1939, esta norma é em um contexto no qual a discriminação racial é “crime inafiançável e 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
597   

imprescritível” (Art. 5o, VI). Reforçando essas conquistas do movimento negro na 

Assembleia Constituinte, promulga-se a Lei 10.639/03, tornando obrigatório o ensino da 

história da África, e o Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Sobretudo, há uma transição 

recente de uma justiça que tematiza direitos de primeira geração, conforme a Lei do Crime 

Racial de 1989, a uma que tem como fim direitos sociais, como manifesta a Lei de Cotas de 

2012. 

 

3 OS VERBETES IMPRESSOS 

 

Assim como as transformações nos direitos religiosos do povo negro foram 

preponderantemente negados de 1930 até os anos oitenta, e garantidos pela Lei desde então, 

esperar-se-iam discursos lexicográficos refletindo essas transformações institucionais. Dito 

de outro modo, os verbetes de macumba do primeiro momento seriam discriminatórios, já 

nos últimos trinta anos, esperávamos, destacar-se-ia um discurso inclusivo. Contudo, o que 

se encontra nos dicionários não reflete isso. 

Observem-se abaixo as definições do verbete em questão no Dicionário Contemporâneo 

da Língua Portuguesa, de 1958, de Caldas Aulete, e no Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa 

da Academia Brasileira de Letras, de Antenor Nascentes e publicado em 1976, respectivamente: 

 
MACUMBA, s.f. (Bras.) culto feticista afrobrasileiro com alguma influência cristã; 

cerimônia dêsse culto, realizada no terreiro sob a direção do pai-de-santo ou da mãe-

de-santo e acompanhada de danças ao som de instrumentos de percussão; candomblé 

(Bahia); tambor-de-mina, tambor-crioulo (Maranhão); xangô (Pernambuco e 

Alagoas); babaçuê (Pará). || Feitiço, coisa-feita, ebó. || Instrumento musical de 

percussão, que dá um som de rapa. || F. or. afric. (CALDAS AULETE, 1958, p. 3065) 

 

 

macumba s.f. Culto fetichista de origem africana, com alguma influência cristã; 

cerimônia desse culto acompanhada de cantos e danças ao som de instrumentos de 

percussão; feitiço. (Do quimbundo: makūba.) (NASCENTES, 1976, p. 1021) 

 

Nos verbetes de dicionários de 1958 e 1976, a palavra culto aparece como sinonímia 

de macumba. Os verbetes em questão partilham da preocupação por indicar a origem desse 

culto: o dicionário de 1958 o caracteriza como afro-brasileiro e o dicionário de 1976 atribui a 
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sua origem à África. Ambos concordam, todavia, que há na macumba “alguma influência 

cristã”, ipsis litteris. A confluência entre esses dois textos perdura no que tange o discurso 

preponderantemente religioso, adjetivando esse culto, seja afrobrasileiro ou africano, como 

“feticista”, no de 1958, e fetichista em 1976. Nesse sentido, embora se reconheça a macumba 

como um culto, legitimando, assim, a prática religiosa, os dicionários fazem questão de 

adjetivá-lo, para salientar que se trata de um culto feticista/fetichista, ou seja, algo não 

reconhecidamente divino, na medida em que feiticismo aponta para uma espécie de 

paganismo, um culto a objetos dos quais apenas se suporiam espiritualidade divina.  

Ainda sobre esses dicionários, ambos incluem como sinonímia, para além de culto, a 

palavra feitiço. Notadamente, não há indicações pelo lexicógrafo que esse seja um sinônimo 

pejorativo. Porém, curiosamente, o dicionário de 1976, tendo em vista seu caráter ilustrado, 

elege uma imagem para o verbete de macumba. Abaixo dessa imagem, referente ao Dia de 

Iemajá, há uma legenda com uma definição que já denuncia a “conotação pejorativa” do uso 

de feitiço como sinônimo do verbete analisado. Nesse contexto, a retomada sinonímica de 

feitiço, mesmo com a tímida menção ao pejorativo do dicionário ilustrado, reforça, pelo 

trabalho da memória discursiva, a ideia da não divindade ou legitimidade da prática 

religiosa, relegando a macumba ao lugar da dissidência, da prática outra, do contrário ao que 

é bom, ou mesmo ao lugar da contravenção, já que “feiticeiro” pode aparecer numa mesma 

cadeia significante de “curandeiro” ou “charlatão”.  

Quase dez anos depois, em 1988, é a palavra sincretismo que substitui culto como 

sinonímia presente no enunciado definidor do verbete macumba, no Dicionário Aurélio Básico 

da Língua Portuguesa: 

 

Macumba. S. F. Bras. 1. Sincretismo religioso afrobrasileiro, derivado do candomblé, 

com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas brasileiras e 

docristianismo. 2. O ritual sincrético que lhe corresponde. 3. Por derivação, magia 

negra. 4. V. bruxaria (1 e 2). 5. Instrumento de percussão, espécie de reco-reco, de 

origem africana, e que produz um som de rapa. (FERREIRA, 1988, p. 406). 

 

A questão do sincretismo apaga o reconhecimento da macumba como diretamente 

ligada à expressão religiosa da significação culto. Além disso, e talvez mais importante, traz 
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à cena a memória do discurso da miscigenação brasileira, a partir do qual se nega a 

centralidade das identidades étnicas pela afirmação do “somos todos” pardos, mulatos, 

mestiços, enfim, misturados. Nesse sentido, macumba deixa de ser uma expressão da cultura 

africana e passa a ser reconhecidamente afro-brasileira, entendendo-se, aí, a expressão 

brasileira como constituída pela mestiçagem, inclusive religiosa. Sobre essa questão, 

Nascimento (1978) já alertava para o emprego do sincretismo nas práticas culturais do Brasil 

como reforço do mito da miscigenação pacífica. 

No que se refere a esse dicionário ainda, embora não seja a entrada principal, o 

verbete intensifica o discurso discriminatório de feitiço encontrado em 1958 e 1976. Nesse 

dicionário, a sinonímia adotada é bruxaria, e o verbete, inclusive, orienta o leitor a “V.”, vide, 

o sinônimo em questão. Em bruxaria, sinonímia de macumba, vemos a descrição de “ação 

maléfica”, fato que atualiza a memória do paganismo e da negatividade da macumba, bem 

como da contravenção, tal como mencionamos mais acima.  

A sinonímia – sincretismo – que está no dicionário de 1988 irá ser encontrada em 1995, 

no Dicionário Prático da Língua Portuguesa onde lemos: 

 
Macumba, s. f. (t. africano). 1. Sincretismo religioso afrobrasileiro, derivado do 

candomblé, com elementos africano e influência cristã. 2. Instrumento musical de 

percussão dos negros. (ROSUT et al, 1995, p. 553) 

 

Nesse dicionário de 1995, o verbete publicado reduz o discurso lexicográfico 

substancialmente. Há um silenciamento do discurso discriminatório, diferentemente do que 

está textualizado na década de oitenta, mas esse é um silenciamento que reproduz a própria 

discriminação, pois há uma abstenção de que se admita o efeito de sentido pejorativo de 

macumba, a essa altura já muito enraizado socialmente. 

Em 2009, no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o verbete retoma a tendência de 

extensividade de 1958 e 1988, inclusive sendo ainda mais longo. Além disso, embora o 

sentido de instrumento musical já apareça em 1995, 1988 e 1958, pela primeira vez ele é a 

sinonímia da primeira entrada do dicionário. 
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macumba s.f. (sXX) 1 MÚS REL B antigo instrumento de percussão de origem 

africana, que era outrora us. em terreiros de cultos afro-brasileiros 2 REL designação 

genérica dos cultos afro-brasileiros originários do nagô e que receberam influências 

de outras religiões africanas, e tb. ameríndias, católicas, espíritas e ocultistas 3 REL 

B designação leiga desses cultos quando supostamente praticam a magia negra 6 

p.met REL B oferenda a Exu, esp. nas encruzilhadas; despacho 7 p.ext. em sentido 

lato, magia negra, feitiçaria; feitiço, despacho 8 em terreiros do Nordeste do Brasil, 

excremento 9 ousadia, audácia ⊙ ETIM orig. contrv. ⊙ SIN/ VAR ver sinonímia de 

feitiço (HOUAISS, 2009, p. 1213). 

 

Nesse dicionário, chama atenção o processo de atenuação que é feito no 

correspondente das sinonímias. Em outras palavras, se nos dicionários anteriores aparece a 

referência direta à palavra feitiço e à palavra bruxaria, aqui a menção à magia negra aparece 

atenuada pelo uso de supostamente, ao passo que feitiçaria e feitiço são apontados como um 

uso por extensão de um sentido lato. De qualquer modo, esse processo atenuador não 

consegue desestabilizar os sentidos dicionarizados de macumba como algo que está em 

relação a uma má-conduta religiosa. 

Da análise dos verbetes impressos, percebem-se duas principais mudanças na 

posição discursiva lexicográfica, no curso dessas sete décadas. Primeiramente, surge o 

verbete macumba nos dicionários de língua portuguesa publicados no Brasil, a partir de 1958. 

Nesse momento, mesmo que se fale em culto, reforça-se uma visão orientada pelo 

cristianismo a partir da referência ao paganismo que se pode inferir em feticismo. Depois da 

sinonímia culto, adota-se sincretismo, durante os anos oitenta e noventa, possivelmente como 

uma influência tardia das tendências da antropologia brasileira da década de trinta e dos 

discursos da miscigenação. Finalmente, em 2009 há um processo atenuador, sem, contudo, 

admitir propriamente o efeito de sentido pejorativo da relação sinonímica entre macumba e 

feitiço. Valoriza-se, como enunciado definidor de primeira entrada, a musicalidade de 

macumba. Essa tendência se intensifica com o advento dos dicionários online colaborativos. 

Percebe-se uma forma de resistência da cultura afrobrasileira pela tomada do discurso sobre 

si, tal como apontaremos abaixo. 
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4 A QUESTÃO DOS EXEMPLOS NOS VERBETES ONLINE 

 

Nesse momento do texto, focamos as definições encontradas nos dicionários online e 

analisamos, de modo mais específico, os exemplos que mostram o emprego da palavra 

macumba no funcionamento das frases. Esperamos mostrar que tais exemplos fazem muito 

do mais do que apenas mostrar como a palavra vai numa frase, pois eles privilegiam certos 

discursos sobre o verbete em questão. 

Assim, na busca pela palavra macumba no Dicionário Informal7, chamou-nos atenção, 

pelo menos, as seguintes definições: 

 

Por Ricardo Motti Dressler (MG) em 28-01-2010 

No início do século XX com o surgimento da Umbanda, esta que muitas vezes era 

realizada nas praias começou a ser conhecida pelo termo macumba, pois macumba 

nada mais é que um determinado tipo de madeira usada para produzir o atabaque 

usado durante as giras; Por ser um instrumento musical, as pessoas referiam-se da 

seguinte forma: "Estão batendo a macumba na praia", ficando então conhecidas as 

giras como macumbas ou culto Omoloko.  

Exemplo: Com o passar do tempo, tudo que envolvia algo que não se enquadrava nos 

ensinamentos impostos pelo catolicismo, protestantismo, judaísmo, etc, era considerado 

macumba. Com isso, acabou por virar um termo pejorativo. 

 

Por Rosali Nazarete Madalena (SP) em 19-01-2009  

Instrumento de percusão feito de tronco usado nas rodas de capoeira e nos cultos 

das religiões de matriz africana, atabaque, gunga.  

Exemplo: Nesta roda de capoeira temos um bom macumbeiro 

 

 Nas duas definições, como dissemos anteriormente, reforça-se a origem da palavra 

macumba pela significação musical-religiosa. Vemos, assim, um apreço, antes de tudo, ao 

significado etimológico e diretamente ligado à cultura do povo de santo, sem ceder ao uso 

comum da palavra que se pode verificar socialmente e que encontramos nos dicionários 

impressos analisados na seção acima.  

Na definição registrada em 2010, o autor opta por uma explicação histórica que 

remete ao surgimento da Umbanda e sua prática, bem como ao modo como a palavra em 

questão circulava nesse contexto. Relata-se, assim, o uso metonímico que associou a palavra 

 
7  Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/macumba/>. Acesso em: 17 de agosto de 2018. 
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que designava “um determinado tipo de madeira usada para produzir o atabaque usado 

durante as giras” com a prática do culto religioso. No exemplo relatado, a frase também se 

insere num discurso historiográfico que visa a denunciar os motivos pelos quais a macumba 

passou a ter um sentido pejorativo. Esse uso é diretamente ligado à dissidência da macumba 

em relação “aos ensinamentos impostos pelo catolicismo, protestantismo, judaísmo etc”. 

Na definição registrada em 2009, por sua vez, a autora opta exclusivamente por uma 

significação que relaciona a macumba ao instrumento musical que, nessa definição, teria uso 

tanto na luta capoeira quanto nos cultos de matriz africana. O sentido religioso é 

relativizado, assim, uma vez que a macumba seria um instrumento utilizado na cultura em 

geral (incluindo aí a capoeira) e não específica do culto religioso. Nesse sentido, o exemplo 

emprega o termo macumbeiro não como aquele que pratica o culto, mas como aquele que 

toca a macumba. Em outras palavras, macumbeiro compareceria como sinónimo de 

percussionista, tocador, músico. Nessa definição, apaga-se completamente qualquer relação 

pejorativa vinculada à palavra, produzindo um discurso de resistência cultural que tenta 

vincular a macumba exclusivamente ao seu sentido musical, não podendo coincidir com 

outras significações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho com a pergunta “que discurso sobre a palavra macumba está 

sendo disponibilizado pelos dicionários para o público leitor brasileiro na história que 

compreende o final da primeira metade do século XX até os dias de hoje?”, procedemos a 

um gesto analítico discursivo do verbete macumba em diferentes dicionários seguindo um 

recorte de cunho teórico historiográfico que focalizou a produção de dicionários no Brasil e 

a história da cultura afro-brasileira. 

No nosso percurso analítico, ressaltamos o caráter fundamental da história para o 

desenvolvimento do trabalho. Nesse momento do texto, apresentamos de forma concisa 

tanto o papel histórico dos dicionários no processo de gramatização da língua portuguesa 

do Brasil, quanto a história político-jurídica da cultura africana e afro-brasileira que permeia 
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a discursividade em que o verbete se insere. Além disso, apresentamos algumas análises 

dos verbetes selecionados, ressaltando a estrutura dos verbetes, as sinonímias estabelecidas 

nas designações e, como resultado, pudemos ressaltar uma singela mudança na posição 

discursiva lexicográfica que ainda não conseguiu definir macumba sem negar 

completamente a visada cristã e pejorativa que atravessa a memória das práticas culturais 

afro-brasileiras. Em seguida, nós focamos as definições encontradas nos dicionários online 

e analisamos, de modo mais específico, os exemplos que mostram o emprego da palavra 

macumba no funcionamento das frases. Esperamos ter mostrado que tais exemplos fazem 

muito do mais do que apenas mostrar como a palavra vai numa frase, pois eles privilegiam 

certos discursos sobre o verbete macumba que visam a resistência cultural. 
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O ROMANCE FLORES RARAS E BANALÍSSIMAS REVISITADO NO 

FILME FLORES RARAS 

 

Rosana Araújo da Silva Amorim1 

Sílvia Maria Guerra Anastácio2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo da premissa de que alguns filmes apresentam um roteiro, ou seja, um viés 

literário, é crível pensarmos em tradução? É possível fazer uma tradução intermidiática de 

um livro impresso para o meio digital? E, “[...] se pensarmos a tradução como um processo 

de recriação ou transformação, como podemos falar em relevância desse novo texto para o 

seu público alvo?” (ARROJO, 1986). Para respondermos a tais indagações, é possível 

considerarmos a tradução como um trabalho de releitura do texto de partida, pois um texto 

escrito no século XX não será o mesmo se recriado no século XXI. 

Para tanto, estabelecemos aqui um diálogo entre as teorias acerca da tradução 

intermidiática em paralelo com os objetos de pesquisa circunscritos neste artigo, quais 

sejam, o romance Flore raras e banalíssimas (1995), de Carmem Lúcia Oliveira, e o filme Flores 

raras (2013), de Bruno Barreto, na perspectiva de promover o entendimento das linguagens 

literárias e fílmicas. 

 

2 FLORES RARAS: UMA ADAPTAÇÃO DE FLORES RARAS E BANALÍSSIMAS 

 

Podemos inferir que a recriação da obra Flores raras e banalíssimas para uma produção 

cinematográfica homônima ilustra esse movimento intermidiático. Destarte, um romance 

em que predomina uma linguagem verbal pode ser transposto ou recriado para outra mídia, 

como o cinema, com a utilização de vários recursos provenientes dos mais diversos sistemas 

 
1 Doutoranda em Literatura e Cultura UFBA/BA. E-mail: amorimrosana21@gmail.com. Autora. 
2 Professora Titular do Instituto de Letras. Docente Permanente do Programa de Literatura e Cultura e de 

Língua e Cultura da UFBA. E-mail: smganastacio10@gmail.com. Coautora e orientadora. 
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semióticos. Segundo Clüver (2006, p. 17), ao se tratar de uma transposição de uma mídia 

para outra, o que se tem é a “[...] mudança de um sistema de signos para outro e, 

normalmente, também de uma mídia para outra”. 

 Ainda em relação à mídia, vale ressaltar que o uso do romance como fonte de 

inspiração para filmes e vice-versa designa um processo chamado “transposição midiática”, 

na conceituação de Irina Rajewsky (1951). A transposição midiática denota a “transformação 

de um determinado produto midiático (um texto, um filme) ou de seu substrato em outra 

mídia. Nessa categoria, o texto, filme etc. ‘original’ é a ‘fonte’ do novo produto midiático 

formado” (RAJEWSKY, 2005, p.51).   Dessa forma,  

 

O conceito de transformação midiática aplica-se claramente ao processo que 

chamamos de adaptação, normalmente para uma mídia plurimidiática (romance 

para o cinema, peça teatral para a ópera, conto de fadas para o balé etc.), onde o novo 

texto retém elementos do texto-fonte (trechos do diálogo, personagens, enredo, 

situações, ponto de vista etc.). A mídia verbal faz parte das mídias integradas no 

cinema, teatro e ópera. (CLUVER, 2011, p.18)  

 

Na transposição livro-filme, a exemplo de Flores raras e banalíssimas para Flores raras, 

é nítida a aplicabilidade desse conceito de transformação midiática, na medida em que 

suportes distintos se integram a partir de uma mesma ideia, um mesmo contexto. No que 

concerne ao diálogo entre os textos deste projeto de pesquisa, percebemos a 

contextualização do romance Flores raras e banalíssimas, narrativa com 224 páginas, que traz 

a história de amor entre a poetisa norte americana, Elizabeth Bishop, vencedora do Prêmio 

Pulitzer em 1956, e a brasileira Lota de Macedo Soares, que trabalhou como urbanista 

colaboradora da construção do Parque do Flamengo no Rio de Janeiro. O romance e os seus 

desdobramentos têm como pano de fundo o Brasil dos anos 50 e 60 na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Além de apresentar um panorama histórico em que ocorreu a narrativa, as 

personagens principais, no livro, Bishop e Lota, aparecem desafiando preconceitos da 

época, ao assumirem a homossexualidade com certa naturalidade. Elas representaram 

mulheres que estavam à frente do seu tempo, com uma mente aberta para assumir um 
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relacionamento homoafetivo. Assim, Bishop e Lota romperam com estruturas 

conservadoras, representando o empoderamento feminino em um contexto que, nem 

sempre, se lhes mostrava receptivo. Todos esses aspectos encantaram o diretor do filme 

Flores raras. 

Bruno Barreto, nome de destaque no cinema brasileiro, tem uma filmografia que 

atravessa quatro décadas. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 1955. Filho dos 

produtores Lucy e Luiz Carlos Barreto, donos da Produtora LC Barreto Filmes do Equador. 

Foi responsável por importantes filmes brasileiros como “Assalto ao Trem Pagador”, de 

Roberto Farias (1961), “Vidas secas”, de Nelson Pereira dos Santos (1963) e “Terra em 

transe” (1967), de Glauber Rocha. Em 1967, também, produziu seu primeiro curta-

metragem, “Bahia à vista”. Em seguida, lançou “A bolsa e a vida” (1971) e “A emboscada” 

(1972). Nesse mesmo ano, filmou seu primeiro longa-metragem, “Tati, A garota”, quando 

dirigiu grandes atores, entre eles, Dina Sfat e Hugo Carvana (FRAZÃO, 2018). 

Em 2013, dirigiu o drama de época, “Flores raras” baseado no livro Flores raras e 

banalíssimas, de Carmem Lúcia Oliveira, que recria o relacionamento amoroso entre Lota 

(Glória Pires) e Bishop (a atriz australiana Miranda Otto,  a  Éowyn da saga “O Senhor dos 

Anéis”), no Rio de Janeiro dos anos 1950. Nesse filme, Glória Pires no papel principal 

recebeu o Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Atriz e Bruno Barreto recebeu o Prêmio 

de Melhor Direção de 2014 (FRAZÃO, 2018). 

Bruno Barreto, em seu filme, concentrou-se não só na história de amor entre as duas 

mulheres, mas, principalmente, na temática da perda, crucial nessa narrativa. A palavra 

“perda” passou a ser, então, central nos questionamentos do diretor, que, em entrevista, 

dois meses após o lançamento do filme, comentou:  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gloria_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bishop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_Otto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
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Figura 1: Paratexto - Recorte da entrevista de Bruno Barreto ao Correio Braziliense 

Fonte: Correio Braziliense (2013) 

 

Bruno Barreto relatou, em uma entrevista à Revista de Cinema (2013), que mergulhou 

profundamente na vida de Bishop para escrever a sua história. Quando era casado com a 

atriz americana Amy Irving, foram assistir ao monólogo de Marta Góes, Um Porto para 

Elizabeth Bishop. Durante a apresentação, Bruno Barreto ficou muito impressionado pela 

peça e resolveu recriar a trama no cinema. Então, foram juntos, o diretor Barreto, a escritora 

Marta Góes e a atriz Amy visitar a casa de Bishop, em Ouro Preto para terem mais 

informações sobre Elizabeth Bishop. Leia-se trecho da entrevista, que fala de bastidores da 

criação do filme: 

 

 
Figura 2: Paratexto - Recorte da entrevista de Bruno Barreto à Revista de Cinema 

Fonte: Revista de Cinema (2013) 
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Como podemos perceber, a partir do depoimento de Bruno Barreto, o processo de 

criação do filme foi complexo e feito a várias mãos. Logo, essa tradução do livro impresso 

para o meio audiovisual, mais precisamente, para o cinema, foi um processo, que precisou 

ser entendido de maneira criativa e dinâmica, pois, afinal, são duas formas diferentes de 

expressão artística. Assim, o diretor, em parceria com os roteiristas, ao reescrevem o texto 

fílmico, a partir de uma obra literária, recorreram a inúmeros recursos, levando em conta as 

especificidades da nova mídia. A essa modalidade de tradução, que é uma transposição de 

uma mídia a outra, Roman Jakobson (1969) chamou de ‘tradução intersemiótica’ em seu 

livro Linguística e Comunicação. No caso do estudo em questão, vamos tratar da tradução 

intersemiótica ou transmutação de signos verbais impressos, o romance Flores raras e 

banalíssimas em outra linguagem semiótica ou outra mídia, o filme Flores raras. 

Conforme Jakobson (2007), a tradução é uma interpretação, e, como tal, trata-se de 

um processo aberto a possibilidades infinitas, considerando que sempre poderá apresentar 

muitas releituras, a depender da aceitabilidade e do interesse do autor que fará a adaptação, 

bem como, do público alvo. Nesse sentido, contribuindo de maneira determinante, os 

escritos de Jacques Derrida (2002) têm merecido particular atenção por parte dos envolvidos 

com os estudos literários e tradutórios, fazendo emergir uma corrente crítica, que se 

convencionou chamar de ‘crítica desconstrutivista'. O autor defende que a desconstrução é 

uma reconstrução a partir da nova interpretação de um texto fonte. 

Assim, conforme a proposta de Derrida, cada elemento da rede sígnica pode ser 

ressignificado e deslocado do seu espaço original – entenda-se original no sentido de 

anterioridade cronológica – , de modo que o que se considera tradicionalmente como centro 

(a obra de partida) e margem (a obra de chegada ou a releitura) se desloquem;  essas 

fronteiras, então, tendem a se diluir, desfazendo qualquer proposta de superioridade entre 

os elementos de tal estrutura maleável. Isso significa que o texto literário não é 

particularmente superior à sua adaptação; ambos são textos originais, cada um ocupando 

um lugar central, quer no polo de partida, quer no polo de chegada.  

Essa releitura é perceptível no filme Flores raras, sobretudo, no processo de construção 

das personagens principais – Lota e Bishop –, quando o diretor atual como um agente 
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transformador da narrativa fonte, ao evidenciar um processo de inversão no perfil das 

protagonistas: da fragilidade de Elizabeth Bishop faz emergir uma mulher forte, ao passo 

que, da mulher enérgica e determinada, que era Lota Soares, faz surgir uma figura apática, 

frágil e desprovida de força.  

É importante frisar que o filme Flores raras resultou de uma parceria do diretor com 

três roteiristas, que escreveram a história em duas versões. Desse modo, o primeiro roteiro 

foi produzido por Carolina Kotscho e Julie Sayres em 2010. Mas o diretor do filme, não 

satisfeito, queria algo mais para mostrar o cenário da trama com um pano de fundo 

historicamente contextualizado, mas que, ao mesmo tempo, fosse marcado pela 

atemporalidade, e assim, apelasse para valores e questões universais. Leia-se trecho da 

entrevista para a Revista de Cinema, após o lançamento do filme: 

 

 

Figura 3: Paratexto - Recorte da entrevista de Bruno Barreto à Revista Cinema 

Fonte: Revista de Cinema (2013) 

 

 

Nesse processo criativo, o diretor propôs uma nova reescrita, que foi desenvolvida 

pelo roteirista e cineasta britânico, Matthew Chapman, em 2012, ano do lançamento do 

filme. Assim é importante ressaltar que a adaptação serviu, também, para atender a fins 

econômicos, políticos e ideológicos. Diante desse contexto, observamos que a adaptação 

pode ser compreendida como uma nova escrita manipulada por diversos segmentos de 

poder da sociedade, a depender da sua intencionalidade. Em nosso caso, veremos que essas 

relações de poder dominantes na época perpassam fortemente a narrativa, pois, há, 
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implicitamente, uma relação de poder e consumo que se estabelece entre a atividade 

tradutória e a sua divulgação. Falando dessa dinâmica, Lefevere (1992, p. vii) afirma possuir 

um lado positivo e um negativo:  

 
[...] (re)escrita é manipulação, realizada a serviço do poder, e em seu aspecto positivo 

pode ajudar no desenvolvimento de uma literatura e de uma sociedade. As reescritas 

podem introduzir novos conceitos, novos gêneros, novos recursos, e a história da 

tradução é também a história da inovação literária, do poder formador de uma 

cultura sobre outra. Mas a reescrita também pode reprimir a inovação, distorcer e 

controlar, e em uma época de crescente manipulação de todos os tipos, o estudo dos 

processos de manipulação da literatura, exemplificado pela tradução, pode nos 

ajudar a adquirir maior consciência a respeito do mundo em que vivemos.  

 

Essa manipulação se fez presente no processo de criação defendido por Bruno 

Barreto, que desejou mostrar questões políticas que abalaram o Rio de Janeiro, na época, as 

quais acabaram influenciando a relação Lota-Bishop. Lota se vê desapontada, no aspecto 

pessoal e profissional, quando, devido ao seu envolvimento como colaboradora no Projeto 

do Aterro do Flamengo, conforme relata o jornalista Orenstein (2017): “[...] ficava no Rio, 

onde se entregava de maneira obstinada ao trabalho redobrado no interminável confronto 

de sua personalidade impetuosa e perfeccionista com a politicagem administrativa”.   

Após anos de dedicação e trabalho no Aterro do Flamengo, Lota percebe que o 

governo de seu amigo Carlos Lacerda estava enfraquecendo e pressentia a vitória de Negrão 

de Lima, adversário político, na época. Tal conquista seria um grande obstáculo para que 

Lota continuasse trabalhando no aterro; então, movida pela emoção, traço marcante em 

Lota, decidiu que seria criada uma fundação para gerenciar o referido parque, da qual seria 

a presidente. No final de seu governo, Lacerda acabou criando a fundação por um decreto 

de lei; todavia, a Assembleia Legislativa aboliu a decisão e essa fundação só existiu porque 

Lota entrou na justiça e ganhou a causa, através de uma liminar; mas, no governo de Negrão 

de Lima, a liminar foi cassada.  

Enquanto isso, vendo-se cada vez mais sozinha, Bishop volta a beber cada vez mais, 

a viajar cada vez mais e a se interessar por outras pessoas, como Lili Correa de Araújo, dona 

de uma pousada em Ouro Preto e, perto da qual, Bishop compra a sua casa em Minas Gerais. 

Cada vez mais desapontada com esse novo momento da política brasileira, e, também, com 
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o afastamento de Lota, começava a enfrentar, para além destes, outros problemas, como a 

arteriosclerose. Lota vê, no suicídio, uma saída para toda aquela situação que a afligia 

profundamente. Ela comete suicídio em Nova York, no dia seguinte em que chegara lá onde 

tinha ido a fim de se encontrar com Bishop, que passava uma temporada fora do Brasil. Lota 

se encontrava em uma situação de muita fragilidade de saúde e o seu médico a 

desaconselhara a viajar, bem como, Bishop, também, buscara desencorajá-la, mas Lota não 

ouviu ninguém e foi assim mesmo:  

 

[...] when I saw her I knew she shouldn’t have been allowed to came – in fact I think 

I’ll back to Brazil and shoot her doctor. Anyway – she was exhausted – we passed a 

quiet afternoon, no cross and words or anything like that – but I could see she was in a 

very bad state of depression and [I] didn’t know what to do, really, except try to get 

her to rest. Well – sometime toward dawn she got up and tried to commit suicide – 

I heard her up in the kitchen about 6:30 – she was already almost unconscious. 

(GIROUX, 1994, p. 468)3. 

 

No extrato da carta acima, a condição fragilizada de Lota é comentada por Bishop, 

que relata ocorrências que antecederam o suicídio e culminaram com a morte da 

companheira. Também, se refere ao quadro sério de depressão que ela apresentara e a hora 

que a acudira, quase inconsciente. 

Em outro trecho da correspondência de Elizabeth Bishop, esta enfatiza a 

determinação de Lota de ir ao seu encontro, de qualquer forma, mesmo contrariando a 

todos. Compadece-se da situação deplorável de Lota, ao incluir no seu texto a palavra 

“coitada”, o que aliás, é comum no discurso de Bishop, que costumava misturar palavras 

do português com o inglês: 

  

[...] Lota was determined to come, apparently, even against everyone’s advice, and 

even if I knew from her letters that although she was trying very hard, coitada [em 

português], she still was far from very well. I simply couldn’t write her NO – and in 

 
3 [...] e bastou eu pôr os olhos nela para perceber que não deviam tê-la deixado viajar – aliás tenho vontade de 

ir ao Brasil para dar um tiro no médico dela. Mas ela chegou exausta – passamos uma tarde tranquila, sem 

discussão nem nada do gênero – mas senti que ela estava muitíssimo deprimida e [eu] realmente não sabia o que 

fazer, a não ser fazer com que ela repousasse. Bem – por volta do amanhecer ela se levantou e tentou se matar 

– ouvi-a na cozinha por volta das seis e meia – já estava quase inconsciente (BRITO, 1995, p. 513). 
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a way I’m glad I didn’t , because she did want to be with me, at least – and that’s 

about the only  consolation I have so far (GIROUX, 1994, p .471)4. 

 

Assim termina a história de Lota. E, quanto ao perfil de Bishop, no filme, ela também 

aparece, aqui e ali, sujeita à depressão, o que é potencializado, traço ratificado na visão de 

sua biógrafa oficial, Brett Millier (1996). Os roteiros do filme aludem a tais características da 

personagem, o que pode ser observado nos recortes das cenas descritas, a seguir: 

 

 

Figura 4: Roteiro de Carolina Kotscho e Julie Sayres 

Fonte: Dossiê digital da Produtora L. C. Barreto (2010) 

 

Embora na versão entregue ao público, Bishop, ao final, pareça uma pessoa mais forte 

do que era no início, a primeira versão do filme não a mostra dessa maneira, mas como uma 

alcoólatra incondicional e altamente depressiva. Nessa primeira versão (2010), como 

podemos constatar no extrato acima, as roteiristas Carolina Kotscho e Julie Sayres, logo na 

cena inicial, mostram-na, na rubrica da peça, sentada bebendo e profundamente infeliz, em 

um momento que escrevia ao grande amigo e reconhecido poeta norte-americano, Robert 

Lowell.  

Com “[...] a mão trêmula [...]”, ela escreve ao amigo e comenta o aspecto cultural da 

 
4 [...] A Lota resolveu vir, ao que parece, apesar de todo o mundo lhe aconselhar a não fazer isso, e apesar de 

eu saber, pelas cartas dela, que embora ela estivesse se esforçando muito, coitada [em port.], ela ainda estava 

longe de estar bem. Eu simplesmente não conseguia dizer para ela NÃO vir – e de certo modo acho que não 

foi bom eu não ter feito isso, porque pelo menos ela quis estar comigo – e este é praticamente o único consolo 

que tenho (BRITO, 1995, p. 517). 
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sociabilidade e da alegria do povo brasileiro, que não perde nenhuma ocasião para celebrar 

a vida, o que chama sua atenção, por não está acostumada a esse espírito expansivo do nosso 

povo. Não perde, assim, a oportunidade de comentar sobre isso com o amigo.   

Já na versão final do filme, no roteiro de Matthew Chapman (2012), ainda na cena 

inicial, ao invés de lermos uma carta dirigida a Robert Lowell, vemos ambos, frente a frente, 

conversando sobre como Bishop era infeliz. O excerto, a seguir, mostra essa conversa, que 

transcorre em um tom melancólico e depressivo, no qual fica evidente a dependência de 

Bishop pelo álcool, o que lhe causava sofrimento. Sabemos que eles estavam conversando 

“[...] antes da primeira bebida do dia [...]” de Bishop. Leia-se:  

 

 

Figura 5: Roteiro de Matthew Chapman 

Fonte: Dossiê digital da Produtora L. C. Barreto (2012)  

 

Nesse roteiro, os trajes de Bishop são detalhados no texto, mostrando-a como uma 

pessoa conservadora, embora saibamos que ela, ao mesmo tempo, estava, em certos 

aspectos, adiante do seu tempo, até por ousar ter uma relação homoafetiva, em uma época 

em que a intolerância no que se refere a gênero era muito grande. Nesse roteiro, não apenas 

o seu modo de vestir é valorizado, mas também, um ar infantil, certamente, um tanto frágil, 

que convida o outro a querer protegê-la. Percebemos que o roteirista quer levantar certo 

suspense, quando escreve que Bishop havia sido “[...] privada de uma infância normal, 

como vamos descobrir mais tarde, [...]”. Com esta frase, o leitor, provavelmente, se 
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perguntará: Por quê? Gostaria, também, de comentar, que me soou um tanto estranho ler 

que a infância de Bishop não tinha sido “normal”. Fico me perguntando o que seria normal 

para o roteirista, visto se tratar de um conceito difícil de ser delimitado.      

Durante a conversa com Robert Lowell, ela pede ao amigo que, se acontecesse alguma 

coisa com ela, ou seja, se ela viesse a morrer, gostaria que Lowell escrevesse seu epitáfio: 

“[...] que era a pessoa mais solitária que já viveu [...]”. Por ironia do destino, sabemos que 

foi ela que escreveu um poema em homenagem a Lowell, quando o amigo morreu; essa 

homenagem ocorreu através da publicação do poema intitulado North Haven (1978), uma 

elegia que a escritora fez para Robert Lowell, o qual carinhosamente chamava de Cal.  De 

modo que, ao contrário do que previa, foi Bishop quem, mais uma vez, sobreviveu; desta 

vez, ao amigo.   

No filme, ao contrário da apatia e da extrema fragilidade com que a Elizabeth Bishop 

é descrita, no romance de Carmem Lúcia Oliveira através do olhar das amigas de Lota – 

Vivinha, Maria Amélia, Naná e Ismênia – no desenvolver da trama, o que vimos foi a 

alcoólatra se fortalecendo, tornando-se uma mulher decidida, enquanto a companheira, 

Lota, que era a força da relação, acabou entrando numa condição de decadência sem volta.  

Mas em meio a toda a tragédia da condição humana, sobretudo em torno da questão 

da perda, percebemos, pelo fragmento da entrevista, a seguir, que o diretor foi categórico 

ao afirmar que são os dilemas existenciais que o atraem e funcionam como foco do processo 

criativo de sua produção cinematográfica: 

 

 

Figura 6: Paratexto - Recorte da entrevista de Bruno Barreto à Revista de Cinema 

Fonte: Revista de Cinema (2013) 
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É sob esse prisma de abordagem da condição humana de perdas da vida, de 

deslocamentos e releituras da obra fonte, que o diretor paulista, em negociação com os 

roteiristas responsáveis pela construção das personagens, daria voz e vez a Bishop e a Lota. 

Assim, a mobilidade do suposto centro, tão discutida por Derrida, ganha também, voz e vez  

no processo de ressignificação do texto de Carmem Lúcia Oliveira.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adaptação de uma obra para outra produção, até mesmo transposta para outra 

mídia, é o resultado de nova leitura pelo seu fruidor e intérprete. De modo que diferentes 

leituras vão ganhando infinitas possibilidades de interpretações, o que, de certa maneira, dá 

uma sobrevida e uma nova visibilidade ao texto de partida. Portanto, sempre haverá espaço 

para uma suplementação ocorrer, ou um novo olhar. Também, observamos que quando o 

diretor Bruno Barreto levou o romance para o cinema, com a parceria dos roteiristas, essa 

recriação de um texto literário impresso para o filme veio carregada da ideologia desses 

novos autores/diretor/roteiristas, evidenciando uma leitura seletiva desses autores, que 

imprimiram à obra fonte uma singularidade, bem como, o filtro interpretativo de cada um.   
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RECOLHIMENTO DE MULHERES DO VÉU PRETO: ESTUDO DO 

LÉXICO E DAS PRÁTICAS CULTURAIS NA BAHIA COLONIAL 

 

Rose Mary Souza de Souza1 

Norma Suely da Silva Pereira2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na perspectiva dos estudos paleográficos, filológicos e linguísticos, apresentam-se 

aspectos da prática do recolhimento de mulheres na Bahia colonial. Para tanto, realizou-se 

a edição e estudo de um documento manuscrito datado do século XVIII, que trata da 

estratificação e privilégios que havia entre as noviças recolhidas no Convento de Santa Clara 

do Desterro, primeira instituição do gênero fundada na América Portuguesa no ano de 1677. 

Conforme esclarece Jaboatam (1859), a construção do convento foi autorizada por carta 

régia, no ano de 1665, com o objetivo de recolher mulheres oriundas de famílias nobres da 

sociedade local. O documento editado pertence ao acervo do Arquivo Histórico 

Ultramarino de Lisboa – AHU, o qual foi catalogado e disponibilizado pelo Projeto Resgate 

de documentação histórica manuscrita Barão do Rio Branco, na base da Biblioteca Nacional 

digital. 

Para o desenvolvimento da edição, fez-se indispensável a utilização da Paleografia, 

ciência que estuda a escrita antiga e auxilia o filólogo a decifrar as inúmeras particularidades 

da escrita, com suas variações sofridas ao longo do tempo, colaborando tanto na 

compreensão de sua origem, como na decifração e interpretação da linguagem da época, 

pois, tendo em vista as mudanças sofridas pela escrita ao longo dos séculos, a Paleografia, 

conforme assinala Acioli (1994), além de auxiliar na interpretação das formas gráficas 

antigas, concorre para esclarecer o tempo e o lugar em que foi escrito o manuscrito, 

oferecendo subsídios para as conjecturas que o filólogo poderá precisar realizar, conforme 

 
1 Graduanda do curso de Língua Estrangeira Moderna da Universidade Federal da Bahia. E-mail: 

rosemsouza@gmail.com. 
2 Doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Professora Associada no Instituto de Letras na 

mesma instituição. E-mail: normasuelypereira@yahoo.com.br. 
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as dificuldades que cada escrita possa ocasionar ou os danos que o suporte possa ter sofrido 

ao longo do tempo, com o que, ao final, pode fornecer subsídios à História, à Filologia, ao 

Direito e a tantas outras ciências que tenham o  documento como fonte de conhecimento. 

A escrita cursiva que predominava no Brasil colonial durante o século XVII, conforme 

assinala Acioli (1994), era em geral regular, com letras uniformes e harmoniosas, derivadas 

ainda dos modelos das escritas gótica e humanística. A autora destaca que esse tipo de 

escrita cursiva “é caracterizada por ter as letras corridas, traçadas de um só lance e sem 

descanso da mão, apresentando entre si nexos ou ligações, com traçado mais livre, 

oferecendo, por vezes, certa dificuldade na leitura” (ACIOLI, 1994, p.13). 

Para um melhor aproveitamento das informações contidas no documento, optou-se 

pela realização de uma edição semidiplomática, que pela leitura e posterior transcrição da 

fonte primária proporcionou um texto mais acessível e comentado, possibilitando aos 

leitores interessados e não familiarizados com a linguagem da época, conhecer tanto o teor 

do documento, quanto as características da escrita, contribuindo também para o 

desenvolvimento de estudos linguísticos posteriores. Assim, acredita-se estar contribuindo 

para a preservação e circulação da memória acerca das práticas culturais e da atividade 

religiosa na Bahia colonial.  

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

 

Na Bahia, no início do período colonial ainda não havia instituições para 

recolhimento de mulheres, prática muito comum na Metrópole. Os colonos solicitavam ao 

Reino, permissões para enviarem suas filhas para Portugal para serem educadas na vida 

religiosa, ou a fim de aguardarem a idade para contrair matrimônio, já que muitos deles não 

tinham condições financeiras para pagamento do dote exigido para um bom casamento. 

Contudo, devido aos altos custos da viagem, muitos deles solicitavam autorização para que 

essas instituições também fossem erguidas na Colônia, mas a Coroa Portuguesa tratava de 

retardar essas concessões, o que, conforme assinala Azzi (1983, p. 25), “era motivado 

sobretudo pela necessidade de garantir a permanência, o crescimento e a hegemonia da 
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minoria portuguesa nas terras conquistadas.” Segundo Algranti (1993), a dificuldade para 

implantação de conventos na Colônia permanece por muito tempo:  

 
mesmo quando a colonização já ia avançada, nos séculos XVII e XVIII, a Coroa 

procurou manter-se fiel à política de incentivo ao casamento, proibindo, sempre que 

possível, o surgimento de mosteiros para mulheres, principalmente nas zonas 

menos povoadas e pouco desenvolvidas (ALGRANTI, 1993, p. 63). 

 

 A prática do enclausuramento feminino, conforme assinala a mesma autora, baseava-

se no princípio religioso de que a mulher deveria dedicar sua vida à oração, à simplicidade 

e ao cumprimento dos ensinamentos religiosos, permanecendo reclusa, seja em suas casas, 

ou em outros ambientes, afastando-se, desse modo, das tentações do mundo profano. 

Esclarece, porém, a historiadora que, 

 

[...]a clausura imposta às mulheres estava relacionada bem mais com à própria 

condição feminina do que simplesmente à devoção, [...] quando se constata a 

presença de mulheres leigas 3  nos conventos medievais e da época moderna. 

Solteiras, viúvas ou casadas, crianças, jovens e idosas registraram sua passagem 

pelos mosteiros [...] (ALGRANTI, 1993, p. 41). [grifo da autora] 

 

Sendo a sociedade do período predominantemente orientada por uma lógica 

patriarcal, à mulher podia ser dado, no máximo, escolher entre casar-se ou tornar-se 

religiosa, não cabendo a ela qualquer tipo de atividade fora da sua residência. Nesse 

contexto, como assinalam Souza e Pereira (2018), as casas de recolhimento e conventos, 

cumpriam um triplo papel na sociedade da época: além da orientação religiosa, 

propiciavam a educação de jovens oriundas de famílias abastadas; acolhiam viúvas de 

famílias nobres, bem como órfãs pobres, com o objetivo de resguardar a sua dignidade, e 

funcionavam ainda como local de punição e clausura  compulsória para as mulheres que 

ousavam transgredir os padrões sociais estabelecidos. Com o advento da Idade Moderna, 

as instituições leigas de reclusão, que não tinham o reconhecimento da Igreja, foram se 

multiplicando então, não somente com intuitos religiosos, piedosos ou educativos, mas 

 
3 No contexto religioso, leigo é aquele, que não faz votos, nem é sacerdote, serve aos mais humildes ofícios 

do Convento; é pouco instruído; não é eclesiástico (BLUTEAU, 1728, v. 5, p. 70-71). 
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também destinadas ao acolhimento mulheres órfãs, ou deserdadas da sorte, como também 

as decaídas, ou seja, desonradas e arrependidas (ALGRANTI, 1993; OLIVEIRA; LOBO, 

2012). 

Em 1665, para atender aos apelos das distintas e nobres famílias de Salvador, o rei D. 

Afonso VI, enviou carta régia à Câmara de Salvador, autorizando aos oficiais da Câmara e 

aos moradores da cidade, a construção do Convento de Santa Clara do Desterro, 

determinando apenas a quantidade de religiosas que poderiam ingressar,  setenta e cinco no total, 

sendo cinquenta do véu preto4 e vinte e cinco do véu branco5, as chamadas “freiras conversas” 

Jaboatam (1859). 

Quanto às duas categorias de religiosas no convento, esclarece Azzi: 

 
[...] as de “véu preto”, consideradas monjas no sentido pleno, [eram as] que faziam 

profissão solene e participavam do Ofício no Coro. As religiosas de véu branco 

provinham de famílias lusas mais modestas, trazendo dote menor e exercendo 

funções mais humildes. Depois de algum tempo essa categoria praticamente 

desapareceu do Desterro na medida que suas vagas foram ocupadas por “véus 

pretos”, por meio de concessões e privilégios dados pela Coroa a famílias de 

prestígio (AZZI, 1983, p. 45-46). 

 

Às noviças professas do véu preto, era requerido o domínio da leitura para recitar o 

Ofício Divino, escrito em latim. Por serem filhas de famílias abastadas, pagavam um dote 

de valor maior, ao contrário das noviças do véu branco, que por serem de famílias humildes, 

pagavam um dote de menor valor (JABOATAM, 1859). 

 Percebe-se que as diferenças entre conventos e recolhimentos são mais institucionais 

do que práticas. Eram as necessidades das populações que delineavam o caráter e os 

objetivos das instituições, de acordo com a realidade colonial da época (ALGRANTI, 1993). 

 

 

 

 

 
4 Lugar reservado às filhas de famílias abastadas (AZZI, 1983, p. 45) 
5 Aquelas provenientes de famílias mais modestas, exerciam funções mais humildes (AZZI, 1983, p. 45)  
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3 O DOCUMENTO E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

 O manuscrito selecionado para análise é uma petição redigida a pedido de uma 

noviça que, sendo professa do véu branco desde 26 de julho de 1762, solicita uma mudança 

de status para professa do véu preto, no recolhimento no Convento de Santa Clara do 

Desterro, na Bahia, devido à vaga deixada pelo falecimento da Madre Angela de São José. 

O documento escrito em suporte papel, foi lido por uma reprodução fac-similar, disponível 

no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa – AHU, o qual foi catalogado e disponibilizado 

pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco, na base da Biblioteca Nacional digital. Possui 

apenas um fólio e um total de 34 linhas de mancha escrita, dispostas em coluna única. A 

escrita tem traçado regular, com leve inclinação à direita, e é rica em abreviaturas. 

 

 
Figura 1: Cópia da petição (fragmento) 

Fonte: Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Transcrição: 

 

 [...]do dito Convento, eachouse naquelle tempo vago hum lugar deveo preto por 

obi=/ to da  Madre Angela de Saõ Josê pertendendo professar nesse ecom effeito foi 

admit=/tida pelo Reverendo Arcebispo Eleyto daquelle Arcebispado Governador Regente 

delle afazer/asua profissaõ no dito lugar deveo preto, oque naõ veyo aconseguir por 

seenten=/der ficara  asupplicante compreendida naordem, que pormandado domesmo 

Reverendo Arce=[...] 

  
Elaboração e grifos das autoras 
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 O pedido da noviça, contudo, foi negado pelo Arcebispo, por duas vezes, sob 

alegação de que a solicitação era contrária aos decretos pontifícios, e que a Coroa Portuguesa 

proibira a admissão de novas religiosas do véu preto no Convento, como se vê no excerto 

abaixo:  

 

 

Figura 2: Parecer final (fragmento) 

Fonte: Parecer final. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – 09/12/1767 - cx. 42, doc. 7758. 

 

 

Transcrição: 

 [...] deque naõ podia professar deveo preto por ser contra os Decretos Pontifi=/ 

cios: ena segunda com a prohibição de Vossa Magestade que senaõ admittissem 

Noviças/Detudo dei conta aVossa Magestade pela secretaria de Estado, e foi Vossa Magestade 

ser=/vido responderme, que senaõ podia admittir aprofessar vista asua pro=/hibiçaõ de 

senaõ admittirem Noviças.  

  
Fonte: Elaboração e grifos das autoras 

 

 O motivo da recusa leva em conta um relatório feito pelo Arcebispo, Frei D. Manuel 

de Santa Ignez, informando que quando o convento foi fundado havia 50 religiosas de véu 

preto e 25 de véu branco, porém após o relatório, foi constatado que havia na instituição um 

claro desequilíbrio na distribuição das noviças, havendo, naquele momento, somente uma 

que ainda ocupava o lugar de véu branco. Ainda segundo o Arcebispo, o motivo do excesso 

de religiosas do véu preto deveu-se ao atendimento dos pedidos feitos à Sé e à Coroa 

portuguesa para conceder a mudança para o véu preto a pessoas particulares que desejavam 

recolher suas filhas, conforme se lê no trecho em destaque abaixo: 
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Figura 3: Relatório do Arcebispo (fragmento) 

Fonte: Relatório. AHU. Conselho Ultramarino. Brasil – Baía, 30/06/1764, cx. 35, doc. 6554. 

 

4 ASPECTOS DA DESCRIÇÃO SCRIPTOGRÁFICA 

 

 A escrita do documento é cursiva, clara, regular, observando-se, porém, que a grande 

ocorrência de abreviaturas, 72 no total, dificulta um pouco a sua leitura. Tal prática é muito 

utilizada em documentos desse período. Apresenta ainda muitas ligaduras e o emprego 

frequente de consoantes dobradas, a exemplo de <ll>, <ff>, <tt>, o que é também 

característico da escrita pseudoetimológica dessa época. As 34 linhas são lançadas em 

parágrafo único, com o uso de pontuação, acentuação, e letras maiúsculas e minúsculas. O 

documento não possui marcas de deterioração, estando aparentemente bem conservado, 

sem sinal de dobradura ou desgaste. O texto é alinhado e notam-se separações silábicas ao 

final das linhas. 

 

Quadro 1:  Aspectos da descrição scripotográfica 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração das autoras 

IMAGEM LETRA LOCALIZAÇÃO 

  

tt L. 10 

  

ff L. 14 

 
 

ll 

 

L. 13 
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 Na análise do documento, observa-se que se trata de uma cópia, ação que era comum, 

para salvaguardar os documentos de algum extravio, o que está informado na margem 

superior: cópia da petição, alinhado no canto superior esquerdo. Ainda na margem superior, 

observam-se também uma inscrição correspondente à numeração no fólio 7757, de inserção 

posterior, lançada no ângulo superior direito, atribuída provavelmente pelo Conselho 

Ultramarino de Lisboa, ou pela catalogação dos documentos no acervo e à esquerda dos 

algarismos citados, a marca de dois carimbos, do Arquivo Histórico Colonial e do Arquivo 

da Marinha e Ultramar. 

No protocolo inicial, observa-se a inscrição, ou seja, a identificação do destinatário: 

Senhor, alinhado no centro do documento. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aspectos diplomáticos: protocolo inicial 

Fonte: Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

No escatocolo, ou protocolo final, nota-se a fórmula diplomática final ERMce, 

abreviatura que significa Espera Receber Merce6, e é própria das petições e requerimentos, 

conforme figura a seguir: 

 

 

Figura 5: Aspectos diplomáticos: escatocolo 

Fonte: Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

 

 
6 A fórmula pode ser lida também como “e receberá merssê” como se encontra em outros documentos do período, já 

editados. 
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5 CRITÉRIOS DE TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO DO DOCUMENTO  

 

Na perspectiva conservadora da edição semidiplomática, buscando preservar as 

características do texto, seguiu-se o proposto pela Comissão de elaboração de Normas para 

transcrição de documentos manuscritos para a História do Português do Brasil (2001), 

definindo-se, então, os seguintes critérios: as linhas foram numeradas de 5 em 5, contando-

se a partir da primeira linha do texto e informadas à margem esquerda; a grafia original foi 

mantida, sendo conservadas as palavras grafadas juntas ou separadas, assim como a 

acentuação, a pontuação e o uso de maiúsculas e minúsculas, como no fac-símile, mantendo-

se, inclusive, o sinal de nasalidade na última letra do ditongo nasal "aõ", como em costumaõ 

(L. 10) e profissaõ (L. 16). A separação silábica no final das linhas foi reproduzida com o sinal 

gráfico "="; as margens foram reproduzidas fielmente, justificadas do lado direito e 

esquerdo. Destaca-se, por fim, que as abreviaturas foram desdobradas, inserindo-se a parte 

ampliada com o uso de itálico. 
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6 O FAC-SÍMILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Petição de Clara Custodia da Conceição. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Baía, doc. 7755 – cx. 42. 

 

7 TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

Copia dapetiçaõ 

    Senhor     7757 

 
 Dis Clara Custodia daConceyçaõ Noviça noConvento deSanta Clara doDesterro 

 da Cidade da Bahia, que levada do ardente zelo de viver religiosa, epoder melhor 

5 servir aDeos sem os embaraços do seculo, aeducaraõ seus Pays com o dito intui= 

 to, mandando a ensinar a Arte da Muzica emque he destra, epertendendo co= 

 mo tal oseu ingresso nodito Convento foi com effeito admittida por despacho do Reverendo 
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 Cabido sede vacante em hum lugar de veo branco, que seachava vago no dito Con= 

 vento por morte daMadre Josepha Rita, enodito lugar entrou asupplicante anoviçiar em 

10 26 de julho de1762 satisfazendo logo o dotte, epropinas que costumaõ dar as 

 que nodito Convento entraõ por Novicas para oservico do Coro, emais funcoẽs delle etem 

 satisfeito comtoda aexacçaõ as obrigaçoẽs de Noviça na conformidade dos Estatutos 

 do dito Convento, eachandose naquelle tempo vago hum lugar deveo preto por obi= 

 to da Madre Angela de Saõ Josê pertendendo professar nelle e com effeito foi admit= 

15 tida pelo Reverendo Arcebispo Eleyto daquelle Arcebispado Governador Regente delle afazer 

 asua profissaõ no dito lugar deveo preto oque naõ veyo aconseguir por seenten= 

 der ficara asupplicante compreendida naordem, que por mandado domesmo Reverendo Arce= 

 bispo Eleyto seintimou a Abbadessa daquelle Convento, emque se prohibia o ingresso 

 demais Noviças; eporque nos refferidos termos se lhetem dificultado asua profis= 

20 saõ, easupplicante vendo frustadas asua profissaõ, digo os seus santos intentos sea= 

 cha sumamente desconsolada permanecendo sempre no Noviçiado, econtinuando 

 com igual fervor as obrigaçoẽs de Noviça, eservindo ao Coro como muzica em 

 todas as funçoẽs delle, com procedimento comrespondente ao dito estado: Nesta affliçaõ 

 recorre aos Reais pes deVossa Magestade decuja grandeza, e innata piedade espera o remedio 

25 dasua infelicidade; para que attendendo ao que expoem, eaficar emgrande desamparo 

 por serem seus Pays alem depobres ja decreptos, eacharse asupplicante athé oprezente 

 com mais de 4 annos de Noviçiado com actual permanencia nas asperas obri= 

 gaçoẽs delle, sem rezilir deseu firme propozito, devoção, e sumo dever deprofessar 

 no dito Convento, lhefaculte por esmola afazer asua profissaõ de veo preto nolugar para 

30 que foi admettida, naõ obstante amencionada ordem, que pareçe senaõ deve entender 

 com asupplicante por seachar muito tempo antes que seintimasse no exercicio de Noviça.// 

 Que aVossaMagestade seja servido conceder asupplicante agraça que implora conattençaõ 

asjustificadas 

 rezoẽs que expoem, e semostra do documento junto// 
               

      Espera Receber Merce 

 

 

 

 

 

7.1 RELAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS ABREVIATURAS  

 

 As dificuldades encontradas pelos pesquisadores durante as análises paleográficas 

em documentos manuscritos, não se referem apenas às condições do suporte material, da 

qualidade da tinta ou do tipo de escrita. Conforme já assinalaram tantos pesquisadores, a 

presença de complexas abreviaturas que são empregadas para economia de tempo na 

escrita, de tinta e espaço no suporte constituem um dos obstáculos principais para a leitura 

e para a transcrição das fontes primárias (MEGALE E TOLEDO NETO 2005; FLEXOR, 2008). 
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No corpus em questão, como já se disse, é grande a ocorrência de abreviaturas, 

principalmente aquelas classificadas como por letra sobreposta. 

Conforme assinala Spina (1977), “[...] as abreviaturas por suspensão ou apócope 

ocorrem na supressão da parte final do vocábulo. [...]. [Tal prática] remonta aos gregos e 

romanos [...] e se desenvolveu a partir da divulgação da escritura carolíngia na Europa.” No 

corpus editado, foram pouquíssimas as ocorrências de abreviaturas por suspensão ou 

apócope: 

 

Quadro 2: Abreviaturas por suspensão ou apócope 

IMAGEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO 

 

porq’ L. 19 porque 

 

q’ L. 4, 6, 8, 10, 11, 

16, 17, 18, 25, 30, 

31, 32, 33 

que 

 

S. L. 14 Saõ 

 

V L. 24, 32 Vossa 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

Conforme esclarecem Berwanger e Leal (2008, p. 93), “as abreviaturas por letras 

sobrepostas ou sobrescritas são formadas quando uma pequena letra é inscrita por cima da 

abreviatura.”. No documento editado, esse foi o principal tipo encontrado:  

 

Quadro 3: Abreviatura por letra sobreposta 
 

IMAGEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Abba 

 

L. 18 

 

Abbadessa 

 

 

ans 

 

L. 27 

 

annos 

 

 

Cabdo 

 

L. 8 

 

Cabido 
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Convto 

 

L. 3, 7, 9, 11, 13, 18, 

29 

 

Convento 

 

 

comprehenda 

 

L. 17 

 

comprehendida 

 

 

Ds 

 

L. 5 

 

Deos 

 

 

do  

 

L. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 

16, 23, 29 

 

dito 

 

 

devr 

 

L. 28 

 

dever 

 

 

Govor 

 

 

L. 15 

 

Governador 

 

 

Me 

 

 

L. 9, 14 

 

Madre 

 

 

prezete 

 

L. 26 

 

prezente 

 

 

pa 

 

L. 11, 25, 29 

 

para 

 

 

piede 

 

L. 24 

 

piedade 

 

 

Rdo 

 

L. 7, 15, 17 

 

Reverendo 

 

 

servo 

 

L. 11 

 

 

servico 

 

 

servo 

 

L. 32 

 

servido 

 

 

suppe 

 

L. 9, 17, 20, 25, 31, 

32 

 

supplicante 

Fonte: Elaboração das autoras 
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7.2 GLOSSÁRIO 

 

Considerando-se as especificidades características da tipologia textual do documento 

em análise, uma petição, julgou-se útil a sistematização de alguns verbetes a partir de lexias 

talvez já pouco conhecidas de um leitor não especializado, nas acepções utilizadas no 

documento, e que possam, por isso, trazer alguma dificuldade à leitura. Adicionalmente às 

peculiaridades da escrita da época, tem-se uma escrita em que a fronteira de palavras nem 

sempre é estabelecida, deixando-as, por vezes ligadas umas às outras, como por exemplo 

em, “seachava” (L. 8), “nodito” (L. 11), “eacharse” (L.26) e “deseu” (L. 28), entre outros, 

devido ao hábito do scriptor de não levantar o instrumento de escrita do papel (MENDES, 

1953), o que aumenta o grau de dificuldade da leitura de tais fontes. Para efeito de maior 

facilitação na leitura, será estabelecida a separação das palavras unidas nas abonações dos 

verbetes a seguir. 

 

Cabido – s. m. [do Lat. capitulus]. O Cabido, ou Reverendo Cabido é o corpo de todos 

os Cônegos de uma igreja catedral; um agrupamento de sacerdotes que trabalham na 

administração dos serviços religiosos, seguindo e cumprindo funções religiosas (BLUTEAU, 

1728, v. 2, p. 17). 

 

[co]mo tal o seu ingresso no dito Convento foi com effeito admittida por despacho do 

Reverendo Cabido sede vacante em hum lugar de veo branco, que se achava vago no dito 

Con=/vento[...] (L. 7-8) Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Coro – s. m. [do Lat. chõrus]. O lugar da Igreja em que se cantam os Officios Divinos, 

ou seja, tudo o que se reza e faz nas Igrejas em honra de Deus e de seus Santos, como salmo 

e hinos. (BLUTEAU, 1728, v. 2, p. 553). 

 

[...] que no dito Convento entraõ por Novicas para o servico do Coro e mais funçoẽs 

delle[...] (L. 11). Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Destra – adj. f. [lat. dextera]. Com destreza. Fazer com habilidade e perfeição. 

(BLUTEAU, 1728, v. 3, p. 177). 

 

[...] mandando a ensinar a Arte da Muzica em que he destra[...] (L. 6). Petição. AHU. 

Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
633   

Dotte – s. m. [do Lat. dote]. Que se dá à mulher que casa (BLUTEAU, 1728, v. 3, p. 

296). 

 

[...] satisfazendo logo o dotte, e propinas que costumaõ dar[...] (L. 10). Petição. AHU. 

Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Exacçaõ – s. f.  [do Lat. exactio, -onis]. O cuidado que se pode fazer de alguma cousa 

(BLUTEAU, 1728, v. 3, p. 366).  

 

[...]com toda a exacçaõ as obrigaçoẽs de Noviça na conformidade[...] (L. 12). Petição. 

AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Propina – s. f. [da Lat. propina]. Gratificação. Aquilo que se paga para certas escolas 

para a realização de alguns atos; quantia paga por uma só vez pelo que são admitidos em 

certas associações (FIGUEIREDO, 1913, p. 1647).  

 

[...] satisfazendo logo o dotte, e propinas que costumaõ dar as que no dito Convento 

entraõ por Novicas para o servico do Coro [...] (L. 10-11). Petição. AHU. Conselho 

Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Rezilir – v. t. [lat. resilire]. O mesmo que rescindir (CANDIDO FIGUEIREDO, 1913, 

p. 1749). 

 

[...] sem resilir de seu firme proposito devoçaõ e sumo dever de professar[...] (L. 28). 

Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

Supplicante – s. f [do Lat. supplicans, antis]. A pessoa que apresenta petição para 

conseguir algum benefício (BLUTEAU, 1728, v. 7, p. 792). 

 

[...] ficara a supplicante compreendida na ordem, que por mandado do mesmo 

Reverendo [...] (L. 9). Petição. AHU. Conselho Ultramarino – Brasil-Baía – cx. 42, doc. 7757. 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudos filológicos de documentos manuscritos contribuem para ampliar o 

conhecimento das práticas culturais e sociais do passado, a exemplo das que envolviam o 

confinamento de mulheres entre outras peculiaridades do período colonial e da atividade 

eclesiástica. O estudo das fontes primárias possibilitou, nesta pesquisa, compreender 
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algumas das características da sociedade patriarcal a influência da Igreja quanto ao destino 

das mulheres na sociedade da época. 

 A prática de abreviar palavras era utilizada pelos scriptores, com o objetivo de 

economizar tempo e assim garantir a produção de grandes volumes de texto. Hoje, contudo, 

durante a edição de um documento manuscrito percebe-se que a decifração de abreviaturas 

constitui-se um dos principais obstáculos para a leitura de documentos, e também um dos 

mais importantes elementos para uma interpretação mais consistente do texto. 

 A produção de verbetes para o glossário de termos eclesiásticos proporcionou 

melhor entendimento do contexto da época, bem como das práticas religiosas exercidas 

pelas noviças no Convento Santa Clara do Desterro, o que pode auxiliar na compreensão da 

leitura por um leitor não especializado, que não esteja tão familiarizado com o contexto do 

documento. 

 A recuperação e conservação de documentos de natureza eclesiástica, demonstrou 

que estudos desse tipo possibilitam recontar a história das sociedades, evidenciando ainda 

a importância da atividade da prática da edição semidiplomática como técnica para tornar 

os documentos manuscritos do passado acessível ao aprendizado dos discentes na iniciação 

à pesquisa científica. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TERMOS HAUÇÁS COLETADOS POR 

NINA RODRIGUES NA SALVADOR OITOCENTISTA 
 

Samantha de Moura Maranhão1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo sobre o vocabulário hauçá documentado por Nina Rodrigues em fins do 

século XIX tem por objetivo apreender-lhe informações variadas, como os campos 

semânticos a que os vocábulos pertencem, classes de palavras representadas e a existência 

de empréstimos árabes. Busca, portanto, responder à questão mais ampla: “Que 

informações nos trazem os termos hauçás registrados na obra Os Africanos no Brasil, de Nina 

Rodrigues?” 

As hipóteses testadas são: 1. As formas hauçás analisadas integram campos 

semânticos essenciais, como nomes de animais, partes do corpo e relações de parentesco, os 

quais constituem o vocabulário básico de qualquer língua; 2. O vocabulário hauçá coligido 

por Nina Rodrigues pertence à classe dos substantivos, dos adjetivos e dos verbos; 3. Não 

há empréstimos árabes, considerando a natureza dos campos semânticos representados 

pelos termos analisados, os quais, sendo básicos, dificilmente registram material léxico 

estrangeiro. 

Os fundamentos teóricos deste estudo foram colhidos em autores diversos, 

sobretudo relacionados ao uso da língua hauçá na Bahia e à integração de arabismos neste 

idioma (BALDI, 1988; DANLADI, 1992; DANZAKI, 2015; DOBRONRAVIN, 2004; 

GREENBERG, 1947; MICHAELE, 1968). 

Quanto à metodologia, entrevista com um informante nativo de língua hauçá, para 

identificação das formas documentadas por Nina Rodrigues, resultou em informações 

 
1 Professora de Filologia Latina e Portuguesa na Universidade Federal do Piauí, doutora em Linguística pela 

Universidade Federal do Ceará, pesquisadora da integração do Brasil na Romania Arabica. Site: 

samanthamaranhao.com. E-mail: samantha.ufpi@gmail.com. 
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particularmente interessantes, como a forma moderna dos vocábulos, a identificação de 

formas hoje arcaicas, expressões atuais em que alguns vocábulos ocorrem etc. 

Para a análise dos campos semânticos e da ocorrência de arabismos africanos entre 

as formas analisadas, concorreu a pesquisa bibliográfica, em obras especializadas, conforme 

acima especificado. 

Justificaram este estudo a originalidade do tema, a interpretação dos dados 

linguísticos colhidos por Nina Rodrigues sobre a língua hauçá e o fato de fornecer subsídios 

para o resgate da história das línguas africanas no Brasil, notadamente daquelas do Oeste-

Africano. 

Dadas a brevidade desta publicação, a profusão dos dados linguísticos, a riqueza e a 

importância das análises, não nos deteremos nos aspectos da história externa da língua 

hauçá, apresentando de imediato a metodologia adotada na execução da pesquisa, a 

descrição e a análise dos dados. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Coletaram-se os termos atribuídos por Nina Rodrigues à língua hauçá no capítulo V, 

intitulado “Sobrevivências Africanas: as línguas e as belas-artes nos colonos pretos”, da obra 

Os Africanos no Brasil (RODRIGUES, 2008, p. 131-134). 

Aqui, apresentam-se em quadro com a numeração por nós atribuída, seguida, entre 

colchetes, da numeração com que se encontram documentados no trabalho de Nina 

Rodrigues, ao lado do vocabulário das línguas grunce, jeje, canuri e tapa. Estas numerações 

não coincidem, porque alguns conceitos não trazem a expressão hauçá, havendo, portanto, 

lacunas na própria fonte. 

Apresenta-se, no quadro por nós criado, o conceito em língua portuguesa, seguido 

da forma hauçá colhida no final do século XIX e documentada por Nina Rodrigues, para, 

enfim, apresentar-se a forma atual dos vocábulos. Aqueles cuja identidade hauçá não foi 

reconhecida se identificam com três traços centralizados (---) na coluna em que se registra a 

forma modernizada do vocabulário. 
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Notas de rodapé apresentam informações complementares sobre os termos hauçás, 

como o seu uso corrente, registro gráfico, correlação entre grafema e fonema, sílaba tônica, 

estrutura mórfica dos vocábulos. Para as formas não identificadas como da língua hauçá, 

apresentam-se os equivalentes hauçás modernos indicados por um novo informante. 

Do mesmo modo que Petter (2013, p. 91, 93) entrevistou informantes da língua secreta 

de Tabatinga para avaliação do seu léxico, sujeitamos este vocabulário hauçá à apreciação 

por um falante nativo deste idioma. 

U. A. U. é nigeriano, muçulmano, graduado em Medicina Veterinária pela 

Universidade Federal do Piauí (2015), mestre em Biociência Animal pela Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (2018), onde atualmente é doutorando em Medicina 

Veterinária. Natural de Kazaure, U. A. U. frequentou a escola primária Naha dat Islam, entre 

os anos de 1990 e 1996; realizando os estudos secundários na Gwammaja Goverment Secondary 

School, no estado do Kano, de 1996 a 1999, e no Government College Birnin-Kudu, no estado 

do Jigawa, de 1999 a 2001. O informante fala hauçá, como língua materna, além de árabe, 

inglês e português. 

O informante recebeu uma ficha na qual figuravam os termos hauçás levantados por 

Nina Rodrigues. Em entrevista pessoal, analisamos cada uma das formas para saber se ele 

as reconhecia. Na coluna das observações, anotamos a pronúncia e a grafia modernizadas 

por ele indicadas. 

Ocorrem, na apresentação dos dados, as seguintes abreviaturas para gênero e 

número: 

m. masculino; f. feminino; s. singular e pl. plural. 
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Figura 1: Ficha para entrevista com informante 

Fonte: A autora. 

 

Procedeu-se, em seguida, à análise das formas documentadas, considerando-se as 

hipóteses investigadas: campos semânticos, classes de palavras, empréstimos árabes. 

Registre-se que quaisquer erros, sobretudo de transcrição fonética ou de interpretação 

gramatical, devem ser atribuídos exclusivamente à autora deste estudo. 

 

3 OS TERMOS HAUÇÁS COLETADOS POR NINA RODRIGUES 

 

O vocabulário hauçá documentado por Nina Rodrigues é constituído pelos 111 

termos a seguir. 

No PORTUGUÊS HAUÇÁ 

XIX 

HAUÇ

Á XXI 

01 [01] Céu Çômáu Sama 

02 [02] Terra (chão) Kaçua Kasa 

03 [03] Sol Rãná Rana 

04 [04] Lua Uótá Wata 

05 [05] Estrela Tramámua Taurar

uwa 
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06 [06] Dia Rãná, sol, 

claridade 

rana2 

07 [07] Noite Dérei Dare 

08 [08] Trovão Arádo Arado 

09 [09] Chuva Ruá ruwa3 

10 [10] Vento Êczeka iska4 

11 [11] Água Ruá Ruwa 

12 [12] Rio Gulhi gulhi5 

13 [14] Fogo, luz Uta Wuata 

14 [15] Fumo Aiáki Hayaki 

15 [16] Cinza Toká Toka 

16 [17] Montanha Túdo6 --- 

17 [18] Pedra Duuti Dutse 

18 [19] Areia Rérei rere7 

19 [20] Homem Namizi namiji8 

20 [21] Mulher Maitê mace9 

21 [22] Velho Côfo (m.), côa (f.) tsoho (m.), tsohuwa 

(f.)10 

22 [23] Moço Iaró yaro11 

23 [24] Criança Jo ari Yara 

24 [25] Pai Ubá uba12 

25 [26] Mãe Uá uwa13 

 
2 Mesmo item lexical para ‘sol’, entra, por exemplo, na pergunta “Que dia é hoje?”. De acordo com o nosso 

informante, não tem a acepção de ‘claridade’. 
3 Segundo o nosso informante, ‘chuva’ é designado por ruwan sama, literalmente, ‘água do céu’. 
4 Iska se refere a ‘ventania’, diferentemente de guguwa, ‘vento’. 
5 Gulhi tem a variante fonética gulbi, ambas antigas. Da evolução da forma gulbi resultou a moderna kobi, 

nome de um famoso estado da Nigéria. 
6 ‘Montanha’, em hauçá, é expressa pelo sintagma ‘pedra grande’. Dutse não parece guardar relação com a 

forma documentada por Nina Rodrigues, túdo. 
7 Segundo o nosso informante, rere é uma forma antiga, embora ainda em uso. Emprega-se com mais 

frequência, hoje, a forma oxítona yashi. 
8 Forma oxítona, o grafema <j> representa o fonema africado sonoro [ʤ]. 
9 Vocábulo oxítono, o grafema <c> representa a africada surda [ʧ]. 
10 Pronunciam-se, respectivamente, [tso’ho] e [tsoho’wa]. 
11 Forma paroxítona, tem yarinya como feminino. 
12 Vocábulo oxítono, tem bāba como forma afetiva. 
13 Vocábulo também oxítono, com băba como forma afetiva. 
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26 [27] Filho Dá Đa 

27 [28] Filha Iá Ya 

28 [29] Irmão Cauê14 --- 

29 [30] Amigo Abôki aboki15 

30 [31] Inimigo Mugo Mugo 

31 [32] Rei Kariri16 --- 

32 [33] Guerra Iaki yaki17 

33 [34] Fome Iúma Yunwa 

34 [35] Sede Kixuruá kishur

18 

35 [36] Morte Mutuá mutu19 

36 [37] Cadáver Iamutua yamut

20 

37 [38] Cabeça Kái kai21 

38 [39] Olhos Idámum Ido (s.), idono 

(pl.)22 

39 [40] Nariz Báinti hanci23 

40 [41] Boca Baki Baki 

41 [42] Língua Harixê harish24 

42 [43] Dente Akôôri hakori

25 

43 [44] Orelha Kúnei Kunne 

44 [45] Cabelo Gaxi Gashi 

 
14 O vocábulo não foi reconhecido como hauçá pelo nosso informante, segundo o qual o termo designativo 

de ‘irmão’ é danwua. 
15 Vocábulo oxítono, a pronúncia paroxítona é a forma pela qual iorubás afetivamente chamam os hauçás. 

Este registro de Nina Rodrigues pode indicar que o seu informante não fosse de língua materna hauçá, mas 

um nagô que conhecesse essa língua. 
16 Vocábulo não identificado como hauçá pelo nosso informante, de acordo com quem, em hauçá, ‘rei’ é sarki. 
17 Forma oxítona. 
18 Foneticamentetranscrita[kiʃu’rua]. 
19 Trata-se de proparoxítono. 
20 Forma arcaica, hoje preterida pela elitizada matacce [mata’ʧi]. 
21 Oxítono, [ka’i]. 
22 Pronunciam-se, respectivamente, [‘ido] e [i’danum]. 
23 [‘hanʧi]. 
24 Aformaharishe, [hari’ʃe], éantiga, tendo evoluídoparaaformasincopadaharshe, [‘harʃe]. 
25 Paroxítono. 
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45 [46] Barba Guême Gemu 

46 [49] Braço Kafáda kafad26 

47 [50] Mão Anú hann27 

48 [51] Dedo Fariti farce28 

49 [52] Perna Kafa Kapa 

50 [53] Pé Kaufá kapa29 

51 [56] Coração Zutia zuciy30 

52 [57] Sangue Gini jini31 

53 [58] Osso Kaiçá kashi32 

54 [59] Casa Guídá gida33 

55 [61] Cama Gandô gado34 

56 [62] Camisa Abitxi35 --- 

57 [63] Chapéu Malufá malaf36 

58 [64] Calçado Talcalimi takal37 

59 [65] Touro Çá As 

60 [67] Vaca Çania saniy38 

61 [68] Bezerro Moarréki dan maraki39 

62 [69] Cavalo Dôki Doki 

63 [70] Burro Alfadari alfada40 

64 [71] Jumento Jaki jaki41 

65 [72] Bode Ákuia akuya42 

 
26 Proparoxítono. 
27 Paroxítono. 
28 Farce se pronuncia [par’ʧi]. Porquanto a língua hauçá tenha o grafema <f>, ele representa o [p]. 
29 O mesmo vocábulo, kapa [‘kapa], refere-se tanto a ‘perna’ quanto a ‘pé’. 
30 [‘zutja]. 
31 [‘ʤini]. 
32 Oxítono. 
33 [gwi’da]. 
34 Oxítona. 
35 Forma não reconhecida como hauçá pelo informante, segundo o qual ‘camisa’ é riga [ri’ga]. 
36 Pronuncia-se [mala’pa]. 
37 Vocábulo proparoxítono, sincopado, com relação à forma documentada por Nina Rodrigues. 
38 [‘sanja]. 
39 Forma composta pelos itens dan ‘filho’ + maraki. 
40 Oxítono. 
41 [ʤa’ki]. 
42 Pronuncia-se [‘akuja] e se refere a ‘cabra’ ou ao ‘conjunto de bode e cabra’, sendo o oxítono bunsuru o 

termo designativo para ‘bode’. 
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66 [74] Carneiro Tunkiá tunki43 

67 [75] Porco Gurçunum gursunum44 

68 [76] Gato Múça45 --- 

69 [77] Rato Kúça kusa46 

70 [78] Cão Karei kare47 

71 [79] Macaco Biri biri48 

72 [80] Veado Barêuá bare49 

73 [81] Elefante Guiuá giwa50 

74 [82] Galinha Kazá kaza51 

75 [83] Galo Zakará zakar52 

76 [84] Ovo Kuai Kway 

77 [85] Peixe Kifi kifi53 

78 [86] Formiga Tururuá tururuwa54 

79 [87] Arroz Xingafi shinkafa55 

80 [88] Milho Maçará masar56 

81 [123] Medo Iózum57 --- 

82 [124] Coragem Têum --- 

83 [125] Raiva Çulaite58 --- 

84 [126] Jogo Anaban Anatété59 --- 

85 [127] Visita Gánha60 --- 

 
43 Pronuncia-se [‘tunkja] e se trata de forma feminina, cujo masculino é rago [‘ragu]. 
44 Oxítono, forma antiga. Ainda empregada em Sokoto. 
45 Forma não identificada como hauçá pelo informante, de acordo com o qual mage, [‘magi], feminino e 

mazoro, [mu’zuru], masculino. 
46 Kusa, paroxítona, é forma antiga, tendo sido preterida por bera. 
47 Paroxítono. 
48 Oxítono. 
49 [barew’a]. 
50 Paroxítono. 
51 Paroxítono. 
52 O prefixo za- indica gênero masculino. 
53 Pronuncia-se [‘kipi]. 
54 Pronuncia-se [tu’ruruwa]. 
55 Pronuncia-se[ʃin’kapa]. 
56 Paroxítono. 
57 Tsoro [‘tsoro], em hauçá. 
58 Tsoro [‘tsoro], em hauçá. 
59 Wasa [‘wasa]. 
60 Bako. 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
645   

86 [128] Frio Un-ôta61 --- 

87 [129] Quente Ulún62 --- 

88 [130] Alto Djánom63 --- 

89 [131] Baixo Djáquêlêca64 --- 

90 [132] Bom Kunalá65 --- 

91 [133] Mau Jabéo66 --- 

92 [134] Limpo Pêlon67 --- 

93 [135] Sujo Djafôrôa68 --- 

94 [136] Coberto Gaite69 --- 

95 [137] Fraco Djabalum70 --- 

96 [138] Forte Dôra71 --- 

97 [139] Pesado Kudôra72 --- 

98 [140] Leve Quandôra73 --- 

99 [141] Magro Djágala74 --- 

100 [142] Gordo Obiá75 --- 

101 [143] Cego Iêu76 --- 

102 [144] Surdo Gáum77 --- 

103 [145] Sentado Kúla78 --- 

104 [146] Em pé Itzá79 --- 

 
61 Sanyi [‘sani]. 
62 Zafi [‘zapi]. 
63 [tsay’i]. Diz-se que uma pessoa alta é dogo [‘dogo]. 
64 Diz-de gajere [ga’ʤere], em referência a pessoa de baixa estatura. 
65 Em hauçá, kyau [‘kiaw]. 
66 Hannu [‘hanu]. 
67 Wankewa [wanke’wa]. 
68 Datti [da’ti]. 
69 Mayafi [maya’pi]. 
70 Nakasa [naka’sa], com as acepções de ‘frágil, debilitado, deficiente’. 
71 Gwarzo [gwar’zo], também com a acepção de ‘guerreiro’. 
72 Maikarfi [me’karpi], com monotongação. O prefixo mai- significa ‘a pessoa que tem’, neste caso, peso. 
73 Marakarfi [marakar’pi], constituindo mara- a marca de negação. Marakarfi é o antônimo de maikarfi. 
74 Ramame é a forma masculina, sendo rama o morfema lexical, ‘magreza’. A forma feminina é ramamiya. 
75 Kiba, paroxítono, significa ‘gordura’. Maikiba é ‘a pessoa que tem gordura’, adjetivo comum de dois 

gêneros. 
76 Makanta, oxítono. 
77 Kurma, paroxítono. 
78 Tsaya [‘tsaya]. 
79 Dakapa [da’kapa], com morfema lexical kapa, ‘perna’. 
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105 [147] Morrer Upiá80 --- 

106 [148] Falar Aluixékamè81 --- 

107 [149] Rir Falakamê82 --- 

108 [150] Gritar Fanákamê83 --- 

109 [151] Chorar Akúmkamê84 --- 

110 [152] Olhar Anhakamê85 --- 

111 [153] Ouvir Manónkamê86 --- 

 

Das 111 lexias atribuídas por Nina Rodrigues à língua hauçá, 36 não foram 

reconhecidas pelo novo informante, falante nativo desta língua, para as quais se 

apresentam, em nota de rodapé o vocábulo hauçá corrente. Assim, 32,4 % do vocabulário 

apresentado por Nina Rodrigues não seria da língua hauçá, nomeadamente: túdo 

‘montanha’; cauê ‘irmão’; kariri ‘rei’; abitxi ‘camisa’; múça ‘gato’; iózum ‘medo’; têum 

‘coragem’; çulaite ‘raiva’; anaban anatété ‘jogo’; gánha ‘visita’; un-ôta ‘frio’; ulún ‘quente’; 

djánom ‘alto’; djáquêlêca ‘baixo’; kunalá ‘bom’; jabéo ‘mau’; pêlon ‘limpo’; djafôrôa ‘sujo’; gaite 

‘coberto’; djabalum ‘fraco’; dôra ‘forte’; kudôra ‘pesado’; quandôra ‘leve’; djágala ‘magro’; obiá 

‘gordo’; iêu ‘cego’; gáum ‘surdo’; kúla ‘sentado’; itzá ‘em pé’; upiá ‘morrer’; aluixékamè ‘falar’; 

falakamê ‘rir’; fanakamê ‘gritar’; akúmkamê ‘chorar’; anhakamê ‘olhar’; manonkamê‘ouvir’. 

Quadro 1: Identificação das formas hauçás pelo informante 

Vocábulos Hauçás coligidos por Nina Rodrigues Número 

de Lexias 

Percentual de 

Lexias (%) 

Lexias reconhecidas 75 67,6 

Lexias não-reconhecidas 36 32,4 

TOTAL 111 100 

Fonte: A autora. 

 
80 Mutuwa [mutu’wa]. 
81 Magana, paroxítono. 
82 Dariya [‘dariya]. 
83 Magana da karfi [ma’gana da ‘karpi], literalmente ‘gritar com peso’. 
84 Kuka, paroxítono. 
85 Kallo, oxítono. 
86 Ji [ʤi]. Outras informações acrescem-se mediante o uso de morfemas: [ina’ʤinka] ‘eu estou ouvindo’; 

[kana’ ʤi] ‘você está ouvindo’. 
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A classe de palavra melhor representada é a dos substantivos, com 85 itens lexicais 

ou 76,6% do total de vocábulos hauçás coligidos por Nina Rodrigues: çômáu ‘céu’, kaçua 

‘terra (chão)’, rãná ‘sol’, uótá ‘lua’, tramámua ‘estrela’, rãná ‘sol, claridade’, dérei ‘noite’, arádo 

‘trovão’, ruá ‘chuva’, êczeka ‘vento’, ruá ‘água’, gulhi ‘rio’, uta ‘fogo, luz’, aiáki ‘fumo’, toká 

‘cinza’, túdo ‘montanha’, duuti ‘pedra’, rérei ‘areia’, namizi ‘homem’, maitê ‘mulher’, côfo/côa 

‘velho(a)’, iaró ‘moço’, jo ari ‘criança’, ubá ‘pai’, uá ‘mãe’, dá ‘filho’, iá ‘filha’, cauê ‘irmão’, abôki 

‘amigo’, mugo ‘inimigo’, kariri ‘rei’, iaki ‘guerra’, iúma ‘fome’, kixuruá ‘sede’, mutuá ‘morte’, 

iamutua ‘cadáver’, kái ‘cabeça’, idánum ‘olhos’, báinti ‘nariz’, baki ‘boca’, harixê ‘língua’, akôôri 

‘dente’, kúnei ‘orelha’, gaxi ‘cabelo’, guême ‘barba’, kafáda ‘braço’, anú ‘mão’, fariti ‘dedo’, kafa 

‘perna’, kaufá ‘pé’, zutia ‘coração’, gini ‘sangue’, kaiçá ‘osso’, guídá ‘casa’, gandô ‘cama’, abitxi 

‘camisa’, malufá ‘chapéu’, talcalimi ‘calçado’, çá ‘touro’, çania ‘vaga’, moarréki ‘bezerro’, dôki 

‘cavalo’, alfadari ‘burro’, jaki  ‘jumento’, ákuia ‘bode’, tunkiá ‘carneiro’, gurçunum ‘porco’, 

múça ‘gato’, kúça ‘rato’, karei ‘cão’, biri ‘macaco’, barêuá ‘veado’, guiuá ‘elefante’, kazá 

‘galinha’, zakará ‘galo’, kuai ‘ovo’,kifi ‘peixe’, tururuá ‘formiga’, xingafi ‘arroz’, maçará ‘milho’, 

iózum ‘medo’, têum ‘coragem’, çulaite ‘raiva’, anaban anatété ‘jogo’, gánha ‘visita’. 

Há 07 verbos, equivalentes a 6,3% do total (upiá ‘morrer’, aluixékamê ‘falar’, falakamê 

‘rir’, fanákamê ‘gritar’, akúmkamê ‘chorar’, anhakamê ‘olhar’ e manónkamê ‘ouvir’) e 19 itens 

entre adjetivos ou formas com função adjetiva, cuja tradução portuguesa se dá por meio de 

locuções adjetivas e de particípios (em pé, sentado, coberto), configurando 17,1% do total, a 

saber: un-ôta ‘frio’; ulún ‘quente’, djánom ‘alto’, djakêlêka ‘baixo’, kunalá ‘bom’, jabéo ‘mau’, 

pêlon ‘limpo’, djafôrôa ‘ sujo’, gaite ‘coberto’, djabalum ‘fraco’, dôra ‘forte’, kudôra ‘pesado’, 

quandôra ‘leve’, djágala ‘magro’, ibiá ‘gordo’, iêu ‘cego’, gáum ‘surdo’, kúla ‘sentado’, itzá 

‘empé’. 
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Quadro 02: Classes de palavras representadas pelos termos hauçás coligidos por 

Nina Rodrigues 

Vocábulos Hauçás coligidos 

por Nina Rodrigues 

Número de Lexias Percentual de Lexias (%) 

Substantivos 85 78,4 

Adjetivos e formas com 

função adjetiva 

19 17,1 

Verbos 07 6,3 

TOTAL 111 100 

Fonte: A autora. 

Dos 85 substantivos acima descritos, apenas 06 (7% dos substantivos) designam 

conceitos abstratos: iúma ‘fome, kixuruá ‘sede’, mutuá ‘morte’ iózum ‘medo’, têum  ‘coragem’ 

e çulaite‘raiva’. 

 

Quadro 03: Substantivos concretos e abstratos entre os termos hauçás coletados por 

Nina Rodrigues 

Vocábulos Hauçás coligidos 

por Nina Rodrigues 

Número de Lexias Percentual de Lexias (%) 

Substantivos concretos 79 93 

Substantivos abstratos 06 7 

Total de Substantivos 85 100 

Fonte: A autora. 

 

O vocabulário analisado se distribui por 17 campos semânticos, conforme descritos a 

seguir. 
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i) NATUREZA 

Çômáu ‘céu’ Dérei ‘noite’ Uta ‘fogo, luz’ 

Kaçua ‘terra, chão’ Arádo ‘trovão’ Aiáki ‘fumo’ 

Rãná ‘sol’ Ruá ‘chuva’ Toká ‘cinza’ 

Uótá ‘lua’ Êczeka ‘vento’ Túdo ‘montanha’ 

Tramámua ‘estrela’ Ruá ‘água’ Duuti ‘pedra’ 

Rãná ‘sol, claridade’ Gulhi ‘rio’ Rérei ‘areia’ 

 

ii) SER HUMANO 

Namizi ‘homem’ Côfo (m.)/côa (f.) ‘velho(a)’ Jo ari ‘criança’ 

Maitê ‘mulher’ Iaró ‘moço’  

 

iii) PARENTESCO 

Ubá‘pai’ Dá ‘filho’ Cauê ‘irmão’ 

Uá‘mãe’ Iá ‘filha’  

 

iv) RELAÇÕES HUMANAS 

Abôki ‘amigo’ Mugo‘inimigo’ Gánha ‘visita’ 

 

v) GOVERNO, GUERRA 

Kariri‘rei’ Iaki‘guerra’  

 

vi) SENSAÇÕES 

Iúma‘fome’ Kixuruá‘sede’  

 

vii) MORTE 

Mutuá‘morte’ Iamutua‘cadáver’ Upiá‘morrer’ 
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viii) CORPO HUMANO 

Kái ‘cabeça’ Kúnei ‘orelha’ Kafa ‘perna’ 

Idámum ‘olhos’ Gaxi ‘cabelo’ Kaufá ‘pé’ 

Báinti ‘nariz’ Guême ‘barba’ Zutia ‘coração’ 

Baki ‘boca’ Kafáda ‘braço’ Gini ‘sangue’ 

Harixê ‘língua’ Anú ‘mão’ Kaiçá‘osso’ 

Akôôri ‘dente’ Fariti ‘dedo’  

 

ix) HABITAÇÃO 

Guídá ‘casa’ Gandô‘cama’  

 

x) VESTUÁRIO 

Abitxi ‘camisa’ Malufá‘chapéu’ Talcalimi‘calçado’ 

 

xi) ANIMAIS 

Çá ‘touro’ Tunkiá ‘carneiro’ Guiuá ‘elefante’ 

Çania ‘vaca’ Gurçunum ‘porco’ Kazá ‘galinha’ 

Moarréki ‘bezerro’ Múça ‘gato’ Zakará ‘galo’ 

Dôki ‘cavalo’ Kúça ‘rato’ Kifi ‘peixe’ 

Alfadari ‘burro’ Karei ‘cão’ Tururuá ‘formiga’ 

Jaki ‘jumento’ Biri ‘macaco’  

Ákuia ‘bode’ Barêuá ‘veado’  

 

xii) ALIMENTOS 

Kuai ‘ovo’ Xingafi‘arroz’ Maçará ‘milho’ 

 

xiii) EMOÇÕES 

Iózum ‘medo’ Têum ‘coragem’ Çulaite ‘raiva’ 
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xiv) JOGOS, DIVERSÕES, BRINCADEIRAS 

Anaban Anatété ‘jogo’   

 

xv) CARACTERÍSTICAS 

Un-ôta‘frio’ Ulún ‘quente’ Djánom‘alto’ 

Djáquêlêca ‘baixo’ Gaite ‘coberto’ Djágala ‘magro’ 

Kunalá ‘bom’ Djabalum ‘fraco’ Obiá ‘gordo’ 

Jabéo ‘mau’ Dôra ‘forte’ Iêu‘cego’ 

Pêlon ‘limpo’ Kudôra ‘pesado’ Gáum ‘surdo’ 

Djafôrôa ‘sujo’ Quandôra ‘leve’  

 

xvi) POSIÇÕES 

Kúla ‘sentado’ Itzá ‘em pé’  

 

xvii) AÇÕES 

Aluixékamè ‘falar’ Fanákamê ‘gritar’ Anhakamê ‘olhar’ 

Falakamê ‘rir’ Akúmkamê ‘chorar’ Manónkamê ‘ouvir’ 

 

A distribuição das lexias pelos campos semânticos acima descritos aponta a sua 

maior ocorrência nos campos, respectivamente, dos animais (19 itens), da natureza (18 

itens), do corpo humano (17 itens) e de características (também 17 lexias), ao que seguem 13 

outros campos com menor número de itens: ações (06 vocábulos), ser humano (05 itens 

lexicais), parentesco (05 termos), relações humanas (03 lexias), morte (03 palavras), vestuário 

(03 lexias), alimentos (03 unidades lexicais), emoções (03 termos), governo/guerra (02 

vocábulos), sensações (02 palavras), habitação (02 termos), posições (02 unidades lexicais), 

jogos/diversões/brincadeiras (01 lexia). No quadro 04, a seguir, verifica-se a estatística desta 

distribuição do vocabulário hauçá por campo semântico. 
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Quadro 04: Campos semânticos das formas hauçás documentadas por Nina 

Rodrigues 

Campos Semânticos Número de Lexias Percentual de Lexias (%) 

Animais 19 17,2 

Natureza 18 16,2 

Corpo Humano 17 15,3 

Características 17 15,3 

Ações 06 5,4 

Ser Humano 05 4,5 

Parentesco 05 4,5 

Relações Humanas 03 2,7 

Morte 03 2,7 

Vestuário 03 2,7 

Alimentos 03 2,7 

Emoções 03 2,7 

Governo/Guerra 02 1,8 

Sensações 02 1,8 

Habitação 02 1,8 

Posições 02 1,8 

Jogos/Diversões/Brincadeiras 01 0,9 

TOTAL 111 100 

                                Fonte: A autora. 
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A verificação da existência de empréstimos árabes dentre os termos hauçás coletados 

por Nina Rodrigues indica a sua antiga aquisição ainda na África, pela diversidade de 

campos e pela norma linguística comum em que ocorrem. 

A dificuldade de se identificarem arabismos no hauçá se encontra nas fontes 

secundárias, uma vez que os autores a que tivemos acesso para estudá-los abordam campos 

semânticos distintos, como os da religião, da ciência e da educação, bem como outras classes 

de palavras, a exemplo de numerais e de advérbios. 

Outras vezes, é a qualidade da fonte que demanda investigação futura, como 

Michaele (1968), dado o autor não ter formação em linguística e a obra não ser de publicação 

recente, sujeita a revisão tanto no que respeita ao julgamento das línguas e dos seus falantes, 

frequentes vezes preconceituoso, quanto com relação às informações linguísticas 

apresentadas, nem sempre confiáveis. 

Desta forma, anotam-se aqui os termos identificados como de origem árabe, nas 

referências consultadas, para oportunamente retomarmos a questão. 

De acordo com Danzaki (2015, p. 449), o povo hauçá teve contato com a língua árabe 

ainda no século X, mas esta se difundiu efetivamente pelo território hauçá,87no século XII, 

quando mercadores árabes ali se estabeleceram. Ainda segundo o referido autor 

(DANZAKI, 2015, p. 450), os arabismos do hauçá, de uso cotidiano e de cuja origem 

estrangeira os seus falantes já não se dão conta, constituem 20% do léxico desta língua. 

Dentre os termos documentados por Nina Rodrigues integrantes do campo 

semântico da natureza, a literatura consultada informa serem arabismos çômau ‘céu’ 

(GREENBERG, 1947, p. 97; MICHAELE, 1968, p. 65; BALDI,1988, p. 10), arádo 

‘trovão’(GREENBERG,1947, p. 95, MICHAELE, 1968, p. 94; BALDI, 1988, p. 10) e rua 

‘água’(YALWA,1992, p. 109). Yalwa (1992, p. 112) apresenta darǝ[-n] ‘noite’ como 

empréstimo árabe, ao abordar a neutralização das vogais médias baixas, isto é, /e/ e /o/ > /ǝ/. 

Nina Rodrigues documenta a forma dérei ‘noite’, que com esta coincide fonética e 

semanticamente. 

Dentre os termos do campo semântico do parentesco, Michaele (1968, p. 94, 96, 97) 

aponta ubá ‘pai’ como arabismo, não descartando a possibilidade de uá ‘mãe’ também o ser 
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(< ár. uma).88 Yalwa (1992, p. 113) apresenta gidaa ‘casa’ como empréstimo árabe no hauçá, 

verificando-se na coleta de dados realizada por Nina Rodrigues guídá com o mesmo 

sentido. 

Dentre os termos do campo de ser humano, encontramos em Yalwa (1992, p. 111, 

112) yaaròo ‘menino’, a que relacionamos iaró ‘moço’, no vocabulário coligido por Nina 

Rodrigues. No campo semântico da morte, segundo Michaele (1968, p. 94-95), teriam origem 

na língua árabe mutuá ‘morte’ e iamutua ‘cadáver’.89 Baldi (1988, p. 35, 65) informa não se 

tratar mutù de empréstimo árabe, mas de cognato, sendo a raiz mwt ‘morrer’ comum ao 

grupo afro-asiático). 

No campo semântico do vestuário, Michaele (1968, p. 95) afirma ser “indiscutível” a 

origem árabe de malufá ‘chapéu’, segundo o autor, “expressão arábica haussaizada”, 

referindo-se inicialmente a ‘turbante’. 

Dentre os animais, seriam arabismos çá ‘touro’ e o feminino çania ‘vaca’ (MICHAELE, 

1968, p. 94, 98, 99), alfadari ‘burro’ (MICHAELE, 1968, p. 94, 96), karei‘cão’ (MICHAELE, 1968, 

p. 98; YALWA, 1992, p. 111, 112) e zakará ‘galo’(MICHAELE, 1968, p. 99)90. 

Apontam origem árabe para maçará, do campo semântico dos alimentos, Michaele 

(1968, p. 99-100) e Greenberg (1947, p. 92). 

Uma primeira análise dos arabismos da língua hauçá indica a ocorrência de pelo 

menos 18 termos ou 16,2 % das formas analisadas, considerando-se o uso metafórico de ruá 

também como ‘chuva’, distribuídos por 08 dos 17 campos semânticos em que se organizam 

(47 % destes). Observe-se que nenhuma delas está relacionada ao campo religioso, 

sugerindo integração anterior à chegada dos hauçás à Bahia. 

Sobre a presença destes empréstimos em vocabulário básico da língua hauçá, 

lembramos que Danzaki (2015, p. 449) aponta a presença de dois tipos de arabismos nesta 

língua, aqueles cujo conteúdo semântico denota referentes familiares à cultura hauçá e que, 

portanto, constituem sinônimos de formas nativas, e os designativos de novos referentes, 

cujo conhecimento foi importado com o vocábulo estrangeiro que os designa.  

Muito provavelmente, os “arabismos hauçaizados” teriam suplantado formas 

hauçás, em virtude do prestígio do árabe, que, de acordo com Yalwa (1982, p. 104-107) é, 
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dentre outros, a língua da religião, do comércio, da administração, do direito, da educação, 

da literatura e da política, fontes dos referidos empréstimos. 

 

Quadro 05: Distribuição dos arabismos hauçás por campo semântico 

Campos Semânticos Número de Lexias Percentual de Lexias (%) 

Natureza 05 27,8 

Animais 05 27,8 

Parentesco 02 11 

Morte 02 11 

Ser humano 01 5,6 

Habitação 01 5,6 

Vestuário 01 5,6 

Alimento 01 5,6 

TOTAL 18 100 

                          Fonte: A autora. 

 

Sobre o informante de Nina Rodrigues, que forneceu os dados da língua hauçá, 

parece certo não tê-la como idioma materno. Na entrevista, o nosso informante, U. A. U., 

apontou, por exemplo, que a pronúncia paroxítona do vocábulo abôki ‘amigo’ já denotava 

origem estrangeira do seu falante, talvez nagô falante de iorubá, conforme consta na nota 

15 do rodapé deste trabalho. 

As lacunas na coleta de dados realizada por Nina Rodrigues, apesar de integrarem 

campos semânticos básicos em qualquer língua, sugerem desconhecimento de vocabulário 

comum, como as designações para ‘lago’, ‘pescoço’, ‘costas’, ‘joelho’, ‘barriga’, ‘porta’, ‘boi’ 

e ‘cabra’. Essas lacunas decorreriam de esquecimento ou de desconhecimento destas formas, 

mas, tendo sido o hauçá uma língua falada, inclusive como língua plena e não como língua 
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de compromisso, na Salvador oitocentista, fato amplamente documentado tanto literatura 

especializada em linguística como em história, somos levados a crer na segunda hipótese 

(MARANHÃO, 2017, p. 569-574). 

Informações nem sempre acuradas, como a atribuição do sentido de ‘claridade’ a rãná 

‘sol, dia’, além das 36 formas não identificadas como hauçás, corroboram a ideia de um 

falante não-nativo ter fornecido o vocabulário compilado. 

O fato de parecer não haver arabismos entre as formas não reconhecidas como 

hauçás, passíveis de identificação como cognatas, sugere se tratar de uma língua de região 

não- islamizada. 

Quanto ao seu falante, pode não ser muçulmano, mas ter aprendido um pouco de 

hauçá no contexto multilinguístico da Salvador oitocentista, o que seria menos provável, 

dada a organização dos africanos pelo critério religioso (COSTA E SILVA, 2004, p. 290-291). 

Pode ter sido islamizado na Bahia, tendo aprendido hauçá com o professor de islamismo, 

uma vez que os hauçás tiveram papel ativo na islamização da comunidade africana na Bahia 

(MARANHÃO, 2017, p. 569-574). Pode ter chegado à Bahia já islamizado, mas ser originário 

de uma região africana em que o islamismo não predominasse e em cuja língua materna, 

portanto, não houvesse empréstimos árabes ou estes não fossem numerosos ou ainda que 

se restringissem a campo religioso, não coletado por Nina Rodrigues (LOVEJOY, 2000, p. 

26-28). 

Ainda que não seja possível resolver esta questão, ela é válida pela dimensão sócio- 

histórica que representa, diante das possibilidades verossímeis de interação de diferentes 

grupos étnicos, linguístico-culturais e religiosos no Brasil e da sua participação na sócio-

história linguística do país, a qual definitivamente não se restringe à introdução e à difusão 

da língua portuguesa, como nos recorda Lucchesi (2017, p. 361-376). 

Voltando à língua não identificada como hauçá pelo nosso informante, algumas 

marcas morfológicas chamam a atenção. Dentre os 07 verbos levantados, 06 (85,7 % deles) 

apresentam um morfema sufixal (- kamê), talvez de infinitivo ou de pessoa verbal: aluixékamè 

‘falar’, falakamê ‘rir’, fanákamê ‘gritar’, akúmkamê ‘chorar’, anhakamê ‘olhar’ e manónkamê 

‘ouvir’. 
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Apenas 01 (14,3 % dos verbos), upiá ‘morrer’, não apresenta esta marca. Tampouco 

apresenta morfema lexical igual ao das outras formas integrantes do campo semântico da 

morte, mutuá ‘morte’ e iamutua ‘cadáver’. Seria um verbo de outro paradigma flexional, 

como as distintas conjugações das línguas indo-europeias? Integraria outra categoria 

gramatical, como a dos adjetivos, para os quais há as formas obiá ‘gordo’ e kunalá ‘bom’? Se 

upiá for efetivamente um verbo, essa diferença morfológica pode indicar serem os vocábulos 

não identificados como hauçás de uma terceira língua africana? 

É uma língua que expressa categorias gramaticais essencialmente por meio de 

prefixos? Há, dentre os adjetivos, dôra ‘forte’, kudôra ‘pesado’ e quandôra ‘leve’, sugerindo 

a prefixação. Kunalá ‘bom´ traz um prefixo, como kudôra ‘pesado’ parece trazer? Por que un- 

ôta ‘frio’ indica, graficamente, formação por dois elementos? Em djánom ‘alto’, djaquêlêca 

‘baixo’, djafôrôa ‘sujo’, djágala ‘magro’, a sílaba inicial integra o morfema lexical ou é um 

morfema derivacional ou mesmo flexional? 

Essas são reflexões iniciais para investigação posterior, que em breve realizaremos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a questão norteadora deste estudo, “Que informações nos trazem os 

termos hauçás registrados na obra Os Africanos no Brasil, de Nina Rodrigues?”, e 

considerando tanto as hipóteses investigadas quanto a análise dos dados apenas exposta, 

podemos chegar às conclusões seguintes. 

A primeira hipótese, sobre as formas hauçás analisadas integrarem campos 

semânticos essenciais, como nomes de animais, partes do corpo e relações de parentesco, 

constituindo vocabulário básico de qualquer língua, foi corroborada, tendo em vista que os 

17 campos semânticos em que o vocabulário coligido se organiza, são da língua comum, de 

uso corrente. 

Dentre as classes de palavras representadas pelo referido vocabulário, prevalece a de 

substantivos, verificando-se ainda alguns adjetivos e poucos verbos, sendo igualmente 

corroborada, portanto, a segunda hipótese, sobre a predominância destas. 
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Com relação à terceira hipótese, sobre a inexistência de empréstimos árabes, em 

decorrência da natureza básica dos campos semânticos representados pelos termos 

analisados, concluiu-se pela sua refutação, uma vez que se verificaram arabismos em quase 

a metade deles. 

Esperamos que estas considerações acerca dos termos hauçás documentados por 

Nina Rodrigues levem a novas e sistemáticas pesquisas sobre o legado linguístico dos 

africanos no Brasil com base na obra do médico e africanista maranhense. 
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A MULHER NA CULTURA DO ESTUPRO: METÁFORAS E 

METONÍMIAS 
 

Simone Webering Martínez de Sant’Anna1 

 

Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um 

princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. (PITÁGORAS 

apud BEAUVOIR, 2016) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos este artigo com uma epígrafe de Pitágoras. Nela, o filósofo categoriza a 

mulher como um princípio mau, colocando-a, assim, na mesma categoria que o caos e as 

trevas. Normalmente, categorizamos as coisas juntas com base na semelhança de seus 

atributos. Lakoff (1987) pontua que não há nada mais básico que a categorização para o 

nosso pensamento, percepção, ação e linguagem. 

No modelo clássico de categorização, as categorias são formadas por um conjunto 

limitado de condições necessárias e suficientes, apresentando limites rígidos e precisos. Sob 

essa visão, para que um elemento seja membro de uma categoria, deve possuir um núcleo 

de significação comum. Sendo assim, não há graus de representatividade entre os membros 

da mesma categoria, já que todos teriam, em tese, o mesmo status. 

 
1Bolsista CAPES e doutoranda em Linguística Histórica pelo Programa de pós-graduação em Língua e Cultura 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA). E-mail: martinezsan@uol.com.br. O trabalho em questão foi 

orientado pela Profa Dra Ariadne Domingues Almeida, do Instituto de Letras da UFBA, onde atua na 

Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, além de coordenar o Grupo de Estudos 

em Semântica Cognitiva (GESCOG), filiado ao Programa para a História da Língua Portuguesa (PROHPOR). 

E-mail: ariadnealmeida@uol.com.br 
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Contrário a essa concepção clássica de categorização, a Teoria dos Protótipos2 postula 

que os membros (ou propriedades) de uma categoria se agrupam por semelhanças de família3, 

possuindo, em geral, diferentes graus de saliência. Isso significa que os membros categoriais 

apresentam, entre si, limites imprecisos, sendo uns prototípicos e outros, periféricos. Esta 

linha tênue entre os membros da mesma categoria também pode ocorrer entre diferentes 

categorias. 

A categorização 4  é um dos elementos envolvidos, no processo de construção de 

significados, atuando, assim, nas conceptualizações. O presente artigo tem por objetivo 

apresentar os resultados do estudo realizado sobre o modo como a mulher é categorizada e 

conceptualizada na chamada cultura do estupro a partir de cinco multimodais publicados 

na edição de julho de 2015 da revista Superinteressante5. Essa edição trouxe o estupro como 

matéria de capa de uma reportagem sobre Comportamento em nossa sociedade, discutindo a 

forma como diversas instituições abordam a violência contra a mulher e os motivos 

normalmente alegados para justificar a ocorrência do estupro. 

Embora o estudo não tenha partido de hipóteses predefinidas, considerou-se a 

necessidade de responder aos seguintes questionamentos: a) como a mulher é 

categorizada/conceptualizada na cultura do estupro no corpus analisado?; b) quais os 

mecanismos utilizados na referida conceptualização multimodal?; c) qual é o modelo 

cognitivo idealizado de MULHER na cultura do estupro? 

 
2  Teoria desenvolvida por Rosch (1975,1978) com base nos seus estudos desenvolvidos na Psicologia 

Cognitiva. No âmbito da Linguística, essa teoria se divide em dois momentos: a) o modelo standard, que 

postula a ideia de que o protótipo é o elemento de maior frequência, além de ser um ponto de referência para 

a definição de uma categoria; b) e o modelo estendido, cujas pesquisas se concentraram mais sobre os graus 

de prototipicidade, entendidos como efeitos e não como causa. 
3 Conceito elaborado por Wittgenstein (1989) para destacar a inadequação do modelo clássico de categorização 

à categoria jogo, uma vez que não existem propriedades comuns compartilhadas por todos os jogos. Desse 

modo, enquanto alguns jogos implicam mero divertimento, outros envolvem competição, por exemplo. O 

que permite identificar uma entidade qualquer como membro da categoria em questão é o fato de ela 

apresentar algum traço de semelhança com os demais membros, não necessariamente todos os traços. 

Segundo o autor, categorizamos as coisas do mundo através de traços de semelhança por familiaridade. 
4  A categorização é uma das capacidades humanas mais fundamentais, sendo, em geral, automática e 

inconsciente. Silva (1997, p.64) define a categorização como “processo mental de identificação, classificação 

e nomeação de diferentes entidades como membros de uma mesma categoria”. 
5 Publicada pela editora Abril desde 1987, a Revista Superinteressante aborda temas relacionados às ciências 

exatas, biológicas, humanas e sociais. Sua periodicidade é mensal, circulando em todo o território nacional. 
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Para responder a essas questões, fez-se uso do arcabouço teórico-metodológico da 

Linguística Cognitiva, sobretudo da Semântica Cognitiva e da sua Teoria da Metáfora 

Conceptual (doravante, TMC), além dos estudos sobre a Teoria da Metáfora Multimodal, 

particularmente, desenvolvidos por Forceville (1996, 2009, 2016). 

Para a realização do estudo, fez-se uso de uma abordagem qualitativa, descritivo-

interpretativa e de natureza bibliográfica, documental e exploratória. Foi realizado o estudo 

do conteúdo, considerando o viés da hermenêutica. A escolha temática justificou-se por 

proporcionar uma reflexão sobre uma questão urgente em nossa sociedade, uma vez que as 

mulheres são as maiores vítimas de estupro no Brasil. 

Em vista dessas considerações iniciais, resta dizer que o artigo se encontra dividido 

em: A cultura do estupro e a mulher neste contexto; O despertar de um novo campo de 

estudos; Multimodalidade e conceptualização; Mecanismos da conceptualização 

multimodal; O estudo dos multimodais: as conceptualizações. Essas seções são seguidas 

pelas Considerações finais e pelas Referências. 

 

2 A CULTURA DO ESTUPRO E A MULHER NESTE CONTEXTO 

 

De acordo com Tiburi (2016), discute-se, na atualidade, a existência da chamada 

cultura do estupro, expressão considerada válida pela autora por diversos aspectos. O 

primeiro deles é quando, numa sociedade, a violência sexual se encontra naturalizada por 

meio da culpabilização da vítima. Isso quer dizer que, no âmbito dessa cultura, o estupro 

não é considerado anormal, já que faz parte de um modo de viver, que inclui formas de 

pensar e agir em nossa sociedade. 

Outro aspecto comum é a incapacidade do próprio estuprador de conseguir perceber 

que o seu ato é um estupro ou, então, de achar que seu ato em si não seria um crime, pois 

teria algum direito sobre uma mulher que, ao seu olhar, seria “estuprável”. Ademais, coloca-

se a culpa pelo crime na mulher devido ao seu modo de ser, ao seu comportamento, aos 

lugares que frequenta e à forma como se veste. Este hábito de se especular sobre a vítima, 
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conforme salienta Tiburi (2016), aprofunda ainda mais a cultura do estupro, uma vez que a 

mulher passa a ser estuprada, simbolicamente, pelos ataques verbais. 

Assim sendo, aqueles que atribuem qualquer parcela de responsabilidade à mulher 

pelo estupro não só desculpam o agressor como também se colocam no papel deste, mesmo 

que não tenham consciência de que se tornam algozes ao desrespeitar a mulher na sua 

condição de vítima. Tais atitudes resultam de uma cultura patriarcal e machista que, 

conforme salienta Tiburi (2016), “cria as condições para o estupro ao promover a 

masculinidade como um modo de ser sustentado na violência”. 

A autora destaca que a expressão cultura do estupro se refere ao contexto que legitima 

a violência tanto física quanto simbólica contra mulheres. Desse modo, não se trata da 

descrição legal do estupro, mas de um quadro mental no qual o estupro se revela sempre 

potencial. Assim, a expressão é utilizada como elemento fundador de uma estrutura 

simbólica. 

De acordo com as Nações Unidas no Brasil, a cultura do estupro diz respeito à 

naturalização de comportamentos machistas, sexistas e misóginos que normalizam 

agressões sexuais e outras formas de violência contra a mulher. Entre esses 

comportamentos, incluem-se piadas sexistas, assédio moral ou sexual, estupro e feminicídio 

(NAÇÕES UNIDAS, 2016). 

Neste contexto, a mulher é objetificada, uma vez que ela é tratada como uma 

propriedade do homem. Este pensamento reflete os resquícios da cultura patriarcal, que 

coloca o homem numa posição superior à mulher, que teria a responsabilidade de evitar o 

estupro. Na próxima seção, são feitas algumas considerações iniciais sobre o arcabouço 

teórico-metodológico que subjaz a presente pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
664   

3 O DESPERTAR DE UM NOVO CAMPO DE ESTUDOS 

 

Há exatos 38 anos, surgia a Teoria da Metáfora Conceptual, formulada por Lakoff e 

Johnson, que a expuseram em sua obra Metaphors We Live By6, publicada em 1980. Tem-se, 

assim, o início de uma revolução nos estudos sobre a metáfora, que passa a ter seu valor 

cognitivo reconhecido, deixando de ser vista como uma simples figura da retórica para ser 

compreendida como uma operação cognitiva fundamental na produção de significados. 

Conforme postulam os autores, “nosso sistema conceptual ordinário, em termos do 

qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza” 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 45), o que implica dizer que a nossa compreensão de mundo 

se dá por meio de metáforas conceptuais, que organizam o nosso modo de compreensão e 

categorização desse mesmo mundo. 

Assim como a metáfora, a metonímia, também, não é apenas uma questão de 

linguagem, mas um fenômeno do pensamento que tem a função de propiciar o 

entendimento. No entanto, a metonímia tem, especialmente, uma função referencial, já que, 

nos possibilita usar uma entidade para representar outra. Desse modo, como explicam 

Lakoff e Johnson (1980), enquanto a essência da metáfora é compreender e experienciar uma 

coisa em termos de outra; a metonímia nos permite conceptualizar uma coisa por sua relação 

com outra. 

Nesta perspectiva, metáfora e metonímia são entendidas como projeções ou 

mapeamentos sistemáticos de domínios conceptuais7 (o fonte e o alvo), seja entre diferentes 

domínios (metáfora) ou no mesmo domínio (metonímia). O domínio-fonte é bem 

estruturado e significativo, usado para conceituar; o domínio-alvo, por sua vez, necessita de 

estruturação para que possa ser compreendido, conceituado. 

 
6 Esta obra foi traduzida para o português com o título de Metáforas da vida cotidiana pelo Grupo de Estudos da 

Indeterminação e da Metáfora (GEIM). 
7 Como pontuam Cavalcante e Souza (2010, p. 78), a noção de domínio conceptual tem sido usada, de maneira 

lato sensu, no campo da LC, como “uma estrutura de conhecimento relativamente complexa que diz respeito 

a aspectos coerentes da experiência humana”. Assim, os domínios conceptuais ou domínios da experiência 

são compreendidos como um conjunto de nossas experiências humanas de natureza sensório-perceptual, 

sócio-cultural etc. 
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Desse modo, faz-se uma distinção entre a metáfora/metonímia conceptual e a 

metáfora/metonímia linguística8. Enquanto a primeira diz respeito a esquemas abstratos do 

pensamento, a outra corresponde à materialização desses esquemas. A seguir, discute-se a 

respeito do conceito de conceptualização em Semântica Cognitiva e sobre multimodalidade. 

 

4 MULTIMODALIDADE E CONCEPTUALIZAÇÃO 

 

Partindo dos estudos de Lakoff e Johnson, Forceville (2016) assevera que uma 

consequência fundamental de aceitar a ideia de que a metáfora é, primariamente, uma 

questão do pensamento e apenas, derivacionalmente, uma questão da linguagem é que suas 

manifestações devem ser examinadas em modos semióticos diferente da língua apenas. 

No plano da multimodalidade, o referido autor pontua que discutir metáfora 

multimodal parece exigir consenso sobre o que conta como um modo/modalidade. E para 

evitar o campo minado de definições e abordagens feitas por outros autores, opta pela 

seguinte lista de modos: linguagem falada, linguagem escrita, imagens, música, som, gestos, 

cheiro, gosto e toque. 

Sendo assim, muitas metáforas (e metonímias também) utilizam dois ou mais modos 

semióticos simultaneamente. Para Forceville, as metáforas monomodais são “metáforas cujo 

alvo e fonte são exclusiva ou predominantemente feitos em um modo”, enquanto as 

metáforas multimodais são “metáforas cujo alvo e fonte são cada um feitos exclusiva ou 

predominantemente em modos diferentes” (FORCEVILLE, 2016, p. 383, tradução nossa). 

Em Semântica Cognitiva, o significado é uma construção, que envolve processos 

cognitivos e experienciais. Segundo Silva (1997), conceptualizar é o mesmo que significar, 

sendo um processo que envolve aspectos sócio-histórico-culturais e experienciais. Nessa 

perspectiva, quem elabora o significado é o conceptualizador ao interagir com o mundo ao 

seu redor e com base em sua experiência física. 

 
8  Lakoff e Johnson concentraram suas pesquisas na linguagem verbal. No entanto, a materialização da 

metáfora/metonímia conceptual pode ser de outra natureza semiótica, como gestual, pictórica, multimodal, 

etc. 
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Como explica Almeida (2016), as ditas figuras de linguagem passaram a ser vistas 

como mecanismos cognitivos, com os quais o ser humano conceptualiza o mundo que o 

rodeia. Sendo assim, a metáfora, a metonímia e outros mecanismos são usados na 

elaboração do significado. A autora, também, destaca que a maior parte das pesquisas, nessa 

área, é voltada para as metáforas conceptuais monomodais, cujos domínios fonte e alvo 

ocorrem num mesmo modo semiótico, principalmente o verbal. Na seção seguinte, são 

apresentados os mecanismos da conceptualização multimodal. 

 

5 MECANISMOS DA CONCEPTUALIZAÇÃO MULTIMODAL 

 

Dentre os mecanismos mais estudados, no plano da multimodalidade, destaca-se a 

metáfora. Em relação à metonímia, como pontua Almeida (2016), há poucos estudos, mas, 

entre os que já existem, foi constatado que as imagens podem funcionar como ponto de 

referência para ativar cognitivamente outra imagem ou manifestação linguística. 

A autora destaca ainda a inexistência de uma discussão mais aprofundada em torno 

das interconexões entre esquemas imagéticos e multimodalidade. Em sua opinião, os 

esquemas imagéticos estruturam, na conceptualização multimodal, os mapeamentos 

metonímicos e metafóricos. 

Vale lembrar que os esquemas imagéticos são de natureza corporificada pelo nosso 

sistema sensório-motor, sendo a base para as projeções metafóricas e metonímicas. Assim, 

eles estruturam os significados de forma esquemática e generalizada, sendo padrões 

recorrentes que se repetem numa variedade de domínios. Estes padrões são estruturas 

significativas para nós e surgem a partir de nossa experiência corpórea, de nossos 

movimentos no espaço e de nossa manipulação com objetos. Há, assim, diversos esquemas, 

tais como RECIPIENTE, ESCALA, FORÇA, entre outros. 
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6 O ESTUDO DOS MULTIMODAIS: AS CONCEPTUALIZAÇÕES 

 

Na sequência, são apresentadas as conceptualizações da mulher no corpus 

selecionado. 

 

6.1 MULHER É CAÇA SEXUAL 

 

O primeiro multimodal analisado estampa a capa da revista selecionada. Nele, a 

mulher foi metaforicamente conceptualizada, na cultura do estupro, como uma caça sexual. 

Tem-se, assim, a metáfora conceptual MULHER É CAÇA SEXUAL: 

É o contexto imagético que nos fornece o 

domínio-fonte, uma vez que a imagem da 

mulher encurralada, cercada por diversas mãos 

masculinas que buscam tomá-la à força e cuja 

gestualidade lembra garras ameaçadoras, 

evocando o domínio conceptual da CAÇA. Desse 

modo, ativamos, em nossa memória de longo 

prazo, conhecimentos acerca do ato de caçar 

animais selvagens que perseguem sua presa, 

cercando-a para, assim, abatê-la e alimentar-se 

de sua carne. Faz-se, assim, uma projeção 

metafórica da presa/caça para o domínio-alvo, 

MULHER. 

O domínio-alvo foi instanciado pela linguagem pictórica, com a apresentação da 

imagem do tórax e do rosto da mulher, cuja expressão facial demonstra espanto, medo. 

Ademais, em conjunção à imagem, encontra-se, em destaque, a expressão linguística estupro 

– o mais acobertado dos crimes; e logo abaixo, está escrito, em letras menores, a expressão Uma 

em cada cinco mulheres será estuprada. No entanto, até as mais respeitadas instituições – escolas, 

Multimodal 1 

Fonte: Superinteressante (2015). 
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igrejas, universidades, famílias – varrem a violência sexual para baixo do tapete. Por quê? E até 

quando? 

Ao analisarmos a linguagem verbal que compõe o multimodal, pode-se observar a 

presença do item lexical mulheres que, também, instancia o domínio-alvo. No entanto, esta 

mulher, que está sendo conceptualizada, se encontra num determinado contexto – o da 

violência sexual consentida por uma parcela da sociedade. Este consentimento se verifica 

no uso da primeira expressão metafórica, que se encontra, propositalmente, em letras 

maiores, destacando o fato de o estupro ser um tipo de crime que é acobertado, ou seja, que 

tem o apoio dessa parcela da sociedade. 

Por sua vez, faz-se um questionamento importante sobre os motivos que levam 

diversas instituições da sociedade a não darem a devida importância para a violência sexual 

contra as mulheres. Assim, através da interação entre os elementos verbais e imagéticos, o 

criador do texto multimodal busca levar os leitores da revista a refletir sobre a cultura do 

estupro na tentativa de desconstruí-la. 

Conforme salientado anteriormente, a cultura do estupro reflete o pensamento da 

cultura patriarcal. Isto significa que a mulher é desvalorizada pela sua própria condição de 

ser mulher, sendo considerada, muitas vezes, como uma propriedade do homem. Segundo 

Oliveira et al. (2015), ainda em pleno século XXI, compreende-se o estupro como uma 

expressão da força masculina, que coloca a mulher numa posição de propriedade do 

homem, o que legitima diversos tipos de violência de gênero. 

Desse modo, na cultura do estupro, a mulher é objetificada e, por essa lógica, estaria 

a serviço dos desejos do homem, independente de sua vontade. No multimodal em questão, 

a mulher é conceptualizada como uma caça, cujo interesse é sexual. 

 

6.2 RÉ POR MULHER 

 

No objeto de estudo em questão, a mulher foi conceptualizada, em geral, como 

culpada pela violência sexual sofrida. No multimodal destacado a seguir, há um complexo 

de metonímias interligadas atuando nas conceptualizações: 
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O domínio-alvo, MULHER, foi 

acionado tanto por meio da linguagem 

verbal, com o uso do item lexical 

mulher, quanto pela linguagem 

imagética, uma vez que foram usadas 

as pernas da mulher, acionando, assim, 

a metonímia conceptual PERNAS DE 

MULHER POR MULHER/PARTE 

PELO TODO. 

Como se trata de um processo 

metonímico, a projeção se dá no mesmo 

domínio conceptual. No caso em 

destaque, essas conceptualizações 

ocorrem, como já foi salientado no 

primeiro multimodal, no contexto da cultura do estupro. Este é instanciado tanto pelo 

questionamento feito, com o uso do verbo julgar e seus argumentos internos, quanto pela 

resposta dada, escrita em destaque com o objetivo de chamar a atenção dos possíveis leitores 

que compartilham a referida conceptualização. 

É interessante notar que, mesmo para aqueles leitores que não tenham a compreensão 

do domínio conceptual da CULTURA DO ESTUPRO, o criador do multimodal deixa pistas 

para que este tipo de conhecimento seja apreendido e, por conseguinte, refletido para que 

haja uma mudança de comportamentos machistas, sexistas e misóginos na sociedade. 

No multimodal em questão, compreende-se que a mulher que sofre violência sexual, 

também, é responsável pela ocorrência do crime devido ao fato de vestir saia curta, o que 

induziria o agressor, incapaz de controlar seus instintos, a praticar o estupro, já que estaria 

sendo provocado. 

Desse modo, a mulher deixa de ser categorizada como vítima, ou seja, como aquela 

pessoa contra quem se comete crime, para ser compreendida como culpada pela atitude do 

agressor, ocupando, assim, o lugar de ré. Tem-se, assim, a conceptualização da vítima como 

Multimodal 2 

Fonte: Como silenciamos o estupro (2015) 
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ré por meio da metonímia conceptual RÉ POR VÍTIMA, que implica o conceito metonímico 

mais geral RÉ POR MULHER. 

Sobre a imagem das pernas cruzadas da mulher, foram traçadas linhas pontilhadas 

nas quais foram escritas algumas unidades linguísticas usadas para categorizar a mulher a 

partir do comprimento de sua saia. Essa simbiose semiótica nos permite acionar a 

metonímia conceptual TAMANHO DA SAIA POR TIPO DE MULHER. Assim, na cultura 

do estupro, a mulher foi categorizada e, ao mesmo tempo, conceptualizada como sendo sem 

graça, recatada, moça de família, assanhada e tava pedindo a partir do tamanho de sua saia, o que 

implicaria, por conseguinte, no seu comportamento sexual. Tem-se, assim, uma metonímia 

mais geral TAMANHO DA SAIA POR COMPORTAMENTO MORAL SEXUAL. 

Essas conceptualizações metonímicas estão estruturadas pelos esquemas-imagéticos 

PARTE/TODO e ESCALA, que relacionam nossas experiências concretas de acordo, 

respectivamente, com a divisão do mundo em partes e com os graus de intensidade. Nesse 

sentido, compreendemos os nossos corpos como um todo constituído por partes, tais como 

cabeça, tronco e membros inferiores e superiores; e associamos que mais corresponde a acima 

e menos a abaixo. 

Conforme pontua Lakoff (1987), a categorização só é possível via um modelo 

cognitivo idealizado (doravante, MCI), responsável pela organização de todo 

conhecimento. Desse modo, na cultura do estupro, é construído um determinado MCI de 

MULHER, que abrange um conjunto de atributos comportamentais considerados 

apropriados para uma “moça de família”, tais como, vestir-se decentemente, ser recatada e 

do lar, não sair à noite sozinha, não frequentar determinados lugares, não ingerir bebidas 

alcoólicas em demasia, entre outros. 

Ao se afastar deste modelo, a mulher passa a ser categorizada como fácil, assanhada, 

sedutora, etc. Relaciona-se, assim, neste tipo de cultura, a causa do estupro ao tipo de 

comportamento apresentado pela mulher, o que gera a ideia equivocada de que a vítima 

“pede” ou “merece” ser estuprada. 

Na maior parte dos multimodais estudados, prevaleceram os processos metonímicos 

na conceptualização da mulher, o que se deu, sobretudo, por meio da metonímia conceptual 
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RÉ POR MULHER. Como foi destacado anteriormente, o criador desses textos multimodais 

busca levar aqueles leitores, que culpam as mulheres pela violência sexual sofrida, a refletir 

sobre esse tipo de cultura para que haja, assim, uma mudança na forma de significar a 

mulher, o que pode ser constatado nos multimodais destacados abaixo: 

   
Mutimodal 3 Mutimodal 4 Mutimodal 5 

Fonte: Como silenciamos o estupro 

(2015). 

Fonte: Como silenciamos o estupro 

(2015). 

Fonte: Como silenciamos o estupro 

(2015). 

 

No terceiro multimodal, a conceptualização da mulher se deu por mecanismos 

metafóricos e metonímicos, que atuaram conjuntamente. A conceptualização metafórica 

ocorreu por meio da metáfora MULHER É CAÇA SEXUAL, já que, como explanado 

anteriormente, faz-se uma projeção do domínio-fonte CAÇA para o domínio-alvo 

MULHER.  Assim, na cultura do estupro, a mulher, ao fazer uso de uma blusa com um 

decote considerável, estaria “pedindo” pela agressão, sendo assim, compreendida como 

uma caça sexual. 

O domínio-alvo, MULHER, foi instanciado tanto pela linguagem verbal, com o uso 

do item lexical mulher, quanto por meio da linguagem imagética, já que a imagem do tórax 

da mulher permitiu acessá-lo por meio da metonímia TÓRAX DA MULHER POR 

MULHER/PARTE PELO TODO, a qual está estruturada pelo esquema imagético 

PARTE/TODO. Ainda em relação à linguagem verbal, ao colocar em destaque a resposta 
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pense de novo, o criador do multimodal, conforme já salientado anteriormente, almeja uma 

mudança desta forma sexista de pensar e de compreender a mulher. 

Por sua vez a conceptualização metonímica foi feita através da metonímia conceptual 

TAMANHO DO DECOTE POR TIPO DE MULHER, que implica num conceito metonímico 

mais geral TAMANHO DO DECOTE POR COMPORTAMENTO MORAL SEXUAL. 

Esta conceptualização metonímica, também, se acha estruturada no esquema 

imagético ESCALA, tendo sido acionada pela interação entre elementos verbais e 

imagéticos, já que foram desenhadas linhas pontilhadas verticais sobre a imagem da mulher 

desabotoando a camisa, fazendo, assim, alusão à abertura do seu decote, e utilizados os itens 

lexicais difícil, fácil, safada e não pode mais mudar de ideia para categorizá-la. 

Ademais, a última categorização feita está em conexão com o questionamento 

apresentado neste multimodal, destacando, assim, que, na cultura do estupro, se tem a ideia 

de que a mulher “pede” para ser violentada ao usar um decote tido como grande. Tem-se, 

assim, a metonímia conceptual RÉ POR MULHER, uma vez que a mulher, apesar de ser a 

vítima do crime, é conceptualizada como culpada pelo estupro devido a sua forma de se 

vestir, sendo compreendida, assim, como ré. 

No quarto multimodal, foi acionada a ingestão de bebidas alcoólicas por mulheres, 

conforme se verifica tanto pela exposição da imagem da taça de bebida quanto pelo uso da 

linguagem verbal, que atuam conjuntamente na conceptualização. O domínio-alvo, 

MULHER foi instanciado pela linguagem verbal e imagética. No primeiro caso, foi usado o 

item lexical mulheres, e no último, a imagem do tórax da mulher, que possibilitou acionar, 

por meio da metonímia TÓRAX DA MULHER POR MULHER/PARTE PELO TODO, o 

domínio-alvo envolvido nas conceptualizações. Assim, a projeção metonímica foi 

estruturada pelo esquema-imagético PARTE/TODO, conforme já visto nos primeiros 

multimodais estudados. 

Sobre a imagem da taça de bebida, cujo conteúdo está pela metade, encontram-se 

linhas pontilhadas na vertical que indicam o nível de ingestão de bebida considerado 

tolerado na cultura do estupro, conforme indicado pelo uso das expressões Bebeu pouco, ficou 

divertida, não se cuidou que compõem o multimodal. Há, assim, esquemas-imagéticos do 
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RECIPIENTE e da ESCALA, estruturando a metonímia QUANTIDADE DE BEBIDA 

ALCOÓLICA INGERIDA POR COMPORTAMENTO MORAL SEXUAL. 

Sendo assim, neste multimodal, a mulher foi conceptualizada como culpada ao 

ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica, já que estaria se colocando numa 

situação de risco. A expressão linguística Então você culpa as vítimas, dada como resposta ao 

questionamento feito, atualiza a metonímia RÉ POR VÍTIMA, que implica a metonímia mais 

geral MULHER É RÉ, que já foi anteriormente explicitada. Ademais, a referida expressão se 

encontra em destaque para que os leitores que compartilham dessa conceptualização 

possam refletir sobre a mesma. 

No quinto multimodal, há um complexo de metáforas e metonímias interligadas, 

sendo essas últimas estruturadas pelo esquema-imagético PARTE/TODO. O domínio-alvo 

foi instanciado, apenas, pela linguagem imagética, que o acionou por meio da metonímia 

BOCA DE MULHER POR MULHER/PARTE PELO TODO. 

Ainda em relação à linguagem imagética, a imagem do lábio inferior está dividida 

pelas cores de pele, rosa e vermelha, que foram usadas, respectivamente, para categorizar a 

mulher, como santa, boa moça e puta, conforme acionam estes itens lexicais que atuam, 

conjuntamente, nas conceptualizações. 

Cada uma dessas categorizações corresponde a uma conceptualização da mulher, a 

qual se deu por meio da metonímia COR DO BATOM POR TIPO DE MULHER. Além de 

metonímica, essas conceptualizações, também, são metafóricas, uma vez que são projetados 

do domínio conceptual de cada cor determinados atributos para o domínio-alvo, MULHER. 

O domínio conceptual da COR ROSA, que metonimicamente, também, significa o 

universo feminino, agrupa certas características gerais que, culturalmente, são simbolizadas 

por essa cor, o que levou a conceptualização da mulher por meio da metonímia BOA MOÇA 

POR MULHER. Segundo Heller (2013), as características gerais que são atribuídas ao rosa 

são tipicamente femininas, tais como doçura, suavidade, sensibilidade, carinho, inocência, 

gentileza, infantilidade, entre outras. No entanto, conforme destaca a autora, o rosa, também, 

simboliza o erótico, já que nos lembra a pele, sendo, assim, a cor da nudez. 
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Quanto ao domínio conceptual da COR VERMELHA, esta simboliza as paixões, o 

amor, o ódio, o perigo, o desejo, a excitação sexual, entre outros. Subjacente a esta 

simbologia, como explica Heller (2013), está a nossa vivência com o fogo e o sangue, ambos 

vermelhos. Temos, por exemplo, a experiência física de enrubescer o rosto, seja por 

vergonha, seja por irritação, seja por excitação, já que o nosso sangue sobe ao rosto, dando, 

assim, uma coloração avermelhada. 

Sendo assim, nesse multimodal, a mulher foi conceptualizada como puta por meio 

da metonímia PUTA POR MULHER, uma vez que a puta, profissional do sexo, é procurada 

por aqueles que querem ter prazer sexual, cujo simbolismo reside na cor vermelha. 

Ademais, a mulher foi conceptualizada como santa, por meio da metonímia SANTA POR 

MULHER, acionado pela cor da pele. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na cultura do estupro, a mulher foi categorizada e conceptualizada a partir de um 

determinado modelo cognitivo idealizado de MULHER. Neste modelo, foi reunido um 

conjunto de atributos comportamentais considerados apropriados para uma moça de 

família, como, vestir-se decentemente. Ao se distanciar deste modelo, a mulher passa a ser 

conceptualizada como puta, assanhada, etc. Assim, a mulher é conceptualizada como 

culpada pela violência sexual sofrida, pois o seu comportamento seria o responsável pela 

causa do estupro. 
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AUTO DE CORPO DELITO DE PROCESSOS-CRIME DE 

DEFLORAMENTO: EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E GLOSSÁRIO 

TERMINOLÓGICO 

  

Soraya Carvalho Souza Biller Teixeira1 

Deyvison Moreira Santos2   

Sandro Marcío Drumond Alves Marengo3 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Entendemos por processo-crime de defloramento o conjunto de documentos 

jurídicos que corporificam o andamento, desde a denúncia até a sentença final, de uma 

queixa-crime prestada por haver ocorrido cópula carnal, com ou sem consentimento, entre 

uma mulher (a vítima) e um homem (réu). Dentre as diferentes tipologias textuais existentes 

ao longo do processo encontramos o auto de corpo de delito, no qual médicos peritos 

realizam exames médicos sob forma de perícia objetivando a confirmação ou não do crime 

de defloramento. 

Nossa pesquisa cumpre uma das agendas do Projeto Para a História do Português 

Brasileiro (PHPB), através do seu braço regional. O projeto em tela visa à descrição da 

realidade linguística e cultural do português de Sergipe dos séculos XVIII a XX 

(MARENGO; FREITAG, 2016), partindo do conjunto documental categorizado como corpus 

comum mínimo, definidos por Simões e Kewitz (2010). Após a seleção do corpus, realizamos 

a edição, seguindo o rigor filológico, como sugerido por Mattos e Silva (2008), por se tratar 

de edição para fins de análises linguísticas, utilizando critérios norteadores da Crítica 

Textual e das normas estabelecidas pelo PHPB. Utilizamos, também, procedimentos da 

 
1 Licenciada em Letras Português/Espanhol (UFS), aluna de mestrado (PPGL/UFS) sob orientação do Prof. Dr. 

Sandro Drumond Marengo.  E-mail: sorayabiller@gmail.com 
2 Aluno de graduação Letras Vernáculas (UFS), bolsista PIBIC (COPES/UFS) sob orientação do Prof. Dr. 

Sandro Drumond Marengo. E-mail: deyvison4321@gmail.com 
3 Professor do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-

graduação em Letras (UFS). Bolsista de Pós-Doutorado (CNPq/PDJ) e coordenador do PHPB/SE. E-mail: 

drumondalves@gmail.com. 
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Terminografia, conforme nos orienta Barros (2003), tornando, assim, possível  a construção 

de um glossário terminológico médico de um auto de corpo de delito do final do século XIX. 

Nosso objeto de estudo é o processo-crime de defloramento de Alice Ramalho Porto, 

natural da cidade de Aracaju. A fonte documental está alocada no acervo histórico do 

Arquivo Geral do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, localizado na cidade de Aracaju. 

Nosso intento é apresentar os resultados da edição semidiplomática (CAMBRAIA, 2005; 

SPINA, 1990) do auto de corpo de delito deste processo, bem como, a construção de um 

glossário terminológico específico, que permita o desenvolvimento dos estudos 

terminológicos (KRIEGER; FINATTO, 2004) com viés sócio-histórico (MARENGO, 2016, 

2018).  

 

2 METODOLOGIA 

 

 Nessa seção iremos apresentar a seleção do nosso corpus de trabalho, bem como 

questões relativas ao tipo de edição dos manuscritos, às normas de edição e à tipologia 

textual com a qual estamos operando nesse estudo. 

 

2.1 SELEÇÃO DO CORPUS 

 

No âmbito do projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), ao qual 

estamos vinculados, existe uma constituição de um corpus mínimo comum - conjunto de 

documentos que são comuns a todas as regiões envolvidas no PHPB, e que foram definidos 

por Simões e Kewitz (2010), partindo da seguinte categorização: 

 

Corpus mínimo comum - manuscritos 

1. Testamentos 

2. Processos-crime 

3. Atas da Câmara 
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 Dessa feita, nosso estudo está alicerçado no tipo 2 apresentado no corpus mínimo 

comum da área de manuscritos. 

 

2.2 TIPO DE EDIÇÃO 

 

A intenção de realizar edições é a de tornar o texto acessível ao público leitor, seja 

especialistas ou leigos, porém é necessário observar a sistematicidade da metodologia para 

sua concretização. Para Mattos e Silva, 

 
No que se refere à metodologia, deve-se ressaltar que não se pode e nem se deve 

utilizar qualquer edição de texto do passado para análise histórico-diacrônica: a 

edição tem de ser feita com rigor filológico e com o objetivo claro de servir a estudos 

linguísticos; há edições úteis ao historiador ou ao estudioso da literatura ou ao 

chamado grande público, mas que, contudo, não devem ser usadas para estudos de 

história linguística. (MATTOS E SILVA, 2008, p.15) 

 

 Marengo e Cambraia (2016) afirmam que devemos levar em conta a especificidade 

do público a quem destina à edição e dos propósitos da realização da mesma. Portanto, a 

edição escolhida deve atender primeiramente, ao linguista e, por este motivo, necessário se 

faz que não se percam dados e informações relevantes no momento da edição. Este cuidado 

é importante, pois, segundo Cambraia (1999) “a viabilização dos estudos diacrônicos 

depende, sem dúvida, da realização de edições rigorosas e fidedignas”. 

Utilizamos as orientações preconizadas por Cambraia (2005), e elegemos a edição 

semidiplomática (ou paleográfica) como a mais adequada para nossa edição,  pelo fato deste 

tipo de edição respeitar o máximo possível das características originais das fontes e as 

intervenções serem feitas apenas com o objetivo promover uma leitura facilitada ao leitor. 

 

2.3 NORMAS DA EDIÇÃO 

 

 Nesta pesquisa seguimos as normas de edição preconizadas e adotadas pelo PHPB, 

porém só informaremos as que foram realmente utilizadas. 

1. A transcrição será conservadora. 
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2. As abreviaturas foram desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras 

omitidas e observando-se os seguintes casos:  

• Respeitamos, sempre que possível, a grafia do documento, ainda que 

manifestasse idiossincrasias ortográficas do escriba.          

• No caso de variação no próprio documento a opção será para a forma atual ou 

mais próxima da atual.  

• Como base para o desfazimento das abreviaturas vigentes, utilizamos o livro 

Abreviaturas de manuscritos dos séculos XVI ao XIX, de Maria Helena Ochi Flexor (2008). 

3. Não foi estabelecida fronteira de palavras que foram escritas juntas, nem 

se introduziu hífen ou apóstrofo onde não existia. 

4. A pontuação original foi mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado 

pelo escriba foi marcado [espaço].   Foram observados dois casos especiais: 

• Em relação a trechos que demandaram maior esforço para decodificação, seja 

pela ausência de sinais de pontuação, seja por estarem sob sistema diverso, foi incluído, em 

nota de rodapé, uma possível interpretação. 

• A sinalização [espaço] não se aplicou aos espaços em cabeçalhos, títulos e/ou 

rótulos de seções de periódicos, fórmulas de saudação/encerramento ou na reprodução 

de diálogos, ficando estabelecido o intervalo conforme o original. 

5. A acentuação original foi mantida. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, 

usados pelos autores dos diversos documentos, foram mantidos como no original. 

6. Foi respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam 

no original. 

7. As eventuais grafias diferenciadas foram remetidas para nota de rodapé. 

8. Supressões feitas pelo escriba ou pelo copista no original foram tachadas. No caso 

de repetição que o escriba ou copista não suprimiu, passou a ser suprimida pelo editor que 

a colocou entre colchetes duplos. 

9. Intervenções de terceiros no documento original apareceram em nota de rodapé 

informando-se a localização. 
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10. Intervenções do editor foram raríssimas, permitindo-se apenas em caso de 

extrema necessidade, e elucidativas para não deixarem margem à dúvida. Quando 

ocorreram, vieram entre colchetes. Quando houve dúvida sobre a decifração de alguma 

letra, parte de ou vocábulo inteiro, o elemento em questão foi posto entre colchetes e em 

itálico.  

11. Letra(s) ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificaram 

intervenção do editor com a indicação entre colchetes, conforme o caso: [.] para letras, 

[ilegível] para vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

13. A divisão das linhas do documento original foi preservada, ao longo do texto, 

na edição, pela marca de uma barra vertical entre as linhas. A mudança de parágrafo 

foi indicada pela marca de duas barras verticais. 

14. A mudança de fólio ou página recebeu a marcação entre colchetes, com o 

respectivo número e indicação de frente ou verso.  

15. As assinaturas e rubricas simples serão sublinhadas. 

16. Informações que julgamos significativas sobre a diagramação e layout do 

texto em impressos aparecem em nota de rodapé. 

 

3 SOBRE O CORPUS 

 

 O processo-crime de defloramento é um conjunto de documentos jurídicos que 

corporificam o andamento, desde a denúncia até a sentença final. Partindo de uma queixa-

crime prestada pela vítima ou seu responsável procura-se provar haver ocorrido cópula 

carnal, com ou sem consentimento, entre uma mulher (a vítima) e um homem (réu). 

O defloramento ou o ato de desvirginar jovens já era considerado como prática 

criminosa desde as Ordenações Afonsinas (1500-1514), Manuelinas (1514-1603) e Filipinas 

(1603-1916). As Ordenações Filipinas se mantiveram em voga no Brasil até o ano de 1916, 

quando então, foi promulgado o Código Criminal Brasileiro de 1830. No Código Criminal 

Brasileiro de 1890 encontramos no Título VIII - "Dos crimes contra a segurança da honra e 

honestidade das famílias e do ultraje publico ao pudor" - Capítulo I - "Da violencia carnal", 
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no Artigo 267 determina: Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção, engano 

ou fraude: Pena - de prisão cellular por um a quatro annos." E no Artigo 268 - "Estuprar 

mulher virgem ou não, mas honesta: Pena - de prisão cellular por um a seis annos". §1º "Si 

a estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena - de prisão cellular por seis mezes a dous 

annos." (QUEIRÓZ, 2017). 

Nos casos de crimes sexuais (defloramento e estupro) é exigido o exame pericial de 

corpo de delito. Este exame deve ser efetuado por dois peritos, preferencialmente médicos 

legistas e funciona como uma primeira avaliação da ofendida, produzindo interpretação 

jurídica e oficial, ao constatar o defloramento/estupro, ou sua ausência. Os peritos verificam 

e descrevem o estado ginecológico da ofendida e observam a ausência ou presença de 

marcas de violência, elementos necessários na orientação das investigações preliminares do 

processo-crime. O resultado obtido no exame de corpo de delito pode, muitas vezes, ser 

decisivo no desfecho do processo. (ELEUTÉRIO; MACHADO, 2016). 

 Dessa forma, há diretrizes claras e precisas de como deveria ser redigida a tipologia 

documental com a qual trabalhamos. A saber, 

 

[...] o auto deve ser elaborado em linguagem clara, precisa, inteligível, sem 

qualificações nem classificações inoportunas, mas acessível, mesmo aos não 

profissionais, procurando antes descrever que nomear, mencionar que classificar. 

(PEIXOTO, 1910, p.178). 

 

O corpus desta pesquisa é o auto de corpo de delito de um processo-crime de 

defloramento. A referida documentação está alocada no Arquivo do Poder Judiciário do 

Estado de Sergipe sob a cota caixa nº 02, acervo 01, módulo IV, número geral 2544, e foi 

produzido entre os anos de 1893 e 1894. 

 Trata-se do defloramento de Alice Ramalho Porto, de 17 anos, moradora do 

arrabalde Chica Chaves, atualmente bairro Industrial em Aracaju. Após a denúncia, feita 

pela própria vítima, procedeu-se a abertura do inquérito, através do Promotor Público da 

Comarca, para averiguação do fato denunciado. Algumas testemunhas foram arroladas e 

intimadas para registrarem seus depoimentos. Logo após, realizou-se o exame de corpo de 

delito, sob os cuidados de dois médicos credenciados pela justiça, que confirmaram o 
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defloramento, realizado através de membro viril e sem o emprego de violência. Em seguida, 

a vítima foi convocada para o auto de perguntas, confirmando seus dados pessoais e a 

denúncia do crime de defloramento a ela praticado pelo réu Adolpho Augusto de Almeida 

que lhe prometera casamento. As testemunhas foram inquiridas e confirmaram o ocorrido. 

No momento do depoimento do acusado Adolpho Augusto de Almeida, soube-se que o 

referido era menor de idade (16 anos), sendo então, solicitada a presença do Curador João 

Antonio Ferreira da Silva, nomeado pelo Juiz Municipal. Após essa fase processual, os 

dados foram feitos encaminhamentos legais ao Juizo Municipal que convocou novas 

testemunhas. A defesa do réu utilizou o argumento de que seu cliente é que fora seduzido, 

uma vez que a vítima tinha idade superior (17 anos) e ele apenas dezesseis. Através dos 

depoimentos não foi possível provar que o acusado tenha sido o autor do defloramento, 

sendo esse o parecer do juiz na conclusão do processo. Durante o processo, a menor Alice 

Ramalho Porto saiu da residência dos seus pais e foi morar em um local conhecido na cidade 

por ser uma zona de prostituição.  

Em meio as diferentes tipologias ou tradições discursivas existentes neste processo-

crime escolhemos o auto de corpo de delito como objeto de estudo.   

 

3.1 ASPECTOS CODICOLÓGICOS DO AUTO DE CORPO DE DELITO 

 

O auto de corpo de delito apresenta 05 fólios, sendo 04 escritos em recto e verso e 01 

escrito somente em recto.  Os fólios são de média gramatura e possuem entre 330 x 230 mm 

e 310 x 210 mm. A mancha de escrita tem, em média, 280 x 160 mm de dimensão. O processo 

em si está em bom estado de conservação. 

O tipo de tinta utilizado para a escrita do documento foi, provavelmente a ferrogálica. 

Esse tipo de tinta, pelo alto teor de sulfato em sua composição aliado ao fato de o cartáceo 

ser de média gramatura, acaba formando sombras, provocando algumas dificuldades em 

sua leitura. 
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O auto de corpo de delito foi escrito pelo escrivão nomeado pelo delegado e, 

portanto, não apresenta mudanças de punho, apenas ao final encontramos as assinaturas 

dos responsáveis pelo exame e as testemunhas. 

 

3.2 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

 [fol.01r] Auto do Corpo de delito feito| pelo defloramento de Alice| Ramalho Porto 

como abaixo se declara.||Aos quatorse dias do mes de| Novembro de mil oito centos| e 

noventa trez, nesta cidade| de Aracajú, Capital do Esta_|do de Sergipe, as onse horas da| 

manhã, na casa da Inten|dencia Municipal a onde| estava o Juiz de Paz em exer-|cicio 

Tenente Coronel Mano|el Antonio Carneiro Leão, com_ |migo o escrivão de seu cargo| 

abaixo assignado, os peri-|tos notificados Doutores Da-|niel Campos e Felino Mar_|tins de 

Carvalho Fontes, Me-|dicos residentes nesta Capi_|tal, o juiz deferio aos mes-|mos peritos 

o juramento do| estylo de bem e fielmente| desempenhassem  a sua mis_| são, declarando 

com verda-|di o que descobrissem e en-|contrassem e o que em su_|as consciencias  

entende_|rem, e encarregou lhes que| procedessem a exame na| pessoa de Alice Rama-|lho 

Porto, e que respondessem,| aos seguintes quesitos: Número| 

[fol. 1v] 1º se houve defloramento; 2º|qual o meio empregado;| 3º se houve copula 

carnal;|4º se houve violencia| para fim libidinoso;  5º|quaes ellas sejam; 6º qual| o tempo 

em que se deu o deflo_|ramento ; 7º finalmente| qual o valor do damno cau_|sado. Em 

consequência| passaram os peritos a| faserem os exames e inves_|tigação  necessárias, 

con_|cluidas as quais decla_|ram o seguinte. Em con_|sequencia passaram os peri_|tos a 

faserem os exames e in_|vestigações  necessárias, con_|cluídas as quais declaram|o 

seguinte: Que convidados| pelo primeiro Juiz de Paz Tenen_|te Coronel Manoel Antonio| 

Carneiro Leão, para as on_|se horas da manhã de ho_|je, comparecermos á casa| da 

Intendencia Munici_|pal, ahi chegados, nos foi pre_|sente  Alice Ramalho Porto|de 

desesete á desoito anos mais| ou menos, de estatura regu_|lar, da côr branca, 

tempe_|ramento lymphatico e que| se desia deflorada. Colo| 
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[fol. 2r] Colocada a paciente em| commodo apropriado, deita_|da sobre uma mêza 

com| as pernas dobradas sobre as| coxas, afastadas estas no_|tamos pela inspeção| 

conformação regular dos| orgaõs genitais externo sem| vestígios algum de violen_|cias; 

ligeiro afastamento| dos grandes lábios que li_|gamos a pratica de mas_| turbação a que se 

dava| a paciente com o accusa_|do, segundo nos foi por el_|la referido. Pelo canal| vulvar 

escapava em peque_|na porção um liquido sero_|mucoso que ligamos a leu_|corrhéa 

constitucional.||Abertas as coxas fortemen_|te e afastados os grandes|lábios, procurando 

abrir des_|tânte o orifício vulvo-vagi_|nal vimos os pequenos la_|bios de uma côr rosêa 

pali_|da, nada apresentando| de anormal na sua con_|formação; a furcula man_|tinha 

completa integridade.| Aos lados do anel vulvar no_|tamos duas saliência rose_|as, 

cicatrisadas, pouco regu_|[fol. 2v] regulares, retalhos da hymem| que, provavelmente foi 

de| forma elyptica. Praticado o| toque com o dedo mínimo| este atravessando o anel 

vulvar;|retirado e introdusido o indi_|cador até aporção media| da segunda phalange 

sen_|timos  resistencias; contric_|ção do anel vulvar e percebe_|mos uma secreção 

seme_|lhante aquela  de uma| superfície rugosa, devido|provavelmente a rutura já| 

cicatrizada produzido na|circunferência do mesmo a_|nel. E por tanto respon_|dendo Ao 

primeiro quesito Sim.| Ao segundo com toda proba_|bilidade o pênis. Ao terceiro| 

provavelmente sim. Ao quar_|to não há vestígios. Ao quinto| prejudicado. Ao sexto a 

scien_|cia não fornece dados pa_|ra precisar mathematica_|mente o tempo. O que 

afirma_|mos é que o defloramento| não é recente e sim data| remota. Ao sétimo que avalie| 

Juiso competente. E são estas| as declarações que tem afaser| com sua consciência e 

debai_|xo do juramento prestado. E| [fol. 03r] E por nada mais haver deu_|se por concluído 

o exame or_|denados  e de tudo se lavrou o| presente auto que vai por mim| escripto e 

rubricado pelo Juiz,| e assignado pelos mesmos| peritos e duas testemunhas| presentes, 

com migo escrivão| Jose Barbosa de Amorim que| o fiz e escrevi; do que de tudo| dou 

fé.||Manoel Antonio Carneiro Leão||Doutor Daniel Campos||Doutor Felino Martins Fontes 

de Carvalho||Francisco Freire Pitombo||Joze Antonio da Chaga||Jose Barbosa de Amorim 
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3.3 EDIÇÃO FAC-SIMILAR DO AUTO DE CORPO DE DELITO 

 

 

Figura 1: Fólio [2r]Auto de corpo de delito de Alice Ramalho Porto 

Fonte: Banco de dados do PHPB/SE  
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4 CONSTRUÇÃO DE UM GLOSSÁRIO TERMINOLÓGICO   

 

O glossário terminológico é um "repertório que define termos de uma área científica 

ou técnica". (FAULSTICH, 1995). Segundo Barros (2004), "o termo é uma unidade lexical 

com um conteúdo específico dentro de um domínio específico". 

Krieger e Finatto (2004, p.127) afirmam que: “o processo de elaboração de um 

dicionário terminológico, como poucos têm consciência, é longo, geralmente lento e 

demanda um grande volume de pesquisa textual prévia”. 

Por esta razão, optamos por realizar um glossário parcial e seletivo tomando como 

base as entradas lexicais definidas como vocábulos de especialidade médica.  Para a 

delimitação e extração dos termos utilizamos procedimentos e informações disponíveis no 

âmbito da Linguística de Corpus. Objetivando obter máxima precisão nesta coleta optamos 

pelo uso da ferramenta computacional Word Smith Tools 6.0, como afirma Barros (2004) "A 

utilização do computador dá aos estudos de corpora maior precisão e praticidade". A 

padronização escolhida (MARENGO, 2016, 2017, 2018) para a constituição das informações 

do glossário foi a seguinte: 

 1. Todas as entradas devem estar em ordem alfabética, caixa alta e no singular; 

representadas pela variante de maior frequência; 

2. A “Cl.Pal.” indica a classe das palavras e o gênero; 

3. A segunda linha corresponde a “Lem.” (lematização). Preenchemos esse campo 

com todas as formas variáveis do termo (gênero, número e ortográfico);   

4. Utilizamos a escrita das definições de forma uniformizada, seguindo as normas 

ortográficas atuais em vigência. A etiqueta nomeada foi “Etim.” As bases de consulta foram 

os dicionários etimológicos de Cunha (2007), representado por CUN, e Nascentes (1955), 

representado por NAS; 

5. Na próxima entrada apresentamos a definição do termo, extraído diretamente da 

edição. A etiqueta foi nomeada como “Def. Ms.”. No caso de a edição não ter contemplado 

explicitamente a definição, esta foi reconstruída com base nos indicativos textuais e 

pesquisas históricas seguido do indicativo [rec]; 
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6. A entrada seguinte foi retirada da referência lexicográfica que temporalmente está 

mais próxima da data de escrita da fonte. A escrita das definições foi uniformizada segundo 

as normas ortográficas atuais em vigência. Utilizamos a etiqueta “Ref. Lex.”; 

7. Finalizamos com a transcrição abonada que registra o fragmento no texto editado. 

Optamos pela manutenção da grafia  existente na edição. A etiqueta foi nomeada de “Ex.”. 

Na construção do glossário observamos a existência de termos estritamente técnicos 

que somente foram compreendidos com a utilização de um manual de Medicina Legal do 

período trabalhado, em grande parte pela variação/mudança ocorrida, apresentando 

diversos caminhos pelo qual nossa pesquisa possa futuramente percorrer. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS TERMOS 

 

Após a rodagem da edição com o Word Smith tools 6.0 foi possível classificar os 

seguintes termos: 

1. Órgãos sexuais externos femininos: 

 Grandes lábios; 

 Pequenos lábios; 

 Orifício vulvo-vaginal, canal vulvar ou anel vulvar; 

 Fúrcula; 

 Hymem ou retalhos da hymem 

2. Órgão sexual masculino: 

 Pênis 

3. Secreções: 

 Líquido sero-mucoso 

 Leucorrhéa 

4. Sexualidade: 

 Prática de masturbação. 
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Apresentamos a seguir um resumo do resultado de um único termo: HYMEM 

Cl.Pal. Substantivo masculino. 

Lem. Hymem (feminino). 

Etim. Do grego hymén, membrana; especializou 

o sentido. (NAS, p.263). 

Do latim hymen, derivado do grego hymén; 

membrana que fecha em parte a vagina. 

(CUN, p.411). 

Df. Ms. Membrana existente na vagina a mulher 

indicando sua virgindade [rec].  

Ref. Lex. Membrana que tapa em parte o orificio da 

vagina. 

Ex. [...] regulares, retalhos da hymem que, 

provavelmente foi de forma elyptica. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos uma pequena contribuição na disponibilização da edição do corpus 

para o banco de dados diacrônicos do Estado de Sergipe, partindo da edição 

semidiplomática que seguiu o rigor filológico, respeitando os critérios da Crítica Textual, 

cuja importância se faz necessária para qualquer trabalho que possua como suporte o texto 

escrito (MARENGO; FREITAG, 2016). O labor filológico realizado neste projeto possibilitou 

a leitura mais precisa do corpus, facilitando o seu entendimento e tornando-o fonte confiável 

para a construção de um glossário fidedigno sobre termos específicos da área médica, 

esperamos assim, poder contribuir para o desenvolvimento dos estudos terminológicos de 

viés sócio-histórico. 
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CARTAS DO SÉCULO XVIII: DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA E 

MEMÓRIA 
 

Tamires Sales de Quadros1 

Eliana Correia Brandão Gonçalves2 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo expor os resultados das atividades de pesquisa com o 

estudo de Cartas advindas do antigo Conselho Ultramarino, datadas do século XVIII, que 

destacam aspectos históricos, sociais, culturais, políticos e ideológicos do cotidiano da Bahia 

neste período, bem como do Brasil Colonial. Os resultados da referida pesquisa, realizada 

no Instituto de Letras da UFBA, com o apoio de bolsa IC – CNPq – UFBA, estão vinculados 

ao projeto de pesquisa que propõe edição e estudo de documentos históricos, coordenado 

pela Profa. Dra. Eliana Brandão (UFBA), e ao grupo de pesquisa Nova Studia Philologica. 

As Cartas foram catalogadas pelo Projeto Resgate (2009) e disponibilizadas na base 

de dados digitais da Biblioteca Nacional Digital do Brasil da Fundação Biblioteca Nacional 

e no acervo do Arquivo Público do Estado da Bahia. A organização dos documentos se deu 

por meio da construção de um inventário, de acordo com a necessidade de visualizar melhor 

a documentação da qual se dispõe, o que facilitou o acesso às informações e uma melhor 

observação das características dos documentos, a tipologia documental, seus aspectos 

diplomáticos e o conteúdo, cujo principal assunto é o cotidiano da Bahia colonial. Assim, a 

partir do mapeamento, em forma de inventário documental, deu-se a leitura, descrição e 

transcrição de Cartas históricas datadas do século XVIII, do antigo Conselho Histórico 

Ultramarino. 

 Estas Cartas, utilizadas como instrumentos de comunicação deste período, são 

verdadeiros baús de memória, no que se refere ao caráter documental e também por revelar 

 
1 Graduanda em Letras da Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA. Bolsista CNPq-PIBIC-UFBA. 

Endereço eletrônico: ts.quadros@hotmail.com. 
2  Doutora e Professora Adjunta de Filologia do Instituto de Letras da UFBA. Endereço eletrônico: 

elianabrand7@gmail.com. 
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diversas informações sobre a língua, a história e a cultura. Portanto, a pesquisa se insere no 

campo de estudos da Filologia, por se utilizar do texto escrito, analisando a sua 

materialidade histórica, para interpretar tais documentos e explorar as diversas 

significações que o texto pode apresentar, com base na língua.  

 A elucidação de um texto só pode se desenvolver ao se analisar os contextos 

históricos e discursivos que o circundam, as instâncias de representação que o rodeiam e as 

múltiplas significações que as sociedades atribuem a cada ato da dinâmica social. Através 

do registro dos acontecimentos de uma época, reflete-se sobre as impressões e 

interpretações vigentes no dado momento histórico, como meio de consagração dos sujeitos, 

enquanto membros da comunidade em que vivem, de modo que os escritos revelam uma 

realidade que muito tem a dizer. 

 Cambraia (2005) sinaliza que uma das contribuições mais importantes da crítica 

textual, método de análise filológica, é a recuperação do patrimônio cultural escrito de uma 

cultura, a transmissão e preservação desse patrimônio e o impacto que esta tarefa tem sobre 

todos os que se utilizam do texto como objeto de estudo, especialmente os estudos 

linguísticos e literários. Os textos sobre a Capitania da Bahia nos dizem muito: os primeiros 

indícios da ocupação dos portugueses, os poderes e privilégios transmitidos aos mais 

abastados, que dominavam léguas e mais léguas de terras, as quais deveriam povoar e 

explorar (NUNES, 2013). São documentos que trazem informações sobre a história da Bahia 

e referem-se às terras pertencentes a diferentes capitanias dessa época: 1. Baía de Todos os 

Santos; 2. Ilheus; 3. Porto Seguro; 4. Ilha de Itaparica; e 5. Paraguaçu ou Recôncavo 

(TAVARES, 2001). 

 A época em que tais Cartas foram escritas denota uma realidade que consistia na 

implantação de donatários e na instituição de sesmarias, em uma divisão de terras arbitrária; 

uma colônia dependente da monarquia lusitana e das influências europeias, na qual os 

dominadores que aqui estavam reproduziam os estilos de vida da metrópole, uma estrutura 

social mal ordenada e marcada por uma estratificação social, extremamente burocrática e 

aristocrática, em torno de um esquema privado patriarcal (SALDANHA, 1933). Mas não só 

isso, as condições de violência, exclusão social e exploração do trabalho impostas a 
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indígenas e negros foram mais que suficientes para motivar revoltas, conflitos, levantes 

populares e sublevações, e a incompetência administrativa de Portugal com relação à 

colônia culminou muitas vezes em insatisfação popular. 

Deste modo, por meio das Cartas, muitos sujeitos relataram seus modos de vida, os 

embates de seu povo, as dificuldades enfrentadas, as situações de conflito em que se 

achavam, a maneira como as enfrentavam. Trata-se de uma documentação que se faz um 

rico instrumento para análise, interpretação e restituição destes aspectos. Com isto, 

objetivou-se a organização desta documentação por tipologia documental e a transcrição 

destes documentos.  

 

2 A CARTA COMO RE(-A)PRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

 Gonçalves (2017) afirma que é possível identificar nos textos os rastros da história 

dos sujeitos e das línguas, favorecendo sua compreensão como objeto cultural. Dos textos 

são extraídos os registros de práticas linguísticas, que podem ser avaliadas criteriosamente 

e interpretadas como marcas de uma cultura. Assim, a prática editorial é recurso primordial 

para trabalhar com esta documentação, visto que é “uma ação de distinguir, mediar e 

articular” (GONÇALVES, 2017, p. 200) as relações entre texto e materialidade, a sua 

diversidade histórica, linguística, literária e cultural, enfim, suas identidades. Ou seja, 

explorando, de modo exaustivo e conjunto os mais variados aspectos do texto (CAMBRAIA, 

2005, p. 18), 

 

[...] a Filologia não tem somente a preocupação de descrever fatos históricos de uma 

língua, mas também se preocupa em analisar aspectos da sociedade, já que seu 

objeto de estudo, o texto, não pode ser “dissecado”, extraindo-se dele pormenores de 

usos da língua, sem considerar o escrevente e a alma de seu povo no momento 

histórico recortado. (SANTOS, 2014, p. 11). 

 

 Deste modo, a Filologia tem o compromisso com o estudo do texto, por meio de 

edições criteriosas, que incluem a perspectiva da língua, oferecendo-nos maiores 
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ferramentas para compreender a sociedade; e mais, o que dissemos e tentamos dizer através 

da língua. Para tanto,  

 
[...] o trabalho de mediação do editor é crucial para o desenvolvimento de uma 

análise mais consistente de dados da história e da memória da língua alicerçadas no 

texto. [...] E, desse modo, [...] [se] o falante é impossibilitado de testemunhar, os 

textos testemunham parte do passado da língua, permitindo a explicação de 

processos históricos da mudança linguística, por meio dos dados linguísticos 

registrados nos textos (GONÇALVES, 2018, p. 50 - 57) 

 

Portanto, para qualquer julgamento da trajetória humana, é necessário recorrer ao 

texto, a documentos, que guardam o registro dos acontecimentos e que, muitas vezes são 

valorizados como prova histórica (LE GOFF, 1996). O documento, seja de interesse do 

filólogo, arquivista ou historiador, é imprescindível para a compreensão das memórias 

coletivas. 

Neste sentido, um documento pode vir a ser monumento, ao ampliar seus propósitos, 

ao ser utilizado pelo poder (LE GOFF, 1996), que está associado às representações impostas 

dos textos escritos e que são as matrizes das classificações e dos julgamentos sobre a história 

(CHARTIER, 2010, p. 26). No entanto, para Le Goff (1996), ao estar ciente disto, o historiador 

não deve se desviar do seu objetivo crítico: 

 

[...] o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto 

da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. 

Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória 

coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com 

pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1996, p. 470). 

 

 Recuperar o documento pela memória remete à necessidade de conceituação deste 

termo, que apresenta um caráter fragmentado, cujas significações dialogam e confundem-

se com os conceitos de imaginação e lembrança, permanecendo oscilantes conforme a 

abordagem e a pluralidade de interpretações que se adotem. Mas a ideia de memória 

perpassa pela relação com o tempo, pelo medo do esquecimento, do apagamento dos rastros 

do passado, confluindo em um enigma que a trata ás vezes como impressão-afecção dos 

fatos ocorridos, como um registro; outras vezes como expressão de conhecimento que revela 
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poder e capacidade evocados pelas “imagens” que se relacionam com o passado; de outro 

modo, como uma evocação ou como rememoração deste passado, conforme as tradições 

platônicas e aristotélicas (RICOEUR, 2007). 

 Deste modo, o que nos compete avaliar são os testemunhos, que só podem ser 

interpretados por esta postura crítica: “[...] o testemunho constitui a estrutura fundamental 

de transição entre a memória e a história” (RICOEUR, 2007, p. 41). Ou seja, a postura do 

pesquisador deve ser a de questionar os documentos para rememorar o passado. Para 

Chartier (2010): 

 

[...] a história deve respeitar as exigências da memória, necessárias para curar as 

infinitas feridas, mas, ao mesmo tempo, ela deve reafirmar a especificidade do 

regime de conhecimento que lhe é próprio, o qual supõe o exercício da crítica, a 

confrontação entre as razões dos atores e as circunstâncias constrangedoras que eles 

ignoram, assim como a produção de um saber possibilitada por operações 

controladas por uma comunidade científica (CHARTIER, 2010, p. 12). 

 

Esta postura requer um movimento de reconhecimento, daquilo que foi no passado 

e é diferente no presente e daquilo que já não tem presença na contemporaneidade. Para 

Ricoeur (2007): “[...] o pequeno milagre do reconhecimento é de envolver em presença a 

alteridade do decorrido. É nisso que a lembrança é re-(a)presentação, no duplo sentido do 

re-: para trás e de novo.” (RICOEUR, 2007, p. 56). Deste modo, ressuscitar o passado 

colocando-se novamente na posição das cenas anteriores para reapresentar os 

acontecimentos. 

 O filólogo, ao lidar com o documento, deve pressupor o diálogo dos tempos 

pretéritos com o tempo presente. Neste diálogo, o entendimento sobre o passado se 

transforma, fazendo com que o documento histórico seja uma construção permanente e 

permitindo leituras diversas sobre um mesmo material (KARNAL; TATSCH, 2011). 

 Recordamo-nos então de “escutar os mortos com os olhos” (CHARTIER, 2010), que 

nos inspira à reflexão de que lidar com os dispositivos próprios da materialidade do escrito 

por meio da prática filológica é atentar-se para uma realidade que emerge do passado, cujos 

atores já não existem para contar com suas próprias palavras às narrativas que descreveram. 
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A perspectiva filológica que adotamos compreende uma nova atribuição de sentido ao 

pesquisador pós-moderno: 

 

Nossa obrigação não é mais a de reconstruir a história, como o exigia um mundo, 

por duas vezes levado à ruína, mas a de entender melhor e aceitar que, nos dias de 

hoje, os historiadores já não têm o monopólio das representações do passado 

(CHARTIER, 2010, p. 12). 

 

 Portanto, o olhar sobre o texto deve considerar “os papéis atribuídos ao escrito, as 

formas e suportes da escrita, e as maneiras de ler” (CHARTIER, 2000, p. 8), vinculando o 

estudo do texto com a forma que assume e com as apropriações de sentido. 

A seleção de Cartas do Conselho Ultramarino referentes ao século XVIII, que estão 

presentes nos Catálogos disponibilizados pelo Projeto Resgate de Documentação Histórica 

Barão do Rio Branco (2009), como também no site da Biblioteca Nacional Digital, totalizou 

o quantitativo de 3.678 Cartas, localizadas em ambos os catálogos: 3282 Cartas 

correspondentes ao volume I e 396 Cartas referentes ao volume II (Quadro 1). 

A princípio, iniciou-se o processo de seleção usando a palavra-chave “Carta” na pasta 

do Projeto Resgate - Bahia Avulsos (1604-1828), que consta no acervo do dossiê referente ao 

projeto, no site da Biblioteca Nacional. Posteriormente, julgou-se mais célere a seleção das 

Cartas de acordo com o catálogo, pois verificou-se que, usando a palavra-chave, 

selecionava-se não só os exemplos da tipologia documental Carta, mas qualquer outro 

documento que contivesse esse termo inserido no seu verbete-resumo. Das Cartas 

inventariadas, foram encontradas 252 que correspondem à temática de contextos de 

violências, guerras e revoltas, sendo descritas e transcritas 52 Cartas. 
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Quadro 1: Quantificação da tipologia documental carta catálogos – projeto resgate 

 

 

 

CATÁLOGO 

DIVISÃO 

CRONOLÓGICA 

 

QUANTIFICAÇÃO 

DAS CARTAS POR 

PERÍODO 

TOTAL DAS 

CARTAS 

POR VOLUME  

SÉCULO 

 

ANO 

VOLUME I 

1604 - 17533 

SÉCULO 

XVIII 

1701 a 

1766 
3282 Cartas 3282 Cartas 

VOLUME II 

1604 - 18284 

SÉCULO 

XVIII 

1766 a 

1800 
396 Cartas 396 Cartas 

TOTAL GERAL DAS CARTAS 3678 Cartas 
Fonte: elaboração própria com a colaboração da equipe de pesquisa  

 

Adota-se como ponto de partida o caráter diplomático destes documentos, pois as 

Cartas abarcam âmbitos mais amplos que a classificação de gênero literário, podendo 

converter-se em fonte de informação política e surgir como cartas políticas, às vezes 

públicas, outras vezes privadas, que contribuem para esclarecer aspectos importantes das 

decisões dos governantes: 

 

[...] conservada em los grandes archivos de los Estados, ha constituido una fuente 

privilegiada em el conocimiento de las relaciones internacionales, del carácter de 

monarcas, Presidentes de las Repúblicas o Papas, y hasta de las circunstancias 

concretas que explican decisiones de alcance estatal, militar o eclesiástico 

(SANCHIS, 2000, p. 14). 

 

Desta forma, a partir dos resultados, foram analisados os documentos relativos à 

Bahia do século XVIII, que registram situações de violência preponderante na trajetória 

histórica do povo baiano, a fim de que “a memória possa emergir dos textos editados e dos 

usos linguísticos, mas também das imagens dos lugares, dos sujeitos e das comunidades, 

que compõem o universo fragmentado da história da Bahia” (GONÇALVES, 2017, p. 193).  

 
3Apesar do volume I do catálogo do Projeto Resgate (2009) apontar a seleção de documentos até o ano 1753, 

encontraram-se exemplos de Cartas até o ano 1766 neste mesmo volume. 
4 O volume II do catálogo oferece a lista dos documentos a partir do ano 1766, dando continuidade ao volume 

I. Não se inicia a partir de 1604, como indicam as informações do catálogo. 
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3 REFLEXÕES DIPLOMÁTICAS SOBRE AS CARTAS DO CONSELHO 

ULTRAMARINO 

 

A análise de Cartas sobre a Bahia dos séculos XVI ao XIX utiliza-se da Paleografia 

para responder questões sobre como ler a história da violência, das revoltas e das guerras, 

por meio dos usos das práticas sociais da escrita; como preservar, por meio de edições e 

lutar contra a destruição, contra a perda e o esquecimento do passado e quais os desafios a 

serem superados na leitura de documentos históricos (GONÇALVES, 2017).  

Mas serve-se também da Diplomática, que se ocupa da estrutura formal de 

documentos emitidos em caráter oficial. Um documento diplomático produz efeito jurídico 

e administrativo, contém fórmula relativamente fixa e uniforme, enquanto um documento 

não-diplomático costuma ser apenas informativo, não produz efeito jurídico ou contém 

fórmula fixa (BELLOTTO, 2012, p. 13 - 18). 

Há espécies de Cartas que funcionam como documento diplomático, como as Cartas 

de Lei, as Cartas Patentes, Cartas de Perdão, Cartas de Sesmaria, Cartas Régias, entre outras, 

que retratam e comprovam procedimentos jurídicos ou administrativos e/ou interferem em 

regulamentos e estatutos. As Cartas referentes à Bahia apresentam grande variedade, 

conforme a classificação de Bellotto (2012). Segue-se abaixo as classificações que mais se 

destacam dentre o quantitativo de Cartas inventariadas: 

 Quadro 2: cartas do Ahu referentes à Bahia 

Tipologias documentais 
Estrutura documental e 

finalidade 
Hierarquia e definição 

 

 

Carta 

 

 

Documento não 

diplomático, informativo 

 

Ascendente, descendente 

ou horizontal; poderiam 

ser provenientes do alto 

escalão ou de outra 

natureza (comercial, 

industrial, social). 
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Serviam para expor 

conteúdos ao Rei. 

Carta de Lei 
Documento diplomático, 

dispositivo normativo 

Descendente, traduz a 

vontade soberana do Rei 

para as questões de 

interesse geral da nação. 

É dirigida aos súditos ou 

a determinada 

autoridade/pessoa. 

Carta Patente 

Documento diplomático, 

comprobatório de 

concessão 

Descendente, diploma 

concedido pelo Rei ou 

autoridade delegada, 

atestando concessão de 

títulos, postos militares e 

outros privilégios. 

Carta Régia 
Documento diplomático, 

dispositivo normativo 

Descendente, ordem real, 

dirigida a uma 

determinada autoridade 

ou pessoa 

e iniciada pelo nome dela. 

Expedida pelo soberano e 

por ele assinada. 

Carta Internacional 

Documento diplomático, 

dispositivo pactual 

normativo 

Descendente, conjunto de 

resoluções tomadas em 

comum por vários 

governos. 

Fonte: Bellotto (2012) 

A maior parte das Cartas, constantes no inventário, figuram entre as que poderiam 

ser correspondências provenientes do alto escalão ou de outra natureza (comercial, 
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industrial, social) e que, quando dirigidas ao Rei, versavam sobre questões que lhe deveriam 

ser expostas, sem que tivessem caráter peditório, consideradas por Bellotto (2012) como 

estrutura não diplomática. 

Tais Cartas demonstram as relações informais existentes entre autoridades públicas, 

que se atualizam a respeito dos acontecimentos, sem apresentar decisões formais e oficiais. 

Estas relações podem partir de uma escala hierárquica mais inferior para outra mais elevada 

ou vice-versa ou tramitar, em um mesmo âmbito, entre particulares. Essas características 

correspondem à seguinte definição de Carta: “documento não-diplomático, mas de desenho 

mais ou menos padronizado, informativo, ascendente, descendente, horizontal, conforme o 

caso” (BELLOTTO, 2012, p. 51). 

Por conta da variedade de finalidades que motivam a escrita de uma Carta, 

manifestando intenções políticas ou literárias, dentro de um ambiente familiar ou de 

amizade, surgem os diversos tipos de espécies documentais referentes à tipologia 

documental Carta. A espécie documental refere-se à estrutura formal do documento, 

enquanto a tipologia documental corresponde à intenção e finalidade que motivaram sua 

escrita. 

No que se refere a esta intencionalidade, percebe-se que “nem todas as partes 

diplomáticas surgem em todas as espécies. [...] isso depende da natureza jurídica do 

instrumento [...] determinada pelo objetivo visado” (BELLOTTO, 2012, p. 41). Ou seja, uma 

espécie documental, ainda que siga uma estrutura rígida, pode não ser um documento 

prototipicamente diplomático. Esta categorização pode variar conforme o caso, como pode 

ocorrer com a tipologia documental Carta, que apresenta finalidades diversas. 

Fachin (2006) aponta, com base na classificação proposta por Heloísa Bellotto (2008), 

no glossário de espécies documentais referente ao Catálogo de documentos manuscritos 

avulsos da Capitania de São Paulo, publicado pela mesma equipe do Projeto Resgate (2009), 

que, embora as Cartas que analisa não sejam classificadas como documentos diplomáticos, 

podem ter uma estrutura mais ou menos determinada. Munhoz (2015) também considera 

que a espécie documental Carta, que figura mais entre parentes e amigos na esfera do 

privado é do tipo não diplomática. Mas afirma que: 
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Embora os documentos não-diplomáticos não sejam condicionados a uma estrutura 

fixa de redação obrigatória, em oposição ao “texto livre”, permitem uma leitura 

diplomática por contarem com regularidades estruturais, tais como a saudação e o 

fecho, além de sua gênese derivar da motivação da evidente necessidade de 

comunicação dos governos ultramarinos e sua sede na Europa (MUNHOZ, 2015, p. 

509). 

 

Pensando nestas possibilidades, torna-se factível submeter esta espécie de Carta, 

como a que se apresenta no corpus, a uma análise diplomática, pois seu conteúdo apresenta 

características pertinentes a este tipo de análise e pode auxiliar a Filologia a promover à 

crítica destes textos. Assim, buscou-se dispor de diversos campos do conhecimento 

científico para uma melhor interpretação dos documentos, pois, como afirma Munhoz 

(2015),  “enquanto a Paleografia auxilia a ler todo tipo de documentos, a Diplomática ensina 

a interpretá-los a partir de seus caracteres intrínsecos” (MUNHOZ, 2015, p. 495). Através da 

interrelação destes saberes, consegue-se aliar um passado que interage a todo o momento 

com o presente, transmitindo conhecimento e construindo singularidade. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

As Cartas, utilizadas como instrumentos de comunicação no período colonial, são 

verdadeiros baús de memória, não só no que se refere ao caráter documental, mas também 

por revelar diversas informações sobre a língua, a história e a cultura, ajudando-nos a 

convocar o passado e reativar os lugares de memória do texto, considerando que os 

documentos apresentam historicidade de produção e intencionalidade de escrita própria, as 

quais deve-se estar atento ao atribuir os sentidos da realidade, como diria Chartier (2009). 

Assim, recorre-se à Filologia, que se propõe ao estudo do texto escrito, analisando a sua 

materialidade histórica, para interpretar tais documentos, explorando as diversas 

significações que o texto pode apresentar, com base na língua. Portanto, o filólogo, ao 

conhecer estas significações, compreende melhor a sociedade. 
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A CRIAÇÃO LITERÁRIA E AS DIVERSAS TERRITORIALIZAÇÕES NO 

POEMA ARRIVAL AT SANTOS 
 

Thaís Santos Pereira1 

Elisabete da Silva Barbosa2 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nesta pesquisa, trabalhamos com os manuscritos do poema Arrival at Santos, da 

escritora norte americana Elizabeth Bishop (1911-1979), cujos originais encontram-se na 

biblioteca da Vassar College, localizada em Poughkeepsie, New York. O acervo que serve 

como objeto deste estudo é composto por cópias autenticadas dos manuscritos, os quais 

encontram-se no Departamento de Letras Germânicas da Universidade Federal da Bahia 

arquivados em suporte físico e digital, sob a responsabilidade do grupo de pesquisa 

PRO.SOM (Grupo de pesquisa em Tradução, Processo de Criação e Mídias Sonoras).  

Este material reflete uma forte relação entre espaços ficcionais e reais, pondo em 

evidência o sujeito escrevente. Para o desenvolvimento desta pesquisa, apoiamo-nos no 

arcabouço teórico-metodológico da crítica genética para dar suporte à compreensão do 

processo criativo com foco na representação espacial. No que tange à organização desses 

documentos, adotamos a transcrição semidiplomática dos manuscritos, com o uso de 

códigos representativos do movimento genético, os quais direcionam a uma interpretação. 

Como aporte teórico referente ao estudo da espacialidade na literatura, utilizamos a 

geografia interpretativa, apoiando-nos no conceito de multiterritorialidade desenvolvido 

por Haesbaert (2007), para realizar o estudo crítico dos deslocamentos territoriais que foram 

representados no poema Arrival at Santos. Tais movimentos podem ser rastreados tanto no 

processo criativo como na vida da autora (devido ao fato de Bishop ter sido uma viajante, 

 
1Graduanda do curso de Letras – Inglês e respectivas Literaturas da Universidade do Estado da Bahia. E-mail: 

thaissp06@gmail.com 
2Doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (2016). Mestre em Linguagens pela 

Universidade do Estado da Bahia (2010). Graduada em Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia 

(2002). Professora da Universidade do Estado da Bahia. E-mail: elisabete_barbosa@hotmail.com - Orientadora. 
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de ter nutrido o sentimento de expatriada e de seu processo criativo ser alimentado por sua 

experiência pessoal), o que acompanhamos a partir não somente dos manuscritos, mas 

também de textos paralelos como os biográficos e epistolares. Trata-se de um dos primeiros 

poemas que Bishop escreveu ao chegar ao Brasil, o qual expressa o estranhamento cultural 

refletido na ficcionalização do lugar. 

 

2 VIDA DE BISHOP E SUA VINDA PARA O BRASIL 

 

Elizabeth Bishop nasceu em 1911, em Worcester Massachusetts, nos EUA. Seu pai 

morreu quando tinha seis meses de idade e, pouco depois dessa perda, a sua mãe foi 

internada em uma clínica psiquiátrica. Bishop então foi morar com os avós maternos, na 

Nova Escócia, Canadá, onde se sentia acolhida e amada, local em que permaneceu até os 

seis anos de idade. No entanto, após esse curto período, foi levada pelos avós paternos para 

morar em Worcester, nos Estados Unidos. Nesse espaço, ela não se sentia em casa e, para 

agravar seu grande incômodo, começou a sofrer com crises de asma. Acabou, então, sendo 

criada pelos tios que também moravam em Worcester. Nas palavras da autora, ela viveria 

“daí em diante [...] como uma expatriada” (BISHOP, 1999 p.10).  

Iniciando a vida assim, a escritora não poderia imaginar os diversos territórios pelos 

quais passaria. Bishop considerava o Canadá sua verdadeira terra natal e foi só aos 40 anos 

de idade, no Brasil, que voltou a ter a mesma sensação de possuir um verdadeiro lar. 

“Assim, o extremo norte da vida da poeta, representado pelo Canadá, e seu extremo Sul, o 

Brasil, passaram a tocar-se na sua imaginação” (BRITTO, 1999, p.10). 

Bishop chegou ao Brasil em 1951 e, durante a viagem, passou por sensações e 

expectativas ansiosas, estado de espírito que serviu de ponto de partida para criação de 

Arrival at Santos, um dos primeiros poemas com temática brasileira, o qual tem como 

motivação sua primeira experiência no novo território resultante do contato inicial “do olhar 

do estrangeiro, olhar esse que marca toda a produção literária da escritora durante os longos 

anos em que viveu – e mais – frequentou o Brasil” (ROEFERO, 2010, p.28).  
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Elizabeth Bishop viveu no Brasil por quase 20 anos com a companheira Maria Carlota 

Costellat Macedo Soares. Sua paixão por Lota é que mediava o gosto pelo território 

brasileiro impresso nas cartas escritas nos anos de 1950, à medida que encontrava seu porto 

seguro e sentia-se acolhida. Desse modo, como destaca Roefero (2010, p. 46), “ler seus textos 

é engatar uma viagem imaginária, paradoxalmente composta de elementos reais”. 

Ao rastrear o processo criativo de Bishop, percebemos que suas marcas próprias, tais 

como as viagens por diversos territórios e as perspectivas futuras de conhecer novos 

espaços, são elementos norteadores para o desenvolvimento de sua obra, caracterizada por 

uma poética da viagem que, segundo Roefero (2010, p.46), manifesta-se através da 

 

[...]experiência pessoal e suas nuances no tocante a uma incansável busca por um 

porto seguro, bem como [d]os movimentos geográficos por ela percorridos e sua 

paixão pelo ato da descoberta de lugares novos constituem matéria prima fecunda 

nesse tipo de abordagem: até mesmo sua vida pessoal – seus amores, frustrações, 

dores, idílios – são postos em favor do crítico literário, na tarefa árdua de entender 

a grandiosidade da obra literária. 

      

Dessa forma, a escritora-viajante exerce o lugar central do texto, especialmente 

porque agrega em si a responsabilidade de criar imagens para relatar paisagens e aspectos 

apreendidos da viagem, em um tempo e espaço testemunhado apenas por ela. 

 

3 CRÍTICA GENÉTICA: O ESTUDO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO 

 

A crítica genética transporta o olhar do pesquisador da versão final, a publicada, para 

o processo de criação do texto, proporcionando uma abertura para novas ligações entre a 

produção artística e a arte final, ou seja, “pretende oferecer uma nova possibilidade de 

abordagem para as obras de arte: observar seus percursos de fabricação” (SALLES, 2008, 

p.20). A análise dos manuscritos permite ao geneticista, portanto, uma maior 

inteligibilidade do ato de criação, viabilizando descobertas por meio do rastreio das 

manifestações deixadas pelo escritor, através das imagens desenvolvidas em seu processo 

criativo. Desse modo, “não é o escrito final que está no centro de interesse, mas a escritura 
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que se está fazendo, com suas infinitas dependências, com suas pertinências, bem como com 

suas impertinências” (GRÉSILLON, 1991, p. 9). 

 Para realizar tal estudo, o crítico genético percorre os rastros do escritor e assume a 

sua própria subjetividade ao construir conjecturas sobre o processo escritural em questão. 

Segundo Anastácio (1999, p. 18), 

      
[..] compreender o mundo filtrado pelos olhos de um artista é tentar explicar ou 

esclarecer a visão que ele tem da realidade. O seu quadro de referências, as suas 

ideologias, os seus valores. Desse modo, percorrer as trilhas da construção de um 

texto é dar uma nova vida a esse texto. 

      

Para esta pesquisa, na qual adotamos a crítica genética como metodologia, 

remontamos o processo de criação através da transcrição semidiplomática dos manuscritos, 

depois analisamos o material transcrito à luz dos pressupostos da crítica genética com vistas 

a uma melhor compreensão do processo criativo com foco na representação espacial para 

demonstrar a história da criação e interpretar alguns dos caminhos percorridos pela autora. 

A importância da transcrição se deu pela necessidade de tornar os manuscritos legíveis 

devido ao fato de serem seis fólios redigidos à mão, muito rasurados, sendo a caligrafia de 

Bishop de difícil decifração, e apenas um manuscrito datilografado com algumas rasuras. A 

reconstituição da história contada pelos manuscritos evidencia os direcionamentos tomados 

pelo autor e auxilia o leitor a uma maior compreensão ao acompanhar essas camadas de 

escrituras no estudo crítico. 

Para a transcrição das alterações sincrônicas no manuscrito, adotamos os códigos 

provenientes das pesquisas de Anastácio (1999, p.31) e Barbosa (2010; 2016, p. 56): 

 

[   ] eliminação  

< > acréscimo 

>> acréscimo à margem direita 

* Palavra Conjecturada 

Palavra ilegível será indicada por X 

Palavras ou estrofes suprimidas por deslocamento são isoladas por setas, indicativas da direção onde 

o termo ou trecho deve aparecer: 

↑ deslocamento para cima 

↓ deslocamento para baixo 

← deslocamento para a esquerda 

→ deslocamento para a direita 
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À transcrição, segue-se o estudo genético que, segundo Biasi (2010), é a análise crítica 

pela qual o geneticista dá sua interpretação do processo criativo por intermédio dos 

pressupostos de um método específico que exige um enfoque multidisciplinar para 

entender o caminho da criação, confrontando o texto com as múltiplas possibilidades do 

que foi ou poderia ter sido e desmistificando a romantização da escrita e a ideia de uma 

história única.  

 

4 ESPAÇO E TERRITORIALIDADE NA OBRA DE BISHOP 

 

Compreendemos por território a relação entre espaço e poder que ocorre através da 

dominação, de forma material, e através da apropriação, de forma simbólica. Há uma 

multiplicidade de territórios, sejam eles: materiais, econômicos, simbólicos, afetivos, 

memorialísticos, ficcionais etc. Trabalhar com essa gama de possibilidades, pensando o 

território desde seu aspecto mais material até o mais abstrato torna-se possível porque o 

homem é um ser territorializador. Segundo Haesbaert (2007), se um ser se desterritorializa, 

ele logo se reterritorializa em alguma das instâncias mencionadas acima, o que caracteriza 

o conceito de multiterritorialidade. 

 De acordo com Haesbaert (2007), nossas vidas estão impregnadas com influências 

provenientes de inúmeros outros espaços e a multiterritorialidade não inclui apenas uma 

mudança quantitativa, devido à grande diversidade de territórios que se colocam ao nosso 

dispor, mas também na medida em que temos a possibilidade de combinar a intervenção e 

vivência sincronicamente de uma série de diferentes territórios. A própria peculiaridade dos 

territórios provém especialmente de uma específica combinação de diversas influências, 

oriundas de diversos outros territórios. 

A multiterritorialidade vivenciada por Bishop influencia, sobretudo, o seu processo 

de escrita, o que pode ser constatado por meio de sua “construção poética e ficcional [que] 

apoia-se em uma multiplicidade de territórios, os quais podem ser identificados por meio 
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dos caminhos tomados e, também, daqueles abandonados” (BARBOSA, 2017, p.76). As 

construções e reconstruções poéticas são marcadas pela relação da autora com o espaço e, 

por isso, o conceito de território passa a ser aplicado neste estudo, pois é entendido, também, 

como processo (HAESBAERT, 2007, p. 100), já que o sujeito constantemente passa por 

movimentos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. 

Podemos então afirmar que no espaço da página escrita encontramos “uma 

multiterritorialidade que abarca os universos material, ficcional e emocional da escritora. 

Acreditamos que, no âmbito de sua criação, o espaço figura como um eixo para a 

organização do pensamento” (BARBOSA, 2016, p. 17). 

No que diz respeito ao poema em estudo, buscamos na ficcionalização do lugar 

refletido em Arrival at Santos o modo como a influência territorial converge para o espaço 

da escrita. 

      

5 CONTEXTO DE ARRIVAL AT SANTOS 

 

O navio que trouxe Bishop até o Brasil aportou em Santos em dezembro de 1951. Suas 

primeiras impressões de viagem foram marcadas por anseios esperançosos, pois havia 

passado por um período de muito sofrimento no estado de Nova York, onde, devastada pela 

solidão e sofrendo frequentes crises de asmas, mergulhou no alcoolismo e, dessa forma, a 

viagem ao Brasil seria uma mudança de ares, a busca por um porto seguro.  

Seu estado de espírito seria o ponto de partida para a escritura de um dos primeiros 

poemas com temática brasileira, Arrival at Santos, escrito sobre o impacto direto da chegada 

ao Brasil. O poema foi publicado na revista The New Yorker em junho de 1952 e foi 

posteriormente incluído no segundo livro de Bishop, A Cold Spring, publicado em 1956 no 

volume Poems. 

Arrival at Santos registra a subjetividade de Elisabeth Bishop ao olhar a paisagem do 

Brasil e adotá-la como tema, além dos sentimentos contraditórios de uma viajante curiosa e 

deslocada que inicia o poema com comentários irônicos e/ou um sentimento de frustração. 
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No entanto, “a busca de uma vida melhor era exatamente o que motivara a viagem, bem 

como as sucessivas viagens empreendidas” (BRITTO, 1999 p. 11). 

 

5.1 ANÁLISE DOS MANUSCRITOS 

 

No MS1, Bishop trabalha apenas a primeira estrofe do poema que descreve a 

paisagem. A autora busca vários adjetivos para as montanhas e vegetação e tenta marcar o 

novo território, especialmente ao utilizar a repetição da palavra here: 

 

Here is a coast; here is a<X> harbor; 

here, after [the]<that> meagre diet of horizons, is some scenery: 

[Alone, the montains are harsh &impractical]<Improbable, impractical mountains>-  honor* 

[then]all are [X] [[XX]] <in>dual*-soft, fully greenery 

  (BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 1). 

 

Já no MS2, Bishop acrescenta a expressão who knows. Trata-se de um recurso 

metalinguístico que permanece até a versão final. Como destaca Anastácio (1999), essa é a 

função da linguagem que se dobra sobre si mesma, remete ao patamar em que o artista se 

volta para o próprio processo, numa tentativa de entendê-lo, ao tempo que, paralelamente, 

mergulha numa busca de autoconhecimento. 

Outro acréscimo feito pela escritora nesse mesmo manuscrito foi à palavra atheist, 

que foi abandonada logo em seguida para explorar a imagem de uma igreja que avista de 

longe. 

      
Here is a coast; here is a harbor; 

here, after [that][X]<a> meagre diet of horizons, is  some scenery : 

- impractically-shaped [&] [X]<&who knows?> self-pitying, mountains, 

[XX<X>] [atheist*]<even those atheist*>decorated with →[dainty]→, fully dainty greenery;  

(BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 2). 

      
with a little church on top of one. And some warehouses, 

some of them painted a dirty-pink, or blue, 

(BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 3). 

 

Além disso, no MS3, a escritora utiliza a figura de linguagem prosopopeia, ao utilizar 

os adjetivos frivolous, harsh e sad para se referir às montanhas e à vegetação. Bishop cria a 
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imagem de um cenário monocromático, como se a paisagem estivesse esperando por algo 

para tornar-se um espaço apreciável. Ao atribuir sentimentos à natureza, podemos fazer 

uma associação com sua própria vida, como se a autora estivesse se projetando na paisagem. 

      
Here is a coast; here is [a] harbor; 

here, after [a] [<on>]meagre diet of horizon, is  some scenery : 

impractically-shaped, and, who knows? [perhaps] self-pitying, mountains, 

sad <X>& harsh [with*] beneath their frivolous greenery; 

(BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 3). 

 

No MS 5, a primeira estrofe apresenta uma versão idêntica à publicada. O eu poético 

parece transportar suas impressões acerca do território brasileiro para o poema. Bishop 

utiliza primeiro o adjetivo fully referindo-se ao aspecto visual e depois substitui esse termo 

por frivolous empregando uma personificação àquele espaço, o que gera uma sensação no 

leitor de não se tratar de um território passivo que apenas recebe as impressões da 

observadora. É como um cenário que também a observa e dialoga com sua condição de uma 

persona poética que, tal como Bishop, parece ser estrangeira. O eu lírico é então levado a 

lembrar de sua situação de turista e questionar sobre o que esse país tem a lhe oferecer. 

 

Here is a coast; here is a harbor: 

here, after a meagre diet of horizon[s],is some scenery: 

impractically-shaped, and, who knows? self-pitying, mountains, 

sad and harsh beneath their frivolous greenery, 

(BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 5). 

 

A respeito da 10ª estrofe, esta aparece pela primeira vez no segundo manuscrito. A 

cena se passa no barco, a persona poética ainda não aportou, mas já faz julgamento de valor 

em relação aos produtos e serviços do Brasil e manifesta uma não vontade de estar naquele 

espaço. Aqui podemos fazer uma leitura de que há um estranhamento por parte da persona 

poética que leva a experimentar um sentimento desterritorializador e de não identificação. 

Talvez, por conta disso, o nome de Miss Breen, como figura com quem a persona poética 

estabelece uma identificação, apareça no poema três vezes. 

 

- will do when we mail the letters we wrote on the boat. 

- - The glue <here> seems to be very inferior, 

- Or [even]they [X] because [of the heat*]. 
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- We leave*<Santos>at once; we are going to the interior. 

(BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 2). 

      

Na mesma estrofe, no MS 4, há uma troca do termo seems to be, modificando o sentido 

de uma expressão que abarca alguma dúvida, para is, denotando uma certeza. A escritora 

prefere incluir em seu poema a opção que afirma a inferioridade da cola e tal inferioridade 

é reforçada com a apresentação de outros aspectos negativos como o calor. 

 

[will] do when we mail the letters we wrote on the boat. 

-<Either because> the glue here[seems to be]<is> very inferior, 

Or[they always*]because of the heat.We leave Santos at once. 

↑We leave Santos at once.↑We are[quitting]<driving>to the interior 

  (BISHOP, 1952, folder 57.4, MS. 4). 

 

Após todo o confronto inicial com a paisagem do novo território, é iniciada uma série 

de indagações devido a condição de viajante da persona poética. Parece que o processo de 

uma nova territorialização gera conflitos que levam o eu lírico à sensação antitética de 

estranhamento e de descoberta de uma nação. Em seu processo criativo Bishop traz a figura 

da Miss Breen, a pessoa com quem o eu lírico sai imediatamente de Santos, como quem 

busca por algo mais aprazível. É interessante observar, no MS4, a troca dos verbos quitting 

para driving, o primeiro denotando uma saída do lugar sem retorno e, o segundo, com 

conotação mais leve, indicando apenas uma saída para o interior, a respeito do que nos 

questionamos se seria o interior do país ou o interior de si mesma.  

Ao projetar-se na descrição do território, a persona poética vai promovendo esse 

encontro consigo mesma. Fazendo uma analogia com a própria escritora e sabendo que as 

imagens criadas no poema são alimentadas por sua experiência pessoal, podemos dizer que 

as viagens realizadas por Bishop foram demandadas pelos anseios da escritora-viajante em 

busca de um lugar onde pudesse sentir-se amada e em casa, sentimentos que foram 

proporcionados logo após a chegada ao Brasil, o que ocasionou sua permanência nesse 

território por quase 20 anos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A realização do estudo genético do poema Arrival at Santos a partir dos conceitos 

espaciais e territoriais contribuíram para o enriquecimento da compreensão das imagens 

criadas por Elizabeth Bishop e um maior entendimento de seu modo de estar no mundo 

através do uso da linguagem como instrumento espacializante.  

De acordo com Barbosa (2017), somos levados a acreditar que o pensamento 

espacializante foi a forma que Bishop encontrou para apresentar as suas percepções do 

plano artístico e real, o que pode ser concluído do seu processo criativo, tematizado. A 

análise genética que realizamos nos manuscritos de Arrival at Santos não esgota a 

diversidade de leituras que se pode fazer, pois há uma multiplicidade de interpretações que 

podem ser levantadas acerca do estudo da obra final e do processo de criação, as quais 

podem ser desenvolvidas a partir dessa e de outras obras de Bishop, em trabalhos futuros. 
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FONTES DOCUMENTAIS PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS: 

EDIÇÃO E ESTUDO DE CARTAS DA IGREJA EVANGÉLICA 

FLUMINENSE 
 

Maria Elisa Lima de Souza 1 

Leonardo Lennertz Marcotulio2 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo da presente comunicação é dar notícias sobre o trabalho que vem sendo 

realizado de organização, catalogação, edição e estudo das fontes documentais da Igreja 

Evangélica Fluminense, no âmbito do Laboratório de História da Língua (HistLing), de 

modo a preservar e disponibilizar a memória do acervo da Instituição. Os materiais 

levantados estão sendo editados sob os rigorosos preceitos da Filologia / Crítica Textual 

(Cambraia, 2005), de acordo com as normas do projeto Para uma História do Português 

Brasileiro. Uma edição semidiplomática desse material estará disponível para diversos 

estudos linguísticos considerando distintos níveis, como grafo-fônico ou morfossintático, 

por exemplo. 

 

2 HISTÓRIA E ACERVO DA INSTITUIÇÃO 

 

 A Igreja Evangélica Fluminense, fundada oficialmente em julho de 1858, pelo 

Reverendo Robert ReidKalley, com sede no Centro do Rio, foi a primeira congregação 

protestante brasileira a cultuar em português. A instituição religiosa dispõe de uma rica 

coleção documental que ainda não recebeu tratamento arquivístico e filológico adequado, o 

que impede a divulgação de documentos importantes sobre a história da religião evangélica 

 
1 Graduanda em Letras: Português/Literaturas, pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Bolsista PIBIC.  
2 Professor orientador. Departamento de Letras Vernáculas/UFRJ e FAPERJ. 
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no Brasil e de seus membros fundadores. Tive acesso à 60 documentos que já haviam sido 

digitalizados por outras pessoas. Entre os documentos digitalizados, escolhi 10 cartas, 

dentre elas, apenas uma não foi escrita por Kalley. Nenhum desses documentos está 

disponível em uma página de rede social ou site.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Primeiro local da IEF (Morro da Saúde - Rio de Janeiro)                 Figura 2: Atual localização da IEF 

      Fonte: Arquivo da Igreja Evangélica Fluminense               Fonte: Arquivo da Igreja Evangélica Fluminense 

 

2.1 QUEM FOI ROBERT REID KALLEY E QUAL SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

PROTESTANTISMO? 

 

 Robert ReidKalley, escocês, nascido em 1809, era de origem presbiteriana, tendo sido 

batizado na Igreja Presbiteriana da Escócia. Ficou órfão de pai ainda na infância e tornou-se 

ateu. E foi assim até sua meados de sua juventude. Durante esse tempo estudou medicina e 

através de sua profissão, pôde viajar por toda a Europa. Converteu-se por meio de uma 

paciente em estado terminal e por aconselhamento de sua irmã. 

 Após sua verdadeira conversão, desejou ser missionário na China, tendo se 

preparado teologicamente para isso. Mas devido ao seu casamento com Margaret Crawford, 

não foi possível realizar a missão. Apesar desse contratempo, Kalley não desistiu de pregar 
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o evangelho. Foi ordenado pastor por ministros que atuavam de forma independente, sem 

vínculos denominacionais. 

 Desenvolveu durante algum tempo um trabalho na Ilha da Madeira, mas foi muito 

perseguido e por conta dessas perseguições precisou fugir do local. Durante os anos de 1853 

e 1854, agora casado com Sarah Poulton, esteve em Illinois, EUA, assistindo aos madeirenses 

exilados em Springfield. Em Illinois leram o livro do missionário metodista Daniel Kidder 

– Aspectos da Viagem e Residência no Brasil, que fazia uma avaliação muito positiva do Rio de 

Janeiro. 

 Em 10 de maio de 1855 chegaram ao Rio de Janeiro. Hospedaram-se no Hotel 

Pharoux (na esquina da Rua Primeiro de Março com a Praça XV). No dia 21 de maio se 

mudaram para o Hotel dos Estrangeiros, no Catete, situado entre as ruas Senador Vergueiro 

e Barão do Flamengo, na antiga Praça José de Alencar. 

 Não achando casa no Rio mudaram-se para Petrópolis e se hospedaram no Hotel 

Oriental. Logo depois acharam a casa que queriam, numa colina, chamada Gerheim (Lar 

Muito Amado). Foi ali que em 19 de agosto de 1855 D. Sarah deu início à Primeira Escola 

Dominical no Brasil. Nesta casa funciona hoje uma escola e pode ser visitada. No Brasil, 

organizou igrejas autônomas – a Igreja Evangélica Fluminense (1858) e a Igreja Evangélica 

Pernambucana (1873) -, independentes entre si, e estabeleceu presbíteros e diáconos. 

 Em suma, o Rev. Robert ReidKalley, foi o precursor do evangelho no Brasil. O 

primeiro missionário protestante a atuar com êxito em várias regiões de língua portuguesa. 

Outras estratégias que utilizou também se revelaram muito eficazes e exerceram uma 

influência duradoura sobre o protestantismo luso-brasileiro: reuniões informais nos lares; 

distribuição ampla das Escrituras (na tradução católica do padre Figueiredo) e de literatura 

cristã; uso da imprensa diária para a publicação de artigos e livros (como fez no Rio de 

Janeiro ao publicar O Peregrino, de John Bunyan); produção de hinos visando a instrução 

dos crentes e a evangelização (hinos esses utilizados por muitas gerações de evangélicos); 

treinamento de líderes leigos como colportores e evangelistas. 

 Kalley tornou-se um marco na história das missões e um pioneiro reverenciado no 

vasto mundo de língua portuguesa. Dezenas de homens e mulheres influenciados por ele 
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divulgaram a mensagem cristã e plantaram igrejas na Ilha da Madeira, nas Antilhas, nos 

Estados Unidos, em Portugal e no Brasil. Seu trabalho continua a produzir frutos no 

presente. Pessoas que pouco sabem a seu respeito são herdeiras do seu ministério e seguem 

as suas pegadas. A sua coragem, o seu heroísmo e a sua fidelidade continuam a inspirar os 

cristãos evangélicos – reformados e não-reformados – no cumprimento da tarefa inacabada. 

 

2.1.1 ALGUMAS NORMAS DE TRANSCRIÇÃO E EXEMPLOS 

 

 Para a transcrição dos documentos foi adotado a edição semidiplomática do texto, 

que significa que haverá alguma intervenção por parte do filólogo. Para isso serão adotadas 

as normas do Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB). I. As abreviaturas serão 

desenvolvidas, marcando-se – em itálico – as letras omitidas: Ex.: Robert Reid Kalley, Doutor, Vossa 

Mercê, Quinta. 

 

, 

, ,  . 

II. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado pelo escrevente 

será marcado [espaço]: [espaço] Havemos de mandar imprimir  

 

III. Inserções do escrevente, para não conferir à mancha gráfica um aspecto demasiado denso, obedecem aos 

seguintes critérios: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal e entre os sinais: 

<>; <🠕>, se na entrelinha superior; <🠕>, se na entrelinha inferior. Se houver palavra(s) riscada(s) 

abaixo da inserção, deverá haver menção ou, conforme sua legibilidade, transcrição em nota de 

rodapé. Ex.: he looked<↑ ainda que> 
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IV. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de rodapé informando-

se a localização. 

V. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção do editor com a 

indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para vocábulos e [ilegível. + n 

linhas] para a extensão de trechos maiores. 

 

VI. A mudança de folha ou página receberá a marcação entre colchetes: Exemplos: [f. 1r]; [f. 1v]; 

 A seguir apresento um modelo exemplificado da ficha catalográfica que antecede cada uma 

das edições. Ex:  

▪ Código: RRK-08-02-06-1876 

▪ Data: 02-06-1876 

▪ Local: SL/Rio de Janeiro 

▪ Tipologia textual: CARTA 

▪ Autor / Remetente: ROBERT REID KALLEY 

▪ Destinatário: Empregados da Igreja Evangélica Fluminense 

▪ Relação social estabelecida entre remetente e destinatário: Pastor e empregados 

▪ Conteúdo: Instruções sobre o procedimento de empréstimo de itens da IEF. 

▪ Fonte / Informação arquivística: Acervo da Igreja Evangélica Fluminense 

▪ Testemunho: autógrafo 

▪ Registro: manuscrito 

▪ Suporte: papel 
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▪ Medidas:3 

▪ Estado de conservação: bom 

▪ Número de fólios: 2 

▪ Número de palavras: 172 

▪ Edição: SOUZA, M. E. L. 

▪ Revisão: MALLET, L. D. 

▪ Data da revisão: Julho de 2018 

[f. 1r] 

 

 

Eu Robert ReidKalley, Pastor da  

Igreja Evangelica Fluminense, 

ate segundo aviso deixo ao cuidado 

dos empregados desta Igreja e para  

o uso della, livres de aluguel, as 

salas, bancos, mezas, etc, da minha 

propriedade Nº 44 travessa das 

Partilhas _ sob as condições  

seguintes 

1. Que não será alli ensinada  

doutrina alguma cobraria àquellas 

declaradas na Breve Exposição 

das doutrinas fundanentaes 

doChristianismo, recebidas pela  

Igreja Evangelica Fluminense. 

2. Que as dispezas do Seguro 

contra fogo, luzes limpeza, vinho 

para a Ceia do Senhor, concertar 

 

  

 

  

 
3Não é possível fazer as medidas, por conta da falta de acesso ao documento físico. 
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[f. 1v] 

 

 

ficaõ á co ata da Igreja. 

3. Se alguem ensinar doutrinas 

contrarias ás que se contem na  

Breve Exposição compete aos  

empregadosfazel-o calar mas  

não se admmitera discussão 

alguma nas reunioes para  

o culto. 

4. Que qualquer das salas será 

a disposição da associação 

contra bebidas embriagantes  

quando forem para seu uso 

[.]adidas. 

[espaço] E o Deos da paz e de amor 

abençoe e governe esta Igreja 

con forme a riqueza da Sua  

Graça. [espaço] Robert ReidKalley 

Rio 2 de Junho de 1876 

 

  

 Neste documento destaco o fato de Kalley mencionar sobre a Breve Exposição das doutrinas 

fundanentaes do Christianismo que até hoje faz parte dos estatutos das Igrejas Evangélicas 

Congregacionais do Brasil.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Uma particularidade desse material é o fato de ele permitir estudos do uso do português como 

língua estrangeira, já que Robert Reid Kalley era escocês, e tinha o inglễs como língua oficial. Além 

disso, outro aspecto que posso pesquisar e aprofundar é a questão da tradição discursiva, por 

apresentar uma homogeneidade na estrutura dos documentos que foram editados. 
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EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE UM PROCESSO-CRIME DE 

OFENSAS VERBAIS NO SERGIPE OITOCENTISTA (ESTÂNCIA, 1876) 

 

Augusto Petronio Pereira1 

Marcos Mateus Campos Mota Nunes2 

Sandro Marcío Drumond Alves Marengo3 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Tratamos neste artigo sobre uma breve descrição codicológica e alguns resultados 

parciais da edição semidiplomática de um processo-crime que está no Arquivo do Poder 

Judiciário do Tribunal da Justiça de Sergipe (APJSE). Antes, porém, estabelecemos uma 

análise sobre a funcionalidade da Língua em um contexto social para em seguida 

discutirmos a definição de ofensas verbais dentro dessa ótica. 

O processo analisado neste trabalho foi produzido no ano de 1876, na cidade de 

Estância SE, época do Brasil Império. Este documento refere-se a um crime de ofensa verbal 

que fora escrito e publicado em um periódico de circulação popular nesta mesma cidade, 

cujo destino foi à senhora viúva Mariana Joaquina de Macêdo, com idade de 50 anos, que 

se autoproclamou como “viúva honesta”. 

 A edição semidiplomática foi realizada com o uso das normas do Projeto 

interinstitucional Para a História do Português Brasileiro (PHPB). Para obtermos êxito nesta 

pesquisa, o trabalho foi dividido em Considerações iniciais, para contextualização e objetivos 

do trabalho, sobre Língua e sociedade, onde estarão as justificativas da pesquisa, Critica e 

edições para esclarecimentos de alguns conceitos teóricos importantes, Aspectos metodológicos 

 
1 Especialista em Literatura infanto-juvenil - FSLF. Mestrando em Estudos linguísticos do Programa de Pós-

graduação em Letras (UFS), sob orientação do Prof. Dr. Sandro Marcío Drumond Alves Marengo. Membro do 

Grupo de Pesquisa Para a História do Português Brasileiro de Sergipe (PHPB/SE). Endereço eletrônico: 

alemaoguto@yahoo.com.br 
2 Graduando em Letras Vernáculas – UFS. Bolsista PIBIC/CNPq, sob orientação do Prof. Dr. Sandro 

Drumond Marengo. Endereço eletrônico: mateuscmn@gmail.com. 
3 Professor do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-

graduação em Letras (UFS). Bolsista de Pós-Doutorado (CNPq/PDJ) e coordenador do PHPB/SE. E-mail: 

drumondalves@gmail.com. 
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no qual apresentamos os procedimentos de edição do documento, a edição fac-símile e a 

semidiplomática. Para finalizar, apresentamos as Considerações finais. 

 

2 LÍNGUA E SOCIEDADE 

 

 A língua(gem) pode produzir e justificar uma realidade, dependendo do modo como 

é empregada. Ela é uma força ativa na sociedade, por meio da qual podemos compreender 

os mecanismos sociais e históricos que situam e inscrevem um determinado povo ou 

comunidade. Assim, ao entendermos a língua poderemos entender a sociedade, seu povo e 

sua história. A relação entre língua e sociedade é intrínseca e passa pela compreensão 

histórica de uma coletividade, como afirma Marengo “[...] a língua possa ser uma descrição 

do mundo, como um fato social [...] produto de uma coletividade.” (MARENGO, 2016 p. 

64). Por isso, a construção da identidade do indivíduo resulta na construção do significado 

social. (LABOV, 1972). Contudo, se a língua é um produto social, podemos pensar que 

qualquer sistema lexical é a somatória das experiências acumuladas de uma sociedade, 

como afirmara Tereza Biderman. (BIDERMAN, 1978). Para entender esse conjunto, faz-se 

sempre importante descrever e analisar as experiências lexicais de uma dada comunidade 

de fala. 

 A partir desse pressuposto, nossa análise sobre a língua e seus desdobramentos 

sociais vai em direção da reflexão sobre as ofensas verbais, que é o objeto desse nosso 

trabalho. Os insultos sempre fizeram parte de qualquer sociedade e estão presentes em 

todas as culturas e línguas porque são produtos do conflito humano. Mas o que é uma 

ofensa verbal? Há alguma forma de compreendê-la? Para Burke e Porter (1997) o que nos 

ajuda a definir o que constitui ou não um insulto “é a identidade dos falantes e a relação 

existente entre eles” (1997, p. 122). 

Há também outras variantes: “O contexto, a maneira como são ditas, variáveis culturais, 

linguísticas e temporais. Cada caso reflete o funcionamento de uma determinada sociedade” 

(BURKE; PORTER, 1997, p. 123). 
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2.1 O PROJETO PARA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Nosso trabalho atende a uma das agendas do PHPB, Para uma História do Português 

Brasileiro, projeto nacional e interinstitucional cujo objetivo é fazer uma descrição do 

português brasileiro ao longo dos últimos séculos que possa fornecer corpora para estudos 

linguísticos que ampliem o conhecimento da nossa língua. Segundo Marengo e Freitag 

(2016), 

 

O principal objetivo é levantar dados representativos das normas sociais de cada 

fase histórica do português no e do Brasil – com a aplicação de um controle 

tipológico-textual mais rígido – favorecendo, assim, o avanço do debate teórico 

acerca da mudança linguística e das interpretações sobre a formação histórico-social 

do português brasileiro (MARENGO; FREITAG, 2016, p. 117). 

 

 Há várias linhas de pesquisas que reúnem informações obtidas em todo o território 

nacional. Neste caso, apresentado neste artigo, trabalhamos com documentos escritos no 

Brasil Império, os quais são encontrados no Arquivo do Poder Judiciário de Sergipe (APJ). 

 

3 CRÍTICA TEXTUAL E EDIÇÃO DE TEXTOS 

 

 Um dado importante para a compreensão da crítica textual é o de que todo texto é 

modificado ao ser transmitido, ao longo do tempo. Por conta disto, segundo Cambraia 

(2005) o objetivo principal da crítica textual é a “restituição da forma genuína dos textos”. É 

notório que um texto pode sofrer modificações ao ser reproduzido. As modificações 

ocorrem de diversas formas, que vão desde a “corrupção do material” ao “ato de 

reprodução do texto em si” passando também por “modificações autorais” (CAMBRAIA, 

2005, p. 2 a 6). 

 De acordo com Cambraia a escolha de edição de um texto requer um cuidado 

especial, pois há de se considerar o público-alvo e a possibilidade de ter havido 

anteriormente outras edições. Para o autor, esses tipos de edições podem ser baseados na 

forma de estabelecimento do texto (CAMBRAIA, 2005, p. 91). Há duas principais formas: as 
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monotestemunhais (apenas um testemunho de um texto) e as politestemunhais (confronto 

de dois ou mais testemunhos de um mesmo texto). Nosso labor concentra-se no primeiro 

tipo de edição, apresentada acima, e que pode ser distribuída da seguinte forma, segundo 

Cambraia (2005) e Marengo (2016): 

 

Quadro 1: Tipos de Edições 

 

TIPOS DE EDIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

 

FAC-SIMILAR 

Reproduz-se a imagem de um testemunho somente 

através de meios mecânicos, como fotografia, 

xerografia, escanerização etc. 

 

DIPLOMÁTICA 

Faz-se a transcrição exatamente como está escrito no 

modelo, como, por exemplo, sinais abreviativos, sinais 

de pontuação, paragrafação, separação vocabular etc. 

 

PALEOGRÁFICA 

Não é tão fiel ao modelo como a diplomática, fazendo 

assim com que a leitura seja mais fácil para o leitor que 

não é especialista. 

 

INTERPRETATIVA 

É a mais acessível de todas porque o texto passa por um 

processo de uniformização gráfica e oferece ao público 

um texto mais apurado. Os elementos estranhos à sua 

forma genuína vêm claramente assinalados. 
 

Fonte: (CAMBRAIA, 2005, p. 91-103) 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta seção iremos apresentar alguns aspectos relacionados aos procedimentos 

metodológicos do trabalho, tais como informações sobre o nosso corpus, sua descrição 

codicológica e as normas empregadas para a realização da edição. 

 

4.1 SOBRE O CORPUS 

 

 O documento está localizado no Arquivo do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, 

situado no bairro Capucho, na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, inscrito na 

cota Caixa 695, 03, 04. Este corpus data do ano de 1876. Trata-se de um processo-crime, 
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motivado por uma ofensa verbal. A queixosa dona Mariana Joaquina de Macêdo acusa os 

réus abaixo citados de a terem ofendido com injúrias impressas, das quais o termo calango é 

evidenciado nos autos do processo, e que foram veiculadas em um jornal conhecido na 

cidade de Estância/SE, cujo nome é O Rabudo, conforme as figuras 1 e 2. Abaixo, 

apresentamos os personagens que são citados ao longo do documento: 

 

 a) Queixosa: Dona Mariana Joaquina de Macêdo (viúva honesta de 50 anos); 

b) Réus: José Gualberto de Vasconcelos (José Mancinho; testa de ferro) e Pedro 

Frederico Ribeiro (mandante); 

 c) Juíz/delegado: Major José da Costa Lisbôa; 

 d) Escrivão: Joaquim Esteves da Silveira; 

 e) Advogado da queixosa: Conrado Alvaro Cordova Lima; 

 f) Genro da queixosa: José Borges da Rocha; 

g) Testemunhas: Antonio Freire Dantas, João Araújo Barbosa, Joaquim Pereira, 

Manuel Benjamin da Rocha e Bernardino de Sousa; 

h) Tabelião: Antonio Araújo Peixoto de Bessa; 

i) Oficial de justiça: José Fernandes Reis; 

j) Tenente: João Borges da Rocha; 

l) Juiz de direito: João Rodrigues Chaves. 
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Figura 1: APJSE, Cx 695, Estância, Fol. 05r.                         Figura 2: APJSE, Cx 695, Estância, Fol. 06 e 07v.  

           Foto: Augusto Petronio        Foto: Augusto Petronio    
 

O inquérito foi aberto para que se investigue o caso denunciado. As testemunhas são 

intimadas e seus depoimentos são registrados nos autos. Logo depois dessa fase são 

adotados procedimentos de encaminhamentos legais à Corte de Justiça, para que se apure 

e prove os fatos registrados, e, logo em seguida, o processo é concluído com um parecer 

jurídico. 

A conclusão do juiz se dá favorável à apenada Mariana Calango. Para ele, quem 

publica um escrito, feito pelo autor, aceita como seu o pensamento e a culpabilidade das 

ofensas e sujeito à penalidade. A decisão final do magistrado foi o cumprimento da pena na 

cadeia na mesma cidade e o pagamento das custas. 
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4.2. DESCRIÇÃO CODICOLÓGICA 

 

 O documento possui 52 (cinquenta e dois) fólios, dos quais 44 (quarenta e quatro) são 

escritos em recto e verso, 02 (duas) fólios em branco (31 e 34). O estado do documento pode 

ser considerado moderadamente conservado. Dos 52 fólios, 33 (trinta e três) são pautados. 

Os fólios possuem média gramatura e os tamanhos estimados em 315 x 216 mm. A mancha 

de escrita possui uma média de 314 x 155. O documento possui indicativos de que fora 

costurado com barbantes, como mostra a figura 3. 

A tinta utilizada nos escritos foi a ferrogálica composta pelas substâncias vitrial, 

tanino de castanheiro e goma arábica. Há outro tipo de tinta utilizado em outros fólios, como 

consta na figura 4, ainda não identificado, razão pela qual a classificamos como indefinida. 

 A mudança de punho também se faz presente neste processo. Como se pode observar 

na figura 5. Essa mudança pode ser justificada pela própria tipologia documental do corpus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: APJSE, Cx 695, Estância, Fol. 01r                          . Figura 4: APJSE, Cx 695, Estância, Fol. 29v 

                  Foto: Augusto Petronio             .                             Foto: Augusto Petronio              
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Figura 5: APJSE, Cx 695, Estância, Fol. 02r.  

Foto: Marcos Mateus 

 

4.3. NORMAS DE EDIÇÃO DO PHPB 

 

 Há padrões de edição de textos que, na tradição filológica, são consensuais. No nosso 

trabalho, optamos pelas normas sugeridas por Cambraia (2005), as quais também são 

adotadas pela equipe do PHPB. Vejamos uma síntese de algumas dessas normas, de acordo 

com Marengo (2016): 

 

(a) Os caracteres alfabéticos serão transcritos como caracteres romanos redondos, 

reproduzindo-se as diferenças de tamanho que não configurem diferenças de 

módulo, estas serão escritas em caracteres redondos uniformizados com o restante 

do corpo do texto, marcados em negrito e informados em nota a sua particularidade. 

(b) Os sinais abreviativos serão todos desenvolvidos com base nas formas por 

extenso, presentes no modelo, transcrevendo em itálico os caracteres acrescentados 

em substituição ao sinal abreviativo. 

(c) Os diacríticos serão transcritos uniformizando os sinais segundo sua forma atual 

(mas mantendo seu uso tal qual no modelo). 

(d) A separação vocabular (intra e interlinear), os sinais de pontuação e a 

paragrafação serão reproduzidos fielmente. 

(e) A mudança de fólio e face se rá informada na margem cabeça, em itálico e entre 

colchetes simples [ ]. Caso as fontes sejam originalmente numeradas, o algarismo 

correspondente à numeração da página virá imediatamente depois das indicações 

de mudança de fólio e face, fora dos colchetes simples. 

(f) A numeração de linha será inserida na margem externa à esquerda, contando de 

05 em 05, de forma contínua em todo texto. 
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(g) Qualquer outra particularidade aparente nos textos será informada em nota. 

(apud MARENGO; FREITAG, 2016, p. 126-129). 

 

 

5. EDIÇÃO FACSÍMILE 

 

 

Figura 6: APJSE, Cx 695, Estância SE, Fol. 01r.  

Foto: Marcos Mateus 
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Figura 7: APJSE, Cx 695, Estância SE, Fol. 02r.  

Foto: Marcos Mateus 

 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
734   

6 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

Documento: APJSE, Cx 695, Estância SE, Fol. 01r 

[fól.1r] 

1876. 

|| Juis Municipal e Cri-| minal da Estancia.|| Escrivam Turibio José Alvares|| D. Mariana 

(05)Joaquina de Macedo (queixosa)| José Gualberto Vasconcelos e (R)| Pedro Frederico 

Ribeiro d’Aboim (R)|| Injurias impressas|| Anno do Nascimento| de Nosso Senhror Jesus 

Christo de (10) mil| oitocentos setenta seis, aos tres dias| do mes de Março do dito anno, 

nesta| cidade da Estancia  em meo cartorio | faço autuação destes autos, por me ser| 

distribuido, e dou fé. E para (15)constar| faço esta autuação. Eu Turibio Jo| sé Alvares, 

Escrivão o escrevi.  

[fól.2r] 

=1876= 

(20)||Delegacia de Policia da Cidade da Estancia||Ao escrm Turibio Eu O Escrivão Silveira| 

tancia 13 de março de 1876.|| APostule|| Dona Mariana Joaquina Macêdo (queixosa)| José 

Gualberto de (25)Vasconcellos e Pedro Frederi| co Ribeiro de Aboim. Réus)|| Injúrias 

impressas|| Anno| do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de| mil oitocentos e 

setenta e seis. Aos vinte e quatro (30)dias do| mes Fevereiro do dito Anno n’esta cidade da 

Es| tancia, e Casa da Comarca Municipal, em audi| encia publica criminal que fasia o Major 

José| da Costa Lisbôa, Delegado de (35)Policia d’este Ter| mo onde eu Escrivão abaixo 

nomeado vim, ahi| aberta audiencia na forma do estylo, compa| receo o Advogado Doutor 

Conrado Alvaro de| Cordova Lima, com procuração (39)legal de Dona| Mariana Joaquina 

de Macedo, e pelo||. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi apresentada aqui uma pequena amostra do labor filológico com um documento 

sergipano do século XIX. Nosso trabalho é uma contribuição para o assentamento de 

informações acerca de edições semidiplomáticas destes manuscritos com vistas a sua 
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integração ao banco de dados diacrônicos do PHPB/SE, para o qual buscamos reconstruir a 

história social e da cultura da nossa língua portuguesa aqui em Sergipe. Sabemos, todavia, 

que há uma vasta documentação à espera de edições, para que seja preservada da ação 

temporal e antrópica, razão pela qual nossa pesquisa é pioneira, pois abre caminhos para 

que haja outras investigações em áreas afins como a sociologia e história, sobretudo, para a 

história jurídica do nosso estado. 
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EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA DE UM PROCESSO-CRIME 

OITOCENTISTA DE SEDUÇÃO E ESTUPRO (ESTÂNCIA, 1854) 
 

Mariana Augusta Conceição de Santana Fonseca1 

Renato Ezequiel Noia2 

Sandro Marcío Drumond Alves Marengo3 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o recorte da edição 

semidiplomática de um processo-crime de sedução e estupro, manuscrito em meados do 

século XIX, ano de 1854, na cidade de Estância, município do Estado de Sergipe. Para seu 

desenvolvimento, adotamos princípios teóricos referentes à Crítica Textual (CAMBRAIA, 

2005; SPINA, 1990). No presente processo, a ofendida é uma menina menor de 17 anos, 

chamada Linda do Amôr Divido, a qual foi violentada por José Joaquim Pereira Lima. O réu 

foi denunciado pelo crime com base no artigo 219 do Código Penal vigente na época. A fonte 

documental faz parte do acervo do Arquivo Geral do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça 

do Estado de Sergipe (AGPJ-SE), sob a cota 699. 

Este trabalho cumpre parte da agenda de atividades do Projeto de pesquisa Para a 

História do Português Brasileiro (PHPB), trazendo um estudo de Crítica Textual de um dos 

documentos que compõe os corpora que integram o banco de dados deste projeto. Os 

critérios de seleção adotados para a escolha do corpus foram o bom estado de conservação 

do documento e a tipologia pré-selecionada pelo PHPB, o qual se denomina como corpus 

mínimo comum. (SIMÕES; KEWITZ, 2010). 
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de Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Federal de Sergipe, sob orientação do Prof. Dr. Sandro Drumond 

Marengo.  E-mail: Renatoezequiel10@gmail.com. 
3 Professor do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-graduação 

em Letras (UFS). Bolsista de Pós-Doutorado (CNPq/PDJ) e coordenador do PHPB/SE. E-mail: 

drumondalves@gmail.com. 
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Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, ele foi dividido em introdução, 

onde é feita a contextualização e a justificativa do trabalho, tratamos sobre os autos de 

defloramento e apresentamos o conceito e uma pequena reflexão sobre esses documentos 

jurídicos. Com relação ao projeto em que estamos inseridos, o PHPB/SE, apresentamos 

algumas informações pontuais. Posteriormente, trataremos sobre a Crítica Textual e a 

edição de textos baseados na concepção de Cambraia (2005) e Spina (1990), que serviram 

como fundamentação e esclarecimento de alguns conceitos importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. Em seguida, exporemos a seção que corresponde à 

metodologia, onde iremos descrever os procedimentos de edição do documento como 

também apresentar as informações conteudísticas e materiais da fonte manuscrita com a 

qual trabalhamos. Além disso, apresentaremos o resultado da edição semidiplomática que 

realizamos, e, por fim, apresentaremos as nossas considerações finais.  

 

2 O AUTO DE DEFLORAMENTO 

 

 Segundo Queiroz (2017), os autos de defloramento são documentos jurídicos 

instituídos pela Promotoria Pública para os casos de desvirginamento de jovens menores de 

21 anos. Ainda segundo a autora, 

 

A prática de deflorar ou desvirginar jovens é bastante antiga, constando como crime 

nas Ordenações Afonsinas (1500-1514), manuelinas (151401603) e Filipinas (1603-

1916), sendo estas consideradas compilações de leis, atos e costumes. As ordenações 

Filipinas substituíram as Manuelinas que, por sua vez, substituíram as Afonsinas. 

(QUEIROZ, 2017, p.188). 

 

 O corpus deste trabalho é um processo-crime de defloramento que possui 20 fólios, 

de dimensão 210 x 320 mm, com mancha escrita de escrita 130 mm. Seus fólios são lisos e só 

há uma coluna. Todos são escritos originalmente com tinta ferrogálica amarelada e não há 

existência de selos nem carimbos. No que diz respeito à sua conversação, o manuscrito está 

em médio estado e apresenta marcas de agentes externos, como umidade e pequenos 
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desgastes. Em relação às partes do processo, neste se encontram a introdução, auto de corpo 

de delito, auto de pergunta, auto de qualificação e a assentada. 

A deflorada é menor de 17 anos, Linda do Amor Divino, e o crime foi cometido em 

1854. Segundo as testemunhas, o crime aconteceu quando a menor estava sozinha em casa 

e o deflorador, José Joaquim Pereira Lima, a agarrou e forçou o ato. Perante essa situação, 

Linda gritou pelos vizinhos, porém não obteve socorro. A vítima é natural de Estância, vive 

em casa de parentes, é solteira e não sabe ler nem escrever. O réu é português, natural de 

Valença, tem, aproximadamente, 36 anos, é comerciante, solteiro e sabe ler e escrever. 

 

3 PROJETO PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO (PHPB) 

 

O PHPB (Projeto para a História do Português Brasileiro) é um projeto nacional 

criado por Ataliba de Castilho, em abril de 1997, no Programa de Pós-graduação em 

Filologia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, cujo objetivo é “levantar 

dados representativos das normas sociais de cada fase histórica do português no e do Brasil” 

(MARENGO; FREITAG, 2016, p. 117). O trabalho exercido pelo PHPB é de extrema 

importância sob o ponto de vista filológico, pois ele prepara as fontes para captar evidências, 

tanto qualitativas quanto quantitativas para a compreensão de questões relacionadas à 

mudança linguística. (MARENGO; FREITAG, 2016, p. 117p. 118). 

De acordo com os autores, o tipo de edição mais adequado a ser utilizado é a edição 

semidiplomática (ou paleográfica, ou paradiplomática, ou diplomático-interpretativa), uma 

vez que essa edição respeita o máximo de características possíveis e originais das fontes e a 

intervenção do editor é em pequena escala, na intenção de diminuir a dificuldade de leitura 

do público. Conforme Cambraia (1999), algumas interferências e modificações são 

necessárias para tornar mais compreensível para certo tipo de público que não seria capaz 

de decifrar características originais. No caso dos nossos corpora selecionados, como eles são 

muito antigos, poderia ser de difícil para um não linguista ou não historiador decodificar 

algumas palavras ou expressões utilizadas naquela época, devido à mudança ou à variação 

linguística.  
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4 A IMPORTÂNCIA DA CRÍTICA TEXTUAL 

 

 Segundo Marengo (2016), a atuação da Crítica Textual é fundamental na edição de 

textos, pois contribui para a preservação dos mesmos em sua forma genuína, considerando 

seus traços peculiares. De acordo com Cambraia (2005), esse é o objetivo principal da Crítica 

Textual, além de prever os procedimentos técnicos para a edição.  

 Ainda conforme Cambraia (2005, p. 91), os tipos de edição podem ser distribuídos 

em edições monotestemunhais (baseadas em um testemunho de um texto) e as 

politestemunhais (baseadas no confronto de dois ou mais testemunhos de um mesmo texto). 

Para este trabalho, nossa atenção estará no primeiro tipo de edição, uma vez que atende 

mais aos nossos objetivos. Ressalte-se que, segundo Spina (1990), a intenção das edições 

realizadas, baseado na concepção da Crítica Textual, é a de tornar o texto acessível ao 

público leitor. 

  

5 METODOLOGIA 

 

Realizamos, inicialmente, o procedimento básico de transcrição para ir às leituras, 

principalmente ao nosso maior aporte teórico: César Nardelli Cambraia, com suas 

perspectivas filológicas e linguísticas.  

A Crítica Textual, consoante Cambraia (2005), tem como objetivo principal a 

restituição da forma genuína dos textos. Devido à constante reprodução, na maioria das 

vezes, o texto não condiz com o original. Escolhemos, segundo a proposta de Cambaia (2005, 

p. 91-103), dentre os tipos de edições de documentos monotestemunhais, a edição 

semidiplomática. Esta edição não é tão fiel ao modelo como a diplomática, fazendo assim 

com que a leitura seja mais fácil para o não é especialista. O estabelecimento da edição 

semidiplomática se deu pelo fato de ela respeitar o máximo possível das características 

originais do texto.  
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Observamos, no decorrer das leituras, a letra do tipo ferrogálica, o papel de 

gramatura média e os fólios sem selos e sem carimbos. Fizemos esse procedimento no 

Arquivo Geral do Judiciário Des. Manuel Pascoal Nabuco D’Ávila.  

O PHPB/SE tem como propósito descrever a realidade linguística do português de 

Sergipe dos últimos séculos, enquadrando-se na metodologia de trabalho do projeto 

coletivo, de levantamento de fontes específicas e representativas, oriundas de arquivos 

históricos (MARENGO; FREITAG, 2016). A edição desse manuscrito constituirá o banco de 

dados dos corpora diacrônicos do português brasileiro de Sergipe, onde também serão 

apresentadas a contextualização histórica da época (COSTA, LELIS, 2016) e dados 

importantes relativos à (re)construção da história da cultura escrita no Sergipe Imperial 

(MARENGO, 2017). 

 

5.1. NORMAS DE EDIÇÃO 

 

1. A transcrição será conservadora.  

2. As abreviaturas serão desenvolvidas, marcando-se - em itálico - as letras omitidas e 

observando-se os seguintes casos: 

a) A norma não se aplica às abreviaturas hoje em uso corrente ou fixadas em dicionários. 

Exemplos: “etc.”, “Sr.”, “Sra.”, “ltda.”, “Cia”, “V. Ex” e “D.” permanecem inalteradas. 

b) Respeitar, sempre que possível, a grafia do documento, ainda que manifeste 

idiossincrasias ortográficas do escriba, como no caso da ocorrência “munto”, que leva a 

abreviatura “m.to” a ser transcrita “munto”.  

c) No caso de variação no próprio documento ou em coetâneos, a opção será para a forma 

atual ou mais próxima da atual, como no caso de ocorrências “Deos” e “Deus”, que levam 

a abreviatura “D.s” a ser transcrita “Deus”. 

3. Não será estabelecida fronteira de palavras que venham escritas juntas, nem se 

introduzirá hífen ou apóstrofo onde não houver. Exemplos: “epor” “ser”; “aellas”; 

“daPiedade”; “omninino”; “dosertaõ”; “mostrandoselhe”; “achandose”; “sesegue”. 
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4. A pontuação original será mantida. No caso de espaço maior intervalar deixado pelo 

escriba será marcado [espaço]. Exemplo: “que podem perjudicar. [espaço] Osdias passaõ 

eninguemcomparece”. Serão observados dois casos especiais: 

a) Em relação a trechos que demandem maior esforço para decodificação, seja pela ausência 

de sinais de pontuação, seja por estarem sob sistema diverso, o editor incluirá, em nota de 

rodapé, uma possível interpretação.  

b) A sinalização [espaço] não se aplica aos espaços em cabeçalhos, títulos e/ou rótulos de 

seções de periódicos, fórmulas de saudação/encerramento ou na reprodução de diálogos, 

devendo o editor estabelecer o intervalo conforme o original.  

5. A acentuação original será mantida. Os sinais de separação de sílaba ou de linha, usados 

pelos autores dos diversos documentos, serão mantidos como no original.  

6. Será respeitado o emprego de maiúsculas e minúsculas como se apresentam no original. 

No caso de alguma variação física dos sinais gráficos resultar de fatores cursivos, não será 

considerada relevante. Assim, a comparação do traçado da mesma letra deve propiciar a 

melhor solução.  

7. Inserções do escriba ou do copista, para não conferir à mancha gráfica um aspecto 

demasiado denso, obedecem aos seguintes critérios: 

a) Se na entrelinha do documento original, entram na edição em alinhamento normal e entre 

os sinais: < >; <↑>, se na entrelinha superior; <↓>, se na entrelinha inferior. Por exemplo: “em 

dezembro recebi <↑todos> os senadores em casa”. Se houver palavra(s) riscada(s) abaixo da 

inserção, devera haver menção ou, conforme sua legibilidade, transcrição em nota de 

rodapé. Exemplos, “Nota 1: abaixo de <↑todos> há palavra suprimida”; “Nota 2: abaixo de 

<↑todos> foi riscado ‘dentre’.” 

b) Se nas margens superior, laterais ou inferior, entram na edição entre os sinais <  >, na 

localização indicada. Exemplo: <fica definido que olugar convencionado é acasa dePedro 

nolargo damatriz>. Caso seja necessário, ficará em nota de rodapé a devida descrição da 

direção de escritura ou quaisquer outras especificidades. Exemplo: “nota 1: Escrito 

verticalmente de cima para baixo”. 
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8. Intervenções de terceiros no documento original devem aparecer em nota de rodapé 

informando-se a localização. Exemplos, “Nota 1: À direita do título encontra-se escrito por 

outro punho: ‘copiado’”; “Nota 2: Na margem inferior encontra-se escrito por outro punho: 

‘página 18’”; “Nota 3: Na margem superior encontra-se o carimbado ‘Arquivo Nacional’”. 

9. Intervenções do editor hão de ser raríssimas, permitindo-se apenas em caso de extrema 

necessidade, desde que elucidativas a ponto de não deixarem margem à dúvida. Quando 

ocorrerem, devem vir entre colchetes. Quando houver dúvida sobre a decifração de alguma 

letra, parte de ou vocábulo inteiro, o elemento em questão será posto entre colchetes e em 

itálico.  

10. Letra ou palavra(s) não legíveis por deterioração ou rasura justificam intervenção do 

editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [.] para letras, [ilegível] para 

vocábulos e [ilegível. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. Exemplos: “É assim 

pe[.]r.”; “É assim [ilegível.] em Java”; “É assim [ilegível + 2 linhas] em Havana.” Caso 

suponha ser extremamente necessário, o editor indica em nota a causa da elegibilidade: 

corroído, furo, borrão, rasura, etc. 

11. Letra ou palavra(s) simplesmente não decifradas, sem deterioração do suporte, 

justificam intervenção do editor com a indicação entre colchetes conforme o caso: [?] para 

letras, [inint.] para vocábulos e [inint. + n linhas] para a extensão de trechos maiores. 

Exemplos: “É assim pe[?]r.”; “É assim [inint.] em Java”; “É assim [inint. + 2 linhas] em 

Havana.”  

12. A mudança de fólio receberá a marcação entre colchetes conforme o caso: 

a) Se em documentos manuscritos, com o respectivo número e indicação de frente ou verso. 

Exemplos: [fol. 1r]; [fol. 1v]; [fol. 2r]; [fol. 2v]; [fol. 3r]; [fol. 3v]; [fol. 16r] 

13. Na edição, as linhas serão numeradas de cinco em cinco a partir da quinta. Essa 

numeração será encontrada à margem direita da mancha, à esquerda do leitor. Será feita de 

maneira contínua por documento. 

14. Os sinais públicos, diferentemente das assinaturas e rubricas simples, serão sublinhados 

e indicados entre colchetes. Exemplos: [Abrahão Nunes de Britto Lima].  
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6 EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA 

 

[fól. 01r] 1854| Juizo da Subdelega-| cia da Cidade Constitu-| cional da| Estancia| Processo 

crime | A Justiça| A.| José Joaquim Pereira Lima | R.||                                                               O 

Escrivão| Joaquim d’ Araujo Beça Sergipe. Sergipe| Anno do Nascimento de Nos-/ so Senhor 

Jezus Christo de mil/ oito centos e cincoenta e quatro,/ aos vinte quatro dias do mez/ de 

janeiro do dito anno, nesta/ Cidade constitucional da Estan-/ cia, Cabeça de Comarca Provin-

/ cia de Sergipe de El-Rei, em mio/ cartorio, e sendo ahi, authoci uma/ petição de Denuncia 

do Promo-/ tor Publico desta Comarca, e José|| [fól.4r] Auto de corpo de Delicto/ Anno do 

Nascimento de Nosso Sen-/ hor Jesus Christo de mil oitocentos/ e cincoenta e quatro aos 

dezeseis di-/ as do mez de janeiro de dito anno/ nesta cidade Constitucional da/ Estancia 

Cabeça de Comarca/ Provincia de Sergipe de El-Rei,/ em caza de morada do subdelega-/ do 

primeiro Suplente em exercici-/ o cidadão Felisberto Corrêa Chaves,/ onde eu escrivão do 

seu cargo vim;/ afim de de proceder a exames de cor-/ po de Delicto no defloramento da/ 

orfão Linda do Amor Divino, a/ requerimento do Promotor Publi-/ co da Comarca, e sendo 

presentes/ os peritos Doutores Antonio Ri-/ beiro Lima e Francisco Jacinto/ da Silva Coelho 

chamados para/ este exame, o  mesmo Juiz lhes defe-/ rio o juramento do Santo Evan-/ gelho, 

e lhes encarregou que vendo/ bem e examinando deflorada/ que presente estava, sem dolo 

ou/ malícia declarassem o que acha-/ ssem a respeito da dita defloração,/ ao qual acto 

procedem|| [fól. 4v] com honestidade; e sendo par lhes/ aceito o Juramento assim promet-

/ terão cumprir, e passando elles com/ a dita Linda a um quarto occul-| to, depois de bem a 

verem e exami-/ narem, vierão declarar ao juiz/ em minha presença declararão/ que a 

offendida era de idade entre/ doze a deseseis annos que sendo entrudu-/ sida em um quarto, 

deitada sobre/ uma cama e examinada, achou de/ que as caixas não tinhão contusão,/ 

maxucamentos nem signal algum/ de violença externa que o monte de/ sino era a pena 

cuberto de [ilegível]/ cabello tennes, que as grandes labios/ estavão sãos, mas crao pouco 

des-/ solvidos em tecido cellular ou gordu-/ rado; manxados estarão de sangue/ que tambem 

manchava as roupas;/ o sangue era venoso, escuro, sem che-| ro; o ganxo tinha desaparecido 



 

____________________________________ Anais do IX SEF__________________________________ 

 
744   

bem/ como os pequenos labios que pouco/ se vião; o [ilegível] não existia e/ para os lados si 

vião tres peque-/ nas membranas, quase sedusidas/ [ilegível] que erão as [ilegível]|| 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho comporá o banco de dados diacrônicos do PHPB/SE. A partir disso, 

acreditamos que irá acrescentar, de forma significativa, nas pesquisas realizadas pela 

linguística histórica, uma vez que, a partir dessa edição, será possível realizar trabalhos de 

análise linguística de viés pancrônico, sob diversas perspectivas. Vale ressaltar, que este 

trabalho não só trará dados para estudos linguísticos, pois também alcança os estudos da 

história social em nosso Estado. 

 Além disso, partindo da concepção de Perini (2004, p.138), o qual afirma que um texto 

só pode ser plenamente compreendido em termos da cultura que o produziu, podemos 

perceber que esse auto de defloramento é parte de uma cultura, pois “o homem não é 

somente um animal social - é um animal cultural” (QUEIROZ, 2017, p. 198). Portanto, 

conhecer essa cultura pretérita faz parte do labor filológico, o que auxilia na perpetuação da 

história de um povo. 
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