
 
 O USO DE CORPUS METALINGUÍSTICO NA CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS 

DE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERFIS DE REDATORES 
OITOCENTISTAS 

 
Alexandre Xavier Lima (UERJ) 

 
Palavras-chave: Corpus metalinguístico, Gramáticas oitocentistas, Parâmetros de erudição, 
Grafemas etimológicos.  
 
Este trabalho volta-se para o problema de controle de variáveis externas de natureza 
sociocultural, fundamentais para a Sociolinguística Histórica. Por esse caminho, busca 
reconhecer estratégias de identificação de perfis, que permitam superar a escassez de 
informações sobre os redatores oitocentistas. Para isso, considera-se que, quanto mais o redator 
se aproxima de traços de letramento de sua época, maior será o grau de erudição escrita 
(Barbosa 2009). Assim, é intenção desta apresentação apontar as gramáticas do séc. XIX como 
uma possibilidade de parâmetro de letramento, tomando como recorte a grafia predicada em 
gramáticas oitocentistas. A norma gráfica predicada é entendida aqui como “um ideal 
linguístico descrito e prescrito subjetivamente como modelo a ser seguido por redatores 
escolarizados” (Barbosa & Lima 2019, 189). Adota-se para esse parâmetro o conjunto de 
normas gráficas relacionadas à “etimologização gráfica” (Lima 2014), prescritas em gramáticas 
brasileiras da segunda metade do século XIX. Para a etapa de construção de corpus 
metalinguístico, fez-se necessário o reconhecimento dos principais testemunhos de 
normatização gráfica, das concepções presentes em cada material, da periodização da produção 
gramatical e do impacto desses textos na sociedade letrada. Se a Historiografia Linguística foi 
fundamental para essa etapa de seleção de gramáticas, representativas de sua época, de sua 
região e de seu grupo social; alguns aspectos metodológicos da Crítica Textual auxiliaram no 
estudo das fontes direta e indireta, no cotejo entre as lições, reconhecidas a partir da comparação 
de, pelo menos, três edições da mesma gramática, para apurar nessas transmissões a possível 
alteração das normas gráficas, justamente em um período de muito debate sobre os princípios 
que deveriam reger os usos gráficos, com destaque para a polarização entre escrever com base 
no modelo latino (etimologização gráfica) ou com base na pronúncia (Gonçalves 2003). Ainda 
nortearam o tratamento dos textos das gramáticas a fim de que fossem fiéis à última vontade do 
autor, preservando, inclusive, a grafia original. Enfim, o diálogo com essas disciplinas foi 
essencial para a compreensão do processo de construção de práticas da cultura escrita 
testemunhadas pelo discurso metalinguístico. O resultado foi o estabelecimento de um corpus 
formado por gramáticas filosóficas e científicas (Cavaliere 2000), produzidas por brasileiros e 
adotadas nas principais instituições de ensino do país, entre a segunda metade do século XIX e 
o início do séc. XX. O corpus permite reconhecer um elenco variado de grafemas etimológicos 
e um tratamento diversificado entre os gramáticos, desde a simples lista de palavras à tentativa 
de sistematização de regras por características morfológicas. Essa variação na norma gráfica 
prescrita reflete muito bem a variação da norma gráfica praticada por redatores letrados. 
Considerando a diversificação de tratamento entre os gramáticos para a abordagem dos 
grafemas etimológicos consonantais, foi possível a construção de uma escala de consenso de 
prescrição, que vai daqueles grafemas considerados consenso entre todos os gramáticos do 
corpus até os grafemas prescritos por apenas um gramático. Essa escala sugere valores 
diferentes para cada uso, tornando possível diferenciar redatores a partir daquilo que praticam 
em termos gráficos. Por fim, cabe reforçar que este trabalho investe na construção de corpus 
representativo da norma gráfica prescrita e contribui para a metodologia de reconhecimento de 



graus de letramento de redatores oitocentistas à medida que estabelece valores distintos para 
cada uso gráfico etimológico, inspirados na normatização gráfica de gramáticas oitocentistas. 
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Resumo:  
O objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta de caracterização do grau de 
habilidade com a escrita aplicado a um corpus de cartas privadas escritas no contexto da 
imigração portuguesa para o Brasil, de 1948 a 1960.  
A partir de uma discussão inicial sobre a natureza do material de estudo com que trabalha a 
Sociolinguística Histórica, reitera-se a importância da edição e da disponibilização de cartas 
privadas para estudos linguísticos, com base em conceitos propostos por Koch e Oesterreicher 
(2007) e Marcuschi (2001). Apresenta-se uma descrição sociohistórica do corpus, com base em 
estudos sobre a emigração portuguesa (mais particularmente, a imigração portuguesa para o 
Brasil) e no conteúdo das cartas, complementado por depoimentos de terceiros. Uma das 
hipóteses de trabalho é de que esse material, por ter sido produzido em contexto de migração, 
é representativo da história da língua a partir de baixo, conforme propõe Elspass (2005), mas 
que os remetentes apresentam diferentes graus de habilidade com a escrita.  
Como método de análise, foram deixadas de lado características físicas atribuídas à exercitação 
da mão do redator elencadas por Marquilhas (2000), e buscou-se um fator externo que 
permitisse diferenciar o grau de habilidade com a escrita dos remetentes (BARBOSA, 2005). 
Foram coletados 2.129 dados de desvios gráficos, classificados, com base em proposta de 
Barbosa (2017), em duas categorias: escriptualidade e escrita fonética. Em cada categoria, 
foram agrupados diversos conjuntos de dados. Como hipótese, tem-se que a habilidade com a 
escrita será menor quanto mais a escrita se afastar do referencial lexicográfico escolhido, o 
Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Francisco Júlio de Caldas Aulete, 3a edição 
atualizada (CALDAS AULETE, 1948), por se considerar que esta edição do dicionário poderia 
consolidar a prática em exercício com a qual os remetentes entraram em contato (as cartas 
analisadas vão de 1948 a 1960). A comparação com o fator externo resultou em três grupos de 
habilidade de remetentes alfabetizados, sendo elaborada uma gradiência de habilidade dos 
remetentes no que se refere ao seu domínio com modelos de escrita, inspirada principalmente 
nas propostas de Barbosa (2017) e Santiago (2019). Como alguns remetentes foram 
identificados como analfabetos, suas cartas foram objeto de uma proposta de análise distinta, 
aliando aspectos de natureza quantitativa das duas categorias e de natureza qualitativa, 
referentes à comparação dos traçados dos remetentes e a grafias específicas recorrentemente 
empregadas pelos redatores na grafação de certas palavras. 
Entre os resultados, foram identificados remetentes cujo percentual de desvios foi bastante 
baixo e concluiu-se que, mesmo se tratando de um material produzido no contexto migratório, 
há remetentes hábeis, tendo como base o referencial externo escolhido. Em conjunto com outros 
aspectos de análise, os percentuais de desvios também comprovaram, para os remetentes tidos 
como analfabetos, que suas cartas foram ditadas para que outros as escrevessem. Além disso, 
esses percentuais também auxiliaram a identificar dois remetentes que atuaram como 
“escreventes” para os analfabetos. Por fim, foi identificado que alguns fenômenos de desvios 
ocorreram apenas nos remetentes de menor grau de habilidade. Esses fenômenos são 
possivelmente “mais graves” e mais indicativos de uma baixa habilidade com a escrita do que 
aqueles observados nos remetentes mais hábeis.  
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RESUMO: 
Na organização de corpora histórico-linguísticos, os critérios externos definidos pelos 
investigadores da Linguística de Corpus definem as categorias básicas de controle em gráficos 
e tabelas em inúmeras investigações, sobre inúmeros fenômenos, que, porventura, vierem a ser, 
neles, baseadas. Foi assim com as três faixas etárias, com as cinco capitais e com Diálogo entre 
Informante e Documentador (DID) versus Elocução Formal (EF) e Diálogo entre dois 
Informantes (D2) em trabalhos baseados no Corpus de Fala Culta do Projeto Nacional Norma 
Urbana Culta (Nurc), por décadas; é assim nos corpora igualmente pensados como gerais, de 
médio e grande porte, concebidos como abertos a quaisquer objetos em sincronias passadas ali 
reunidas (Barbosa: 2019). Mas, se para controles externos de tempo, lugar e gênero (de fala ou 
de escrita) as escolhas na sincronia atual requerem problematização específica, para corpora 
pretéritos, a problematização aumenta não somente devido à escassez de dados dado, mas 
também por precisar avançar na definição de recortes sociais. Veja-se que a valoração social 
do que era ser culto muda a cada época e lugar. Como ter um recorte de controle mais adequado 
a essa situação em corpora histórico-diacrônicos escritos? Na via dessa questão, Barbosa 
(2006) apresenta proposta – aperfeiçoada em Barbosa (2009) e retomada em Barbosa & Lima 
(2019) – de ser usado o controle objetivo de marcas grafológicas para estabelecer graus de 
erudição escrita em redatores de manuscritos, em relação a textos modelares coevos. Nesse 
sentido, dentro do esquema formalizado, outros referenciais modelares podem ser usados para 
distribuir os autores informantes, representados nos textos que escreveram, ora reunidos em 
corpora que servirão de base a outros corpora, os de dados gerados em concordâncias por 
buscas automáticas. O presente trabalho busca refletir se essa compreensão de uma gradiência 
mensurável objetivamente entre redatores em dimensões grafológicas poderia dialogar com os 
corpora de mãos inábeis dentro da mesma dimensão grafológica (Santiago: 2019). As mãos 
inábeis, a depender da dimensão selecionada, poderiam ser parte de um mesmo controle externo 
de aspecto social em uma dada erudição escrita (Barbosa: 2017).  Não seriam, portanto, um 
corpus à parte, e sim, um mesmo controle no eixo de habilidade na escrita alfabética. 
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