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Resumo: A retomada do interesse pelos estudos linguísticos histórico-diacrônicos, a partir da 

década de 1980, especialmente no que concerne ao Português do Brasil, lançou aos 

historiadores e historiógrafos da língua o desafio de lidar com fontes documentais escritas, de 

modo que se reconhece a necessidade urgente de “garimpar” nos arquivos e bibliotecas em 

busca de textos representativos das diversas fases da língua e de textos que registrem o processo 

de produção do conhecimento sobre ela. No entanto, a constituição de corpora diversificados e 

representativos para a reconstrução da história da língua portuguesa, em especial do português 

brasileiro, tem se mostrado um grande desafio, uma vez que demanda tempo, paciência e uma 

dose de sorte, considerando-se que não é fácil encontrar essas fontes, ou, quando muito, 

encontrá-las em bom estado de conservação. No que diz respeito especificamente ao estudo da 

história da formação da língua portuguesa e do processo de produção do conhecimento sobre 

ela, no que podemos denominar história do saber metalinguístico do Português, Gonçalves e 

Banza (2011, 1) alertam para o fato de que “ainda está longe de alcançar o grau de 

desenvolvimento e de aprofundamento que já se regista em relação a outras línguas românicas”, 

o que não pode ser atribuído “à ‘escassez’ da tradição portuguesa, mas antes ao facto de boa 

parte das fontes nem sequer estar recenseada e, por outro lado, a um certo preconceito dos 

historiadores da língua em relação a textos da tradição gramatical e metalinguística”. Ressalta-

se, deste modo, a relevância de trabalhos que deem conta de catalogar fontes de interesse 

linguístico e metalinguístico e de constituir bases documentais para a pesquisa empírica, a 

exemplo do “Catálogo seletivo de fontes metalinguísticas”, elaborado por Marcos Breno 

Andrade Leal, em 2020, em sua pesquisa de mestrado em Ciência da Informação pela 

Universidade Federal de Sergipe. Nesta comunicação, apresentam-se os resultados dessa 

pesquisa, com foco no potencial dos arquivos pessoais do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe (IHGSE) como espaços de salvaguarda de fontes metalinguísticas, especificamente 

aquelas que se constituem como uma amostra representativa das ideias e dos estudos descritivos 

dos nomes próprios no Português do Brasil (PB). O tema em questão revelou-se bastante 

produtivo entre o fim do século XIX e a primeira metade do século XX no meio intelectual 

sergipano, como é possível constatar na documentação produzida e acumulada ao longo da vida 

dos escritores Armindo Guaraná, Oliveira Telles, Epifânio Dória, Urbano Neto, Fernando 

Porto, José Calasans e Thétis Nunes, sob a custódia do IHGSE. O estudo realizado, com base 

nos pressupostos teórico-metodológicos da Arquivística (Bellotto 2006, Camargo e Goulart 

2007, Camargo 2009, Campello 2016, Delmas 2010), no que concerne à elaboração do 

catálogo, da Filologia (Spina 1994, Cambraia 2005, Spaggiari e Perugi 2004), quanto à recensão 

e estabelecimento dos textos-fonte, e da Onomástica (Dick 1990, 1990, 1997, 1998, Santos 

2012), em relação à identificação e análise desse nível linguístico, permitiu levantar e descrever 

uma série de estudos voltados essencialmente para designativos toponímicos e antroponímicos 

sergipanos, muitos dos quais acompanhados de sua origem etimológica e de sua motivação 

semântica. Assim, neste trabalho, serão apresentados tais textos, recentemente catalogados, 

como fontes de pesquisa para as ciências da linguagem, com especial atenção para a 

Onomástica, em uma perspectiva histórica e historiográfica da língua.     
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Resumo:  
Este trabalho é o resultado da dissertação de mestrado que investigou os efeitos das reformas 
ortográficas em alguns topônimos brasileiros (Borges 2020). O estado da Bahia é citado 
textualmente no Formulário Ortográfico nº 42 da Academia Brasileira de Letras datado de 12 
de agosto de 1943. É a partir do estado baiano (que mantém o <h> medial intervocálico) que a 
pesquisa se estende e aborda outras cidades que buscaram retomar sua grafia histórica, como é 
o caso de Jaú (SP) que busca sua antiga grafia com a letra <h> (Jahu); as também paulistas 
“Mogis” (Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Mogi das Cruzes) que revezam ortograficamente entre 
<j> e <g>; e finaliza com a histórica Paraty (RJ), que recupera seu <y> em lugar do <i>. 
Esta apresentação aborda, especificamente, o estado baiano, cuja nomeação é atribuída por 
Américo Vespúcio ao acidente geográfico. Na época não havia um padrão ortográfico e podia 
ser escrito como “bahia” e “baya”, acompanhadas do adjunto adnominal “de Todos os Santos”, 
uma vez que sua nomeação data de 1º de novembro, dia de homenagem a todos os santos da 
igreja católica. O ano de nomeação é controverso: alguns historiadores creditam em 1503, na 
quarta viagem de Américo Vespúcio ao Brasil (Vespucci e Bueno 2003), já os livros de história 
tratam a data como 1501. Amado e Figueiredo (2001, 345) apontaram alografia em transcrições 
diretas do italiano. Há debates sobre a manutenção e/ou retirada do <h> anti-hiático (Gonçalves 
1991, 267) desde as primeiras gramáticas da língua portuguesa, culminando na reforma 
ortográfica de 1911 em Portugal, momento em que definitivamente a letra é suprimida quando 
estivesse na posição medial intervocálica. Em 1931, foi celebrado o primeiro Acordo 
Ortográfico entre Brasil e Portugal e o Brasil passou a adotar a retirada do <h> entre vogais, 
regra já seguida em Portugal há 20 anos. Para manter a grafia de “Bahia”, o interventor Jurandir 
Magalhães, no mesmo ano de 1931, decretou que o estado mantivesse a letra <h>. Este é o 
primeiro momento de intervenção do político na ortografia, ratificado pelo Formulário 
Ortográfico da ABL de 43, que traz o nome do estado baiano como exceção às regras impostas 
pelo Acordo Ortográfico. O poder político do Estado baiano, representado também na figura 
do interventor, é a ‘força’ que faz com que o <h> seja mantido, preservando a identidade e a 
cultura da sociedade que Magalhães reconhece e representa democraticamente. Desta maneira, 
o discurso político-nacionalista se sobrepõe ao discurso acadêmico-científico. 
Este texto apresenta um retrospecto da nomeação de “Bahia” e o conjunto de ideias que 
sustentaram a mudança ortográfica na legislação pertinente, além das ocorrências 
heterográficas do nome do estado em documentos, com a finalidade de verificar, no plano da 
língua, como se deu a reação social às alterações toponímicas e o impacto nas práticas de escrita. 
Esse percurso lexicográfico é feito a partir de dois levantamentos investigativos: o primeiro 
considerou a alografia de “Bahia” em documentos do Dicionário Histórico do Português 
Brasileiro e dicionários monolíngues de língua portuguesa; o segundo contemplou as práticas 
sociais das formas escritas em periódicos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e como 
eram grafados entre 1740 e 2019, refletindo sobre os impactos que as legislações ortográficas 
operaram na sociedade à época. 
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