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Resumo: 
Aproximações a uma história social linguística do Brasil passam, necessariamente, pelo 
“levantamento exaustivo de depoimentos diretos e indiretos sobre todos os processos 
linguageiros havidos a partir (e mesmo antes, para com os indígenas e os negros) dos inícios da 
colonização” (Houaiss [1985] 1992, 137), evidenciando assim a importância de trabalhos que 
realizem um “garimpo” em fontes de natureza vária. Com vistas a uma melhor compreensão da 
realidade multilíngue da América portuguesa nos primeiros séculos da conquista e colonização, 
o presente estudo busca, portanto, apresentar a identificação e sistematização de relatos de 
cronistas e de viajantes sobre os usos linguísticos havidos no referido espaço, com ênfase na 
Capitania da Bahia dos séculos XVI e XVII. Assim, contribuindo com o debate sobre os 
aspectos de ocupação territorial, distribuições demográfico-linguísticas e prevalências e 
desaparecimento de línguas no espaço em questão, inscrevemos nossa discussão no campo da 
história social linguística do Brasil (Mattos e Silva 1998). 
Segundo Seco (2006, 4) a literatura de viagem, “gênero” no qual se inscreve a produção escrita 
dos cronistas e viajantes, “une exploração, aventura, aprimoramento e objetividade científica, 
observação, impressões e representações”. De modo geral, os historiadores costumam utilizar 
a categoria “viajantes” para se referirem aos estrangeiros que estiveram no Brasil, a chamada 
América portuguesa, e que deixaram algum tipo de relato escrito ou iconográfico sobre a 
natureza ou os costumes do país. Nessa categoria se incluem religiosos, militares, comerciantes, 
imigrantes, naturalistas, artistas, diplomatas ou simplesmente curiosos e aventureiros. As 
narrativas de viagem são igualmente desiguais e os relatos sobre as populações e as línguas 
foram também objeto das observações desses viajantes e cronistas. Considerando isso, nosso 
corpus foi, portanto, constituído pelas seguintes fontes documentais: a Carta de Pero Vaz de 
Caminha (1500); a História da província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de 
Pero de Magalhães Gandavo (1576); Tratado da Terra do Brasil, de Pero Magalhães Gândavo 
(1570); o Tratado descriptivo do Brasil, de Gabriel Soares de Sousa (1587); os Tratados da 
terra e gente do Brasil, de Fernão Cardim (entre 1583-1601); Duas viagens ao Brasil, de Hans 
Staden (1557); e História do Brasil, de Frei Vicente do Salvador (1627). 
Com a identificação, sistematização e análise dos testemunhos linguageiros relatados pelos 
mencionados cronistas e viajantes, podemos então sistematizar indícios nas fontes documentais, 
enquanto “pistas talvez infinitesimais [que] permitem captar uma realidade mais profunda, de 
outra forma inatingível” (Ginzburg [1986] 2011, 150), que nos possibilitam aproximações à 
reconstrução da história social linguística do Brasil, desde o início da conquista e da 
colonização europeias. A partir da localização e da sistematização de informações relativas ao 
corpus deste trabalho, buscando compreender o período de emergência das narrativas, a autoria 
e suas condições de produção, foi possível realizar o mapeamento da realidade social e 
linguística do espaço e do tempo em questão. De modo geral, os relatos possibilitaram-nos 
refletir sobre o processo de conquista e colonização e dialogar com as poucas informações que 
temos sobre línguas e “gentes” da América Portuguesa no século XVI e na primeira metade do 
século XVII, abrindo caminhos para um maior conhecimento de nossa história pregressa. 
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Resumo: 
Os conventos e recolhimentos são locais em que, historicamente, o público feminino conseguiu 
exercer suas práticas lecto-escritoras. Nesses espaços, embora fosse possível às mulheres que 
tinham a habilidade de escrever manter uma prática de escrita, prerrogativa genuinamente 
masculina, conforme Cardona (1994), isso ocorria sob forte vigilância institucional, de modo 
que não havia liberdade temática. Prevalecia “La pluma de Dios” (Castillo Gómez 1999). Foi 
nesse ambiente que a irmã Maria Evangelina, pertencente a uma família que tinha a escrita 
como prática privada, produziu o livro de família objeto do presente estudo. Trata-se de um 
manuscrito autógrafo contendo conselhos para uma vida pia e orientações para a preservação 
da memória e valores familiares, datado do ano de 1941, que a autora dedicou à mãe e aos 
irmãos. O volume em questão compõe o acervo Lopes d’Almeida, formado por diversas 
coleções de escritos produzidos e preservados ao longo do século XX por membros de quatro 
gerações da mesma família. Esse conjunto de documentos integra os corpora da tese intitulada 
Escritos e guardados: cem anos de escrita privada de uma família baiana ao longo do século 
XX, de que este estudo é um recorte. O objetivo deste trabalho é apresentar os elementos que 
caracterizam os escritos da freira, identificando sua função social a partir dos dados linguísticos 
que emergem da materialidade textual. Tal estudo desenvolve-se sob os pressupostos teórico-
metodológicos da História Social da Cultura Escrita, campo de estudos que investiga a difusão 
social, a quantidade de indivíduos de uma dada sociedade que, efetivamente, escreve e lê, bem 
como a identificação dos destinatários dos textos produzidos, e a função social desses escritos, 
devendo, para isso, responder as questões: O quê?, Como?, Quando? e Onde? o texto foi 
produzido – que dão conta da materialidade do texto –, e as questões Quem? e Por que 
escreveu? – que contemplam a dimensão social da escrita (Petrucci 1999; Castillo Gómez e 
Sáez Sánchez 2004). Alicerça-se, também, no bojo da História Cultural (Chartier 2002), 
vertente para a qual os documentos não oficiais, produzidos por pessoas comuns, emergem 
como fontes/objetos que abrem janelas para o passado da língua e da vida social, possibilidade 
não facultada pelos testemunhos oficiais. O texto de irmã Maria Evangelina apresenta marcas 
do discurso religioso, que se evidenciam no teor dos escritos, na predominância da tipologia 
injuntiva, no léxico e no uso de formas pronominais do paradigma tradicional (vós/vosso) e 
suas respectivas flexões verbais que, em relação ao Português Brasileiro, sobrevivem, 
mormente, no discurso eclesiástico e na linguagem literária de época (Azeredo 2008). Sua 
prática de escrita alude, ainda, ao que Lage (2013) denominou de letramento religioso, prática 
também associada ao ambiente familiar, visto que era filha de uma professora e de um homem 
letrado que mantinha uma prática de escrita privada e ordinária (Fabre 1993). Deve-se, ainda, 
à sua formação de normalista. Concluiu-se que se trata de texto da tipologia injuntiva, cujo 
discurso é marcadamente autoritário (Orlandi 1987; Citelli 2002), monológico (Bakhtin 2003) 
e fruto da experiência familiar e social da autora. Conclui-se, ainda, que as tradicionais formas 
de segunda pessoa presentes em seu texto refletem os textos religiosos de sua formação católica.  
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Resumo:  

Um dos aspectos de maior destaque e desafio para um modelo como a Teoria da Variação e 

Mudança Linguística (TVM) é a definição de metodologias para o estudo da língua em uso. 

Esse fato é bem conhecido, assim como os enormes ganhos que se obteve a partir do 

desenvolvimento de procedimentos, técnicas e categorias de análise operado no âmbito dessa 

proposta teórica. As dificuldades observadas no estudo sincrônico, de textos falados, ganham 

proporções maiores e contornos específicos quando nos voltamos para a história da língua.  

Cria-se um enorme desafio para captar, muitas vezes entre as linhas de fontes escritas, as suas 

condições de produção e recepção, aí incluídos os perfis sociais de seus produtores e receptores. 

No entanto, alcançar essas informações é fundamental em uma abordagem que concebe a língua 

como indissociável da sociedade (Meillet 1948; Weinreich, Labov and Herzog 1968; Labov 

1972, 1982, 1994, 2001, 2010). Na busca do vernáculo em períodos mais antigos da língua, o 

recurso a textos de natureza dramática tem se revelado uma estratégia bastante produtiva 

(Berlinck, Barbosa e Marine 2008; Duarte 2012). Condizente a essa abordagem e a tais desafios, 

na pesquisa intitulada “Projeto Corpora – SoLAr: por uma Sociolinguística Histórica em peças 

de teatro brasileiras”, desenvolvida coletivamente pelo Núcleo de Pesquisas em 

Sociolinguística de Araraquara (SoLAr), procuramos aliar os princípios da TVM aos de uma 

vertente mais recente, a Sociolinguística Histórica (Conde-Silvestre 2007), e às discussões 

sobre gêneros textuais e tradições discursivas (Bakhtin 1979; Kabatek 2006). Um dos nossos 

principais objetivos é chegar a uma categorização dos perfis sociais de personagens de peças 

de teatro brasileiras dos séculos XIX, XX e XXI, que poderão ser correlacionados a fenômenos 

linguísticos, na investigação de processos de variação e mudança. Nesta apresentação, vamos 

compartilhar nossa proposta de periodização ao longo de dois séculos, quais sejam o XIX e o 

XX, bem como a categorização dos perfis sociais de personagens nas peças selecionadas, as 

quais somam cerca de 800.000 (oitocentas mil) palavras. A escolha dos autores se pautou no 

fato de serem nomes referendados na história do teatro brasileiro e representativos da produção 

dramática dos séculos XIX e XX. De sua vasta produção, buscamos selecionar obras cujo 

enredo retratasse situações contemporâneas ao momento em que foram escritas. Para elaborar 

a categorização dos perfis sociais dos personagens, nos dedicamos a um trabalho criterioso de 

pesquisas em fontes históricas para o real entendimento da época e sociedade brasileira. 

Também recorremos a fontes sobre a história do teatro e sobre a obra dramática dos autores 

selecionados (Prado 1999; Magaldi 2004; Faria 2012, 2013). Esse trabalho possibilitou a 

proposição de fatores relacionados a cinco variáveis sociais – a saber: gênero/sexo, faixa etária, 

instrução, classe social e etnia –, as quais, analisadas em conjunto, permitem a caracterização 

de dada personagem. Nessa tarefa, em busca de uma interpretação mais fidedigna dos usos 

linguísticos de épocas distantes, e por meio da categorização que propusemos, afastamo-nos do 

cotidiano e impressões do século XXI para adentrarmos o ar puro da realidade tangível (Labov 

1981) dos séculos XIX e XX.   
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