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Resumo: 
Considerando a Filologia ciência que se ocupa da edição de textos manuscritos, 
datiloscritos e digitoscritos de épocas pretéritas, compreende-se que esses textos podem 
constituir importantes fontes para o conhecimento de uma dada sincronia, bem como de 
aspectos linguísticos, históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros, de povos 
que viveram em tempos idos. Nessa perspectiva, estamos considerando o caráter 
transdisciplinar dessa ciência que necessita do auxílio de outras áreas do saber ao 
mesmo tempo que também contribui com elas, pois nesses documentos manuscritos há 
informações explícitas e implícitas da história de um povo que nem sempre estão 
registradas nas páginas de documentos oficiais. No presente trabalho, pretendemos 
mostrar de que maneira a Filologia pode ser aplicada à sala de aula, mais 
especificamente, objetivamos apontar como a Filologia pode contribuir para o ensino de 
Língua Portuguesa principalmente no que tange à ortografia, cujo domínio é bastante 
cobrado em sala de aula por professores de língua materna. Para tanto, utilizaremos 
como corpus alguns fólios manuscritos disponíveis na dissertação de (Silva 2013), que 
trabalhou com dois livros de irmandades do Arraial do Bonfim do século XVIII.  

Ante o exposto, reconhecemos que ir às fontes e tê-las em mãos para se trabalhar em 
sala de aula nem sempre é uma tarefa fácil, pois precisa-se de ordem judicial para 
acessar o acervo, fotografar os códices manuscritos e editá-los segundo lições 
conservadoras; e o professor nem sempre dispõe de tempo e conhecimento suficientes 
para executar a contento essas etapas de pesquisa. Todavia, existem fontes já editadas 
por filólogos e disponibilizadas em dissertações e/ou teses que podem auxiliar nessa 
empreitada de levá-las à sala de aula ou, ainda, acervos que disponibilizam documentos 
digitalizados e editados por pesquisadores que fizeram pesquisas em suas dependências. 
Por meio da edição semidiplomática desses documentos, o professor instigará a 
curiosidade desses alunos que, ao lerem, logo perceberão as mudanças linguísticas que 
ocorreram, pois uma das maneiras de se perceber mudanças na língua é tendo contato 
direto com textos de épocas pretéritas (Faraco 2013, 15). O professor pode, então, 
aproveitar para explicar história da Língua Portuguesa, elucidar as motivações de 
determinados desvios ortográficos, com base na história da língua e ainda pensar em 
atividades que ajudem a melhorar a compreensão da escrita, pois é sabido que o código 
escrito, principalmente em fase de aquisição, é construído através de hipóteses de como 
funciona o sistema ortográfico e aquilo que ele já sabe antes de aprender a escrever, 
enquanto falante nativo (Alvarenga e Oliveira 1997). Acreditamos que compreendendo 
o porquê de certos desvios e realizando atividades sobre isso em sala de aula, os alunos 
não mais os realizarão no código escrito e o professor conseguirá, de fato, realizar uma 
aprendizagem significativa com subsídio da Filologia e da Linguística Histórica. 
 

O nosso intuito é demonstrar que o que é considerado desvio ortográfico atualmente já 
era previsto em estágios anteriores da língua mesmo não havendo uma norma 
(orto)gráfica homologada. Desta feita, queremos chamar atenção de professores de 
Língua Portuguesa para as possibilidades de usos de documentos  manuscritos em sala 



de aula para trabalhar ortografia pautando no conceito de que, mesmo com acordo 
ortográfico ditando como deve ser feito, a escrita continua instável para pessoas que 
estão em fase de aquisição e, também, para aquelas que possuem suposto domínio desse 
sistema.  
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Resumo:  
A instabilidade da realização das vogais médias /e, o/ como /i, u/ em posição pretônica 
não é característica apenas do português atual; já há indícios de sua ocorrência no 
Appendix Probi e em textos do português arcaico (cf. CARVALHO, 1969, BISOL, 1981, 
FONTE, 2014, dentre outros). Labov (1972) explica esse fato por meio do Princípio da 
Uniformidade, de acordo com o qual mudanças linguísticas ocorridas no passado podem 
vir a acontecer no presente. Dessa forma, o registro histórico pode auxiliar a compreender 
estágios atuais de uma língua.  
Telles (2008) afirma que para que se possa utilizar um documento escrito como fonte de 
pesquisa, é essencial que seja reproduzido de forma conservadora, isto é, que os traços 
paleográficos e grafemáticos sejam preservados em sua transcrição. Contudo, muitas 
vezes, o acesso a essas fontes não é fácil. Labov (1972, p. 98) menciona que o linguista 
que lida com dados históricos faz o melhor uso de um dado ruim (bad data problem), em 
virtude da natureza fragmentada e incompleta desses dados. Mattos e Silva (1991) já fazia 
referência a essa dificuldade dizendo que o pesquisador fica limitado apenas aos 
documentos escritos que resistiram ao tempo e a acidentes históricos, uma vez que não é 
mais possível contar com a ajuda de falantes nativos daquela variedade. Ayres-Bennet 
(2018, p. 257) corrobora essa posição ao destacar que os dados disponíveis para esse tipo 
de estudo são menos numerosos se comparados aos dados de língua falada e os textos 
escritos por mulheres e por pessoas de níveis sociais mais baixos, por exemplo, são mais 
escassos.  
O dado escrito pode apresentar características comuns à fala, entretanto, por conta da 
dificuldade de interpretação da relação entre grafema e som, podem existir registros que 
não sejam significativos linguisticamente. Por isso, para utilizar esse tipo de dado é 
necessário estabelecer critérios que diferenciem questões de ortografia, caligrafia, estilo, 
reflexos da fala, entre outras. Nesse sentido, Lass (2000) propõe que os dados sejam 
divididos entre aqueles que podem ser considerados lixo ou condicionados por fatores 
ortográficos, que não se prestam para uma análise linguística, daqueles que apresentam 
uma grafia significativa e podem ser analisados fonologicamente.  
Neste trabalho, buscamos traçar um panorama da variação vocálica pretônica no 
português escrito no Rio Grande do Sul do século XIX. Para tanto, reunimos dados dos 
estudos de Keller e Costa (2014), Pereira (2017) e uma nova coleta de Keller e Costa, em 
2020, os quais abordam textos manuscritos, e os estudos de Nasi (2013), em que são 
examinados textos impressos de jornais. Analisamos todas as ocorrências nas quais há 
substituição de vogal média (posterior ou anterior) em posição pretônica por vogal alta 
na presença ou não de vogal alta em sílabas adjacentes. Confrontamos essas ocorrências 
com análises de língua falada, tais como as de Bisol (1981) e Schwindt (2002), e com as 
gramáticas de Soares Barbosa (1822), Coruja (1848),  Júlio Ribeiro (1885), a ortografia 
de Madureira Feijó (1734) e os dicionários de Bluteau (1728) e Barbosa Morais (1858) a 
fim de observar se esses casos refletem traços de oralidade ou são uma tentativa de 
conformação a uma possível norma escita do século XIX. Dessa forma, visamos a 



contribuir para a descrição da história linguística e social da escrita no Rio Grande do Sul 
oitocentista, bem como do português brasileiro desse período. 
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Os encontros consonantais mais frequentes da Língua Portuguesa são formados por 
consoantes obstruintes e uma líquida, chamados também de grupos consonantais próprios 
(COUTINHO, 19771, p.118). Há um outro tipo de grupo consonantal chamado de 
impróprio por aparecer em uma quantidade menor de palavras e por sofrer mudanças ao 
longo da história, além de ter implicações para a estrutura silábica. Algumas mudanças 
foram implementadas: um ditongo pela vocalização de C1, como em noite (nocte), 
conceito (conceptu), dentre outros casos; o apagamento de C1 em fato (facto), sinal 
(signal), aluno (alumno), aumento (augmento), sete (septe), pronto (prompto), por 
exemplo, e o surgimento de uma palatal em punho (pugnu), dentre outros exemplos.  
O português brasileiro atual dispõe de um número considerável de contextos com 
sequências mediais de obstruintes, distribuídos em consoantes de diferentes articulações. 
Na posição de primeira consoante (C1) da sequência (C1C2), há oclusivas labiais (optar); 
oclusivas alveolares (atmosfera); oclusivas velares (pacto, signo); fricativa labiodental 
(afta); nasal labial (amnésia). Em segunda posição (C2), há oclusivas não-nasais (rapto); 
oclusivas nasais (mogno, pigmeu); fricativas sibilantes (opção); fricativas não sibilantes 
(advogado).   
Este trabalho procura reunir evidências, com base em dados de língua falada, para a idéia 
de que a estrutura silábica do português brasileiro possui resquícios de aplicação de uma 
regra antiga que permite sequências de consoantes obstruintes adjacentes. Duas regras 
fonológicas (do tipo espelho, segundo Vennemann, 1975) serão comparadas quanto aos 
condicionamentos linguísticos em favor da preservação de consoante na posição 
posvocálica medial e em posição de ataque medial: a não realização de epêntese, que 
criaria formas como “pacto”  [´pak.to] e  “apto” [`ap.to], por exemplo; e a síncope de 
segmentos em sílabas postônicas não finais, como “tráfego”  [´tra.fko] e “época” [´Ɛ.pka], 
por exemplo. Serão examinados dados e resultados de análises variáveis da epêntese 
vocálica do Banco VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil) de 
COLLISCHONN (2002, 2003, 2004) e da síncope em proparoxítonas (AMARAL, 2002; 
CHAVES, 2011; BRANDÃO, DE PAULA, 2015, entre outros). Em termos de estrutura 
silábica, a realização de sequência de elementos obstruintes adjacentes, estaria em 
desacordo com o Princípio do Ciclo de Sonoridade (SELKIRK, 1984; CLEMENTS, 
1990), que correlaciona a sonoridade relativa de um segmento com a posição em que ele 
ocupa no interior de uma sílaba. Apesar de a Língua disponibilizar um número menor de 
palavras no léxico com esse tipo de estrutura, a realização de sequências de obstruintes 
em coda medial e em ataque complexo é uma regra variável estável. 
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