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Resumo:  

De maneira bastante concisa, entende-se por Tradição Discursiva (doravante TD) “a repetição de 

um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que adquire 

valor de signo próprio” (KABATEK 2006: 508). Muitos documentos da esfera jurídico-

administrativa utilizam as TDs como um dos elementos que ajudam a estabelecer sua 

oficialidade e fidedignidade. Como exemplo de códice que se enquadra nesta explicação, tem-

se as Atas de Jundiaí de 1732 a 1744, que estão em excelente estado de conservação, 

salvaguardadas no Centro de Memórias de Jundiaí e versam sobre as rotinas administrativas do 

local, como a construção de estradas, juramentos dos Santos Evangelhos, nomeação de cargos 

e etc. As TDs nesses manuscritos são facilmente identificáveis por estarem dispostas em blocos 

de textos que se repetem e que desempenham funções específicas, aqui classificadas como 

Macroestruturas (BELLOTTO, 2002). São elas: I. Protocolo inicial porção textual em que são 

colocados a data e o local de realização da reunião (Ex.: Aos Sinco dias do mês de Mayode mil 

esete Centos| Etrinta esete annos em es ta villa de nossa Senhora do| Des terro de Jundi ahy). II 

Preâmbulo é a porção do texto que contém a fórmula de abertura da pauta. (Exemplo:Os 

officiais daCamara afazerem vereança desua| Obrigação). III Texto é a parte onde se descreve 

o que foi acordado entre os presentes. (Ex.: onde Com Cor darão fazerem Almotaces| Par aos 

do zes mezes Seguim tes de Mayo, e Junho Joze Pe| Reyra de Alvarenga, e An to nio Garcia 

Fartado aos| Quais lhe derão o juramento dos santos evangelhos| Para sob cargo de lhe fazerem 

Sua obrigacão bem| Feyta). IV Protocolo final contém o fechamento do documento, a 

identificação do escrivão e as assinaturas dos presentes (Ex.: e detudo mandaraõ os ditos 

officiais fazer | Este termo emqueasig narão, eos ditos Almota| Ces eu Joze PrettoCar doso Es 

Criuam daCama| Ra que oEs Crevj). Pelo exposto, atesta-se que as Atas de Jundiaí de 1732 a 

1744 são formadas pela repetição de fórmulas, TDs, em uma sequência de estruturas bastante 

fixas, que auxiliam seu enquadramento no modelo esperado para ser reconhecido como Ata, 

sendo, dessa forma, um documento prototípico admitido até os dias atuais como autêntico. A 

importância da identificação das TDs dessa documentação e sua descrição se dá pelo fato de o 

Brasil ser ainda um país ‘novo’ e pouca documentação ter sido transcrita de maneira filológica, 

de modo que esse tipo de estudo ajuda a reconhecer e classificar as estruturas prototípicas da 

tipologia textual ‘ata’.  
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Resumo: 
Nosso objetivo é testar as sugestões e consequências metodológicas do modelo de tradição 
discursiva em um estudo comparativo longitudinal (1549-1759) de catecismos tupi jesuíticos. 
Nossa atenção a esse modelo foi despertada pelo papel por ele atribuído ao fenômeno da 
repetição no discurso como parte importante do uso da linguagem.        
A  extensa repetição verbatim no texto cristão jesuítico em tupi, ao longo de dois séculos, foi 
por nós interpretada exclusivamente como um traço da política linguística de evangelização 
da Companhia de Jesus, definida como uma evangelização verbatim nessa língua.  A 
repetição se dava tanto por meio de expressões formulaicas  (“Tûba, Taîra, Espírito Santo” 
como ‘Pai, Filho e Espírito Santo’) como de sequências de mais de três dezenas de turnos de 
perguntas e respostas no diálogo de doutrina. Interpretamos a repetição no texto cristão em 
tupi como necessária para o ensino da doutrina aos índios por meio da oralidade, o que 
garantia não só a memorização mas também o controle institucional do texto. A repetição 
verbatim ocorre desde o século XVI, em textos em circulação nas missões da costa, e 
igualmente no século XVIII, naquelas na Amazônia.  
A aproximação, ainda que transversal, ao  conceito de tradição discursiva como “moldes 
histórico-normativos, socialmente estabelecidos que se respetan en la producción del 
discurso” (Jacob & Kabatek 2001, viii), trouxe consequências metodológicas na maneira de 
tratar o catecismo e as mudanças no tupi descritas para o século XVIII na Amazônia: 
a) o traço da repetição verbatim não se deu igualmente em todos os gêneros textuais que 
compõem o catecismo jesuítico em tupi ao longo do tempo. Enquanto o diálogo de doutrina e 
as orações são conservadas verbatim, o mesmo não ocorre com os confessionários. Em 
consequência, os catecismos tupi, tratados até então como uma unidade na forma de 
caracterização da política linguística jesuítica verbatim, teriam de ser diferenciados 
internamente, na medida em que os gêneros cristãos em tupi, que integram um catecismo, 
apresentavam graus distintos de tradicionalidade e de controle institucional.  
b) as diferenças entre os gêneros missionários que compõem um catecismo segundo o grau 
das repetições, mostram que as mudanças linguísticas não se davam igualmente nos diálogos 
de doutrina e nos confessionários, ambos estabelecidos por meio de perguntas. Isso requer 
uma alteração da visão tradicional prevalente na linguística histórica em relação ao tupi, a 
partir da qual não se pode mais tratar as fontes tupi coloniais com igual peso na análise das 
mudanças linguísticas do tupi, descritas para o século XVIII na Amazônia. 
A  diferenciação dos gêneros missionários em tupi em relação à função da repetição e do 
registro de mudanças linguísticas será exemplificada pela descrição da marca de interrogação 
em tupi nos diálogos de doutrina e nos confessionários. Os códices tupi setecentistas 
diferenciam a maneira de marcar a pergunta  no confessionário (sufixo -taé) e no diálogo de 
doutrina (sufixo -pe). Propor-se-á apresentar uma descrição longitudinal da marca de 
pergunta nas fontes missionárias em tupi, tendo em vista as diferenças de gêneros textuais em 
relação ao grau de  retenção da repetição. 
Por fim, ainda que o uso da abordagem da tradição discursiva para a análise de fontes 
jesuíticas tupi apresente um deslocamento do modelo teórico de  base - que trata 
de  experiências discursivas de falantes nativos da língua -, ao levá-lo para descrever a 
repetição gerenciada pelo não falante nativo (os jesuítas), essa proposta teórica nos alertou 
para  questões relevantes  na forma de analisar o corpus missionário de duzentos anos. 
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Resumo: A Filologia tem como objeto de estudo os textos escritos, sobre os quais se 
debruça para editá-los, de modo a torná-los acessíveis e restitui-los à sua genuinidade, 
e estudar os seus mais variados aspectos. Assim, como observa Cambraia (2005, 20), 
ao fornecer corpora representativos, o trabalho filológico “tem impacto sobre toda 
atividade que se utiliza do texto escrito como fonte”. Considerada em seu sentido 
amplo (lato sensu), a Filologia se dedica ao estudo científico de um estado de língua 
atestado por documentos escritos. No entanto, a descrição ou análise linguística não é 
sua preocupação primordial, uma vez que, segundo Melo (1975), o conhecimento da 
língua funciona como meio para que essa ciência atinja seu fim próprio. Nesse sentido, 
é interessante notar que, quando se estudam os estados de língua apresentados em 
textos, ou seja, a história de uma língua, “o que se estuda não é a língua [...] senão 
textos de diferentes épocas, textos que parecem representativos dos respectivos estados 
de língua” (Kabatek 2006, 515). A partir dessa consideração, Kabatek (2006) propõe, 
no âmbito dos estudos linguísticos diacrônicos, a interface entre Filologia e Tradições 
Discursivas (TD), as quais, como destaca Longhin (2014, 15), surgiram dentro da 
linguística românica alemã, “sob influência decisiva da concepção de linguagem e de 
mudança linguística de Eugênio Coseriu”, para quem tradição textual não corresponde 
necessariamente à tradição linguística. O conceito de TD emerge da percepção das 
diferentes historicidades da língua e dos textos e está diretamente ligado ao 
“reconhecimento de que o uso da linguagem, nas tantas esferas sociais, se faz por meio 
de textos e que, portanto, o lugar da inovação linguística é o texto” (Longhin 2014, 15-
16). TD são, então, modos recorrentes, tradicionais de dizer as coisas, são práticas 
habituais no plano do discurso, que podem ir desde vocabulário e fórmulas frasais 
simples até gêneros ou formas literárias complexas. Desse modo, o diálogo entre 
Filologia e TD permite trabalhar com corpora representativos equilibrados e, 
conforme Kabatek (2006, 516), “saber em quais TD uma inovação é criada, como se 
difunde ao longo das TD, e também onde há TD resistentes às inovações, TD que 
preservam elementos que em outras TD não se usam mais”. É nesse contexto que se 
insere este trabalho, cujo objetivo é apresentar a proposta do projeto “Textus post 
mortem: análise da Tradição Discursiva obituário em jornais sergipanos” e e os 
resultados de sua primeira fase de execução, que se fundamenta nos marcos teórico-
operatórios da Filologia, em seu labor de investigação, coleta e edição textual para a 
elaboração de um corpus diacrônico de obituários publicados em jornais produzidos 
em Sergipe nos séculos XIX e XX, que dê respaldo aos estudos relativos ao princípio 
da composicionalidade textual, discursiva e linguística do gênero obituário à luz da 
teoria das Tradições Discursivas. É importante destacar que há no Brasil estudos 
relativos a obituários no âmbito dos estudos socio-históricos e culturais, da Análise do 
Discurso, dos gêneros textuais/discursivos e da Literatura. Entretanto, não se 
reconhece, até o momento, pesquisas que deem conta da dimensão da história textual 
e linguística desse gênero, o que dá maior relevância ao projeto e resultados aqui 
apresentados.   
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