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Resumo: 
Inserido no âmbito dos estudos sócio-históricos e considerando as tradições que abarcam o 
subgênero carta de amor, este estudo tem por objetivo analisar o emprego das formas 
possessivas de segunda pessoa do singular, o propósito semântico-pragmático que assumem na 
interação a distância nas cartas amorosas e como a variação teu/seu “estabelece uma relação de 
união entre atualização e tradição” (Kabatek 2006, 512). Este estudo envolve a historicidade da 
língua e a historicidade do texto ao considerar, na análise, os elementos composicionais do 
subgênero carta de amor e os aspectos paleográficos que denotam o contexto social do 
documento escrito por um jovem casal no século XX, relacionando esses pontos de análise com 
a variação do possessivo de segunda do singular, verificada no recorte espaço-tempo em 
questão. O corpus adotado para este estudo foi constituído por meio de doação. As cartas, no 
primeiro momento, passaram pelo processo de edição, seguindo as normas do Projeto para a 
História do Português Brasileiro (PHPB), foi realizada a transcrição semidiplomática dos 
documentos amorosos. O corpus consiste em um total de 20 (vinte) cartas pessoais do 
subgênero carta de amor, trocadas entre uma jovem e um jovem pernambucanos que estavam 
noivos, durante o final da primeira metade do século XX, de 1949 a 1950. O corpus está 
organizado em 10 (dez) cartas escritas pelo noivo, o missivista J. R. B., natural do distrito de 
Goianinha, localizado na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco, e 10 (dez) cartas 
escritas pela noiva, a missivista N. S. B., natural de Recife, mas que, ainda muito nova, se mudou 
para Goiana, cidade localizada na Região Metropolitana de Recife. Este estudo conta com o 
aparato teórico e metodológico do Modelo das Tradições Discursivas (TD) (Koch 1997; 
Kabatek 2005, 2006; Longhin 2014, Andrade e Gomes 2018; Gomes 2020); da Sociolinguística 
Histórica (Conde Silvestre 2007); e da Paleografia (Berwanger e Leal 2012; Petrucci 1978; 
Castillo Gómez 2005). A verificação do nível de execução gráfica (Pretrucci 1978) que os 
documentos preservam revelou que a missivista N. S. B. (a noiva) apresenta um nível usual 
sobre o domínio da escrita, enquanto o missivista J. R. B. (o noivo) apresenta um nível 
elementar de base. Apesar do baixo nível de escolaridade, baseado no Modelo das Tradições 
Discursivas, ambos dominam a prática de escrita de cartas amorosas, o que se configura como 
uma aquisição cultural da tradição discursiva carta de amor. Nas cartas analisadas, o emprego 
do possessivo está associado diretamente à relação afetiva entre os missivistas, ao contexto e à 
finalidade sociocomunicativa, compondo, assim, os modos tradicionais de dizer, 
principalmente, na abertura e no fechamento das cartas de amor, seja para acusar o recebimento, 
para informar sobre uma nova correspondência ou para se despedir. Na análise quantitativa dos 
dados, a partir da rodagem no programa computacional Goldvarb X, foi constatado o duelo 
entre os possessivos teu e seu nas cartas de amor do casal J. R. B. (o noivo) e N. S. B. (a noiva) 
com predominância dos possessivos teu(s)/tua(s), com 65% dos dados, em relação a 
seu(s)/sua(s), com 35% dos dados. 
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Resumo:  
Neste presente estudo, analisamos um amostra de 80 cartas pessoais de pernambucanos dos 
séculos XIX e XX nos seguintes subgêneros: cartas de amigo e cartas de família, tendo como 
objetivo geral abordar os modos tradicionais de dizer – que correspondem às Tradições 
Discursivas (TD), considerando a composicionalidade do gênero carta pessoal e expressões 
linguísticas que possam evocar usos tradicionais de dizer.  
Acreditamos que as marcas de TD poderão revelar, nas relações de intimidade entre os 
correspondentes, certas preferências por elementos composicionais de maior expressividade 
emocional e isso estará presente em elementos como saudação, captação da benevolência, 
pedido, despedida e, até mesmo, a assinatura. Ademais, verificaremos possíveis modos de dizer 
tradicionais e a implicação emocional das expressões a partir do tipo de relação que os 
interlocutores possuem, sejam hierárquicas ou igualitárias.  
Assim, sob o viés teórico da historicidade da língua e do texto (KOCH; OESTERREICHER, 
2006; KABATEK, 2006), assumimos que os textos, falados ou escritos, que produzimos são 
tradicionalmente usados e atualizados na história, assim como ocorre com a língua. O uso da 
língua é, portanto, uma tradição histórica e, por sua vez, evoca tradições no falar. Nesse sentido, 
conforme Kabatek (2006), consideremos o texto como um acontecimento histórico, arquivado 
na memória cultural de uma determinada comunidade, que é atualizado e forma arquétipos 
tradicionais. Dessa forma, ressaltamos que o texto é evocado através de repetições na forma ou 
no conteúdo. É a repetição de um texto atual com um anterior que sustenta o conceito de TD, 
pois é esse movimento que compõe o texto em toda a sua historicidade. É nesse caminho que a 
oralidade se conduz pela história e, assim, podemos verificar modos tradicionais de dizer na 
carta pessoal em que há proximidade com a oralidade, entendida por Marcuschi (2008) como 
uma modalidade discursiva, tal como o é a escrita.  
Portanto, ao investigarmos os diferentes modos tradicionais de dizer presentes em 80 cartas 
pessoais (subgêneros cartas de amigo e cartas de família) de pernambucanos do século XIX e 
XX, objetivamos verificar quais marcas composicionais estão presentes nas missivas e como 
as formas recorrentes de dizer contribuem para uma maior ou menor implicação emocional das 
expressões e, também, o que isso, consequentemente, nos traz de evidência acerca do grau de 
proximidade/distância comunicativa a partir da observação das relações de poder (hierárquicas) 
ou igualitárias presentes (BROWN; GILMAN, 1960). Para isso, adotamos o modelo de 
abordagem das Tradições Discursivas (TD) (KOCH; OESTERREICHER; 2006; KABATEK, 
2006), a fim de percebermos quais marcas pragmático-discursivas são evocadas no gênero carta 
pessoal.  
Os resultados nos mostram que o uso de expressões recorrentes da carta pessoal se apresentou 
nos dois subgêneros da missiva e nos dois séculos e que esse uso é atualizado de missivista para 
missivista, dependendo de com quem se fala, do objetivo da carta e da assimetria ou simetria 
no relacionamento construído entre os correspondentes. Nesse sentido, o estabelecimento da 
amizade tem papel fundamental entre o tempo de escrita e a espera de resposta; por isso, atua 
desde a abertura ou saudação, na captação da benevolência, no desenvolvimento do texto, na 
despedida e nas expressões que precedem a assinatura (CASTILHO DA COSTA, 2012). Isso 



demonstra que é o estabelecimento da amizade (ou amicita), através de elementos linguísticos 
que envolvem o correspondente e o mantém em uma relação de intimidade, que atua na 
proximidade comunicativa nas cartas pessoais. A manutenção de relação de intimidade e de 
proximidade comunicativa é concretizada a partir do cumprimento da regra interacional 
tradicional em responder a carta recebida. Portanto, a resposta é esperada e, com isso, o 
missivista deseja não apenas ter sido lido, mas correspondido em todos os sentidos desta 
palavra. 
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Resumo:  
 
A partir da perspectiva filológica como análise crítica, visando à edição de textos, e do modelo 
teórico das Tradições Discursivas (TD’s), este trabalho tem por objetivo apresentar uma 
conexão entre múltiplas historicidades identificadas no estudo de corpora de Cartas do século 
XVIII, que foram catalogadas pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco, em 2009, e tratam da 
história social, cultural, política e ideológica do cotidiano da Bahia e do Brasil Colonial. Estas 
Cartas são advindas do antigo Conselho Histórico Ultramarino e estão disponibilizadas na base 
de dados digital da Biblioteca Nacional e também no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa 
- Portugal. Com base na seleção, inventário e transcrição destes documentos históricos do 
Conselho Ultramarino, foram analisadas palavras ou expressões linguísticas que se repetem ao 
longo destas Cartas. A análise de componentes linguísticos recorrentes nos textos, com o auxílio 
do aporte teórico das Tradições Discursivas (TD’s) (Kabatek 2012, Gonçalves 2020, Carvalho 
e Zavam 2018, Ataíde e Gomes 2018, Castilho, Andrade e Gomes 2018, Silva 2012), junto à 
análise filológica (Gonçalves 2018, 2019, 2020, Paixão de Sousa 2006, Irineu 2018) revela que 
os textos estabelecem relação de tradição com outros textos, através da repetição de conteúdos 
e de determinados traços formais, que atestam as múltiplas historicidades dos textos e da língua, 
pois a historicidade de cada acontecimento reside na técnica abstrata utilizada para sua 
produção. Ou seja, as estruturas linguísticas utilizadas na confecção destes documentos também 
possuem múltiplas histórias e incontáveis narrativas. No processo, tal documentação apontou o 
registro de inúmeros acontecimentos que refletem as impressões e interpretações sobre os fatos 
de uma época; refletem a posição que estes indivíduos ocupavam para os que detinham o poder 
do escrito; atestam o seu lugar de pertencimento a esta realidade, de modo que os registros 
revelam uma realidade que muito tem a dizer sobre este determinado período da história. As 
Cartas, utilizadas como instrumentos de comunicação no período colonial, são verdadeiros baús 
de memória, não só no que se refere ao caráter documental, mas também por revelar diversas 
informações sobre a língua, a história e a cultura, ajudando-nos a convocar o passado e a reativar 
os lugares de memória do texto, considerando que os documentos apresentam historicidade de 
produção e intencionalidade de escrita própria, às quais deve-se estar atento ao atribuir os 
sentidos da realidade (Chartier 2009). Assim, adota-se também o posicionamento teórico da 
Filologia, que se propõe ao estudo do texto escrito, analisando a sua materialidade histórica, 
para interpretar tais documentos, explorando as diversas significações que o texto pode 
apresentar, com base na língua. O filólogo, ao conhecer estas significações, pode compreender 
melhor a sociedade desta época. Deste modo, as reflexões sobre estes aspectos podem ser 
consideradas substanciais para a compreensão dos fatos do presente e do passado da língua na 
identificação dos contextos discursivos que circundam os textos, demonstrando a possibilidade 
de análise deste cotidiano para interpretar e restituir a memória destes povos através dos textos 
que se apresentam como reflexo da memória de um tempo, mas de lugares e povos diversos.  
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